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Halo pembaca Majalah Inspira, apa kabar, semoga semuanya 
dalam kondisi sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang 
Maha Kuasa. Kita ketahui, beberapa hari belakangan ini,  kasus 
Covid-19 mengalami peningkatan. Lonjakan kasus ini,  terjadi 
akibat telah masuknya subvarian Omicron di Indonesia,  yakni 
BA.4 dan BA.5.

Subvarian Omicron ini, awalnya ditemukan di Afrika Selatan 
dan terus menyebar hingga ke beberapa negara, termasuk 
Indonesia. Meski tidak menimbulkan gejala yang berat, namun 
munculnya subvarian Omicron tidak boleh diremehkan, tetap  
harus diwaspadai, bahkan kewaspadan harus ditingkatkan agar 
kita dapat menjalani aktivitas  dengan aman.

Untuk meningkatkan kewaspadaan, masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan  dan 
menjalani dengan benar protokol kesehatan tersebut. Bagi yang belum divaksin atau vaksinnya 
belum lengkap, harus segera divaksin. Vaksin menjadi salah satu upaya dalam mencegah penularan 
Covid-19 dan varian-variannya.

Saat ini,  pemerintah sedang bekerja untuk mengatasi kenaikan ini dan  Kita pun perlu membantu 
pemerintah dengan menjalani kebijakan yang diambil Pemerintah. Penanganan  pandemi Covid-19 
tidak dapat berjalan sendiri, harus ada kolaborasi yang kuat antara Pemerintah, pemangku 
kepentingan dan masyarakat luas.

Ditemukannya Subvarian Omicron ini menjadi salah satu informasi yang diulas Majalah Inspira 
edisi Juli 2022. Informasi tersebut, berisikan tentang himbauan kepada masyarakat untuk tetap 
waspada terkait munculnya subvarian Omicron.

Selain itu, ada informasi yang tak kalah menariknya yaitu  terpilihnya dua generasi muda bertalenta 
menjadi Putra Putri Pariwisata Nusantara 2022. Mereka adalah Africo Dwi Saputra dari Bengkulu 
dan Celia Ivanca Alexandra dari Jawa Timur. Keduanya siap berkontribusi untuk membangkitkan 
kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Pada edisi kali ini, Majalah Inspira juga mengulas tentang tekad   Prof. Dr. Ir. Chairy, S.E., M.M 
dalam memajukan President University. Sebagai rektor, Prof. Chairy telah menyiapkan sejumlah 
program, di antaranya program untuk meraih akreditasi internasional agar President University 
dapat meningkatkan daya saingnya di tingkat global. Untuk program lainnya dapat dibaca di 
rubrik Cover Story.

Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca setia Majalah Inspira. Semoga 
informasi yang disajikan  Majalah Inspira  dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi banyak 
orang. Salam sehat buat kita semua dan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah.

SALAM PARIWISATA,
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S
ejak didirikan pada tahun 2002, 
President University (Presuniv) 
terus menunjukan jati dirinya 
sebagai Universitas yang paling 
diminati, baik mahasiswa dari 

negeri sendiri maupun dari sejumlah negara. 
Bahkan, President University menjadi satu-
satunya Perguruan Tinggi swasta yang 
memiliki mahasiswa asing terbanyak.

Tahun 2022 ini, President University telah 
berusia 20 tahun dan selama perjalanannya, 
Universitas terakreditasi A (Unggul) ini, telah 
memiliki 7 ribu mahasiswa, baik mahasiswa 
dari negeri sendiri maupun dari sejumlah 
negara.

Universitas yang berada di kawasan Kota 
Jababeka Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat 
ini memiliki empat fakultas yaitu Fakultas 
Bisnis, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas 
Teknik dan Fakultas Humaniora. Dari empat 
fakultas tersebut, ada 19 program studi dan 
dua program magister yang dapat dipilih 
oleh calon mahasiswa. 

Program studi dalam Fakultas Bisnis 
terdiri dari Akuntansi, Ilmu Aktuaria, 
Administrasi Bisnis, Manajemen, dan Magister 
Manajemen Teknologi.

Kemudian untuk Fakultas Ilmu Komputer 
memiliki program studi Sistem Informasi, 
Teknologi Informasi, Desain Komunikasi 
Visual, dan Magister Sains Teknologi 
Informasi.

Selanjutnya program studi yang terdapat 
dalam Fakultas Ilmu Teknik berupa Teknik 
Sipil, Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, 
Teknik Industri, dan Teknik Mesin dan terakhir 
program Fakultas Humaniora yang memiliki 
program studi Komunikasi, Hubungan 
Internasional, Hukum, dan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar.

PROF CHAIRY 
AKAN TINGKATKAN DAYA SAING
PRESIDENT UNIVERSITY DI DUNIA
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Saat ini, President University sedang 
mengejar akreditasi internasional. 
Akreditasi ini menekankan pada 
standarisasi kemampuan lulusan melalui 
evaluasi ketercapaian outcomes prodi. 
Outcomes ditetapkan oleh lembaga 
akreditasi yang umumnya didukung 
berbagai asosiasi profesi, asosiasi teknik/
saintifik, asosiasi industri, dan lainnya.

Akreditasi internasional merupakan 
salah satu program jangka pendek 
yang dicanangkan Rektor President 
University Prof. Dr. Ir. Chairy, S.E., M.M.  
“Setelah akreditasi Unggul/A, ke depan 

PROGRAM YANG AKAN DICAPAI

Presuniv perlu terakreditasi internasional. 
Contohnya, untuk program studi bisnis 
saat ini, sedang dalam proses akreditasi 
ACBSP (The Accreditation Council 
for Business Schools and Programs), 
demikian juga program studi yang lain 
terutama yang saat ini, telah terakreditasi 
Unggul/A,” kata Prof Chairy saat 
diwawancarai tim liputan Inspira.

Selain itu, program jangka pendek 
lainnya yaitu menaikan klaster riset 
President University dari klaster Utama 
menjadi klaster Mandiri. Kini President 
University sedang menyiapkan langkah-

langkah untuk menuju ke klaster Mandiri.
Program jangka pendek berikutnya 

yang disiapkan Prof Chairy adalah 
menjadikan President University sebagai 
pilihan utama bagi mahasiswa asing yang 
ingin menempuh pendidikan tingginya di 
Indonesia.

“Presuniv juga ingin tetap menjadi 
pilihan pertama para mahasiswa asing 
yang akan kuliah di Indonesia. Ke depan 
akan terus diusahakan lebih banyak lagi 
mahasiswa asing yang kuliah di Presuniv, 
termasuk kuantitas asal negara mahasiswa 
asing akan terus ditingkatkan juga,” tutur 
Prof Chairy.

Dengan semakin banyaknya 
mahasiswa yang kuliah di President 
University, khususnya mahasiswa asing, 
tentu ada pengembangan kampus yang 
nantinya akan dapat menampung dan 
memberikan rasa nyaman dan aman bagi 
mahasiswanya. Pengembangan kampus 
ini menjadi program jangka panjang yang 
dicanangkan Prof Chairy sesuai dengan 
petunjuk Yayasan Pendidikan Universitas 
Presiden (YPUP).

“Berkaitan dengan pengembangan 
kampus, sesuai dengan arahan Yayasan, 
dalam jangka panjang akan dioperasikan 
kampus berikutnya di Tanjung Lesung 
dengan konsep tertentu dan di kota 
atau daerah lain. Dalam jangka panjang, 
Presuniv juga ingin menjadi kampus 
dengan kualitas yang setara dengan 
berbagai perguruan tinggi ternama di 
luar negeri,” ungkap Prof Chairy.

President University

Fasilitas President UniversityFasilitas President University
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President University merupakan 
satu dari sedikit universitas di Indonesia 
dengan kualitas standard internasional, 
metode pembelajaran yang diterapkan 
unik dan khas. Bahasa penganntar yang 
digunakan adalah Bahasa Inggris

Prof Chairy menyebut tidak hanya 
dalam proses belajar mengajar, 
namun bahasa inggris 
juga diterapkan dalam 
aktivitas kemahasiswaan. 
Menurutnya, keberadaan 
Bahasa Inggris sebagai 
bahasa internasional, 
sangat penting untuk 
dikuasai karena dapat 
menopang aktivitas 
mahasiswa baik dalam 
menempuh pendidikan 
maupun saat mencari kerja 
atau menjalankan bisnisnya

“Presuniv adalah satu 
dari sedikit sekali universitas 
yang menggunakan Bahasa 
Inggris secara penuh dalam 
proses belajar mengajar dan 
aktivitas kemahasiswaan 
di Indonesia. Karenanya 
lulusan Presuniv memiliki 
daya saing tinggi, sangat 

METODE PEMBELAJARAN

mudah memperoleh pekerjaan maupun 
memperoleh beasiswa terutama untuk 
studi lanjut di luar negeri. Demikian 
juga apabila lulusan Presuniv memilih 
karir sebagai entrepreneur, mereka lebih 
mudah melakukan aktivitas bisnis dengan 
partner dari luar negeri maupun memulai 
bisnis di luar negeri karena penguasaan 

bahasa Inggris yang baik,” 
terang Prof Chairy sembari 
menyampaikan penggunaan 
bahasa Inggris juga menjadi 
faktor meningkatnya daya 
saing  President University 
di tingkat global

President University 
selalu mendorong agar 
mahasiswanya saling 
berinteraksi. Interaksi tidak 
hanya dilakukan di saat 
menjalani perkuliahan saja, 
namun interaksi juga dapat 
dijalankan di luar kuliah. Agar 
interaksi antara mahasiswa 
terjalin baik, President 
University menyediakan 
asrama untuk mahasiswanya, 

dengan demikian akan membentuk 
karakter yang baik dan unggul.

“Presuniv menyediakan asrama 
untuk para mahasiswa tahun pertama, 
dengan tinggal di asrama, mahasiswa 
dari berbagai daerah dan negara dapat 
berinteraksi dengan  baik di luar jam 
kuliah. Selain network terbangun baik, 
karakter unggul juga terbentuk melalui 
kebersamaan dalam asrama,” kata Prof 
Chairy.

President University gelar kegiatan Outdoor Learning ditengah pandemi

President University gelar kegiatan Outdoor Learning ditengah pandemi
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President University mendukung 
program Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka yang diluncurkan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem 
Makarim pada awal tahun 2020 lalu. 
Salah satu pembelajaran yang ada 
di program ini adalah memperkuat 
praktek kerja atau magang.

Prof Chairy mengungkapkan, 
sebelum diluncurkan program 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 
President University telah mewajibkan 
mahasiswanya  menjalankan magang. 
Posisi President University yang 
berada di kawasan industri. menjadi 
keuntungan karena dapat menjalin 
kerja sama dengan banyak pabrik untuk 
mengoptimalkan program magang 
mahasiswa

 “Salah satu keunggulan Presuniv 
adalah berada di dalam kawasan 
industri kota Jababeka yang memiliki 
lebih dari 2000 pabrik. Melalui 
kerjasama dengan berbagai institusi, 
Presuniv dapat menggunakan fasilitas 

DUKUNG PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

pabrik sebagai laboratorium organik 
yang sulit dimiliki oleh universitas 
lain. Dengan demikian ketika lulus, 
para mahasiswa telah memperoleh 
pengalaman kerja, dan juga banyak 
para mahasiswa yang kemudian 

direkrut oleh perusahaan tempat 
mereka melakukan magang,” tutur 
Prof Chairy

“Kurikulum di Presuniv di update 
setiap dua tahun untuk menjaga agar 
selalu mengikuti perkembangan global 

Foto : Nadiem Makarim, Rujukan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Jababeka Golf Country Club
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fasilitas Swiming Poll

Kawasan industri Kota Jababeka 

yang sangat dinamis. Selain itu, 
lulusan Presuniv memiliki ciri khusus 
atau unik yang unggul yaitu adanya 
“7 Flagship Presuniv” yang saat ini 
berisi berbagai program seperti 
emotional intelligence, integrated 
survival experience, digital literacy, 
career preparation, coding and big 
data, statistic, serta psychology and 
design thinking,” sambungannya.

Kualitas dosen menjadi salah satu 
faktor utama tercetaknya  mahasiswa-
mahasiswa yang berkualitas tinggi. 
Oleh karena itu, ada kriteria yang 
dipasang President University dalam 
merekrut para tenaga pengajar.  
Mayoritas dosen yang ada di President 
University merupakan dosen lulusan S3 
dengan gelar doktor dari universitas 
luar negeri. 

Tidak hanya dari kalangan 
akademisi, dari kalangan praktisi juga 
disiapkan President University sebagai 
dosen,  karena berada di kawasan 
industri kota Jababeka, maka kehadiran 
dosen dari kalangan praktisi dapat 
terwujud.

“Tentu kondisi ini memberikan 
manfaat maksimal kepada para 
mahasiswa, mereka memperoleh ilmu 
dan pengetahuan langsung dari para 
praktisi berpengalaman. Para dosen 

Presuniv juga melaksanakan tridharma 
perguruan tinggi secara seimbang dan 
sesuai ketentuan yang diberlakukan. 
Selain mengajar, para dosen aktif riset 
dan publikasi di jurnal internasional 

bereputasi serta melakukan aktivitas 
pengabdian masyarakat. Sejalan 
dengan ini, para dosen didorong untuk 
aktif mengurus jenjang fungsional 
dosen,” ujar Prof Chairy.

Terkait pembelajaran di tengah 
pandemi, President University serupa 
dengan perguruan tinggi lain yang 
menerapkan pembelajaran secara 
hybrid yakni pembelajaran yang 
memadukan pembelajaran offline 
dan online dengan memperhatikan 
ketentuan yang dikeluarkan 
Kemendikbud.

Patut disyukuri kini perkembangan 
kasus Covid-19 terus stabil, hal ini tak 
lepas dari keseriusan Pemerintah 
dalam mengatasi pandemi yang 
berkepanjangan. Dengan kondisi 
tersebut, President University 
menjadwalkan pembelajaran tatap 
muka (PTM) secara penuh pada 
semester depan. PTM ini didukung 
dengan kelengkapan vaksin yang 
telah didapat para mahasiswa maupun 
dosen, termasuk vaksin booster.
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Sebagai  perguruan tinggi. President 
University terpanggil  mendukung dan 
membantu berbagai program pemerintah. 
Membantu program pemerintah ini telah 
realisasikan President University sejak 
didirikan pada tahun 2002 lalu. Bidang 
sosial budaya misalnya, di bidang ini, 
President University membekali para 
mahasiswanya dengan pendidikan 
kebangsaan, musik dan seni tradisional.

Menurut Prof Chairy, pembekalan 
tersebut penting dijalani karena di saat 
menjalani pertukaran mahasiswa di 
luar negeri, para mahasiswa President 
University telah siap untuk mengenalkan 
dan mempopulerkan budaya Indonesia 
kepada masyarakat internasional.

Demikian juga mahasiswa asing yang 
kuliah di Presuniv juga dikenalkan dengan 
seni dan budaya Indonesia termasuk tourist 
destination Indonesia. Mahasiswa Presuniv 
juga aktif mengikuti berbagai lomba yang 
terkait dengan seni dan budaya Indonesia, 
yang secara tidak langsung berdampak 
pada sektor pariwisata di Indonesia,” 
tambah Prof Chairy.

Untuk sektor ekonomi, President 

MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH

University selalu aktif yang berkaitan 
dengan sektor tersebut, antara lain focus 
group discussion (FGD) atau seminar/
webinar. Materi-materi yang dibahas 
pun merupakan berbagai isu sosial dan 
ekonomi.

“Contohnya belum lama ini, para 
dosen Presuniv aktif berdiskusi secara 
online (karena masih memperhatikan 

prokes) tentang “Economic and Social 
Development for a Resilient Indonesia” 
yang diikuti oleh lebih dari 100 orang 
dosen Presuniv. Outputnya adalah 
rekomendasi kepada pengambil keputusan 
atau Pemerintah agar Indonesia dapat 
cepat tumbuh dan kuat setelah pandemi 
berakhir,” terang Prof Chairy.
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Selama perjalanan sebagai perguruan 
tinggi, President University telah banyak 
berkolaborasi dengan pihak lain seperti 
instansi pemerintah, swasta, perguruan 
tinggi dan lain. Hingga saat ini, kolaborasi 
tersebut terus dijalankan dan terbuka untuk 
siapa saja yang penting memiliki tujuan 
yang sama yakni mencerdaskan bangsa.

Tidak hanya  di dalam negeri, 
kolaborasi juga dilakukan hingga ke luar 
negeri, khususnya dengan perguruan tinggi 
ternama di dunia. 

“Presuniv memiliki kerjasama 
dengan lebih dari 50 universitas ternama 
luar negeri. Presuniv juga memiliki 
hubungan yang baik dan kerjasama 
dengan berbagai Pemerintah Daerah di 
Indonesia (Pemerintah Provinsi, Kota, 
dan Kabupaten). Berbagai Kabupaten 
di Indonesia mengirim putra daerah 
setempat untuk kuliah di Presuniv. Dengan 
demikian salah satu fungsi universitas dan 
Pemerintah yaitu mencerdaskan bangsa, 
dijalankan dengan baik oleh Presuniv,” 
terang Prov Chairy.

Di akhir wawancara, Prof Chairy 
berharap President University dapat 
terus maju dan berkembang sesuai visi 
pendirinya. “Perkembangan diprioritaskan 
bukan dari segi kuantitas namun lebih ke 
sisi kualitas,” tutup Prof Chairy. (Sigit)

PERKUAT KOLABORASI

Prof. Chairy tanda tangan kerja sama dengan Bupati Kabupaten Bekasi

Ucapan selamat dari Ketua YPUP Prof Budi Susilo Soepandji 
pada acara pelantikan Rektor President University 11 Feb 2022

Sambutan Prof. Chairy pada acara Dies Natalis Presuniv ke 20
di President Lounge 26 April 2022
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Presiden Joko Widodo meresmikan 
tiga pelabuhan penyeberangan dan 
satu kapal motor penumpang (KMP) 
di Dermaga Rakyat Wanci, Kabupaten 
Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, 
pada, 9 Juni 2022. Presiden berharap 
agar pelabuhan dan KMP yang telah 
diresmikan dapat mempermudah dan 
mendukung aktivitas masyarakat.

“Hari ini tiga pelabuhan penyeberangan 
di KSPN Wakatobi, yaitu Pelabuhan 
Penyeberangan Kaledupa, Pelabuhan 
Penyeberangan Tomia, dan Pelabuhan 
Penyeberangan Binongko akan segera 
kita resmikan dan siap untuk mendukung 
kegiatan masyarakat,” tutur Presiden 
dalam pernyataannya.

Turut mendampingi Presiden dalam 
peresmian tersebut antara lain Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri 
Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu 
Trenggono, Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri 
Sekretaris Negara Pratikno, Menteri 
Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, 

PRESIDEN RESMIKAN TIGA PELABUHAN PENYEBERANGAN

DAN SATU UNIT KAPAL DI WAKATOBI

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan 
Bupati Wakatobi Haliana

Berdasarkan data dari Kementerian 
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Perhubungan, ketiga pelabuhan 
penyeberangan perintis (Kaledupa, Tomia, 
Binongko) selesai dibangun pada tahun 
2021 dan memiliki panjang dermaga 82 
meter, kedalaman kolam -5 meter, kapasitas 
sandar 1000 GRT, tipe dermaga Dolphin, 
tipe bongkar muat plengsengan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden 
juga turut meresmikan KMP Sultan Murhum 
II yang akan beroperasi untuk melayani 
angkutan penyeberangan perintis sebanyak 
empat kali dalam satu minggu.

“Selain itu, juga ada satu unit kapal 
penyeberangan yaitu KMP Sultan Murhum 
II yang juga siap dioperasikan untuk 
melayani angkutan penyeberangan perintis 
rute Kamaru-Kaledupa, Kaledupa-Tomia, 
dan Tomia-Binongko, dengan trip empat 
kali seminggu,” jelas Presiden.

Kepala Negara juga berharap agar 
pelabuhan dan KMP tersebut dapat 
mempermudah mobilitas masyarakat 
khususnya untuk angkutan barang 
yang berkaitan dengan sembako, serta 
meningkatkan konektivitas antarpulau 
di Wakatobi.

Sementara itu, Menteri Perhubungan 
Budi Karya Sumadi mengatakan, 
pembangunan pelabuhan penyeberangan 
dan kapal di Wakatobi ini merupakan 
salah satu wujud negara hadir melalui 
pembangunan transportasi yang 
berparadigma Indonesia sentris 
(pembangunan tidak hanya terpusat di 
pulau Jawa). “Kita bangun infrastruktur 

transportasi di pulau kecil dan terluar 
agar konektivitas bisa berjalan dengan 
baik,” ucapnya.

Menhub berharap, keberadaan 
pelabuhan dan kapal ini akan mendukung 
Wakatobi sebagai salah satu kawasan 
strategis pariwisata nasional (KSPN) dan 
dapat menumbuhkan titik-titik ekonomi 
baru di Wakatobi dan sekitarnya. 

“Kehadiran pelabuhan dan kapal ini 
sangat dinantikan masyarakat Wakatobi 
dan sekitarnya. Kami pastikan apa yang 
dibangun ini dapat dirasakan langsung 
manfaatnya oleh masyarakat di Wakatobi. 
Selain itu, juga dapat dimanfaatkan para 
turis domestik dan mancanegara untuk 
menikmati keindahan alam yang ada di 

Wakatobi,” katanya.
Dengan diresmikannya satu unit kapal, 

saat ini di Pulau Wakatobi dilayani oleh 
dua kapal yaitu KMP Bahtera Mas II dan 
KMP Sultan Murhum II. Kedua kapal ini 
akan melayani lintas penyeberangan di 
Kabupaten Wakatobi dengan rute Kamaru 
- Wanci – Kaledupa – Tomia – Binongko PP.

Kemenhub memberikan subsidi 
sebesar Rp. 17,9 miliar untuk pelayanan 
kapal penyeberangan di Wakatobi yang 
dioperatori oleh PT ASDP Indonesia Ferry. 
Melalui subisidi tersebut, diharapkan dapat 
memberikan tarif yang terjangkau bagi 
masyarakat.

Sebagai informasi, KMP Sultan Murhum 
II merupakan kapal kedua yang beroperasi 
untuk melayani angkutan penyeberangan 
di Wakatobi yang mulai beroperasi pada 
tanggal 2 Mei 2022.

 Berdasarkan penjelasan dari 
Direktur Transportasi Sungai Danau dan 
Penyeberangan (TSDP) Kementerian 
Perhubungan, Junaidi, kapal yang akan 
melayani tiga rute operasional tersebut 
diproduksi di PT Industri Kapal Indonesia 
(Persero), Makassar.

KMP Sultan Murhum II selesai dibangun 
pada Desember 2021 dengan nilai Rp39,3 
miliar. Kapal ini berbobot 500 GT, memiliki 
panjang 46,80 meter, kecepatan 13 
knot, berkapasitas 262 penumpang 
dan kendaraan 16 truk sedang dan 26 
kendaraan kecil.
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President University menyeleng-
garakan acara parents gathering di 
Pekanbaru, Riau,  pada 12 Juni 2022. 
Acara ini, digelar untuk memperkenalkan 
President University kepada masyarakat  
Pekanbaru khususnya kepada generasi 
muda yang ingin melanjutkan 
pendidikannya di Perguruan Tinggi.

Acara ini, mendapat antusias dari 
masyarakat. Banyaknya masyarakat yang 
hadir di lokasi acara,  untuk mengetahui 
lebih dalam lagi  tentang Perguruan 
Tinggi  yang terletak di kawasan Jababeka, 
Cikarang,  Jawa Barat ini.. Kebanyakan 
mereka yang hadir adalah orangtua beserta 
anaknya yang telah lulus SMA.

Putri Pariwisata Indonesia 2019 
Clarita Mawarni Salem yang juga sebagai 
mahasiswi  President University ikut  
hadir dalam acara ini. Di acara tersebut,  
Mawar ikut berbagi pengalamannya 
kepada pengunjung mengenai berkuliah 
di President University. Bahkan, tidak 

sedikit pengunjung yang bertanya kepada 
Mawar, antara lain perihal  alasan Mawar 
memilih President University

“Alasan saya masuk ke President 

PUTRI PARIWISATA INDONESIA 2019 
KENALKAN PRESIDENT UNIVERSITY KEPADA MASYARAKAT PEKANBARU

University adalah karena saya tahu 
President University  menyediakan fasilitas 
yang saya butuhkan. Mulai dari akses 
untuk pertukaran pelajar, fasilitas olahraga 
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seperti golf, basket, tenis, renang, dan 
lain-lain,” kata Mawar.

“Keunggulan lain President University 
adalah pembelajarannya yang full 
menggunakan bahasa Inggris sehingga 
bisa melatih kemampuan berbahasa inggris 
kita,  yang mana kita tahu bahwa bahasa 
Inggris sekarang sudah seperti bahasa yang 
wajib kita kuasai. Keunggulan lain adalah 
President University  menggunakan konsep 
trimester dimana selama satu tahun ada 3 
semester, jadi proses kelulusan akan lebih 
cepat yaitu 3 tahun,” sambung Mawar.

Pada acara Parents Gathering ini, 
President University juga menggelar 
tes masuk bagi calon mahasiswa. Test 
ini dilakukan secara tertulis dan hanya 
diikuti satu kali. Bagi yang sudah ikut tes 
secara online maka tidak dapat mengikuti 
tes secara tatap muka.

Mawar mengaku senang dan bangga 
dapat membantu President University pada 
kegiatan ini. Dari kegiatan ini,  diharapkan 
masyarakat semakin mengenal tentang  
President University.

“Harapan saya semoga President 
University bisa dikenal oleh banyak orang 
dan masyarakat bisa tahu dengan detail 
kelebihan dan keunggulan apa yang dimiliki 
president university dan tentunya semoga 
banyak juga anak anak yang mau masuk 
di President University,” ujar Mawar.

Mawar menilai  kegiatan Parents 
Gathering yang digelar di daerah ini 

sangat efektif untuk memperkenalkan 
President University  kepada masyarakat. 
Kehadiran President University di daerah 
dapat membantu meyakinkan  masyarakat 
bahwa President University merupakan 
Perguruan Tinggi yang cocok untuk 
masa depan. Selain itu, kegiatan ini juga 
menghadirkan sejumlah narasumber yang 
dapat dijadikan referensi bagi generasi 
muda yang ingin berkuliah.

 “Menurut  saya cara ini cukup efektif 
untuk mempromosikan PU karena kita 
menyebarkan undangan langsung ke 
sekolah sekolah untuk mengundang 
masa kemudian kita juga menjelaskan 
secara langsung face to face mengenai 

president university sehingga akan lebih 
berdampak dibandingkan hanya promosi 
melalui media atau online media saja,” 
ungkap Mawar.

Mawar yakin kedepan President 
University dapat menjadi Perguruan 
Tinggi yang disegani bukan hanya di skala 
nasional namun juga di dunia.

“President University, membangun 
dan mempersiapkan mahasiswa dan 
mahasiswinya dengan sangat baik, 
kurikulum kita juga selalu update, 
begitupun dengan pembelajarannya 
sehingga saya yakin , President University  
akan meningkatkan daya saingnya ke 
tingkat global,” tutur Mawar.

Selama berada di Pekanbaru, Mawar 
juga diundang menjadi narasumber dalam 
program talkshow yang diselenggarakan 
EL JOHN Radio Pekanbaru. Dalam talshow 
ini, juga mengangkat President University 
dan juga kegiatan Mawar di Perguruan 
Tinggi tersebut.

President University merupakan salah 
satu perguruan tinggi swasta terbaik di 
Indonesia dengan akreditasi A. President 
University menawarkan lingkungan 
penelitian dan pembelajaran internasional 
yang kuat.

Perkuliahan di President University 
dilaksanakan dalam bahasa Inggris 
dan  Jumlah mahasiswa internasional di 
President University merupakan salah satu 
yang tertinggi di antara semua universitas 
di seluruh Indonesia. (Sigit)
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Budaya Indonesia memang tidak ada habisnya untuk dibahas. Tidak hanya 
tradisi-tradisi unik yang dimiliki hampir seluruh daerah di nusantara, namun juga 

beberapa atribut serta benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang yang 
sampai saat ini masih lestari dan bisa Anda temui di museum-museum yang ada 

di sekitar Anda.
Salah satu benda peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini masih bisa 

Anda lihat wujud nyatanya yaitu Senjata Tradisional. Senjata Tradisional ini 
dulunya merupakan sebuah alat yang dijadikan oleh nenek moyang kita untuk 

berburu dan juga sebagai pelindung diri dari binatang buas.
Ketika masih di zaman primitif, Senjata Tradisional yang digunakan yaitu berupa 

alat untuk berburu dari kayu atau bambu. Kemudian di zaman batu nenek 
moyang kita mulai membuat Senjata Tradisional dari batu yang bertangkai kayu.

Berlanjut lagi ke zaman perunggu, mulailah dikenal logam yang dijadikan 
bahan dasar membuat senjata yang dikenal dengan nama Tosan Aji. Tosan Aji 
ini merupakan senjata pusaka tradisional yang berupa tombak, keris, pedang, 

wedung, rencong, badik, dan sebagainya. 
Tosan Aji dapat memunculkan rasa keberanian yang luar biasa kepada pemilik 

atau pembawanya. Masyarakat Jawa umumnya menyebut hal ini sebagai piyandel 
atau penambah kepercayaan diri. Dan Senjata Tradisional semisalnya keris 

pusaka atau tombak pusaka, yang diberikan oleh raja kepada para bangsawan 
keraton itu mengandung suatu kepercayaan. Ketika kepercayaan raja itu dirusak 
oleh perilaku buruk sang bangsawan, senjata tersebut akan ditarik atau diminta 
kembali oleh sang raja. Inilah yang menyebabkan Tosan Aji dapat bersifat sakral 
dan tidak boleh sembarangan digunakan, bahkan hingga kini beberapa senjata 

pusaka dipercaya memiliki kekuatan supranatural.
Seiring perkembangan zaman, hingga saat ini senjata tradisional bahkan 

dijadikan sebagai aksesori pelengkap ketika seseorang mengenakan pakaian 
adat.

SENJATA 
TRADISIONAL 

DAERAH DI PULAU SUMATERA

Yulia Gumay

indonesia tourism forum
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Rencong merupakan simbol kebe-
ranian bagi masyarakat Aceh. Selain 
itu Senjata Tradisional yang berbentuk 
huruf L dan sejenis dengan belati ini juga 
menggambarkan ketangguhan serta 
identitas diri dari pemiliknya.

Senjata Tradisional Rencong mulai 
dipakai pada masa pemerintahan Sultan 
Ali Mughayat Syah di Kerajaan Aceh sekitar 
tahun 1514-1528 masehi. Pada mata Rencong 
terdapat tulisan bismillahirrahmanirrahim 
yang merupakan lambang karakteristik 
masyarakat Aceh yang sangat berpegang 
teguh pada kemuliaan ajaran Islam serta doa 
untuk menambah keyakinan agar siapapun 
yang menggunakan Rencong tersebut 
diharapkan dapat menggunakannya 
dengan baik.

Meski berbentuk sama, namun 
sebenarnya Rencong memiliki tingkatan 

Sebagian Anda mugkin sudah tidak 
asing dengan nama Piso Surit. Senjata 
Tradisional dari daerah Sumatera Utara ini 
merupakan senjata yang digunakan oleh 
masyarakat dataran tinggi Tanah Karo. 
Berasal dari bahasa daerah setempat yang 
mana “piso” berarti “pisau” yang sering 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 
sedangkan “surit” itu sendiri merupakan 
nama dari senjata terebut.

Piso Surit berbentuk panjang dan di 
bagian ujungnya bercabang dua. Menurut 
kepercayaan masyarakat setempat, dulunya 
Piso Surit digunakan oleh rakyat untuk 
melawan Belanda pada masa penjajahan.

Masyarakat juga percaya bahwa Piso 
Surit memiliki kekuatan magis yang dulunya 
sering digunakan oleh Raja Batak untuk 
memperluas wilayah kekuasaannya. Konon 
Senjata Tradisional ini hanya bisa dimiliki 
secara turun temurun dari Raja Batak 
yang berkuasa.

yang berbeda-beda. Biasanya Rencong 
milik sultan terbuat dari emas dan terdapat 
ukiran berupa ayat-ayat suci Al-Qur’an 
pada matanya. Sedangkan Rencong lainnya 
yang dipakai oleh masyarakat umum 
terbuat dari kuningan, perak, besi putih, 
gading dan kayu.

Saat ini Rencong tidak lagi berfungsi 
sebagai senjata pada saat berperang, 
namun sudah menjadi pelengkap pakaian 
adat bagi pria Aceh yang diselipkan pada 
lipatan sarung yang melilit di pinggang. 

RENCONG DARI ACEH

PISO SURIT DARI 
SUMATERA UTARA
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Menurut cerita yang berkembang, 
Pedang Jenawi merupakan Senjata 
Tradisional paling populer di daerah Riau. 
Memiliki bentuk seperti Pedang Moor dari 
Arab atau Pedang Katana dari Jepang. 
Konon Pedang Jenawi yang memiliki 
bilah bermata satu yang ramping dengan 
ujung yang lancip ini, tidak bisa dipegang 
ataupun dikuasai oleh sembarang orang. 
Pedang Jenawi ini hanya bisa dimiliki 
oleh orang-orang yang sangat cerdas, 
berwibawa, orang-orang yang dihormati 
di dalam masyarakat serta juga mereka 
yang memiliki kekuasaan. Hal ini karena 
Pedang Jenawi dibuat dengan penuh 
kehati-hatian dan juga penuh perhitungan.

Pedang dengan panjang mencapai 

Badik Tumbuk Lado merupakan Senjata 
Tradisional sejenis keris yang terdapat 
di daerah Kepulauan Riau. Senjata ini 
digunakan untuk menikam, mengiris, dan 
menjajah dalam pertempuran jarak pendek. 
Menurut adat Riau, jika Badik Tumbuk 
Lado telah ditarik dari sarungnya, maka 
harus ada yang ditikam, seperti benda 
atau binatang.

Badik Tumbuk Lado berbentuk seperti 
pisau belati. Memiliki panjang sekitar 27-29 
cm, dengan lebar bilah sekitar 3,5-4 cm. 
Bahan utama pembuatan badik yaitu dari 
campuran besi, baja serta pamor. Pada 
pangkal sarung bagian belakang terdapat 
ukiran tebuk tembus yang berbentuk 
bulat pipih, dan sarung badik terbuat 
dari kayu lunak yang kemudian dilapisi 
dengan lempengan emas atau perak. 
Bahkan ada pula yang diberikan permata 
sebagai hiasannya.

Sebagai Senjata Tradisional, Badik 
Tumbuk Lado sering digunakan untuk 
pembelaan diri dari serangan musuh 
serta untuk mempertahankan harga diri 

satu meter dan umumnya terbuat dari baja, 
besi dan tembaga ini, dulunya digunakan 
oleh para panglima saat terjadinya perang 
kerajaan. Termasuk juga digunakan ketika 

seseorang atau keluarga.
Seiring perkembangan zaman, di mana 

sudah tidak ada lagi peperangan, maka 
Senjata Tradisional ini beralih fungsi menjadi 

bangsa Indonesia berperang melawan para 
penjajah dari Belanda. Pedang Jenawi bisa 
digunakan untuk menyerang musuh dari 
segala arah.

benda pusaka yang digunakan dalam 
upacara-upacara adat dan juga dipakai 
sebagai pelengkap baju adat tradisional 
daerah setempat.

PEDANG JENAWI 
DARI RIAU

BADIK TUMBUK LADO 
DARI KEPULAUAN RIAU

Su
m

be
r F

ot
o 

: in
ho

m
e.c

om
Su

m
be

r F
ot

o 
:  t

rib
un

ne
w

sw
ik

i



indonesia tourism forum

                      26 - INSPIRA - JUNI 2022

Karih atau dalam bahasa Indonesia 
disebut “keris”, merupakan salah satu 
Senjata Tradisional daerah Minangkabau, 
Provinsi Sumatera Barat. Karih merupakan 
senjata tikam sejenis belati, di mana kedua 
sisinya sama-sama tajam.

Karih memiliki bentuk yang khas dan 
sangat mudah dibedakan dengan Senajata 
Tradisional lainnya. Karih berbentuk tidak 
simetris, di bagian pangkalnya melebar 
dan mengecil hingga ke ujung. Bilahnya 
lebih dominan melekuk-lekuk membentuk 
seni khas Minangkabau.

Selain itu sarung Karih juga dibuat unik 
dan khas, dihiasi ukiran-ukiran indah dengan 
berbagai motif. Sedangkan warna sarung 
Karih tersebut lebih dominan berwarna 
cokelat gelap atau terang yang menyerupai 
warna kulit kayu bagian dalam.

Tombak Mata Panah yang dalam istilah 
bahasa Kerinci disebut “kuju”, merupakan 
Senjata Tradisional yang banyak ditemukan 
di daerah Sungaipenuh dan Kabupaten 
Kerinci, Provinsi Jambi. Hingga saat ini 
Kuju masih diproduksi, karena masyarakat 
setempat masih menggunakan senjata 
tersebut sesuai dengan fungsinya yaitu 
untuk berburu. 

Sebagai mana kita ketahui bahwa 
wilayah Kabupaten Kerinci lebih dari 
50% merupakan kawasan hutan Taman 
Nasional Kerinci Seblat sehingga populasi 
hewannya pun sangat banyak. Beberapa 
di antara hewan-hewan tersebut terdapat 
jenis hewan yang berpotensi merusak 
tanaman di perkebunan penduduk, seperti 
halnya babi, sehingga masyarakat pun rutin 
berburu untuk membasmi hewan tersebut. 

Tombak Mata Panah terdiri dari bagian 
mata panah, punting, kuping, tangkai, dan 
besi pelapis manau. Bagian mata panah 
berwarna hitam, sedangkan tangkainya 

Pada awal kemunculannya, Karih 
digunakan sebagai senjata dalam 
peperangan, yang berfungsi untuk 
melindungi diri dari serangan musuh ketika 
keluar rumah. Namun saat ini fungsinya 
beralih sebagai pelengkap upacara adat, 

berwarna kuning yang biasanya terbuat dari 
bambu atau manau (rotan) dan memiliki 
panjang sekitar satu meter.

Mata panah terbuat dari besi pilihan 

perayaan budaya dan sejenisnya. Pada 
upacara adat, Karih biasanya akan dipakai 
oleh para pemimpin, pemangku, pemuka 
adat dan juga pemegang sko.

yang dibakar sampai tingkat panas tertentu. 
Berukuran sepanjang 20 cm dan biasanya 
dimandikan dua kali dalam setahun serta 
diasapi dengan kemenyan.

KARIH DARI SUMATERA 
BARAT

TOMBAK MATA PANAH 
DARI JAMBI
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Kerambit merupakan Senjata Tradisional 
daerah Bengkulu yang memiliki bentuk 
yang khas dan penggunaan khusus. Tidak 
sembarang orang bisa menggunakan 
Kerambit. Bentuknya yang melengkung 
seperti bulan sabit, hanya dapat digunakan 
oleh orang-orang yang pandai bersilat.

Kerambit menjadi senjata andalan 
masyarakat Bengkulu yang digunakan 
sebagai pelindung diri. Bilahnya yang 
tajam di kedua sisi dan melengkung, serta 
berukuran kecil menjadikan Kerambit 
ini sangat efektif ketika dipakai dalam 
pertarungan jarak dekat dan sangat 
membahayakan lawan.

Kerambit tidak dibuat untuk masyarakat 
umum, namun dibuat sesuai pesanan oleh 
seorang pandai besi yang ahli. Bahan 

Senjata Tradisional Sumatera Selatan 
disebut sebagai Siwar. Nama lainnya 
yaitu tumbak lado yang merupakan 
sebuah artefak berupa senjata tusuk 
genggam yang bentuknya menyerupai 
golok panjang dengan tajaman di salah 
satu sisi bilahnya. Senjata ini mempunyai 
kedudukan yang penting bagi seseorang, 
sehingga fungsinya tidak hanya sebagai 
alat untuk mempertahankan diri, melainkan 
juga sebagai benda keramat yang memiliki 
unsur kekuatan magis.

Siwar berbahan dasar dari besi yang 
biasanya dibuat oleh pandai besi. Pada 
umumnya Siwar berukuran antara 15-30 
cm, dengan lebar badan hingga ke matanya 
antara 1,5-2 cm. Sedangkan sarung dan 
gagang Siwar terbuat dari kayu yang 
keras tetapi ringan agar dapat dibawa 
atau digunakan dengan mudah. Gagang 
Siwar yang biasanya berornamen bunga 
atau tumbuhan bentuknya mirip dengan 
senjata Rencong namun membesar di 

utamanya adalah besi yang mengandung 
baja. Ukuran panjangnya sekitar 12 cm 
dengan lebar pangkal 2 cm. Sedangkan 

bagian ujungnya.
Jika dicermati secara seksama, di 

dalam sebuah Siwar terdapat nilai-nilai 
yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 
kehidupan sehari-hari. Nilai keindahannya 
tercermin dari bentuk skin yang dibuat 

bagian hulu berukuran panjang 8 cm dan 
kerangkanya berukuran 13 cm.

sedemikian rupa, sehingga memancarkan 
keindahan. Sedangkan, nilai ketekunan, 
ketelitian, dan kesabaran tercermin dari 
proses pembuatannya yang memerlukan 
ketekunan, ketelitian, dan kesabaran.

KERAMBIT DARI 
BENGKULU

SIWAR DARI SUMATERA 
SELATAN
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Meski bisa ditemukan dengan mudah 
di daerah lainnya di Indonesia, namun 
Senjata Tradisional Bangka Belitung ini 
memiliki ciri khasnya tersendiri. Senjata 
tradisional masyarakat Kepulauan Bangka 
Belitung dikenal dengan nama Parang 
Badau. Penamaan ini mengacu kepada 
nama sebuah kerajaan tertua yang dulunya 
terdapat di daerah Bangka Belitung yaitu 
Kerajaan Badau sekitar abad ke-15 masehi.

Konon seorang empu pandai besi 
Kerajaan Majapahit datang ke Kerajaan 
Badau dan mengajari rakyatnya untuk 
membuat senjata. Senjata tersebut adalah 
parang yang memiliki bilah panjang dan 
membesar dari pangkal ke tengah, lalu 
bagian ujungnya lancip dan tajam.

 Senjata ini dulunya digunakan untuk 

Tombak atau dalam bahasa setempat 
disebut juga dengan nama “payan”, 
merupakan Senjata Tradisional khas 
Provinsi Lampung. Benda yang menjadi ikon 
Kabupaten Lampung Utara ini dipercaya 
memiliki makna keperkasaan, perjuangan 
dan kekokohan serta ketajaman.

Payan sendiri dapat diklasifikasikan 
menjadi dua bentuk yang dinilai dari 
panjang gagangnya yaitu Tombak Panjang 
(payan kejang) dan Tombak Pendek (payan 
buntak atau linggis).

Tombak Panjang yaitu tombak yang 
gagangnya terbuat dari kayu dan berukuran 
sekitar 150 cm. Sedangkan Tombak Pendek 
yaitu tombak yang Panjang gagangnya tidak 
lebih dari 90 cm. Jenis Tombak Pendek ini 
termasuk tombak langka, karena biasanya 
berkualitas sangat tinggi, yang kadang 
diberi bulu ekor kuda dan disebut tunggu. 
Namun meski terdapat perbedaan pada 
gagangnya, kedua Senjata Tradisional ini 

perkelahian jarak dekat. Ujung parang 
sengaja dibuat lebar dan berat untuk 
meningkatkan bobot supaya sasaran 
dapat terpotong dengan cepat. Sedangkan 

memiliki mata tombak yang berukuran 
sama yaitu sekitar 34-40 cm.

Tombak Lampung ini dipercaya 
memiliki kekuatan magis, terlebih jika 
tombak tersebut merupakan benda pusaka 

parang yang berukuran sedang digunakan 
untuk menebang pohon karena ujungnya 
yang lebih besar dan berat. 

warisan leluhur. Biasanya tombak seperti ini 
dilengkapi dengan wrangka/sakhung atau 
sarung dalam bahasa setempat untuk mata 
tombaknya dan disimpan secara khusus.

PARANG BADAU DARI 
KEPULAUAN BANGKA 
BELITUNG

TOMBAK ATAU PAYAN 
DARI LAMPUNG
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JAGUNG BOSE

Terkenal sebagai salah satu provinsi penghasil jagung tertinggi 
di Indonesia, tentu saja membuat Provinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT) memiliki berbagai olahan makanan yang berbahan dasar 
dari jagung. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru terjadi saat ini, 
namun olahan makanan dari jagung ini sudah ada sejak zaman 
nenek moyang masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Bahkan di sini bisa dikatakan jagung merupakan makanan 
pokok sama seperti hal nya nasi yang sudah umum di daerah 
lainnya di Indonesia.

Untuk mengkonsumsi jagung sebagai bahan makanan 
pokok, masyarakat setempat mengolahnya dalam berbagai jenis 
menu makanan yang di antaranya yaitu Jagung Titi, Jagung 
Catemak, Jagung Goreng dan juga Jagung Bose.

Di antara semua jenis makanan yang berbahan dasar dari 
jagung, Jagung Bose merupakan salah satu makanan khas 
yang diolah dengan cara yang unik dan bisa jadi hanya ada di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur saja. Selain cara membuatnya 
yang membutuhkan keterampilan khusus, ternyata pengolahan 
Jagung Bose hingga menjadi makanan siap santap juga cukup 
menguras tenaga karena Anda harus mengupas kulit arinya 
terlebih dahulu sebelum dimasak.

Sesuai dengan nama khasnya di daerah setempat yaitu 
etu fai solur atau nasi yang ditumbuk, proses pembuatan 
Jagung Bose ini pertama-tama yaitu dengan menumbuknya 
menggunakan antan (alu) dan lesung. Proses ini bertujuan 
untuk memisahkan kulit arinya.

Kemudian untuk mengolahnya menjadi makanan, Anda 
juga harus menyiapkan bahan-bahan lainnya seperti santan, 

kacang hijau atau kacang merah, kacang tanah, garam, dan 
air secukupnya. 

Setelah semua bahan disiapkan dan kulit arinya sudah 
dibuang, Anda bisa mulai membuat Jagung Bose dengan 
waktu yang cukup singkat yaitu sekitar 30 menit saja. Pertama 
rebus kacang hijau atau kacang merah, kacang tanah hingga 
lunak atau empuk. Kemudian tambahkan jagung yang sudah 
dibersihkan dan rebus hingga airnya mendidih. Tambahkan 
santan dan garam secukupnya. Aduk merata hingga santannya 
mengental. Setelah matang, Jagung Bose atau lebih gampangnya 
kita sebut bubur jagung siap dihidangkan.

Cara menyantap Jagung Bose ini biasanya masyarakat 
setempat menambahkan campuran se’i daging ke dalam 
sajian. Selain itu ada juga yang menambahkan ikan bakar, 
sambal ikan teri, sayur buah pepaya atau bunga pepaya dan 
ditambah sedikit daun ubi.

Selain karbohidrat, sajian Jagung Bose juga memiliki 
kandungan protein yang diperoleh dari kacang-kacangan dan 
ikan teri. Kandungan vitamin dari sayuran dan tentunya memiliki 
kadar gula yang rendah. Jagung Bose boleh dikonsumsi oleh 
semua orang dari semua golongan usia dan baik untuk mereka 
yang memiliki riwayat penyakit gula.

Di era modern saat ini, Jagung Bose sudah bisa ditemukan 
dalam bentuk kemasan instan. Jagung Bose instan dibuat untuk 
mempersingkat waktu memasaknya sekaligus memudahkan 
penyajiannya. Dengan demikian, Jagung Bose dapat dengan 
mudah diperoleh sehingga siapa saja bisa menikmati sajian 
Jagung Bose khas Nusa Tenggara Timur ini.Su
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RUMPU RAMPE

Makanan khas Nusa Tenggara Timur selanjutnya dikenal dengan 
nama Rumpu Rampe. Sajian Rumpu Rampe yang berasal dari 
daerah Sumba ini, terbuat dari bunga pepaya, daun kelor, buah 
pepaya muda, daun pepaya, daun singkong, jantung pisang, 
bawang merah, bawang putih, kemiri, merica dan penyedap rasa. 

Selain bahan-bahan tersebut yang merupakan bahan dasar 
original, saat ini sudah banyak juga dari masyarakat yang 
mengembangkan kreatifitas mereka sebagai penikmat Rumpu 
Rampe dengan menambahkan bahan-bahan lainnya seperti 
kangkung, udang dan juga ikan teri.

Kata Rumpu Rampe berasal dari bahasa Flores yang berarti 
ramai, banyak, beragam atau berlimpah. Penamaan tersebut 
mengacu pada bahan pembuat Rumpu Rampe yang cukup banyak 
dan beraneka ragam yang terdiri dari berbagai jenis sayuran.

Rumpu Rampe terbilang cukup unik karena bahan-bahan 
yang digunakan terbilang sangat jarang dipakai dalam membuat 
olahan makanan, terutama bunga pepaya yang memiliki cita rasa 
pahit dan sebagian besar orang tidak menyukainya. Namun di 
daerah Nusa Tenggara Timur, rasa pahit tersebut mampu diolah 
menjadi cita rasa gurih yang khas sehingga dijamin menggoda 
selera Anda.

Salah satu cara untuk mengakali agar bunga papaya dalam sajian 
Rumpu Rampe ini tidak terasa pahit yaitu dengan menyantapnya 
bersama se’i sapi dan juga sambal laut khas Nusa Tenggara Timur.

Rumpu Rampe ini mulanya hanya merupakan hidangan 
makanan sehari-hari yang biasa dibuat di rumah setiap warga 
lokal. Namun karena keunikan rasanya, sajian Rumpu Rampe ini 
akhirnya menjadi sajian khas pada acara-acara besar seperti pesta 
pernikahan, atau pertemuan-pertemuan besar yang diadakan 
di hotel atau gedung-gedung mewah.

Cara membuat Rumpu Rampe ini cukup sederhana dan 
Anda pun bisa mencobanya di rumah. Pertama yang harus 
Anda lakukan yaitu merebus bahan-bahan utama seperti daun 
pepaya, bunga pepaya, dan daun singkong terlebih dahulu. Hal 
ini bertujuan untuk menghilangkan getah dan juga mengurangi 
rasa pahit. Aduk hingga merata namun jangan dibiarkan terlalu 
layu, kemudian tiriskan dan sisihkan. Setelah agak dingin, bahan 
utama yang sudah direbus ini kemudian dipotong kecil-kecil 
sehingga nanti akan lebih mudah ketika Anda menyantapnya.

Sementara itu bagian dalam jantung pisang juga dipotong 
kecil-kecil dan dicampur dengan garam halus, kemudian dikukus. 
Setelah selesai, semua bahan-bahan tersebut kemudian ditumis 
dengan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan seperti bawang 
merah, bawang putih dan kemiri, hingga semua bumbu meresap 
secara merata dan mengeluarkan aroma wangi. Lalu tambahkan 
garam dan merica. Setelah dirasa matang, angkat dan sajikan.
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ALU NDENE

Alu Ndene merupakan kudapan khas Suku Ende, Nusa 
Tenggara Timur yang paling enak dinikmati bersama secangkir 
kopi tanpa gula. Kudapan yang banyak dijumpai di daerah 
Kabupaten Ende ini dikenal juga dengan nama Pizza Ende karena 
bentuknya yang pipih bulat yang menyerupai bentuk pizza.

Alu Ndene yang memiliki tekstur kenyal dan cita rasa manis 
ini ternyata adalah turunan dari proses pembuatan Uwi Ai Ndota 
yang merupakan makanan khas Suku Ende yang berbahan 
dasar dari singkong.

Terdiri dari dua kata yaitu “alu” dan “ndene” yang mana 
“alu” berarti tepung yang didapatkan dari proses endapan dan 
pengeringan saripati singkong. Sedangkan “ndene” berarti 
proses mengolah Alu menjadi camilan. Jadi Alu yang sudah 
diolah menjadi camilan inilah yang disebut dengan nama Alu 
Ndene.

Bahan utama pembuatan Alu yaitu singkong yang dikupas lalu 
dibersihkan dan kemudian diparut atau dicincang. Tambahkan 
sedikit air lalu diperas. Air perasan tadi akan mengendap dan 
dibiarkan mengering dan kemudian akan berubah menjadi 
tepung.

Tepung tersebut kemudian dapat langsung dipakai atau 
dijemur terlebih dahulu untuk dijadikan tepung tapioka ubi. 
Setelah menjadi tepung tapioka ubi, Anda bisa mengolahnya 
kembali untuk menjadi Alu Ndene. Caranya yaitu dengan 
mencampurkan tepung tapioka ubi tersebut dengan air atau 
santan dan bahan perasan lainnya sesuai selera. Olah adonan 
tersebut hingga bisa dibentuk dan dipanggang langsung di 
atas penggorengan atau wajan.

Cara memanggang Adonan Alu yaitu dengan menempelkannya 

diatas wajan tanpa minyak lalu ditekan-tekan dengan bagian 
belakang tempurung kelapa sehingga menjadi gepeng. Masak 
dengan api kecil sehingga Alu tidak mudah gosong. Setelah 
adonan Alu di satu sisi mulai berubah warna maka harus segera 
dibalik. Setelah kedua sisi matang dengan sempurna, Anda pun 
bisa langsung menyajikan Alu Ndene untuk disantap bersama-
sama. Untuk lebih nikmat, Anda dapat menambahkan parutan 

gula merah secukupnya. 
Cara menyantap Alu Ndene ini cukup 

beragam. Ada yang menikmatinya dengan 
dicocol sambal jeruk nipis. Ada juga yang hanya 
dengan menambahkan garam. Alu Ndene juga 
biasa dinikmati dengan pisang dan juga gula 
cair sehingga memberikan cita rasa manis dan 
semakin nikmat. Namun demikian, Anda juga 
bisa menyantap Alu Ndene ini dengan rasa 
original tanpa tambahan varian rasa lainnya.

Alu Ndene cocok dijadikan camilan saat 
bersantai di sore hari bersama keluarga. 
Dinikmati dengan kopi atau teh sama terasa 
nikmatnya.
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PELEPAH MANUK

Kuliner khas lainnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur 
yaitu Pelepah Manuk. Pelepah Manuk ini merupakan sajian khas 
daerah Kupang yang awalnya berbahan dasar dari burung, 
namun seiring waktu, bahan dasar burung diganti dengan 
ayam yang lebih mudah didapatkan. Meski demikian, olahan 
Pelepah Manuk yang berbahan dasar dari ayam ini tetap masih 
menggunakan bumbu-bumbu dan rempah yang sama dan cita 
rasa yang dihasilkan pun juga tidak jauh berbeda. Sama-sama 
nikmat dan menggugah selera.

Meski bahan dasar yang digunakan berganti dengan ayam, 
namun nama makanan tersebut tetaplah Pelepah Manuk yang 
mana “manuk” sendiri dalam bahasa setempat berarti “burung”.

Selain berbahan dasar dari ayam (ayam kampung) ataupun 
burung, olahan Pelepah Manuk juga dilengkapi dengan bumbu 
dan rempah lainnya seperti santan kelapa, jeruk nipis yang diperas 
airnya, garam, dan minyak goreng untuk menumis. Sementara 
itu untuk bumbu halus olahan Pelepah Manuk menggunakan 
bawang putih, cabai merah besar, cabai merah keriting, kunyit 
bakar, terasi goreng, kemiri sangria dan gula pasir atau gula merah.

Perlu Anda ketahui bahwa ayam yang digunakan biasanya 
ayam utuh tanpa dipotong-potong. Namun demikian Anda 
tetap bisa mencoba membuatnya di rumah dengan ayam yang 
dipotong-potong sesuai selera.

Cara membuat Pelepah Manuk terbilang cukup mudah, 
pertama Anda harus melumuri ayam ataupun burung dengan 
air jeruk nipis dan juga garam. Lalu diamkan selama 20 menit. 
Setelah 20 menit, kemudian bakar ayam tersebut di atas bara 

arang batok hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Lalu 
angkat dan sisihkan.

Sementara itu tumis bumbu dan rempah-rempah yang 
sudah dihaluskan hingga matang dan mengeluarkan aroma 
harum. Lalu masukkan ayam yang sudah dibakar tadi, aduk rata 
hingga tercampur dengan bumbu yang sudah ditumis. Kemudian 
tuangkan santan dan masak dengan api sedang hingga semua 

bumbu meresap dan santal mengental. 
Setelah matang, angkat dan Pelepah 
Manuk siap disajikan.

Penyajian hidangan Pelepah Manuk 
bisa dipercantik dengan menambahkan 
lalapan disekelilingnya seperti timun yang 
sudah diiris cantik, daun kemangi, tomat 
dan lainnya.

Cita rasa Pelepah Manuk ini sangat 
mengesankan di lidah karena kuah 
santannya yang meresap dan melekat 
pada daging ayam yang digunakan.

Jika Anda berkesempatan berkunjung 
ke daerah Nusa Tenggara Timur, sempatkan 
waktu Anda untuk menjajal kuliner di 
sana, yang mana kuliner khas tersebut 
akan terasa lebih nikmat jika disantap 
langsung di daerah asalnya.
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CATEMAK JAGUNG

Makanan khas lainnya dari Nusa Tenggara Timur yang 
berbahan dasar dari jagung yaitu Catemak Jagung atau disebut 
juga Jagung Catemak. Seperti halnya Jagung Bose yang 
menjadi makanan pokok masyarakat Nusa Tenggara Timur ini, 
Catemak Jagung pun demikian, namun dalam pengolahannya 
kedua sajian ini memiliki beberapa perbedaan dan begitu juga 
dengan bahan-bahan pelengkap yang digunakan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kuah Jagung 
Bose menggunakan santan, sedangkan kuah Catemak Jagung 
hanya berasal dari air putih biasa yang digunakan sebagai air 
rebusan untuk semua bahan-bahannya. Jagung Bose hanya 
menggunakan beberapa bahan saja dalam pengolahannya, 
namun Catemak Jagung dibuat dengan bahan yang beragam. 
Jagung Bose memiliki cita rasa manis sedangkan Catemak 
Jagung bercita rasa asin. Namun di antara perbedaan-perbedaan 
tersebut, keduanya sama-sama memiliki kandungan gizi yang 
baik untuk kesehatan.

Berbahan utama dari jagung, Catemak Jagung ini diolah 
dengan bahan pelengkap lainnya yang cukup beragam, di 
antaranya seperti kacang tanah, kacang hijau, sayur-sayuran, 
bunga papaya, jantung pisang, pucuk labu, labu lilin, daun ubi, 
garam dan penyedap rasa sesuai selera.

Untuk membuat Catemak Jagung ini pertama Anda harus 
membersihkan semua bahan-bahan yang akan digunakan. 
Siapkan sesuai takaran dan mulailah merebus kacang-kacangan 
terlebih dahulu. Biarkan selama beberapa menit hingga empuk. 
Jika sudah empuk, tambahkan garam dan penyedap rasa. 
Sesuai khas nya masyarakat setempat, makanan ini memiliki 
cita rasa asin, maka tambahkan garam yang agak banyak. 
Namun demikian, jika Anda tidak suka dengan rasa asin yang 
berlebihan, Anda bisa membuatnya sesuai selera.

Setelah itu tambahkan berbagai jenis sayuran yang sudah 
disiapkan, aduk sebentar dan biarkan kuahnya mengental 
hingga semua bahan-bahan tersebut matang. Selanjutnya, 
setelah dirasa semua bahan matang dengan sempurna, angkat 
dan hidangkan di piring saji.

Sajian Catemak Jagung ini dipercaya mengandung berbagai 
macam vitamin dan protein yang baik untuk kesehatan tubuh, 
di antaranya yaitu vitamin B kompleks yang dapat menjaga 
kesehatan saraf. Selain itu sajian ini juga mengandung karbohidrat 
dan juga dapat memperkuat tulang pada tubuh, menjadikan 
awet muda, menangkal gejala kurang darah dan juga dapat 
memperlancar pencernaan.

Catemak Jagung ini memiliki tampilan kuah berwarna coklat 
dan hampir mirip dengan kolak. Karena di dalamnya terdapat 
sayur-sayuran, maka tampilannya pun menjadi berwarna dan 
semakin menggugah selera.

Catemak Jagung biasanya disajikan sebagai hidangan 
penutup. Namun tidak ada salahnya Anda mencobanya sebagai 
menu utama saat sarapan atau makan siang. Karena kandungan 
karbohidrat yang terdapat di dalam sajian Catemak Jagung ini 
sangat cocok di santap di pagi hari untuk menambah energi 
Anda saat beraktivitas.
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A
pple, Google, Amazon mereka 
adalah sang taiten sang 
penguasa industri kerap kali 
kita tidak bisa menghindar 
dari mereka kita manfaatkan 

mesin pencarinya kita gunakan gadgetnya 
kita belanja di tokonya, mereka tanpa kita 
sadari telah jadi bagian dari hidup kita 
apakah mereka akan berhenti di situ tentu 
saja tidak mereka akan terus bergerak 
masuk lebih dalam lagi ke dalam setiap 
aspek kehidupan kita sehingga akhirnya 
mampu masuk ke dalam dompet kita dan 
menguras semua isinya. 

Sebagian orang lihat itu seperti perilaku 
iblis yang serakah terlepas dari perdebatan 
good level saya melihat kejeniusan strategi 
dan eksekusi mereka “kejeniusan yang 
membuat apa yang dilakukan banyak 
perusahaan besar saat ini jadi terlihat sangat 
terbelakang” khususnya dalam menyusun 

STRATEGI APPLE, GOOGLE DAN AMAZON 
KUASAI DOMPET KITA  (MARI KITA BELAJAR)

strategi mendorong pertumbuhan dan 
menaklukkan pasar. 

Maka jelas kita harus belajar dari mereka 
kalau kita mau selamat kalau kita tidak mau 
pasar kita habis dimakan oleh mereka dalam 
kesempatan ini kita akan memulai dengan 
membahas gurita ekspansi lintas industri 
dari Apple, Google dan Amazon kemudian 
mengurai strategi produk mereka untuk 
masuk lebih dalam menguasai isi dompet 
kita di akhir video saya akan mengajukan 
satu pertanyaan penting yang semoga bisa 
menggerakkan Anda untuk berselancar 
layaknya para raksasa teknologi itu.

Tidak diragukan lagi Apple adalah 
raksasa produk perangkat keras iMac, 
MacBook, iPhone, iPad Apple Word dan 
produk Apple lainnya sangat populer saat ini. 
Menariknya beberapa tahun terakhir Apple 
memperluas portofolio bisnisnya dengan 
mengembangkan layanan online untuk 

pelanggannya yang mencakup hiburan, 
berita, music, kesehatan, pembayaran 
dan lain sebagainya.

Sebagai upaya Apple untuk terus 
mendorong pertumbuhan usaha Apple 
sedang betah sisi dari hardware menuju 
software bergerak menjadi perusahaan 
gaya hidup yang berbasis teknologi 
bergerak lalu bicara tentang Google kita 
tahu bahwa Google adalah perusahaan 
yang menghadirkan mesin pencari untuk 
internet. 

Kita juga tahu Google memiliki YouTube, 
Gmail, Chrome, Android, Google, Docs, 
slide-slide dan lebih dari 250 aplikasi lainnya. 
Namun, kini Google telah berkembang 
menjadi lebih dari sekedar perusahaan 
penyedia perangkat lunak.  Google merilis 
sejumlah produk fisik yang cukup populer 
seperti pixel fonts dan juga chromebooks 
dan akhir-akhir ini Google bahkan masuk 

indonesia business forum



ke dalam permainan e-commerce dengan 
meluncurkan Google for retail untuk 
mendongkrak pendapatan dari Google 
shopping at. 

Sementara Amazon adalah online 
marketplace terbesar di dunia saat ini, 
namun jelas sama tidak berhenti di situ. 
Amazon merilis produknya sendiri seperti 
kindle, amazone echo, TV dan masih banyak 
lagi. Amazon juga suka mengakuisisi 
perusahaan-perusahaan lain yang potensial 
seperti zappos.com dan retail chain whole 
food untuk masuk ke bisnis ritel fisik.

Amazon juga mengembangkan 
usahanya dengan munculkan layanan ke 
laut yang sangat sukses yaitu Amazon 
web services dan saat ini Amazon sedang 
meningkatkan kualitas dan penetrasi lainan 
streamingnya dengan mengakuisisi MGM 
studio film legendaris rumah dari franchise 
James Bond. 

Dalam 10 tahun terakhir bisnis Apple, 
Google dan Amazon telah berkembang 
pesat keluar dari industri dan kategori 
produk awal mereka dan menariknya 
arah gerak bisa mereka itu berbeda-beda 
kini terlihat sebuah pola di mana mereka 
bergerak berkumpul ke satu industri yaitu 
industri keuangan.

Apa yang membuat perusahaan 
teknologi lebih besar seperti mereka itu 
tertarik masuk ke industri keuangan ? 
Setidaknya ada empat alasannya ; yang 
pertama, nilai uang yang berputar dan 
siap dimainkan di industri finansial itu 
sangat besar yaitu USD 28 triliun atau 

sekitar 390.000 triliun rupiah. Jelas itu 
akan membuat perusahaan manapun 
akan tergila-gila mengejarnya. 

Yang kedua teknologi API memudahkan 
siapapun untuk menyematkan layanan 
perbankan ke dalam produk digital mereka 
hanya dalam satu gerakan perusahaan bisa 
mendapatkan sumber pemasukan baru 
dari layanan keuangan di produk mereka.

Yang ketiga raksasa teknologi memiliki 
sejumlah besar data pengguna konsumen 
yang dapat dianalisis untuk membuat 
layanan keuangan menjadi personal 
itulah letak keunggulan kompetitif yang 
memberikan mereka peluang keberhasilan 
yang besar.

Dan keempat kalau kita lihat dari sisi 
bank jumlah pengguna aktif dari para 
raksasa teknologi ini sangat menarik 
hanya dalam satu jalinan kerjasama bank 
tiba-tiba punya akses pada puluhan juta 
calon nasabah termasuk yang selama ini 
tidak tersentuh oleh 
layanan perbankan.

Itulah yang 
membuat mereka 
dengan senang 
hati itu kerjasama 
dengan para 
raksasa teknologi, 
nah sekarang 
mari kita lihat 
bagaimana Apple, 
Google dan Amazon 
bermain di industri 
keuangan dan mulai 
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merangsek masuk menguasai dompet kita. 
Apple terjun ke layanan keuangan 

dengan meluncurkan Apple card dan 
berkat kebijakan tidak ada biaya cashback 
instan dan suku bunga yang fleksibel Apple 
mampu mengumpulkan 6,4 juta nasabah 
hanya dalam 1 tahun sejak Apple card 
diluncurkan pada akhir 2019.

Menyusul keberhasilan tersebut Apple 
meluncurkan Apple Family Card sebagai 
upaya memanfaatkan trend perbankan 
remaja dan anak yang tengah berkembang. 
Hadirnya Apple Card di tengah jaringan 
perangkat aktif dan layanan Apple yang 
luas akan semakin mengunci pelanggan 
ke dalam ekosistem Apple, dan sebagai 
upaya untuk lebih memperkuat strategi itu 
Apple mengakuisisi teknologi perangkat 
lunak yang memungkinkan transaksi antar 
telepon serta menjadikan iPhone sebagai 
terminal pembayaran seluler bebas kontak 
atau contactless.
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Perlombaan untuk menjadi sumber 
keuangan pilihan itu semakin memanas 
dalam beberapa tahun terakhir dan 
semakin banyak fintech menggabungkan 
perbankan investasi perencanaan pensiun 
dan pelayanan keuangan lainnya dalam 
satu aplikasi. 

Google berniat untuk memenangkan 
perlombaan ini telah bermitra dengan 11 
Bank. Google meluncurkan Google Plex 
versi termutakhir dari Google Pay yang 
menggabungkan kelainan perbankan, 
transfer uang B2B, pembayaran dan 
manajemen keuangan pribadi dalam 
satu aplikasi. 

Sementara itu Amazon sudah cukup 
lama menawarkan program pinjaman untuk 
menarik lebih banyak UMKM ke dalam pasar 
keuangannya yang belakangan ini telah 
bekerja sama dengan berbagai lembaga 
keuangan tradisional untuk meningkatkan 
pelayanan pinjaman tersebut sekaligus 
menjadi upaya Amazon untuk mengurangi 
tingkat risikonya. 

Amazon juga mengembangkan 
teknologi contactless payment (pembayaran 
tanpa kontak) bernama Amazon One 
yang sedang diuji di berbagai lokasi 
ritel dari Whole Foods milik Amazon. 
Ini pada waktunya nanti Amazon One 
akan ditawarkan kepada para merchants 
sebagai layanan yang berpotensi secara 
signifikan mengurangi penggunaan kartu 
kredit dan juga kartu debit pada saat ini 
perusahaan teknologi besar memberikan 
layanan keuangan melalui jalur kemitraan 
dengan perbankan tradisional.

Apple dan Google bermitra dengan 
bank untuk memasukkan layanan perbankan 
ke dalam pelayanan bisnis keuangan mereka. 
Sedangkan Amazon mencari pemberi 
pinjaman institusional untuk memperluas 
penawaran pinjamannya. Kemitraan ini 
menghadirkan situasi win-win bagi para 
raksasa teknologi dan juga bank tradisional 
karena membantu meningkatkan daya 
tarik dari nasabah.

Namun demikian dengan munculnya 
tren pengelolaan keuangan yang semakin 
melekat pada aplikasi nonbank seperti media 
social, e-commerce dan juga komunikasi, 
maka para raksasa teknologi memiliki 
insiatif yang besar serta daya berkembang 

yang tinggi untuk menghadirkan layanan 
keuangan secara mandiri tanpa melibatkan 
bank. Bahkan akhir-akhir ini banyak sekali 
artikel yang mengulas rencana Amazon 
untuk membangun banknya sendiri.

Dalam perlombaan untuk menjadi 
super pilihan yang memberikan layanan 
koneksi, belanja dan perbankan dalam satu 
aplikasi, bank tradisional sepertinya akan 
menghadapi ancaman tersingkir lebih jauh 
dari sistem keuangan. Para raksasa teknologi 
ini tidak berhenti berinovasi, mereka tidak 
berpuas diri menjadi raja industri karena 
sadar bahwa industrinya semakin ramai dan 
bahkan bisa jadi ukurannya mulai menciut, 
maka mereka terus mencari peluang baru 
bahkan mengeksplorasi peluang di luar 
industri dan bisnis utama mereka.

Hal itu kontras sekali dengan banyak 
perusahaan besar saat ini merasa nyaman 
jadi Raja industri bahkan ketika industrinya 
mulai diserang pemain-pemain baru yang 
lebih gesit dan mahir dalam teknologi, 
daripada mereka keluar dari zona nyaman, 
mereka lebih suka bermain di arena 
permainan yang mereka sudah kenal 
dengan baik walaupun arenanya semakin 
lama semakin sempit.

Para raksasa teknologi ini memiliki 
customer base yang bukan hanya banyak, 
tetapi juga setia karena selama bertahun-
tahun perusahaan raksasa teknologi ini 
berinvestasi pada hati para pelanggannya.

Perusahaan jasa keuangan ini dalam 
kehidupan sehari-hari kita, mereka 
memudahkan hidup kita, menyelesaikan 
masalah kita, sehingga membuat kita terlihat 
keren. Mereka juga sangat memahami kita 
menghadirkan solusi bahkan sebelum kita 
memintanya.

Sekarang coba lihat perusahaan kita 
sendiri, apa yang sudah perusahaan kita 

lakukan untuk pelanggan 
selain menawarkan produk 
dan layanan kita sesuai 
dengan SOP ? Seberapa besar 
perusahaan kita berinvestasi 
pada memudahkan hidup 
pelanggan Anda ? 

Jika suatu saat nanti raksasa 
teknologi itu memutuskan 
untuk masuk ke industri kita 
dan menggunakan kekuatan 
data serta teknologinya untuk 

menawarkan produk atau layanan yang 
jauh lebih superior kepada pelanggan kita, 
apa yang akan menghentikan pelanggan 
kita untuk tidak beralih ke mereka ?

Para raksasa teknologi keuangan ini 
memiliki strategi dan proses sistemik 
untuk mengeksplorasi berbagai peluang 
untuk berinovasi tanpa hambatan. Mereka 
melakukan ribuan eksperimen tiap tahunnya 
dan mereka belajar dari setiap kegagalan 
yang mereka alami, kemudian mengambil 
langkah baru yang lebih jitu secara cepat 
dan mereka telah melakukannya sejak 
awal berdirinya dua, tiga dekade lalu 
dan hasilnya pertumbuhan mereka yang 
gila-gilaan dalam 10 tahun belakangan ini. 

Apa yang perusahaan Anda sudah 
lakukan dalam 10 tahun terakhir ini? Apa 
yang berbeda dan apa yang berubah ? 
Berapa banyak produk baru yang telah 
dihasilkan dan berhasil di pasar ? 

Sampai berapa lama perusahaan Anda 
bisa bertahan di tengah gempuran kuat 
dan mematikan dari para raksasa teknologi 
yang telah masuk dan menghancurkan 
industri Anda?

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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Di usianya ke-8 tahun, Asosiasi 
Mainan Indonesia (AMI) mendorong 
para anggotanya untuk bersama-sama 
menjadikan industri mainan Indonesia 
sebagai tuan rumah di negeri sendiri. 
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum 
Asosiasi Mainan Indonesia Sutjiadi 
Lukas saat menyampaik sambutannya 
pada perayaan hari ulang tahun 
ke-8 AMI di restoran Hao Di Fang, 
Mall Season City, Jakarta, Kamis 
(09/06/2022).

Pada sambutannya ini, Lucas 
menyampaikan keluh kesah yang 
dirasakan industri mainan kepada Dirjen 
Industri Kecil Menengah dan Aneka 
(IKMA)  Kementerian Perindustrian 
Reni Yanita yang hadir pada acara 
perayaan HUT AMI ini.

Lucas menyampaikan pemerintah 

HUT KE-8 TAHUN,  AMI BERTEKAD 
JADIKAN INDUSTRI MAINAN INDONESIA
SEBAGAI TUAN RUMAH DI NEGERI SENDIRI

perlu turun tangan untuk menjadikan 
produk mainan lokal sebagai  pilihan 

utama bagi para pecinta mainan di 
dalam negeri. Upaya yang dilakukan 
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pemerintah yakni dengan memperkuat 
industri hulu, agar  industri mainan 
dalam negeri tidak selalu tergantung 
dengan impor.

“Kenapa kita impor, di Indonesia 
ada baut tapi harganya 50 perak satu 
baut, sedangkan di negara China 
sana, harganya Cuma tujuh perak 
sudah sampai gudang kita. Nah itu 
salah satunya kenapa barang-barang 
kita tidak bisa bersaing dari produk-
produk negara lain, karena kita masih 
bergantung,” kata Lucas.

Menurut Lucas, industri hulu 
yang perlu diperkuat adalah dengan 
dihadirkannya pabrik-pabrik suku 
cadang untuk mainan. Hal ini perlu 
bantuan pemerintah untuk  mengajak 
produsen suku cadang mainan 
mendirikan pabriknya di Indonesia.

“Mungkin bisa menjadi catatan 
Kementerian Perindustrian tolong kami 
dibantu untuk industri hulunya  sehingga 
kita bisa menjadi tuan rumah di negeri 
sendiri  dengan produk mainan yang 
bermutu, mendidik serta keselamatan 
anak-anak,” ujar Lucas.

Tak hanya itu, Lucas juga 
menyampaikan keinginan AMI untuk 
menjadikan mainan Indonesia sebagai 
produk yang dapat diterima pasar 
modern. Saat ini, mainan lokal hanya 
untuk konsumen menengah ke bawah 

dan pemasarannya hanya terdapat  di 
pasar tradisional.

“Kami ingin melangkah kedepannya 
betul-betul mainan untuk menengah 
kelas ke atas yang bisa masuk ke 
dalam modern market. Kita selama 
ini traditional market. Modern market 
kami anak tiri bu, semua dikuasai barang 
impor, nah kami tidak mau seperti itu bu. 

Lucas berharap anggota AMI dapat 
terus memperkokoh kebersamaan,  
karena telah terbukti dengan 
kebersamaan tantangan yang dihadapi 
AMI dapat diatasi.

Sementara itu, Dirjen IKMA  
Kemenperin  Reni Yanita menegaskan 
Kemenperin siap membantu 
permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi AMI.  Saat ini, Pemerintah  
telah menyiapkan anggaran sebesar 
Rp400 triliun untuk belanja produk 
dalam negeri. Diharapkan peluang  
ini dapat dimanfaatkan oleh para 
anggota AMI agar dapat membantu 
pertumbuhan industri mainan Indonesia.

“Kepada bapak  ibu yang tergabung 
dalam Asosiasi Mainan Indonesia, untuk 
memanfaatkan peluang ini dengan 
mendaftarkan produknya  mendapatkan 
sertifikat TKDN (Tingkat Komponen 
Dalam Negeri). Saya juga tadi sudah 
melihat beberapa yang dipamerkan 
itu,  juga ada potensi belanja oleh 

Kementerian Pendidikan, t contohnya 
seperti mainan edukasi, kemudian 
ada juga mainan-mainan yang dapat 
memenuhi kebutuhan  anak-anak didik 
kita di tingkat TK,” kata Reni.

Untuk mendapatkan sertifikat 
TKDN, Reni menegaskan pihaknya 
siap membantu para anggota AMI. 
Selain itu, Kemenperin juga akan 
memfasilitasi business matching untuk 
industri mainan Indonesia.

“Untuk mendapatkan sertifikat tkdn 
untuk skala industri kecil menengah kita 
punya dana dari pemerintah,  gratis,  
tapi kan kami juga punya kewajiban 
untuk melakukan business matching. 
Jadi ketika Bapak dan Ibu masih tingkat 
komponen dalam negeri yang masih di 
bawah 25% kita punya kegiatan untuk 
melakukan business matching,” ujar 
Reni.

Perayaan HUT ke-8 AMI ini  turut 
dihadiri antara lain Anggota Komisi 
VI DPR RI Darmadi Durianto selaku 
Dewan Pembina AMI, Wakil Ketua 
Komisi IV DPR RI Daniel Johan, 
Dirjen Perlindungan Konsumen dan 
Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri 
Anggriono Sutiarto, CEO & Founder 
EL JOHN Indonesia Martinus Johnnie 
Sugiarto, perwakilan mitra AMI dan 
anggota AMI di daerah. (Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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Salak (Salacca Edulis) merupakan 
salah satu buah hasil perkebunan di 
kawasan tropis dan hasil dari tanaman asli 
khas Indonesia. Salak tersebar hingga ke 
berbagai negara tetangga seperti Filipina, 
Malaysia, Brunei, dan juga Thailand. 
Persebaran salak disinyalir melalui para 
pedagang yang melawati sekitar area 
perdagangan asia. Dari banyaknya daerah 
yang membudidayakan salak, Indonesia 
mampu bertahan di pasar lokal maupun 
internasional karena menghasilkan salak 
dengan berbagai varietas yang diminati 
masyarakat.

Di Indonesia sendiri, salak banyak 
ditemukan di daerah Sidempuan, 
Sumatera Utara. Salak Condet, Jakarta. 
Salak Pondoh, Yogyakarta dan Salak 
Bali. Selain itu daerah lainnya meliputi, 
Sekura, Pontianak, Bangkok, Sumedang, 
Depok, Batujajar, Banten, Payakumbuh, 

SALAK
BUAH BERDURI TAJAM KHAS INDONESIA

Sulawesi Utara, Manonjaya, Tasikmalaya, 
Bumiayu, Brebes, Ajibarang, Purwokerto, 
Blitar, Malang, Tapanuli Selatan, dan 
Bangkalan Madura. 

Pasar salak tidak hanya lokal namun 
juga sudah masuk pasar internasional. 
Bahkan Salak Pondoh dari Yogyakarta 
sudah diekspor hingga ke Selandia Baru.

Salak memiliki nilai ekspor yang 
cukup tinggi. Bahan baku olahan salak 
kini menjadi salah satu komoditas ekspor 
yang mampu menambah penghasilan 
devisa negara. Yang lebih menguntungkan 
lagi karena salak memiliki kandungan 
nilai gizi lebih baik dibandingkan dengan 
pisang, pepaya dan nanas. 

Dengan nilai gizi yang tinggi, buah 
salak sangat dinikmati oleh anak-anak 
hingga dewasa. Selain bisa dimakan 
langsung, buah salak juga bisa diolah 
menjadi beberapa makanan lainnya 

seperti sirup salak, dodol, keripik, manisan, 
puding, kurma, kopi biji salak, asinan 
pedas, dan berbagai macam olahan 
lainnya.

ASAL USUL TANAMAN SALAK

Beberapa literatur mencatat bahwa 
buah tanaman salak yang termasuk dalam 
famili aracaceae ini, berasal dari Pulau 
Jawa yang kemudian biji-bijian salak 
tersebut dibawa oleh para saudagar 
hingga menyebar ke seluruh Indonesia 
bahkan luar negeri.

Salak juga termasuk kategori palmae 
atau palem-paleman yang memiliki ciri di 
antaranya monokotil, helai daun-daunnya 
panjang dengan urat utama kuat seperti 
lidi pada daun kelapa. Seluruh bagian 
pada daunnya berduri tajam dengan 
batangnya yang pendek. Namun batang 
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salak ini juga mampu tumbuh hingga 3 
m atau lebih.

Menurut area geografisnya, tanaman 
salak yang sudah biasa dibudidayakan, 
dikelompokkan menjadi beberapa yaitu 
Salak Jawa atau Salacca Zalaca (Gaerner) 
Voss, berbiji 2 – 3 butir, yang tampak 
berwarna putih tulang dan kekuningan 
pada daging buahnya. Selain itu ada 
juga Salak Bali atau dikenal dengan 
nama Salacca Amboinensis (Becc) 
Mogea, berbiji 1-2 butir saja dengan 
warna putih tulang kekuningan pada 
daging buahnya. Dan Salak Padang 
Sidempuan dari Sumatera yang dikenal 
dengan nama Salacca Sumatrana (Becc) 
yang membedakan dari varietas salak 
lainnya yaitu daging buahnya berwarna 
kemerahan.

Pada awalnya salak ditanam secara 
alami oleh petani di pekarangan atau di 
kebun secara sistem tradisional dan alat 
serba minim. Namun setelah buahnya 
menjadi nilai ekonomi yang baik, maka 
warga pun mulai melihat peluang bisnis 
dan mengembangkan budidaya salak 
yang tadinya hanya sekeliling kebun, 
namun setelah itu sudah ditanam hingga 
berhektar-hektar.

MORFOLOGI TANAMAN SALAK

Cabang dan Batang
Tanaman salak merupakan tanaman 

yang tumbuh merumpun biasa yang 
disebut tanaman palma, yang berbentuk 
perdu atau memiliki batang sangat 
pendek, berduri banyak, melata dan 
beranak banyak. Tumbuh menjadi 
sebuah tanaman yang seluruh permukaan 
tanamannya tertutupi duri-duri tajam 
sangat rapat dan kuat. Bagian batangnya 
menjalar ke bawah atau permukaan 
tanah, membentuk sebuah rimpang yang 
memiliki cabang dengan diameter ukuran 
mencapai 10-15 cm. Dan tumbuhan ini 
tidak berkayu.

Tumbuhan salak juga setipe dengan 
tumbuhan seperti kelapa, aren atau 

enau, kelapa sawit, palem, tumbuhan 
pakis yang memiliki cabang rendah dan 
tegak. Dari bentuk batangnya hampir 
tidak kelihatan karena tertutup dengan 
pelepah daunnya yang berduri tersebut. 
Dari sekitar batang yang terdapat duri-
duri tajam akan muncul tunas-tunas baru 
yang merupakan anakan atau tunas bunga 
salak yang normalnya sangat banyak.

Daun
Bentuk daun tanaman salak ini 

menyerupai sirip ikan hiu, yang terlihat 
garis lengkungnya menyirip dengan ujung 
panjang seperti pedang. Pangkal daunnya 
menyempit, dengan sedikit cembung 
dan bersegmen banyak. Jika tanaman 
salak tumbuh dewasa, panjang daun 
normalnya sekitar 3-7 m dan berpelepah. 
Tangkai daun memiliki peranakan dengan 
daun berduri panjang, jumlahnya banyak 
dan tipis. Duri tanaman salak berwarna 
agak kehitaman.

Bunga
Pembungaan pada tanaman salak 

dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 
tanaman salak berumah satu, atau 
monoecus dan berumah dua atau dioecus. 
Pada jenis tanaman salak monoecus 
dicirikan dengan adanya bunga jantan dan 
betina dalam satu tanaman. Sedangkan 
tanaman salak dioecus, dicirikan dengan 
adanya bunga jantan yang terpisah 
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dengan bunga betina pada tiap-tiap 
tanaman yang lainnya. 

Pembungaan pada tanaman salak 
dipengaruhi oleh musim dan iklim. Bunga 
tanaman salak berbentuk seperti tandan 
dan tongkol menyerupai tongkol jagung 
tapi lebih kecil. Penyerbukannya dibantu 
secara alami oleh angin atau aliran air 
hujan. Bahkan sistem penyerbukan 
bunga salak juga bisa dibantu oleh 
hewan sejenis serangga penyerbuk yang 
disebut serangga diptera, staphilinidae 
dan curculionidae.

Akar
Pada bagian akar tanaman salak 

terlihat dangkal, kuat dan panjang 
layaknya tanaman serumpunnya yakni 
akar kelapa atau pohon aren. Dari akar 
yang sudah menua dapat menumbuhkan 
tunas baru dan bisa dijadikan sebagai 
bibit baru. Akar tanaman salak berbentuk 
akar serabut yang menjalar tidak meluas 
dan mudah rusak jika kekurangan air 
dalam proses irigasinya.

Sifat akar muda tanaman salak ini 
bisa mudah hidup asal ada tanah yang 
menimbunnya. Sehingga akar muda 
selalu hidup tumbuh menutupi akar 
yang telah tua dan semakin menonjol 
keluar. Untuk menjaga produksi buah 
salak agar awet dan bertahan lama, 
selalu memangkas akar lama yang lebih 
tua. Dengan begitu akar muda akan 

menggantikannya. Sehingga tanaman 
salak bisa memproduksi buahnya dalam 
jangka waktu yang lama. Tanaman salak 
ini juga bisa bertahan hingga bartahun-
tahun tergantung cara perawatannya.

 
Biji dan Daging Buah

Pada inti buah salak terdapat biji. Biji 
inilah yang nantinya akan menjadi tunas 
baru dalam pertumbuhan tanaman salak. 
Biji salak berbentuk menyerupai bulatan 
telur puyuh, dengan satu sisi bulat dan sisi 
lainnya bersudut. Jika daging buahnya 
berjumlah tiga buah, maka isinya pun 
mengikuti tiap daging buah tersebut. 

Jadi setiap daging buah salak terdapat 
biji di dalamnya. Lazimnya buah salak 
berisi 2-3 bulir daging salak.

Selain itu, daging buah salak juga 
cukup tebal, berwarna putih tulang dan 
agak kekuningan. Memiliki citarasa manis 
tergantung varietas. Ukuran panjang 
sekitar 2-3 cm dan keras. 

BUDIDAYA TANAMAN SALAK

Pemilihan Bibit Salak
Bibit merupakan faktor utama sebagai 

penentu pertumbuhan sebuah tanaman 
termasuk tanaman salak. Seleksi bibit 
harus dilakukan secara seksama karena 
nantinya akan mempengaruhi produksi 
tanaman tersebut. Dalam pemilihan bibit 
salak, harus dilakukan ketika tanaman 
tersebut mulai berbunga yakni setelah 
kira-kira berumur tiga tahun. Pada setiap 
lubang ditinggalkan satu pohon yang 
berbunga betina atau campuran. Tanaman 
jantan disisakan prosentase 10% dari 
populasi yang ditanam sebagai sumber 
bunga pejantan.

Selain itu harus diberikan pupuk 
buatan setiap 3 bulan sekali. Sedangkan 
pada tanaman dengan sistem cangkok, 
masing-masing lubang hanya ditanam 
satu bibit saja. 

Proses pemilihan bibit secara 
generatif yaitu berasal dari biji yang 
dibenihkan. Namun cara ini termasuk 
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sudah jarang digunakan karena memiliki 
beberapa kelemahan yaitu, menghasilkan 
buah dalam waktu yang cukup lama. 
Menghasilkan sifat buah yang berbeda 
dengan indukannya karena bisa terjadi 
penyerbukan silang dan pemilihan bibit 
hanya bisa dilakukan dengan biji saja.

Proses pemilihan bibit secara 
vegetatif bisa dilakukan dengan cara 
mengambil bagian daun, akar, atau 
tangkai batangnya. Bibit dengan metode 
vegetatif memiliki keunggulan seperti 
produksi buah yang cepat dan juga 
karakter buah dan sifatnya akan sama 
persis dengan sifat asli indukannya.

Menyiapkan Media Tanam
Sebelum lahan digunakan untuk 

menanam bibit salak, maka di sekitar 
lahan yang disiapkan harus bersih dari 
tanaman pengganggu atau rumput 
gulma. Selain itu akan lebih baik jika 
tanah juga digembur terlebih dahulu. 
Tanah dibajak untuk menghilangkan 
bongkahan tanah atau batu-batu yang 
terlalu kasar.

Setelah membuat jarak tanam, maka 
lakukan penggalian untuk membuat 
lubang tanam. Ukuran lubang tanam 
adalah sekitar 50 x 50 x 50 cm atau 
bisa juga 75 x 75 x 75 cm. Sedangkan 
jarak tanam berkisar antara 2 x 2 m atau 
1,5 x 1,5 m.

Selain itu jangan lupa membuat 

saluran air yang nantinya berfungsi 
untuk menampung air pada musim hujan 
dan sebagai persediaan untuk mengairi 
tanaman salak pada saat musim kemarau.

Teknik Penanaman Salak
Langkah selanjutnya adalah 

penanaman salak yang dilakukan pada 
awal musim penghujan. Hal ini dilakukan 
untuk menghemat tenaga penyiraman, 
karena lingkungan tempat hidup tanaman 
salak sudah basah oleh air hujan.

Pemeliharaan Tanaman Salak
Pemeliharaan tanaman salak yang 

paling penting adalah menjaga kebersihan 
kebun dan membuang tunas anakan 
yang muncul. Umumnya pembuangan 
tunas anakan dilakukan setelah dicangkok 
dan terus hidup. Jumlah daun yang 
disisakan maksium 17 helai. Pelepah daun 
dipangkas menggunakan gergaji atau 
sabit tajam. Dengan cara ini, maka sinar 
matahari dapat masuk ke kebun salak dan 
pengambilan buah pun menjadi mudah 
dilakukan. Biasanya bakal buah sebesar 
kelerang akan tumbuh dengan rapat pada 
tiap tandan. Bakal buah tersebut juga 
perlu dibuang atau dilakukan penjarangan 
agar buah salak tumbuh besar dengan 
merata.

HAMA DAN PENYAKIT PADA TANAMAN 
SALAK

Dalam pertumbuhan tanaman salak, 
selain pengairan dan pemupukan yang 
optimal ada hal lain yang juga harus 
diwaspadai yaitu adanya penyakit 
dan hama yang dapat membuat hasil 
produksi bisa menurun dan berkualitas 
rendah. Hama dan penyakit yang 
menyerang tanaman salak bisa dari 
daun, batang dan juga akar.

Hama tersebut berupa hewan-
hewan kecil yang menjadi parasit 
karena memakan sari tanaman yang 
ditumpanginya. Jika hama tersebut 
menyerang bagian daun, maka 
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sesegera mungkin daun tersebut harus 
dipotong sehingga tidak menyebar 
ke bagian daun yang lain. Beberapa 
jenis hama tersebut seperti, kutu wol 
putih, hama kumbang, tikus, dan juga 
cacing tanah.

MANFAAT BUAH SALAK

Dalam buah salak terdapat banyak 
kandungan nutrisi di antaranya adalah 
zat besi, vitamin B2, vitamin C, vitamin A, 
karbohidrat, kalsium, kalium, antioksidan, 
fosfor, protein, total lemak, serat makanan, 
energi, tanin, saponin, flavonoid, dan 
beta karoten.

Beberapa manfaat buah salak adalah 
sebagai berikut;

Meningkatkan Kekebalan Tubuh
Kandungan antioksidan dalam buah 

salak mampu mengurangi kerusakan sel 
dan jaringan tubuh. Beta karoten juga 
merupakan antioksidan yang baik untuk 
mencegah penyakit kardiovaskular, stroke, 
dan bahkan penyakit kanker.

Menjaga Keseimbangan Berat Badan
Kandungan serat dan antioksidan 

dalam buah salak, baik untuk asupan 
diet. Serat dalam buah salak mampu 
membuat perut kenyang lebih lama. 
Terlebih salak kaya akan kandungan 
kalsium dan karbohidrat. Sehingga 

salak bisa dijadikan camilan yang pas 
untuk mendukung kebutuhan energi 
tubuh saat diet.

Menjaga Kesehatan Jantung
Kandungan kalium, antioksidan dan 

mineral dalam buah salak berfungsi 
untuk mengatur kesehatan jantung 
dan pembuluh darah. Salah satu fungsi 
kalium adalah membantu mengirimkan 
impuls saraf yang mempengaruhi detak 
jantung. Asupan kalium yang cukup juga 
sangat penting bagi penderita darah 
tinggi, gagal jantung atau masalah 
pada detak jantung.

Mengobati Diare
Selain buah jambu, buah salak juga 

bermanfaat untuk mengobati diare. 
Dengan kandungan zat bernama tanin 
dan serat membuat buah salak sering 
digunakan untuk pengobatan diare yang 
cepat dan alami. 

Menyehatkan Kulit
Antioksidan yang terkandung di 

dalam buah salak sangat baik untuk 
kesehatan kulit dan mencegah penuaan 
dini. Vitamin C yang terdapat dalam buah 
salak juga sangat bagus untuk menangkal 
radikal bebas dan mencegah penuaan 
dini secara alami.

Kesehatan Mata
Salak yang juga mengandung vitamin 

A dan beta karoten sangat baik untuk 
kesehatan mata. Bahkan kandungan 
vitamin A dalam buah salak 5,5 kali lebih 
besar dari buah mangga dan 5 kali lebih 
besar dari buah semangka.

Mengobati Anemia
Zat besi yang terkandung dalam buah 

salak baik untuk mengobati penyakit 
anemia atau kekurangan sel darah merah. 
Zat besi tersebut juga baik untuk ibu hamil 
yang membutuhkan sel darah merah 
lebih tinggi karena digunakan untuk 
menyumbang oksigen lewat plasenta 
pada janin. 
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Kesehatan anak merupakan hal yang 
paling penting diperhatikan orang tua, 
termasuk untuk kesehatan giginya, 
yang memiliki fungsi yang sangat vital 
dalam kehidupan sehari-hari si anak. 
Selain untuk mengunyah dan mencerna 
makanan, gigi juga memiliki peran 
penting dalam kesehatan tubuh.

Karena itu, orang tua harus benar-
benar memperhatikan pertumbuhan gigi 
si buah hati. Gigi mulai berkembang jauh 
sebelum gigi pertama muncul, yaitu pada 
awal trimester kedua kehamilan. Mahkota 
gigi akan terbentuk lebih dulu, kemudian 
akarnya akan terus berkembang bahkan 
ketika gigi sudah terlihat. Gigi pertama 
muncul sekitar usia 6-10 bulan, dan gigi 
susu ini akan digantikan oleh gigi tetap 
ketika anak berusia sekitar 6-7 tahun.

Dokter gigi anak, drg Muthyah 
Ardhani, Sp.KGA mengatakan, orang 
tua jangan terlalu terburu-buru menilai 

PENTINGNYA MERAWAT GIGI ANAK SEJAK DINI

gigi anaknya tidak tumbuh normal,  jika 
pada usia  12 bulan tidak muncul. Pasalnya 
pertumbuhan gigi setiap anak berbeda-
beda. Namun ada batas waktu, jika si anak 
tidak sama sekali mengalami tumbuh gigi.

“Gigi anak mulai  tumbuh rata-rata 
pada usia enam bulan, itu gigi bayi ya. 
Tetapi usia enam bulan itu tidak menjadi 
patokan seseorang gigi anak itu harus 
tumbuh di usia enam bulan. Kalau 

el john medical forum



el john medical forum

JUNI 2022 - INSPIRA - 49        



el john medical forum

                      50 - INSPIRA - JUNI 2022

dia tidak tumbuh di usia enam bulan 
berarti itu merupakan suatu kelainan, 
tidak seperti itu. Jadi ada masanya, 
ada waktunya. Jadi memang ada sih 
yang tumbuh di usia 5 bulan, dia sudah 
tumbuh. Untuk normalnya, di tunggu 
sampai usia 18 bulan sampai 24 bulan, 
jika tidak mengalami pertumbuhan gigi 
susu sama sekali baru dibawa ke dokter 
gigi,” kata dokter Muthyah saat menjadi 
narasumber dalam program EL JOHN 
Medical Forum yang ditayangkan EL 
JOHN TV. Program ini dipandu oleh Miss 
Earth Indonesia Cinthia Kusuma Rani.

Dokter Muthyah juga menyarankan 
agar para orang tua memperhatikan pola 
makan padai anak. Makanan  menjadi 
salah satu  dari empat faktor penyebab 
gigi anak berlubang. Tiga faktor lainnya 
yakni munculnya gigi, timbulnya bakteri 
dan terlalu lamanya gigi tidak dirawat. 
Keempat faktor ini saling berkaitan, jika 
gigi sudah tumbuh maka akan mulai 
bekerja untuk mengunyah makanan.

Makanan yang terlalu manis dan 
lengket akan menyebabkan kerusakan 
pada gigi, apalagi lama tidak dibersihkan 
akan muncul bakteri yang menggerogoti 
gigi sehingga gigi akan berlubang.

“Jika keempat faktor ini terjadi 
bersamaan pada suatu titik yang 
mempertemukan mereka berempat ini 

nantinya ini akan menyebabkan gigi itu 
menjadi berlubang karena apa Karena 
ada gigi kemudian ada sisa makanan 
yang tidak dibersihkan dan dalam jangka 
waktu yang lama yang tadi ada waktu 
ya kemudian dia itu akan dimakan oleh 
bakteri Nah si bakteri ini yang nantinya 
akan mengeluarkan asam yang itulah 
tadi zat asam Itu yang menyebabkan 
begitu menjadi berlubang,” ujar dokter 
Muthyah.

Oleh karena itu, menggosok gigi sejak 
usia bayi sangat penting dan tidak  harus 
menunggu gigi anak tumbuh. Hal tersebut 
dilakukan untuk kesehatan gusi anak 
yang nantinya  dapat menumbuhkan 
gigi si anak secara normal dan rapi.

 “Tentu donk wajib menyikat gigi. 
Menyikat gigi itu penting sekali ya, 
terutama jangan pada saat pertama kali 
gigi itu muncul seperti pada usia enam 
bulan. Jadi jangan pada saat usia enam 
bulan, justru sebelum gigi itu tumbuh. 
Jadi usahakan mama-mama di rumah 
nih, sudah mulai membersihkan gusinya 
walaupun belum ada giginya. Jadi di 
swab gitu setiap habis makan, atau setiap 
mandi pagi dan mandi sore, dibersihkan, 
supaya ada pijatan juga di sekitar businya 
tersebut,” tutur dokter Muthyah.

Dokter Muthyah menganjurkan agar 
orangtua selektif dalam memilih pasta gigi 
untuk anak. Pasta gigi dengan kandungan 
kandungan fluoride  dapat membantu 
kesehatan gigi anak. Kandungan ini 
dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri, dan menguatkan gigi. Sementara 
pasta gigi tanpa kandungan fluoride 
hanya membantu membersihkan gigi, 
bukan melindungi atau mencegah gigi 
berlubang.

Untuk anak usia enam sampai tiga 
tahun, gunakan pasta gigi berfluoride 
sekitar 0,1 mg atau sebesar biji beras. 
Sedangkan untuk usia tiga hingga 
enam tahun adalah sekitar 0,25 mg atau 
seukuran kacang polong. Selain itu, para 
orangtua juga harus memperhatikan  
intensitas untuk menyikat gigi.

“untuk anak-anak minimal sehari dua 
kali ya yaitu pada saat sesudah makan 
pagi dan sebelum tidur malam itu itu 
minimal ya Jadi kalau misalnya anak ini 
lebih sering makan makanan yang lengket 
kemudian makan-makanan yang manis 
gitu ya seperti kayak coklat permen gitu 
intensitas menyikat gigi bisa ditambah jadi 
apa nggak perlu tunggu sampai malam 
mau tidur baru disikat misalnya siang 
makannya nih kalau nunggu sampai 
malem kan Berarti ada waktunya nih 
bakterinya dan sisa makanan ini tadi 
tempel di dalam giginya ini lebih lama 
jadi lebih baik,” terang dokter Muthyah 
sembari berpesan agar orang tua rutin 
memeriksa gigi anak ke dokter minimal 
6 bulan sekali. (Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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Pemerintah terus memantau 
perkembangan kasus COVID-19 pasca 
terdeteksinya subvarian baru Omicron 
BA.4 dan BA.5 di tanah air. Meski situasi 
pandemi saat ini terkendali, pemerintah 
mengimbau masyarakat untuk tetap 
waspada dan berhati-hati dalam 
menghadapi subvarian tersebut.

Hal tersebut disampaikan Menteri 
Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, 
13 Juni 2022,  usai mengikuti Rapat 
Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) yang dipimpin 
Presiden RI Joko Widodo, di Kantor 
Presiden, Jakarta.

“Bapak Presiden juga memberikan 
arahan ke kami bahwa lebih baik kita 
waspada, lebih baik kita berhati-hati. 
Karena kewaspadaan kita, konservatifnya 
kita, kehati-hatian kita, sudah memberikan 
hasil bahwa kondisi penanganan pandemi 
di Indonesia termasuk yang relatif baik 

PEMERINTAH IMBAU MASYARAKAT TETAP WASPADA 

HADAPI SUBVARIAN BARU OMICRON
dibandingkan dengan negara-negara 
lain di dunia,” ujar Menkes

Budi menyampaikan, varian BA.4 dan 
BA.5 memicu kenaikan kasus di sejumlah 

negara. Namun, varian tersebut memiliki 
tingkat kenaikan kasus, hospitalisasi, 
maupun kematian yang jauh lebih rendah 
dibandingkan awal munculnya varian 
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Omicron
“Jasil pengamatan kami bahwa 

puncak dari penularan varian BA.4 dan 
BA.5 ini sekitar sepertiga dari puncak 
Delta dan Omicron, kasus hospitalisasinya 
juga sepertiga dari kasus hospitalisasi 
Delta dan Omicron, sedangkan kasus 
kematiannya sepersepuluh dari kasus 
kematian di Delta dan Omicron,” ujarnya.

Menkes pun mengonfirmasi adanya 
delapan kasus subvarian baru Omicron 
di tanah air. Satu pasien yang belum 
memperoleh vaksin booster memiliki 
gejala sedang dan tujuh pasien lainnya 
bergejala ringan atau tidak bergejala.

Budi memaparkan, berdasarkan 
indikator transmisi Organisasi Kesehatan 
Dunia atau WHO kondisi penanganan 
pandemi di tanah air masih relatif baik 
dibandingkan negara-negara lain. Standar 
WHO untuk kasus konfirmasi level 1 adalah 
maksimal 20 kasus per minggu per 100 
ribu penduduk, sementara Indonesia 
masih 1 kasus per minggu per 100 ribu 
penduduk.

“Positivity rate-nya juga WHO 
mengasih standar 5 persen, kita masih 
di angka 1,36 persen. Reproduction rate 
(Rt) atau reproduksi efektif itu juga 
dikasih standarnya di atas 1 yang relatif 
perlu dimonitor, kita masih di angka 1. 
Sehingga dari tiga indikator transmisi, 
kondisi Indonesia masih baik,” terangnya.

Meski situasi pandemi terkendali, 
pemerintah terus mengantisipasi lonjakan 

kasus. Upaya yang dilakukan di antaranya 
dengan mengakselerasi vaksinasi booster 
dan meminta masyarakat untuk tetap 
disiplin dalam menerapkan protokol 
kesehatan.

“Bapak Presiden juga memberikan 
arahan agar booster ini bisa lebih mudah 
diterima oleh teman-teman, ya setiap 
acara-acara besar kalau bisa diwajibkan 
untuk menggunakan booster. Sehingga 
bisa memastikan teman-teman yang 
mengikuti acara dari kerumunan besar 
itu relatif aman,” ujarnya.

Budi menambahkan, pihaknya juga 
akan kembali melakukan sero survei 
sebagai salah satu dasar pengambilan 
kebijakan dalam menghadapi pandemi.

“Diharapkan minggu ketiga Juli 
atau minggu keempat Juli sudah keluar 

hasilnya sehingga sebelum 17 Agustus, 
Hari Kemerdekaan, kita bisa mengambil 
kebijakan yang lebih tepat berbasis data 
mengenai bagaimana penanganan 
pandemi ke depannya,” pungkasnya.

Menghadapi potensi lonjakan kasus 
tersebut pemerintah terus mempercepat 
laju vaksinasi terutama vaksinasi dosis 
penguat yang capaiannya masih rendah.

“Arahan Bapak Presiden untuk 
meningkatkan jumlah vaksin dosis 
ketiga,” ujar Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga 
Hartarto, pada kesempatan yang sama.

Secara khusus pemerintah 
mendorong vaksinasi booster sebagai 
syarat penyelenggaraan kegiatan yang 
melibatkan keramaian.

“Secara prinsip untuk berbagai 
kegiatan, apakah itu venue olahraga 
maupun venue lain atau musik ataupun 
kesenian yang melibatkan banyak 
anggota masyarakat diharapkan dosis 
ketiga itu bisa difasilitasi. Sehingga untuk 
kegiatan-kegiatan yang menuai ataupun 
membuat kerumunan, vaksinasi ketiga 
itu akan terus didorong,” ujarnya.

Menko Ekon mengungkapkan, masih 
terdapat dua provinsi yang capaian dosis 
pertamanya masih di bawah 70 persen 
yaitu Papua Barat dan Papua. Sedangkan 
untuk vaksinasi dosis kedua terdapat 
sepuluh provinsi dengan capaian di 
bawah 70 persen.

“Provinsi yang masih relatif rendah di 
bawah 50 persen adalah Maluku, Papua 
Barat, dan Papua,” ujarnya.
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DUA PUTRI BINAAN YAYASAN EL JOHN INDONESIA 
JADI JURI PEMILIHAN PUTRA PUTRI PARIWISATA KALSEL 2022

Dua Putri binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia  yakni Putri yang hadir yakni 
Putri Pariwisata Indonesia 2021 Tisya 
Laura Dewi dan Putri Bumi Indonesia 
2021 Eunike Suwandi berkunjung ke 
provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 
pada tanggal 25 hingga 29 JUNI 2022. 
Kunjungan dua wanita cantik dan 
bertalenta itu atas undangan  Dinas 
Pariwisata (Dispar) Provinsi Kalsel untuk 
menjadi Juri dalam pemilihan Putra 
Putri Pariwisata Kalsel 2022.

Luara dan Eunike tiba di Kalsel pada 
25 JUNI 2022 dan setibanya di Bumi 
Lambung Mangkurat ini, keduanya  diajak 
oleh Dispar untuk menikmati keindahan 
pariwisata Kalsel. Tugas Laura dan Eunike   
membantu kontes ini, dimulai pada 
tanggal 26 JUNI 2022.

Ditanggal itu, Laura dan Eunike 
diminta untuk menjadi pembicara pada 
kegiatan karantina tertutup  yang diikuti 
38 finalis Putra Putri Pariwisata Kalsel 

2022  di salah satu hotel berbintang di 
Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Materi 
yang dibawakan Laura seputar public 
speaking,sedangkan Eunike memberikan 
pembekalan mengenai  attitude atau 

sikap yang harus dipegang seorang 
beauty pageant.

“Public speaking ini penting banget 
karena mereka akan menjadi duta, 
akan mewakilkan daerah mereka, akan 
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memperkenalkan pariwisata mereka pada 
orang banyak, tentunya mereka harus 
ahli, harus jago dalam hal public speaking 
ini,” kata Laura saat diwawancarai tim 
liputan Inspira.

Sementara itu, Eunike menjelaskan 
attitude adalah hal yang harus 
diperhatikan bagi seorang beauty 
pageant. Seorang beauty pageant tidak 
hanya diukur dari kecerdasan namuan 
sikap juga menjadi hal yang disorot. Jika 
memiliki kecerdasan yang mumpuni 
,namun tidak ditopang dari sikap yang 
baik, ramah, santun dan ketimuran maka 
seseorang tidak dapat dikatakan sebagai 
seorang beauty pageant.

Eunike juga menekankan bawa 
seorang pageant harus memiliki 4 B 
yakni rain, Beauty, Behavior, and Brave. 
“Itu semua harus mereka terapkan di 
dalam  diri seorang pageant itu, karena 
seorang beauty pageant  sama juga 
dengan seorang public figure yakni 
harus berhadapan  di depan kamera, 
dipublikasikan serta dapat menjadi role 
model buat banyak orang. Jadi kita harus 
memiliki empat B tadi karena keempatnya 
aspek yang penting,” kata Eunike.

Para finalis sangat antusias menyimak 
pemaparan dari Laura dan Eunike. Bahkan 
banyak di antara finalis yang bertanya 
seputar materi pembekalan.

Setelah menjadi pembicara, Laura dan 
Eunike juga diminta menjadi juri adu bakat. 

Kompetensi menunjukan kebolehan para 
finalis Putra Putri Pariwisata Kalimantan 
Selatan ini,  digelar  pada Jumat malam, 
27 JUNI 2022. Bertugas sebagai juri ini 
berlanjut hingga Malam Grand Final yang 
diselenggarakan pada Sabtu malam, 28 
JUNI 2022.

Laura dan Eunike sangat bangga 
dapat terlibat dalam menentukan 
pemenang kontes bergengsi di 
Kalimantan Selatan ini, meski  tugas 
sebagai juri merupakan  pengalaman 
pertama yang dijalani Laura dan Eunike.

Laura dan Eunike  mengakui sulit 
karena harus memilih yang terbaik 
dari terbaik. Namun kesulitan itu tidak 
berlangsung lama, keduanya dapat 
mengatasi kendala tersebut dengan baik.

“Laura senang banget dipercayakan 
jadi juri, karena sebelumnya Laura pernah 
sebagai peserta dan merasakan deg-
degan di atas panggung, merasa gugup, 
terus sebagai peserta juga pernah 
merasakan euphoria di atas panggung. 
Kini Laura merasakan bagaimana rasanya 
menjadi seorang dewan juri dan menilai 
para finalis. Itu semua perasaan yang 
tidak bisa diungkapkan dengan kata-
kata,” ujar Luara

“Pastinya senang terus merasa 
terhormat bisa dipilih menjadi salah 
satu juri pemilihan Putra Putri Pariwisata 
Kalsel. Apalagi ditambah itu Kalsel 
adalah provinsi yang baru pertama kali 

aku datangin, jadi banyak pengalaman 
baru. Terus menjadi juri adalah suatu 
pengalaman yang sangat berharga. 
Karena dari situ aku bisa mengevaluasi 
diri aku,” ungkap Eunike.

Selain Lauran dan Eunike,  ada tiga  
juri lainnya yakni Aminatus Alifah Roy 
Rizali Anwar (Ketua DWP Kalsel),  M 
Syarifuddin MPd (Kepala Dinas Pariwisata 
Kalsel.) dan M Richie Rafsanjani BTM 
Hon (Stakeholder Pariwisata).

Tak lupa, Laura dan Eunike 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Kepala Dinas Pariwisata 
Kalsel, M Syarifuddin berserta stafnya 
yang telah mengundang untuk datang ke 
Kalsel dan mempercayakan sebagai juri 
di Pemilihan Putra Putri Pariwisata Kalsel 
2022. Laura dan Eunike juga mendoakan 
agar pariwiata Kalset terus maju dan 
dikenal oleh wisatawan di dunia.

Seperti diketahui pemilihan Putra 
Putri Pariwisata Kalsel 2022 dimenangi 
oleh Gusti Noviananda dan Abdul Aziz.  
Mereka merupakan perwakilan dari Kota 
Banjarmasin yang tercatat dalam 38 
perwakilan finalis dari kabupaten/kota 
di Kalimantan Selatan.

Rasa haru pun nampak terpancar 
dari raut wajah mereka karena bisa 
membanggakan keluarga, termasuk 
mengemban tanggung jawab dalam 
mempromosikan pariwisata dan 
perekonomian daerah di kancah nasional. 
(Sigit)
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AFRICO DWI SAPUTRA DAN CELIA IVANCA ALEXANDRA 
RAIH GELAR PUTRA PUTRI PARIWISATA 
NUSANTARA 2022

Yayasan EL JOHN Indonesia melalui 
unit kerjanya EL JOHN Pageant sukses 
menyelenggarakan Grand Final 
Pemilihan Putra-Putri Pariwisata 
Nusantara 2022 yang digelar pada 11 
Juni 2022 di Merlynn Park Hotel Jakarta. 
Finalis yang keluar sebagai pemenang  
pada kontes bergengsi ini adalah Africo 
Dwi Saputra dari Bengkulu zz2022 yang 
meraih gelar Putra Pariwisata Nusantara 
2022 dan Celia Ivanca Alexandra dari 
Jawa Timur yang menerima gelar Putri 
Pariwisata Nusantara 2022.

Keduanya terpilih karena mengantongi 
nilai tertinggi dari dewan juri. Untuk Africo 
mendapatkan nilai 777 sedangkan Celia 
meraih nilai 772. Penilaian terhadap 
keduanya termasuk finalis yang lain 
dilakukan mulai dari karantina virtual, 
tatap muka dan grand final.

Bertindak sebagai dewan juri yakni 
Ketua  diisi oleh  Prof. Azril Azahari, Phd 
(Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata 

Indonesia), kemudian untuk anggota 
Dra.Esthy Reko Astuty, M.Si (Civil 
Servant, (Retired) Ministry Of Tourism 
Indonesia), Jamil Musanif (Ketua Kopi 
Lovers Indonesia), Musalamah, SP. 

M.Si (Peneliti Taman Agrowisata Balai 
Penelitian Taman Hias, Kementerian 
Pertanian RI) dan Wildah Djamaludin, 
M.Si, Penggerak Swadaya Masyarakat 
Ahli Madya Badan Narkotika Nasional 
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RI. Untuk juri kehormatan yakni Martinus 
Johnnie Sugiarto (Founder dan Ketua 
Umum Yayasan El John Indonesia)

Perjalanan Africo dan Celia di grand 
final ini berawal lolos di 10 besar, kemudian 
lolos di lima besar hingga akhir ditetapkan 
sebagai peraih gelar tertinggi.  Africo dan 
Celia terharu dan senang dapat meraih 
juara pertama. Keduanya mengucapkan 
terima kasih kepada orang-orang yang 
mendukungnya selama menjalani kontes 
ini.

“Celia mengucapkan terima kasih 
yang tak terhingga kepada orang-orang di 
sekitar Celia yang telah mendukung Celia, 
yang mendampingi Celia sehingga Celia 
bisa ada dan hadir di sini dan kedepannya 
Celia akan berkolaborasi dengan Yayasan 
EL JOHN Indonesia dan EL JOHN Pageant 
serta terus meningkatkan pariwisata 
Indonesia berbasis nusantara,” kata Celia 
saat jumpa pers.

“Yang saya rasakan bersyukur sekali 
mendapatkan gelar Putra Pariwisata 
Nusantara 2022 perwakilan dari 
Provinsi Bengkulu dan tentu saya juga 
berterima kasih kepada orang-orang 
yang mendukung saya, keluarga saya, 
tim saya, dari Bujang Gadis dan juga dari 
Pemerintah Provinsi Bengkulu yang hadir 
di sini, terima kasih banyak,’’ kata Africo

Kami mewakili dari Putra Putri 
Pariwisata Nusantara 2022 nanti akan 
mengemban tugas dan berkontribusi 
penuh untuk Yayasan EL JOHN Indonesia 

dalam menjalankan tugas-tugas yang 
diberikan untuk kemajuan Pariwisata 
Indonesia,” tambahnya.

Selain Africo dan Celia ada  ada finalis 
lainnya mendapatkan gelar di lima besar, 
yakni:
• Putra Putri Generasi Pesona Indonesia:  

Meigail Andrew (DKI Jakarta) dan 
Rizkha Dwimarsyam Margono  (NTT)

• Putra Putri Kopi Indonesia 2022: Yudha 
Ariyanto (Jawa Tengah) dan Chelia 
Dema Saputri (Bengkulu)

• Putra Putri Agrowisata Indonesia 2022: 
Moh Ainur Roziqiin (Lampung) dan 
Velisya Sonya Emilia (Sumatera Barat)

• Putra Putri Narkoba Indonesia 2022: 
Muhammad Isroi Rizky (NTB) dan Gelis 
Purnama Listy  (NTB)
Founder dan Ketua Umum Yayasan 

EL JOHN Indonesia Martinus Johnnie 
Sugiarto mengucapkan selamat kepada 
finalis yang meraih gelar di kontes ini dan 
berharap Putra-Putri Pariwisata Nusantara 
2022 tetap memiliki semangat   membantu 
pemerintah untuk mempromosikan 
pariwisata dan ekonomi kreatif dalam 
momentum emas penyelenggaraan G20 
di Indonesia. Semangat tersebut,   sesuai 
dengan tema pemilihan tahun ini yakni 
‘”Recover Together, Recover Stronger”.

“Yayasan EL JOHN Indonesia 
mengharapkan seluruh finalis Putri 
Putra Pariwisata Nusantara 2022 dapat 
mengambil peran dalam membangkitkan 
Pariwisata Indonesia, mewujudkan 

pemulihan ekonomi dan Kesehatan dunia 
yang inklusif serta siap mensinergikan 
program-program Pariwisata pada 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif atau pun dengan Lembaga-
lembaga lain yang berhubungan dengan 
Pariwisata,” kata Tokoh Pariwisata 
Nasional ini.

Grand Final Pemilihan Putra-Putri 
Pariwisata Nusantara 2022 dimeriahkan 
dengan penampilan finalis dengan 
mengenakan National Costume dan 
Evening Gown serta lantunan lagu dari 
penyanyi-penyanyi professional.

Acara turut didukung oleh 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila, Balai 
Penelitian Tanaman Hias Kementerian 
Pertanian, Merlynn Park Hotel Jakarta, 
Dekranasda Nusa Tenggara Timur, 
Museum Sumpah Pemuda, UNTAR, Tjep 
Accessories, London School Of Public 
Relations, SR12 Skin Care, Sun Clinic, 
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan 
Pertanian DKI Jakarta, Parai Hotel and 
Resorts, Istana Pool Villas & Spa Parai 
– Bangka, Hamiarso Couture, Tasya Eco 
Park Teleng Ria Pacitan, Bali Timbungan 
Jakarta, Gendis Punjari, Yayasan Murua 
Gemilang, MUA Community Jakarta 
Selatan, Wellness Pantry, Lubana Sengkol, 
PT Karyaindo Inovasi Utama, Mutttaqin, 
PSMTI, FOBI, Naturale.ind, Fiore Flowerist, 
Vids Photoghraphy. (Sigit)
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DEWAN JURI P3N 2022 APRESIASI KOMITMEN 
YAYASAN EL JOHN INDONESIA DALAM MEMBINA GENERASI MUDA

Dewan juri pemilihan Putra 
Putri Pariwisata Nusantara 2022 
mengapresiasi Yayasan EL JOHN 
Indonesia yang terus berkomitmen 
dalam  membina generasi muda melalui 
kontes pageant yang digelarnya. 
Apresiasi ini, disampaikan langsung 
oleh  Ketua Dewan Juri Prof. Azril 
Azahari, Phd usai Grand Final Pemilihan 
Putri Pariwisata Nusantara 2022 yang 
dilangsungkan di Merlynn Park Hotel 
Jakarta, Sabtu malam (11/06/2022).

Prof. Azril menilai  kontes pageant  
di sektor Pariwisata ini, merupakan 
salah satu bentuk kontribusi Yayasan 
EL JOHN Indonesia dalam membantu 
pemerintah membangkitkan Kembali 
Pariwisata yang sempat terpuruk akibat 
pandemi Covid-19.

Prof. Azril berharap kontes tersebut, 
dapat terus dipertahankan oleh Yayasan 
EL JOHN karena dapat membantu 
generasi muda dalam mengembangkan 

wawasan, bakat dan kemampuannya. 
Untuk generasi muda juga diminta 
memanfaatkan kesempatan yang 
diberikan Yayasan EL JOHN Indonesia 
dengan sebaik-baiknya.

“Ini satu hal yang bagus untuk 
membangkitkan Kembali Pariwisata di 
Indonesia, jadi yang selama ini pandemic 
dan sekarang mulai ada pengendoran 
sedikit nah dilakukan lah Pemilihan 
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Putra Putri Pariwisata Nusantara 
yang berpasangan, kata Ketua Ikatan 
Cendikiawan Pariwisata Indonesia ini.

“Dan pemilihannya ini, banyak sekali 
kategori yang kita kembangkan ada coba 
kita nilai gitu pada masing-masing daerah 
dan ini sebenarnya bagusnya adalah 
dari Provinsi dulu dapat pasangan dari 
Provinsi baru di adu lagi untuk tingkat 
nasional, nah itu lebih keren, tapi ini saja 
sudah cukup bagus karena merupakan 
lanjutan,” tambahnya.

Prof. Azril berharap para finalis baik 
yang menang dan belum beruntung 
untuk tetap menjadi duta Pariwisata 
yang nantinya dapat mempromosikan 
Pariwisata di daerahnya dan juga 
pariwisata nasional..

“Coba menjadi duta Pariwisata untuk 
Indonesia tapi jangan lupa juga untuk 
Provinsinya menjadi dutanya juga  nah 
ini harus dilakukan, karena  yang kita nilai 
bukan hanya Indonesia tetapi Provinsi-
provinsi juga. Jadi mulai lah menjadi duta  
di provinsi masing-masing,” ujar Prof Azril,

Dewan juri lain yang memberikan 
apresiasi untuk Yayasan EL JOHN 
Indonesia datang dari salah satu anggota 
dewan juri, yakni  Dra.Esthy Reko Astuty, 
M.Si (Civil Servant, (Retired) Ministry Of 
Tourism Indonesia)

Esthy yang pernah menjabat 

sebagai Deputi Bidang Pengembangan 
Pemasaran Wisata Nusantara Kemenpar 
ini, mengatakan, sudah tidak diragukan 
lagi komitmen Yayasan EL JOHN 
Indonesia dalam menyelenggarakan 
kontes pageant. Pada dua tahun lalu 
disaat masih ketatnya aturan dari 
Pemerintah untuk membatasi aktivitas 
masyarakat, Yayasan EL JOHN Indonesia 
masih tetap melangsungkan kontes  
secara virtual.

Dan untuk pemilihan Putra Pariwisata 
Nusantara 2022 patut disyukuri karena 
dapat dilaksanakan secara tatap muka dan 
berlangsung sukses. Karena itu, Yayasan 
EL JOHN Indonesia diharapkan kontes 
yang diselenggarakannya dapat terus 
dilakukan setiap tahunnya.

“Saya ingin mengapresiasi kepada 
Yayasan EL JOHN yang sudah komit 
yang sudah berapa tahun mengadakan 
Putra Putri Pariwisata Nusantara meski 
masih ada kontes beauty pageant lainnya. 
Dengan dilaksanakannya,  Putra Putri 
Pariwisata Nusantara ini, saya sangat 
mengapresiasi dan menghargai banget 
komitmen dari Yayasan EL JOHN 
mengadakan kontes ini, karena ini adalah 
salah satu upaya yang komit dari Yayasan 
EL JOHN untuk mengkaderisasi generasi-
generasi agen-agen perubahan,” kata 
Esthy.

Esthy juga memberikan apresiasi 
kepada para finalis yang begitu semangat 
mengikuti serangkaian kegiatan pada 
kontes ini, meski masih ada kekurangan 
yang harus diperbaiki finalis seperti 
tentang kemampuan dalam public 
speaking dan pengetahuan tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan Pariwisata.  

“Dari semua itu, saya sangat 
menghargai dan mengucapkan 
selamat kepada adik-adik yang sudah 
berpartisipasi dan komit untuk mengikuti 
kegiatan ini dan diharapkan dengan 
terpilihnya bisa terus membantu 
bersama-sama berkolaborasi memulihkan 
Pariwisata dan ekonomi kreatif,” ungkap 
Esthy. (Sigit)
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Dalam rangka memperingati  Hari 
Lahir Pancasila, Komunitas Indonesia 
Lawan Libas Covid-19 menyelenggarakan 
vaksinasi Sinopharm di Klinik Suasana 
Sehat, kawasan Kelapa Gading, Jakarta 
Utara, 1 Juni 2022.   Kegiatan untuk 
kemanusiaan ini,  juga digelar bertepatan 
dengan  hari Ulang Tahun Ketua Umum 
KILL Covid-19, Adharta Ongkosaputra 
ke-64 tahun.

Ada 200 dosis Sinopham yang 
disediakan untuk para rohaniwan dan 
transpuan. Berdasarkan pengamatan tim 
liputan Inspira, para peserta vaksinasi 
sudah memadati lokasi sejak pagi hari. 
Mereka sangat antusias mengikuti 
vaksinasi massal ini.

Mereka yang mendapat vaksin 
sebelumnya telah mendaftar kepada 
pihak panitia dan harus dalam  kondisi 
sehat. Proses vaksinasi pun berlangsung 
lancar,  tertib serta disambut baik oleh 
para peserta vaksin.

Ketua Umum KILL Covid-19, Adharta 
Ongkosaputra berharap  digelarnya 
kegiatan vaksinasi di saat Hari Lahirnya 
Pancasila,  dapat memberikan semangat 

baru kepada masyarakat agar tidak 
lengah dan  tetap berjuang bersama 
melawan Covid-19, karena pandemi 
belum berakhir.

PERINGATI HARI LAHIR PANCASILA
KILL COVID-19 GELAR VAKSINASI MASSAL
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“Mudah-mudahan saya rasa Pancasila 
akan memberikan suatu spirit baru 
buat kita, semangat baru buat kita, 
untuk bagaimana mengatasi pasca 
Covid. Jadi setelah Covid ada banyak hal 
yang harus kita siapkan bersama  dan 
berjuang bersama-sama,” kata Adharta 
saat diwawancarai tim liputan Inspira.

Adharta menegaskan bahwa 
KILL COVID-19,  juga tidak akan lelah 
memberikan edukasi kepada masyarakat 
bahwa pentingnya menjalankan protocol 
Kesehatan, meski Pemerintah telah 
menerapkan pelonggaran PPKM seperti 
boleh melepas masker di tempat terbuka. 

Menurut Adharta Jangan sampai 
pelonggaran PPKM ini, menjadi pemicu 
lonjakan kasus lantaran masyarakat tidak 
mengimbanginya  dengan kepatuhan 
menjalani protocol Kesehatan.

Kemudian yang edukasi lain yang 
diberikan KILL COVID-19 adalah 
menyakinkan masyarakat untuk  tetap  
mematuhi  tata cara menjalani kegiatan,  
seperti pembelajaran tatap muka atau 
PTM.  Selain PTM, masyarakat juga 
tetap waspada dalam melakukan wisata 

meskipun PPKM telah dilonggarkan.
“Banyak yang mau travel revens 

atau yang disebut balas dendam karena 
lama tidak jalan-jalan. Nah ini hati-hati 
karena bisa membahayakan kita maupun 
masyarakat lainnya. Jadi satu edukasi 
tentang protokol Kesehatan, kedua 
tata cara melaksanakan kegiatan dan 
yang terakhir itu karena kita sudah 
diberikan satu kebebasan melepas PPKM 
bahkan kedepan pandemic berubah 
menjadi endemic nah dengan tata cara 
ni diharapkan kita bisa Kembali dalam 
situasi normal,” ujar Ardhata.

Terkait perubahan status pandemic 
ke endemic, Ardhata mengungkapkan 
masyarakat harus komitmen dapat 
menjaga status endemi, agar  tidak 
kembali lagi menjadi pandemi. Karena 
itu, ketika Pemerintah menetapkan status 
endemi, maka ada kebijakan baru yang 
diterapkan Pemerintah seperti tidak ada 
lagi subsidi pengobatan bagi masyarakat 
yang terkena Covid-19.

“Kalau kita memasuki status pandemi, 
kita harus tau bahwa Pemerintah tidak 
akan subsidi lagi biaya-biaya rumah sakit 

dan akan Kembali normal ditanggung oleh 
masyarakat, kalau pakai BPJS ditanggung 
oleh BPJS dan yang kedua kalau status 
endemi kita harus pastikan bersama-
sama bahwa penyebaran penyakit ini 
sudah stop tidak ada lagi ada dalam 
quantity yang sangat kecil sekali nah ini 
yang disebut status endemic,” ungkap 
Ardhata.

Pada kesempatan ini, Ardhata 
menegaskan bahwa KILL COVID-19  
sepanjang tahun 2022 ini, akan terus 
melakukan kegiatan yang bermanfaat 
bagi masyarakat seperti memberikan 
edukasi tentang pencegahan selama 
belum adanya perubahan status dari 
pandemic menjadi endemic.

Setelah menggelar kegiatan vaksinasi 
massal, dilanjutkan perayaan Hari Ulang 
Tahun Ketua Umum KILL COVID-19 
di Restoran Angke Kelapa Gading. 
Perayaan yang dikemas dalam acara 
makan siang ini, dihadiri oleh keluarga,  
kolega kerabat dan mitra KILL COVID 
dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada perayaan ini, perwakilan dari 
keluarga maupun kerabat menyampaikan 
doa, pesan dan kesan-kesannya kepada 
Ketua Umum KILL COVID-19. Doa yang 
disampaikan diantaranya selalu diberi 
kesehatan dan kesuksesan untuk Ketua 
Umum KILL COVID-19. (Sigit)
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Jelang pelantikan pengurus pusat 
Paguyuban Sosial  Marga Tionghoa 
Indonesia (PSMTI) periode 2022-
2026, digelar Rapat Koordinasi  
Wakil Ketua Umum (Waketum) PSMTI 
yang membawahi empat bidang. 
Pertama bidang Digital dan Teknologi 
Informasi, Kedua bidang Marga-marga, 
ketiga bidang Organisasi Masyarakat 
(Ormas) Tionghoa dan keempat bidang 
Hubungan Luar Negeri.

Rapat dilangsungkan di Hotel 
Aston Kartika Grogol Jakarta Barat 
pada 6 Juni 2022 dan dipimpin oleh 
Koordinator Waketum untuk empat 
bidang tersebut yakni Martinus Johnnie 
Sugiarto. 

Rapat dihadiri oleh seluruh calon 
waketum bersama tim yaitu Wani Sabu 
( Calon Waketum bidang Teknologi, 
Big Data dan IT), Untung Chandra 
(Calon Waketum Bidang Marga-marga), 
Tirtahadi Sendjaja ( Calon Waketum 

bidang Ormas Tionghoa) dan Aswen 
(Calon Waketum bidang Hubungan 
Luar Negeri).

Pada rapat koordinasi ini, 
dilangsungkan rapat kecil oleh masing-

masing bidang untuk membahas 
program kerja yang dijalankan 
selama empat tahun kedepan. Usai 
rapat per bidang, dilanjutkan dengan 
mempresentasikan program-program 

GELAR RAKOR WAKETUM PSMTI
MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO BERHARAP DAPAT TERBENTUK TIM SOLID
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yang disepakati tersebut oleh setiap  
Waketum.

Program yang disepakati 
ini,  nantinya akan diajukan saat 
pelantikan Pengurus Pusat PSMTI 
yang dilangsungkan pada 6 Juli 2022 
mendatang di Hotel Intercontinental 
Pondok Indah, Jakarta Selatan. 
Rencananya setelah pelantikan, Ketua 
Umum PSMTI Wilianto Tanta akan 
memimpin rapat membahas program 
yang diusulkan pada setiap bidang.

Rapat Koordinasi  Waketum PSMTI 
bidang Digital dan Teknologi Informasi, 
bidang Marga-marga,  bidang Ormas 
Tionghoa dan  bidang Hubungan Luar 
Negeri ini ,merupakan inisiatif dari 
Martinus Johnnie Sugiarto sebagai 
koordinator Waketum PSMTI, agar 
dapat cepat mendapat pengesahan 
dari  Ketua Umum PSMTI.

“Jadi ada empat Waketum di 
bawah saya, sehingga saya mengajak 
semuanya rapat membuat program 
kerja sehingga setelah dilantik nanti 
pada saat rapat kita hanya minta 
pengesahan dari Ketua Umum PSMTI 
dan pengurus pusat. Kalau sudah 
disahkan kita sudah bisa langsung 

kerja  jadi siapkan dulu dari sekarang,” 
kata Martinus Johnnie Sugiarto saat 
diwawancarai tim liputan Inspira di 
sela-sela rapat.

Martinus Johnnie Sugiarto 
berpesan kepada Waketum di 
bawah koordinasinya, untuk dapat 
menciptakan tim yang solid dan saling 
membantu antar bidang. Hal ini penting 
agar tidak ada bidang yang mengalami 
kesulitan saat menjalankan program-
programnya.

“Harapan saya saat salah satu 
Waketum punya kegiatan, Waketum 
yang lain itu bisa support  sehingga 
menjadi agak ringan begitu juga 
sebaliknya. Jadi semuanya itu harus 
kita anggap satu tim. Jadi coordinator 
plus empat Waketum itu adalah satu tim 
besar yang bekerja bersama saling bahu 
membahu, saling bantu membantu,” 
harap Tokoh Pariwisata Nasional ini.

Martinus Johhnie Sugiarto 
mengatakan program yang dibahas 
oleh setiap bidang tujuannya untuk 
mempermudah kinerja PSMTI. Seperti 
di bidang digital dan teknologi,  yang 
nantinya kinerja PSMTI akan didukung 
oleh sebuah  perangkat digital dan  

teknologi informasi yang mutakhir 
dan y dapat diakses dengan mudah 
serta  cepat oleh seluruh pengurus 
PSMTI, mulai tingkat Pusat, Provinsi 
hingga Kabupaten/Kota.

“Saya harapkan perangkat digital  
dan teknologi informasi bisa cepat 
terwujud, sehingga kita punya program 
bisa lebih mudah disosialisasikan 
kepada seluruh  Provinsi, Kabupaten/
Kota  se-Indonesia. Jadi dari Sabang 
sampai Merauke, kalau mereka 
pengen tahu PSMTI punya program 
di bulan depan, begitu masuk di 
internet langsung ada. Kita akan 
mentransformasikan informasi seperti 
itu,” ujar Martinus Johnnie Sugiarto.

Selanjutnya untuk bidang Marga-
marga juga demikian,  yakni adanya 
kemudahan dalam mendata marga-
marga Tionghoa yang ada di Indonesia. 
Selama ini belum tertata dengan rapi 
dan lengkap.

“Nah saya ingin pada masa saya ini 
ingin mendapatkan data yang benar-
benar real, benar-benar punya data 
yang lengkap, up to date, kita harus 
punya admin yang selalu mengupdate. 
Karena ketua marga suatu saat dia kan 
diganti yang baru nah ini, harus ada 
orang yang ngerjain. Jadi jangan data 
sudah tiga tahun ga di update. Jadi kita 
ingin semuanya itu diupdate,sehingga 
data-data kita itu betul-betul yang 
valid dan dapat dipercaya,” ungkap  
Martinus Johnnie Sugiarto. (Sigit)
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Bidang digital dan teknologi 
informasi menjadi salah satu bidang 
yang akan memperkuat kinerja 
Kepengurusan Pusat Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa Indonesia 
(PSMTI)  untuk periode 2022-2026. 
Bidang tersebudit ketuai oleh calon 
Wakil Ketua Umum PSMTI yakni Wani 
Sabu. Wanita berparas cantik ini, 
merupakan seorang profesional di 
bidang digital dan teknologi informasi. 

Beliau menduduki jabatan penting 
di salah satu Bank swasta ternama di 
dunia, yaitu  sebagai  Executive Vice 
President Center of Digital BCA. Pada 
6 Juni 2022 Wani Sabu bersama timnya 
telah membahas program kerja yang 
akan dijalankan. 

Pembahasan program itu,  dikemas 
dalam Rapat Koordinasi Waketum 
untuk empat bidang yakni bidang 
Digital dan Teknologi Informasi, bidang 
Marga-marga,  bidang Organisasi 

Masyarakat (Ormas) Tionghoa dan 
bidang Hubungan Luar Negeri.  

Keempat bidang tersebut di bawah 
koordinator Martinus Johnnie Sugiarto 
dan Rakor ini merupakan inisiatif 

dari Martinus Johnnie Sugiarto agar 
nanti dapat diusulkan saat pelantikan 
kepengurusan PSMTI periode 2022-
2026 pada 6 Juli 2022 mendatang di 
Hotel Intercontinental Pondok Indah, 

WANI SABU BERSAMA TIM AKAN BANGUN WEBSITE PSMTI 

LEBIH MUTAKHIR, LENGKAP DAN TERINTEGRASI
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SCAN ME

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

Jakarta Selatan.
Program yang akan dikerjakan oleh 

Wani Sabu bersama tim, di antaranya  
membangun website PSMTI yang lebih 
mutakhir, lengkap dan terintegrasi. 
Website tersebut akan memudahkan 
bagi seluruh anggota PSMTI yang 
ingin menyampaikan informasi terkini 
seperti kegiatan sosial yang akan 
dilangsungkan, berita dari kegiatan-
kegiatan tersebut dan lain-lain. Selain 
itu, informasi yang disampaikan dapat 
berbentuk foto dan video yang nantinya 
akan tersimpan dengan cepat dan rapi  
di fitur galeri 

Menurut Wani Sabu, Website ini 
juga dapat menampilkan peluang 
bisnis yang dapat dikerjasamakan 
oleh setiap anggota PSMTI.  Oleh 
karena itu, kehadiran website ini  
dapat mendukung setiap kinerja 
kepengurusan baik di tingkat Pusat, 
Provinsi hingga Kabupaten dan Kota.

“Tentunya kami ingin membangun 
sebuah website PSMTI yang dapat 
menyatukan antara pusat dan daerah 
serta semua marga itu bisa saling 
terkoneksi dengan adanya digital 
ini, sehingga nanti akan terbentuk 
kolaborasi yang sangat erat terus 
kita bisa mendapat informasi secara 
cepat  karena IT dan karena digital,” 
kata Wani Sabu saat diwawancarai 

tim liputan Inspira di sela-sela rakor.
“Jadi sekian detik anggota PSMTI 

semuanya sudah terupdate informasi. 
Kemudian dengan IT dan digital ini, 
contohnya yang tadi saya bilang kita 
bisa terintegrasi. Misalnya antara 
kita tidak saling mengenal tetapi 
dengan social media, dengan IT, dengan 
mempunyai data yang besar, kita 
seperti tidak berjarak jadi karena IT 
itu kita tidak berjarak,” tambahnya.

Wani Sabu juga memastikan 
keamanan data yang ada di website 
tersebut. Bagi pengurus PSMTI di 
pusat maupun daerah nantinya akan 
diberikan username dan password 
untuk menjaga keamanan data yang 
dimuat. 

“Tantangan yang harus diwaspadai, 
kita harus hati-hati, jangan terlena 
dengan teknologi akhirnya kita tidak 
hati-hati. Nah di tim saya ada IT 
Security, untuk menjaga penjagaan 
data kita,” ujar Ketua Komite Kerjasama 
Cyber Security Perbanas ini.

Wani Sabu menyatakan  bahwa 
digital dan teknologi informasi kini 
menjadi kebutuhan utama, bukan 
hanya untuk individu namun juga 
untuk sebuah organisasi seperti PSMTI 
yang merupakan organisasi Tionghoa 
terbesar di Indonesia. Karena itu sudah 
selayaknya, PSMTI memiliki perangkat 

digital dan teknologi informasi 
yang  canggih dan dapat menopang 
kinerjanya.  

“Perkembangan teknologi nanti 
semakin menjadi pilihan utama, 
semakin  maju, sampai tidak terbatas 
oleh waktu  dan tempat. Nah sekarang 
mungkin kita membangun website, 
lalu kedepannya untuk big data nya 
kita, modernisasi datanya, lalu terus 
berkembang dan berkembang. Jadi 
mengikuti perkembangan zaman 
atau kekinian. PSMTI itu adalah 
bukan  organisasi yang ketinggalan 
zaman, karena itu PSMTI harus dapat 
terus beradaptasi dengan  teknologi 
digital maupun informasi. Sekarang 
lihat deh teknologi semua aspek di 
kehidupan kita semua mengarah ke 
digital, semuanya serba online, tidak 
ada yang tidak online, supaya kita 
tidak ketinggalan dan selalu terdepan,” 
tutur Wani Sabu.

Pada kesempatan ini, Wani Sabu 
juga menyatakan kesiapannya untuk 
berkolaborasi dengan bidang lain yang 
berada di bawah naungan PSMTI. (Sigit)

www.eljohn.tv
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