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SALAM PARIWISATA,
Perbaikan kondisi pandemi Covid-19 di indonesia merupakan
salah satu hasil dari kerjasama yang baik antara seluruh elemen
masyarakat. Pelaksanaan PPKM, menerapkan protokol kesehatan,
serta melaksanakan vaksinasi yang dilaksanakan sangat baik di
Indonesia telah berhasil membuat Indonesia berani melakukan
transisi dari pandemi menuju endemi.
Salah satu langkah awal yang dicanangkan oleh pemerintah
adalah dengan melakukan pelanggaran terhadap penggunaan
masker diwilayah yang tidak padat orang. Meski demikian, WHO
hingga saat ini belum menyatakan bahwa pandemi benar-benar
berakhir, sehingga kewaspadaan dan langkah pencegahan masih
menjadi hal yang utama untuk dilakukan.
Vaksinasi menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyebaran pandemi Covid-19
yang jenis virusnya terus bermutasi. Varian yang saat ini ditemukan di Indonesia yakni subvarian
Omicron baru yaitu BA.4 dan BA.5. Munculnya dua viaran tersebut tidak boleh dipandang sebelah
mata, vaksinasi harus tetap dilakukan agar masyarakat dapat terlindungi dari penularan virus
Covid-19 ini, utamanya vaksinasi dosis ketiga atau booster

DESAIN GRAFIS
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Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan
vaksinasi booster. Vaksin dosis ketiga tersebut dinilai dapat mencegah terjadinya penularan
subvarian omicron. Materi soal vaksin booster itu menjadi salah satu yang diulas di majalah
Inspira edisi Juli 2022.
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Informasi lain yang tak kalah menariknya, datang dari acara pengukuhan dewan dan pelantikan
pengurus PSMTI pusat periode 2022-2026. Pengukuhan dan pelantikan ini berjalan sukses dan
menjadi catatan sejarah perjalanan PSMTI dalam membangun negeri. Sejumlah duta besar dan
menteri mengapresiasi sepak terjang PSMTI dalam membantu pemerintah dalam menumbuhkan
kembali perekonomian nasional. Informasi tentang pengukuhan dewan dan pelantikan pengurus
PSMTI pusat periode 2022-2026 dapat dibaca di rubrik cover story.
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Dari rubrik EL JOHN Selebritis, redaksi Inspira mengangkat tentang tekad Putri Binaan Yayasan EL
JOHN Indonesia yakni Dita Zulaika memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional
melalui kontes Miss Tourism International 2022-2023 di Serawak, Malaysia pada November
mendatang. Dita akan memperkenalkan Indonesia melalui wastra.
Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembaca setia Inspira. Semoga, majalah
Inspira dapat menjadi referensi informasi yang bermanfaat dan menginspirasi. Salam sehat dan
selamat membaca majalah Inspira.
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PENGUKUHAN DEWAN & PELANTIKAN
PENGURUS PSMTI PUSAT PERIODE 2022-2026

P

MENJADI CATATAN SEJARAH
PERJALANAN PSMTI

engukuhan Dewan dan
Pelantikan Pengurus Pusat
Paguyuban Sosial Marga
Tionghoa Indonesia (PSMTI)
masa bakti 2022-2026 yang
dilangsungkan di Hotel Intercontinental,
Pondok Indah, Jakarta pada 6 Juli 2022
berjalan sukses. Acara pengukuhan
dan pelantikan yang diselenggarakan
secara hybrid (offline dan online) ini,
mengangkat tema “Kita Bersatu, PSMTI
Jaya, Indonesia Tangguh”
Sejumlah pejabat tinggi negara,
Kepala Daerah serta tokoh masyarakat

suku Tionghoa – Indonesia hadir pada
acara ini. Mereka yang hadir secara fisik
diwajibkan untuk mematuhi protokol
kesehatan yang diberlakukan pihak
panitia.
Sebelum pelantikan pengurus, terlebih
dahulu dilakukan pengukuhan dewan
yang ditandai dengan pembacaan SK
Pengukuhan oleh Sekretaris Umum
(Sekum) PSMTI Raymond A Arfandy,
disertai dengan penyerahan sertifikat
kepada seluruh anggota dewan.
Setelah itu, dilanjutkan pelantikan
pengurus PSMTI pusat periode 2022-

2026 oleh Ketua Umum PSMTI Wilianto
Tanta dengan membacakan naskah
pelantikan dan ikrar yang diikuti oleh
seluruh pengurus PSMTI.
Ikrar tersebut berbunyi: 1) Akan
menjunjung tinggi harkat, martabat
dan kehormatan PSMTI; 2) Akan mentaati
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan Peraturan serta mendukung program
kerja PSMTI; 3) Akan menghormati hak
sesama anggota PSMTI dan orang lain; 4)
Akan beretika yang santun berdasarkan
budaya Tionghoa.
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KETUM AJAK GENERASI MUDA BANGUN NEGERI
Ketua Umum PSMTI Wilianto
Tanta menyampaikan rasa syukur atas
terselenggaranya acara pengukuhan
dan pelantikan Dewan dan Pengurus
Pusat PSMTI masa bakti 2022-2026.
Pengukuhan dan pelantikan ini, menjadi
kelanjutan sejarah yang telah diwariskan
para pendiri PSMTI
“Para pendiri PSMTI pada saat itu
menyadari ada akar masalah yang perlu
didialogkan dan diselesaikan serta
diusahakan bisa diselesaikan satu kali
untuk selamanya. Untuk keperluan itu
perlu wadah yang kompeten untuk
menampung dan menyalurkan aspirasi
serta didialogkan dengan Pemerintah,
Dewan Perwakilan dan golongan
masyarakat untuk menemukan akar
masalah dan untuk diselesaikan dengan
sebaik – baiknya,” lanjut Wilianto dalam
sambutannya.
Wilianto menjelaskan PSMTI
merupakan organisasi kemasyarakatan
suku Tionghoa Warga Negara Kesatuan
Republik Indonesia tingkat nasional yang
berdiri sejak 28 September 1998 yang telah
tersebar di 31 Provinsi serta 300 kota/
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kabupaten se-Indonesia. PSMTI bersifat
sosial, budaya dan kemasyarakatan
sebagai wadah komunikasi, interaksi,
penyerap dan penyalur aspirasi suku
Tionghoa di Indonesia dengan lembaga
negara, instansi pemerintah, organisasi
dan komponen masyarakat lain.
“Mohon doa dan dukungannya

semoga saya bisa menambah kehadiran
PSMTI di seluruh Provinsi maupun
Kabupaten/Kota,” tegas Wilianto.
Pada kesempatan ini, Wilianto
menyampaikan visi dan misi PSMTI untuk
empat tahun kedepan. Untuk visi yang
diusung yakni Suku Tionghoa Warga
Negara Kesatuan Republik Indonesia
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bersama komponen Bangsa Indonesia
seluruhnya mempunyai hak dan kewajiban
membangun Negara Kesatuan Republik
Indonesia menuju masyarakat adil dan
makmur.
“Saat ini tugas kita di PSMTI adalah
menyiapkan putra – putri terbaik suku
Tionghoa – Indonesia untuk masuk
dalam Arus Besar Bangsa Indonesia
dengan turut serta secara aktif dalam
pembangunan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam segala aspek
kehidupan. Hal ini kita wujudkan antara
lain dengan memasukkan kader – kader
terbaik masuk menjadi prajurit TNI – Polri,
masuk ke yudikatif, legislatif (DPRD Kota/
Kab, DPRD Provinsi, DPD RI, DPR RI),
eksekutif (Bupati, Walikota, Gubernur,
Wakil Menteri, Menteri, Duta Besar)
maupun menjadi Aparatur Sipil Negara,”
kata Wilianto.
Adapun untuk misi yang akan
dijalankan adalah pertama, meningkatkan
kesadaran ber-Masyarakat, ber-Bangsa
dan ber-negara secara berkelanjutan
dan berkesinambungan. Kedua, masuk
dalam Arus Besar Bangsa Indonesia
dengan turut serta secara aktif dalam
pembangunan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam segala aspek
kehidupan. Ketiga, memantapkan jati diri

sebagai salah satu suku dalam Keluarga
Besar Bangsa Indonesia. Dan keempat,
memberikan manfaat bagi Bangsa dan
Negara terutama dalam bidang sosial,
budaya, pendidikan dan kemasyarakatan.
Ketua Dewan Pengawas Murdaya
Poo mengapresiasi kerja Ketua Umum
PSMTI dan tim formatur yang berhasil
menyusun kepengurusan PSMTI pusat
untuk empat tahun mendatang. Murdaya
optimis dibawah kepemimpinan Ketua
Umum Wilianto Tanta, PSMTI dapat

mendukung program Pemerintah
dalam membangkitkan kembali
perekonomian nasional yang
sempat terpuruk akibat pandemi
Covid-19
“Saya
mengajak
dan
mendorong pengurus PSMTI di
bawah pimpinan Bapak Wilianto
Tanta untuk sungguh bersatu,
bekerja bersama membangun
PSMTI dan bekerja keras
mendukung Pemerintah untuk
memajukan NKRI yah sama-sama
kita cintai,” tutur Murdaya Poo.
Murdaya juga mendorong
PSMTI dapat mencetak generasi
muda yang dapat menelurkan
karya-karya terbaiknya bagi
kepentingan bangsa dan negara.
Selain itu, generasi muda yang
dicetak PSMTI juga diharapkan
dapat menjadi pemimpin yang
dapat menjadikan Indonesia sebagai
negara yang unggul di kancah
internasional.
“Saya juga mengharapkan melalui
PSMTI akan bangkit generasi penerus
yang memiliki visi misi tekad dan tujuan
yang jelas untuk menjadi pemimpin di
masa depan yang tangguh dan berkualitas
dalam peran serta membangun bangsa
dan negara di setiap aspek kehidupan
menuju Indonesia gemilang, yang maju
dan unggul di dunia global,” ujar Murdaya.
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APRESIASI DARI SEJUMLAH DUTA BESAR
Apresiasi untuk PSMTI juga
disampaikan Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh Republik Rakyat Tiongkok
(RRT) untuk Republik Indonesia Lu Kang.
Dubes Lu Kang mengapresiasi komitmen
PSMTI yang tidak pernah putus dalam
menciptakan dan menjaga keharmonisan,
baik sesama suku Tionghoa Indonesia
maupun dengan suku lainnya di Indonesia.
Keharmonisan merupakan salah satu
yang diwariskan oleh pendiri PSMTI dan
tidak boleh ditinggalkan oleh peneruspenerusnya.
Selain keharmonisan, semangat
solidaritas dan gotong royong juga
harus terus diimplementasikan oleh
seluruh anggota PSMTI, terutama
dalam membantu masyarakat yang
membutuhkan sehingga dapat membawa
dampak positif terhadap kehidupan
bermasyarakat. Tak hanya itu, PSMTI
juga memberikan kontribusi yang besar
terhadap hubungan Tiongkok dengan
Indonesia yang hingga saat ini terus
terjalin dengan baik.
“Sejak didirikan lebih dari 20 tahun
yang lalu, dengan upaya bersama dari
Ketua Umum, Pengawas dan cabang lokal
berturut-turut, Asosiasi ini telah menganut
niat awal untuk membangun masyarakat
Tionghoa yang harmonis, meneruskan
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semangat solidaritas dan gotong royong,
membantu rakyat yang membutuhkan
dan memberikan kontribusi positif bagi
kelompok etnis di Indonesia dan ikut
berperan dalam menciptakan hubungan
persahabatan antara Indonesia dengan
Tiongkok,” kata Dubes Lu Kang
Dubes Lu Kang menjelaskan, Tiongkok
dan Indonesia memiliki tujuan yang sama
yakni bersama-sama memulihkan kembali
perekonomian dari dampak pandemi
Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan kerja

sama nyata yang diwujudkan kedua
negara, seperti memperkuat kerjasama
vaksin dan membangun perisai anti
Covid-19 yang mendapat pujian dari
masyarakat internasional.
Untuk kerja sama ekonomi juga terus
dilakukan oleh Tiongkok dan Indonesia.
Di sektor perdagangan misalnya, kedua
negara telah berhasil mencapai hasil yang
memuaskan di tengah pandemi Covid-19
“Kedua negara telah bergandengan
tangan untuk mendorong pemulihan
ekonomi. Tahun lalu, volume perdagangan
bilateral melebihi US$ 10 miliar untuk
pertama kalinya. Ini membuktikan
pembangunan Koridor Ekonomi
Komprehensif Regional terus diwujudkan
oleh kedua negara,” ujar Dubes Lu Kang.
Dubes Lu Kang optimis pembangunan
Indonesia semakin maju, hal tersebut
dibuktikan dengan pembangunan kereta
cepat Jakarta-Bandung yang progresnya
semakin membaik. Seperti diketahui,
pembangunan proyek ini dilakukan secara
masif untuk mengejar target operasional
akhir tahun 2022 mendatang. Dari total
panjang trase kereta cepat, lebih dari
80 km di antaranya memiliki struktur
elevated sedangkan sisanya berupa 13
tunnel dan subgrade. Beberapa fasilitas
sementara seperti Batching Plant dan
Casting Yard dibangun di beberapa titik
kritis untuk mendukung percepatan
proses pembangunan.

indonesia membangun
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“Akhir bulan lalu, 13 terowongan jalur
kereta cepat Jakarta-Bandung selesai
dibangun. Diyakini setelah proyek ini
selesai dan mulai beroperasi tahun depan.
Itu akan memberikan percepatan yang
lebih besar untuk pembangunan ekonomi
sosial Indonesia dan ini menjadi dorongan
yang lebih kuat untuk kerja sama yang
saling menguntungan antara Tiongkok
dan Indonesia,” ungkap Dubes Lu Kang.
Duta besar luar biasa dan berkuasa

14 - INSPIRA - JULI 2022

penuh Republik Indonesia untuk Republik
Rakyat Tiongkok dan Mongolia Djauhari
Oratmangun, juga ikut menyampaikan
sambutannya pada acara pengukuhan
dan pelantikan ini, Dubes Djauhari
mengucapkan selamat atas pengukuhan
dewan dan pelantikan pengurus PSMTI
pusat periode 2022-2026. Djauhari yakin
pengurus PSMTI dapat memperkuat
kontribusi PSMTI untuk pembangunan
di Indonesia.

“Pada kesempatan yang berbahagia
ini saya ingin mengucapkan selamat
atas pengukuhan dewan dan pelantikan
PSMTI pusat 2022-2026. Saya sangat
yakin dan percaya bahwa Paguyuban
Sosial Marga Tionghoa Indonesia akan
ikut berkontribusi dalam perkembangan
dan pembangunan ekonomi Indonesia,”
kata Dubes Djauhari.
Dubes Djauhari. mengungkapkan
pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia
membuat semua komponen bangsa
bersatu untuk kembali memulihkan
perekonomian nasional. Dubes Djauhari
yakin PSMTI pun sama melakukan hal
tersebut untuk kembali menggerakan
roda perekonomian untuk kepentingan
bangsa.
“Kita sangat pahami dan sangat
ketahui dengan adanya pandemi
selama ini, berdampak pada ekonomi
Indonesia. Sekarang kita akan kembali
lagi membangun agar ekonomi kita
bergerak pesat kedepan. Saya sangat
yakin dan percaya bahwa kontribusi dari
PSMTI, khususnya pengurus dan anggotaanggotanya akan juga signifikan dalam
membuat ekonomi Indonesia bangkit
segera dari pandemi. Sukses dan jaya
selalu PSMTI,” ujar Dubes Djauhari.
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PESAN DARI SEJUMLAH MENTERI
Dalam pelantikan ini, pengurus
PSMTI pusat mendapatkan pesan dari
sejumlah Menteri diantaranya dari
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito
Karnavian. Mendagri memberikan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa
Indonesia (PSMTI) atas kiprahnya selama
24 tahun membangun negeri.
Apresiasi dari Mendagri ini
disampaikan Staf Ahli Mendagri Bidang
Ekonomi La Ode Ahmad Pidana Balombo
pada acara ini. La Ode datang mewakili
Mendagri yang berhalangan hadir.
Dalam amanah Mendagri yang
dibacakan La Ode, diharapkan kegiatan
pengukuhan dewan dan pelantikan
pengurus ini dapat dijadikan PSMTI
sebagai momentum untuk meningkatkan
peran dan fungsi serta tanggung
jawabnya dalam mendorong dan
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, memelihara integritas nasional
serta menguatkan jati diri bangsa yang
dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan
yang Maha Esa, semangat patriotisme,
kekeluargaan dan toleransi.
“Keberadaan PSMTI tidak sematamata memberikan manfaat bagi
para anggotanya, akan tetapi dapat
mengambil bagian secara aktif dalam
pembangunan bangsa terutama dalam

rangka membentuk kader-kader bangsa
yang unggul memberi karakter jati diri
dan berwawasan kebangsaan serta cinta
tanah air dan memiliki daya saing dalam
menghadapi persaingan global,” kata
La Ode.
Harapan berikutnya dari Mendagri
kepada PSMTI yakni dapat memperteguh
kebhinekaan dan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan
ruang-ruang sosial antara warga serta
merumuskan program-program kerja
organisasi yang dapat bermanfaat bagi

seluruh anggota PSMTI.
“Mari kita lanjutkan upaya-upaya
yang baik ini dengan menumbuhkan
semangat
kebersamaan
dan
persaudaraan di antara sesama anak
bangsa untuk meneruskan langkahlangkah nyata dalam membangun
masa depan bangsa dan negara ke arah
yang lebih baik dalam kerangka negara
kesatuan Republik Indonesia demikianlah
beberapa hal yang dapat,” ujar Laode.
Selain Mendagri, pesan untuk
pengurus PSMTI pusat juga disampaikan
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin
Limpo. Mentan mengajak Paguyuban
Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)
berkontribusi di sektor pertanian untuk
menekan kenaikan inflasi dan juga
ancaman krisis pangan dunia yang telah
disampaikan Badan Pangan Dunia (FAO).
Data yang dihimpun Badan Pusat
Statistik atau BPS menyebutkan inflasi
tahunan Indonesia mencapai 4,35 persen
pada Juni 2022. Sedangkan inflasi
bulanan sebesar 0,61 persen.
Komoditas penyumbang terbesar
inflasi adalah minyak goreng, cabai
merah, dan rokok kretek filter. Untuk
cabai merah, BPS mencatat andil
lonjakan harganya terhadap inflasi secara
tahunan meningkat hingga 0,35 persen.
Menurut Mentan tidak menutup
kemungkinan inflasi terus merangkak naik
jika produksi komoditas tidak digencarkan.
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Untuk ancaman krisis pangan,
Mentan mengungkapkan bahwa FAO
telah menyampaikan potensi adanya
ancaman tersebut yang disebabkan
munculnya persoalan-persoalan global
seperti imbas pandemi covid-19, perang
Rusia-Ukraina hingga perubahan iklim.
Karena itu, Mentan berharap Ketua
Umum PSMTI WIlianto Tanta dapat
menggerakan anggota PSMTI untuk
dapat terjun langsung ke sektor pertanian
agar dapat memantapkan produksi
komoditas lokal. Bahkan bukannya untuk
konsumsi dalam negeri, produksi yang
melimpah dapat dimanfaatkan untuk
diekspor.
“Kita tanam temulawak, kita
tanam jahe maka jadilah produksi yang
melimpah. Sekarang kan pertanian
tidak selalu berpatokan dengan alam,
namun bisa dengan pertanian modern
atau smart farming yaitu dengan green
house yang besar sehingga kita bisa
mengekspor buah, mengekspor sayur
dan percaya lah ini bisa kita lakukan ,”
kata Mentan.
Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta
mengatakan PSMTI siap membantu
Kementerian
Pertanian
untuk
meningkatkan produksi komoditas
pertanian dalam negeri. Peningkatan
komoditas pertanian dapat memenuhi
kebutuhan pangan nasional sehingga
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pemerintah tidak lagi impor pangan dari
negara lain.
“Kami setuju untuk menyetop impor
agar inflasi tidak terlalu tinggi. Karena
produksi pertanian dalam negeri harus
ditingkatkan, sehingga masyarakat petani
kita akan makmur. Hasil tanaman mereka
dipanen dan dibeli oleh masyarakat
Tionghoa atau siapapun yang ada di
Indonesia,” ungkap Wilianto.
“Oleh karena itu kita harus menjaga
agar inflasi tidak naik, kalau inflasi naik,

kita akan susah. Jadi kami dengan
arti kata di sini adalah bagian untuk
mempertahankan ekonomi bisa lebih
baik,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Panitia
Pelantikan Martinus Johnnie Sugiarto
menyampaikan terima kasih kepada
seluruh pihak yang mendukung
penyelenggaraan acara pengukuhan
dan pelantikan Dewan dan Pengurus
Pusat PSMTI masa bakti 2022-2026 ini.
“Mohon dibukakan pintu maaf
jika dalam pelaksanaan pengukuhan
Dewan dan pelantikan Pengurus Pusat
PSMTI masa bakti 2022-2026 masih
ada kekurangan dan kesalahan,” lanjut
Martinus Johnnie Sugiarto.
Pada acara ini, juga dilakukan
sejumlah penandatangan MoU antara
PSMTI dengan sejumlah pihak antara lain
EL JOHN Media, Kompas, Tribun Group,
dan Rumah Sakit Cardiac Vasicular Kuala
Lumpur, Malaysia.
Pengukuhan dan pelantikan Dewan
dan Pengurus Pusat PSMTI masa bakti
2022-2026 berlangsung meriah dengan
bertabur hiburan seperti pertunjukan
seni dan budaya, lantunan lagu dari
penyanyi profesional dan tak ketinggalan
penampilan National Costume yang
dibawakan Putra Putri Binaan Yayasan
EL JOHN Indonesia. (Sigit)
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MENTERI BASUKI BAHAS JAMINAN MUTU
PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA BERSAMA JICA
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki
Hadimuljono kembali melakukan
pertemuan dengan Chief Representative
Japan International Cooperation
Agency (JICA) Takehiro Yasui di Kantor
Kementerian PUPR, 13 Juli 2022. Pertemuan
ini dilakukan untuk membahas hasil studi
konsultan JICA terkait pembangunan Ibu
Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dalam pertemuan ini Menteri Basuki
menekankan pentingnya jaminan mutu
dalam pembangunan IKN Nusantara. “Sesuai
arahan Bapak Presiden Joko Widodo,
terdapat dua goal dalam pembangunan
IKN, yaitu jaminan mutu dan estetika.
Kami ingin dalam proses pembangunan
IKN kelestarian lingkungan tetap dijaga,”
kata Menteri Basuki.
Dalam kesempatan ini konsultan
JICA memaparkan hasil studi mengenai
empat tantangan dalam menjamin mutu

pembangunan IKN. Pertama, diperlukan
integrasi berdasarkan kondisi dasar di
mana semua desain dan pembangunan

harus berdasarkan kondisi topografi dan
geologi saat ini. Kemudian, land grading dan
semua rencana infrastruktur harus merujuk
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ke rencana drainase untuk mencegah
bencana banjir.
Kedua, diperlukan koordinasi
infrastruktur bawah tanah. Salah satunya
adalah pengamanan luasan ruang bebas/
right-of-way (ROW) terutama untuk lubang
got dan struktur yang lebih besar seperti
pompa pengangkat saluran pembuangan.
Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk
menjamin aksesibilitas perluasan di masa
depan. Salah satunya adalah kebutuhan
lahan untuk layanan transportasi umum
seperti halte dan utilitas jalan seperti
lampu dan CCTV. Dan keempat, jaminan
mutu konstruksi.
Menteri Basuki mengapresiasi hasil studi
tim konsultan JICA ini. Dikatakannya bahwa
untuk tantangan nomor satu konsultan
JICA sangat jeli dalam mengobservasi.
“Kita akan bergantung betul dengan
rencana drainase untuk mencegah banjir.
Untuk itu berkali-kali saya tanya siapa
yang akan bertanggung jawab dengan
drainase IKN, karena ini sangat penting,”
ujar Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga berharap kehadiran
konsultan JICA ini akan mempermudah
pembangunan IKN Nusantara dengan
kualitas yang baik. “Kami percaya Anda
sekalian akan membantu untuk menjamin
mutu pembangunan IKN, untuk itu jangan
ragu untuk memberi kami saran atau
koreksi agar tujuan kita tercapai,” tutup
Menteri Basuki.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta
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Karya Diana Kusumastuti menyatakan, JICA
akan bergabung dalam pembangunan
IKN sebagai konsultan pengawas mutu
pembangunan IKN.
Chief Representative JICA Takehiro
Yasui mengatakan pihaknya akan berusaha
semaksimal mungkin dalam menjalankan
amanah yang diberikan.
“JICA memang akan bergabung
dengan kita, tetapi JICA ini nanti akan
menjadi konsultan pengawas untuk seluruh
bangunan bangunan kita dan juga untuk
kontrol,” ucap Diana dalam konferensi
pers penyerahan hadiah Pemenang
Sayembara Konsep Perancangan Kawasan
dan Bangunan,” ujanya.
Diana mengungkapkan, alasan
menggandeng JICA karena JICA mempunyai
pengalaman untuk membangun kawasan
perkotaan. Dengan bergabungnya JICA,
kualitas bangunan di IKN yang berlandaskan
konsep smart dan green city dapat tercapai.
“Artinya melakukan quality insurance
nya seperti apa karena kami Kementerian
PUPR belum mempunyai pengalaman untuk
membangun suatu kota,” terang Diana.
Turut hadir mendampingi Menteri
Basuki Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar,
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot
Widyoko, Direktur Jenderal Bina Marga
Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Cipta
Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal
Perumahan Iwan Suprijanto dan Ketua
Satgas IKN Danis Sumadilaga.

Pemerintah
telah
memulai
pembangunan IKN, yang terbagi dalam
tiga tahap hingga 2045. Tahap pertama
pada 2022–2024 adalah pembangunan
infrastruktur inti. Antara lain, istana presiden,
istana wakil presiden, gedung MPR/DPR,
kantor-kantor pemerintahan, markas TNIPolri, serta perumahan.
Saat ini, Kementerian PUPR sedang
melakukan pengembangan lahan (land
development) untuk memulai pembangunan
kawasan dan gedung di IKN. Sedangkan
pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan
pada 2025–2035 dan tahap tiga pada
2035-2045.
Dari sisi anggaran, pemerintah
membutuhkan total anggaran Rp466
triliun dalam membangun IKN Nusantara.
Dari total anggaran tersebut, pemerintah
merencanakan sebanyak 19–20 persen
dari APBN, sementara sisanya berasal dari
investasi dan kemitraan dengan swasta.
(Sigit)
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BUM DESA MAMPU WUJUDKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DESA YANG BERKEADILAN
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes
PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan
SDGs Desa memposisikan BUM Desa
bermakna penting di desa. Sebagai
satu-satunya entitas badan hukum publik
di desa, BUM Desa mampu menjaga
sekaligus mewujudkan pertumbuhan
ekonomi desa yang berkeadilan.
“BUMDesa mampu menjalankan SDGs
Desa Tujuan ke delapan, Pertumbuhan
Ekonomi Desa Merata, sekaligus SDGs
Desa Tujuan ke 18: Kelembagaan Desa
Dinamis dan Budaya Desa Adaptif,” kata
Mendes PDTT yang akrab disapa Gus
Halim dalam Inaugurasi Deepening Desa
Brilian 2022 di Universitas Airlangga,
Surabaya, Jawa Timur, 14 Juli 2022.
Hingga kini, Kemendes PDTT telah
meningkatkan jumlah maupun kualitas
BUM Desa. Pada 2014, baru berdiri 8.189
BUM Desa. Namun kini di 2022, sebanyak
60.417 BUM Desa telah beroperasi di desa.
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“Tercatat pula berdirinya 6.583
BUMDesa Bersama sebagai wujud kerja
sama usaha antardesa,” ujar Gus Halim.
Gairah mendirikan BUM Desa pun

meningkat bersamaan dengan terbitnya
kebijakan peningkatan kualitas BUMDesa.
Terutama, setelah UU 11/2020 tentang
Cipta Kerja menguatkan posisi legal
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BUMDesa sebagai entitas badan hukum
publik terbaru.
Dari 51.134 pada 2020, tumbuh 9.283
BUM Desa pada tahun 2021 hingga
mencapai 60.417 BUM Desa pada 2022.
“Kegairahan desa juga terbaca dari
alokasi untuk BUM Desa dalam APBDes.
Dihimpun dari 74.961 desa, APBDes
2022 mencapai Rp117.043.527.429.902,”
kata peraih Doktor Honoris Causa dari
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini.
Lebih lanjut, sebanyak Rp
867.665.917.380 dari volume APBDes
2022 dialokasikan untuk pendirian

dan permodalan BUM Desa. Hal ini
menunjukkan peran BUM Desa semakin
menguat di desa-desa seiring dengan
terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa yang menetapkan
BUMDesa sebagai badan hukum yang
dapat didirikan melalui peraturan desa.
Musyawarah desa pun berkedudukan
istimewa karena menjadi lembaga
demokratis tertinggi di desa yang
pelaksanaannya dihadiri warga desa lintas
golongan dan lintas kelas, lalu diakhiri
dengan menyusun konsensus sedesa. Di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021, keistimewaan musyawarah
desa tetap dipertahankan sebagai basis
awal pembentukan BUM Desa, maupun
dalam pengambilan keputusan strategis
BUM Desa, seperti kerja sama dengan
swasta besar.
“PP 11/2021 menetapkan hanya ada
satu BUM Desa di satu desa; one village
one BUM Desa. Yang bisa ditambah ialah
unit usaha BUM Desa,” kata Gus Halim.
Akuntabilitas sosial BUM Desa juga
terjaga, melalui pelaporan tahunan
Direksi BUM Desa ke hadapan warga
desa melalui musyawarah desa kembali.
Guna menghindari formalitas belaka dalam
pendirian BUM Desa, saya menetapkan
tidak ada keharusan dalam mendirikan
BUM Desa.
“Hanya setelah muncul kebutuhan,
setelah dipelajari melalui studi kelayakan

pendirian BUM Desa, yang disesuaikan
dengan potensi desa dan Kawasan sendiri,
termasuk pertimbangkan kemampuan
pengelolanya, barulah BUM Desa layak
didirikan desa, dan BUM Desa Bersama
barulah layak didirikan melalui kerja
sama usaha antardesa,” tegas Gus Halim
Jika suatu BUM Desa mengalami
kebangkrutan, maka PP 11/2021 telah
menyediakan mekanisme untuk
memulihkan kembali BUM Desa tersebut,
baik dengan mengganti pengurus,
menambah modal awal, maupun
mengganti unit usaha. Semuanya akan
sah, jika diputuskan dalam musyawarah
desa kembali. Untuk memastikan
berlangsungnya one village one BUM
Desa, sistem pendaftaran resmi BUM
Desa di bumdes.kemendesa.go.id hanya
menerima satu BUM Desa dari satu desa.
“Satu desa tidak bisa mendaftar
lebih dari satu BUM Desa. Dan, nama
BUM Desa yang telah disetujui, yang
telah ditandatangani Menteri Desa,
PDT, dan Transmigrasi sendiri, tidak
bisa diubah kembali. PP 11/2021,
Permendesa 3/2021, dan Permenkumham
40/2021 merumuskan langkah-langkah
pemrosesan badan hukum BUM Desa,”
kata Gus Halim.
Guna membina BUM Desa,
Kementerian Desa PDTT mengambil
peran penting sebagaimana layaknya
notaris: menerima dokumendokumen
BUM Desa, menelaah dan mendiskusikan
perbaikannya, hingga menentukan
kelengkapan dokumen. Selanjutnya, secara
elektronik hasil telaah Kemendes PDTT
disampaikan kepada Kemenkumham.
Dalam hitungan detik, setelah lulus dari
pemeriksaan KemendesPDTT, maka
Kemenkumham mengeluarkan nomor
badan hukum BUM Desa tersebut.
“Sampai 14 Juli 2022, telah dikeluarkan
nomor badan hukum bagi 7.616 BUM
Desa dan 280 BUM Desa Bersama,”
kata Gus Halim.
Turut hadir dalam acara itu Rektor
Universitas Airlangga, Muhammad Nasih;
Kepala BPSDM, Luthfiyah Nurlela; Kepala
BPI Ivanovich Agusta dan perwakilan BRI.
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LEPAS MAHASISWA DAN ALUMNI
MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE LUAR NEGERI,
PRESUNIV BERPESAN BUAT BANGGA KAMPUS DAN NEGARA
President University (PresUniv) melepas
para mahasiswanya dan alumni untuk
melanjutkan kuliahnya di luar negeri.
Pelepasan ini, dikemas dalam acara makan
siang bersama di Menara Batavia, Jl. KH
Mas Mansyur, Jakarta pada 13 Juli 2022.
Para mahasiswa dan alumni yang
berangkat ke luar negeri ini, merupakan
peraih program Indonesian International
Student Mobility Awards (IISMA) 2022 dan
program beasiswa dari Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian
Keuangan RI.
IISMA merupakan program beasiswa
dari pemerintah Indonesia bagi mahasiswa
yang masih aktif berkuliah untuk mengikuti
program mobilitas di universitas terkemuka
di luar negeri. Program ini dikelola
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
(Ditjen Dikti) Kemendikbudristek dengan
tujuan memberikan kesempatan bagi
mahasiswa untuk kuliah di universitas
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luar negeri selama satu semester.
Diharapkan dengan program ini,
mahasiswa dapat mengembangkan
kompetensi dan pengetahuan serta

memberikan pengalaman studi di
perguruan tinggi luar negeri sebagai
implementasi Program Merdeka BelajarKampus Merdeka.
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Untuk mahasiswa PresUniv ada tujuh
orang yang berhasil mendapatkan program
IISMA 2022, yakni
1. Brenda Leonardo (Management 2020),
University of Szeged – Hungary
2. Lucas F. Batlajery (Law 2020), Hanyang
University – South Korea
3. Veldelen Yaphira (Actuarial Science
2020), University of Padua – Italy
4. Rafli Ersandy (Information Technology
2020), University of Padua – Italy
5. Nadya (Management 2020), National
Taiwan University of Science and
Technology – Taiwan
6. Alexandra Evelyne Wijaya (Law 2020),
University Collegge London – United
Kingdom
7. Gabri Angelica (Law 2020), Palacký
University Olomouc – Czech Republic
Untuk beasiswa LPDP, merupakan
program beasiswa yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Indonesia melalui Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan di bawah
Kemenkeu. Beasiswa ini diperuntukan
bagi mahasiswa yang telah lulus dan
berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan
S-2 nya di luar negeri, dengan harapan
dapat menjadi sumber daya manusia
Indonesia yang berkarakter pemimpin,
profesional, saintis, dan teknokrat.
Tercatat, ada enam alumni PresUniv
yang sukses meraih beasiswa LPDP ini,
mereka adalah:
1. Muhamad Rizki Nugraha Darma Nagara

2.
3.
4.
5.
6.

(Deris Nagara): School of International
and Public Affairs (SIPA) Columbia
University, Amerika Serikat
Denisa Amelia Kawuryan: University
of Sussex, Inggris
Ruhmaya Nida Wathoni: Babson
College, Amerika Serikat
Ririn Handayani, Central South
University, Tiongkok
Astrid Putri Prasetyo: Babson College,
Amerika Serikat
La Ode Rifaldi Nedan Prakasa: University
of Western Australia, Australia

Rektor President University, Prof. Dr.
Chairy mengucapkan selamat kepada
para mahasiswa dan alumni yang berhasil
menjalani kuliah dan melanjutkan kuliah
di universitas luar negeri terkemuka di
dunia, melalui program beasiswa yang
digulirkan pemerintah.
“Saya sampaikan selamat semoga
sukses kepada adik-adik yang akan
mengikuti program IIMSA dan juga program
LPDP di berbagai negara. Tentu adikadik sudah mempersiapkan diri untuk
sukses melanjutkan studi di luar negeri.
Ini kesempatan yang sangat jarang tentu
banyak yang bisa diperoleh melalui studi
di luar negeri,’ kata Prof. Chairy.
Menurut Prof Chairy, ada banyak
manfaat yang bisa diperoleh ketika
mahasiswa bisa mendapat kesempatan
kuliah di luar negeri. Selain meningkatkan
kemampuan akademis dan memperluas

wawasan akademis, termasuk mengasah
keterampilan berbahasa asing, dengan
kuliah di luar negeri mahasiswa bisa
membangun jejaring di lingkungan
internasional
“Maka, ketika mendapatkan
kesempatan untuk kuliah di luar negeri,
manfaatkan dengan sebaik-baiknya,”
sambung Prof Chairy.
Lebih lanjut Prof. Chairy
mengungkapkan rasa bangganya
atas capaian mereka. Prof Chairy
mengungkapkan kesempatan untuk
melanjutkan kuliahnya di luar negeri tidak
bisa diraih oleh setiap mahasiswa atau
lulusan. “Jadi, manfaatkan betul kesempatan
tersebut untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan, mengembangkan
kapasitas diri, serta membangun jejaring
di kancah internasional,” pesannya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris
Yayasan Pendidikan President University
(YPPU) Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto.
Prof . Jony menyebut para mahasiswa
dan alumni yang menerima beasiswa ini
merupakan yang terbaik dari yang terbaik.
“Masa depan President University ada
di tangan kalian. Dan diharapkan setelah
menempuh pendidikan di luar negeri, anda
dapat menjadi pemimpin di President
University maupun pemimpin bangsa
ini. Jadi nanti ketika anda sudah berada
di negeri orang, anda membawa bendera
President University, jadi tolong perilaku
yang sopan, sesuai dengan norma-norma
yang diajarkan dosen-dosen anda di
President University,” ujar Prof. Jony. (Sigit)
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indonesia tourism forum

PENCAK SILAT
OLAHRAGA BELA DIRI KHAS
INDONESIA

Pencak Silat yang secara luas sudah dikenal di berbagai negara terutama Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam,
Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, merupakan sebuah seni bela diri tradisional yang berasal dari
Kepulauan Nusantara.
Hingga saat ini, asal usul kata “silat” masih belum jelas, namun dalam istilah Melayu, silat kemungkinan terkait dengan
istilah dalam bahasa Minangkabau yaitu “silek”. Karena bahasa Melayu berasal dari Sumatera, maka kemungkinan
istilah tersebut berasal dari Sumatera. Sedangkan kata “pencak” banyak digunakan di Pulau Jawa bagian tengah dan
timur, yang diartikan sebagai permainan (keahlian) untuk mempertahankan diri dengan cara menangkis, mengelak
dan sebagainya. Istilah Pencak Silat ini sudah digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni
bela diri tradisional yang berkembang di Indonesia.
Olahraga bela diri yang dipengaruhi oleh agama Hindu, Buddha, Islam dan juga budaya Tionghoa ini memiliki banyak
aliran khas sesuai dengan daerah di mana bela diri tersebut dikembangkan. Misalnya, daerah Jawa Barat terkenal
dengan aliran Cimande dan Cikalong, di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih dan di Jawa Timur ada aliran PSHT,
Perisai Diri, dan juga PSCP.
Pencak Silat yang pada 13 Desember 2019 sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia (Intangible
Cultural World Heritage) oleh UNESCO, menjadi salah satu alat pemersatu nusantara dan bahkan olahraga bela diri
Pencak Silat ini sudah dipertandingkan di tingkat international yang tentunya membawa harum nama Indonesia.
Di Indonesia sendiri, Pencak Silat dipertandingkan di tingkat nasional setiap empat tahun dalam Pekan Olahraga
Nasional (PON). Selain itu, Pencak Silat juga merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Pesta
Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) sejak tahun 1987. Pada tahun 2002, untuk pertama kalinya Pencak Silat
diperkenalkan sebagai bagian program pertunjukan di Asian Games di Busan, Korea Selatan. Dan pada tahun1986
Kejuaraan Dunia Pencak Silat pertama di luar Asia, yang bertempat di Wina, Austria.
Induk organisasi Pencak Silat di Indonesia adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), sedangkan organisasi yang
mewadahi federasi-federasi Pencak Silat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat),
yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada 11 Maret 1980, atas prakarsa Eddie M.
Nalapraya yang saat itu menjabat sebagai ketua IPSI.
Pencak Silat telah berkembang pesat selama abad ke-20 dan telah menjadi olahraga kompetisi di bawah penguasaan
dan peraturan Persilat. Saat ini Pencak Silat terus dipromosikan oleh Persilat di beberapa negara di 5 benua,
dengan tujuan agar pada olimpiade selanjutnya, Pencak Silat bisa masuk dalam daftar cabang olahraga yang akan
dipertandingkan. Kini, beberapa federasi Pencak Silat nasional eropa bersama dengan Persilat telah mendirikan
Federasi Pencak Silat Eropa.

Yulia Gumay
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SEJARAH PERKEMBANGAN PENCAK SILAT
Sejak dulu, nenek moyang bangsa
Indonesia telah memiliki cara tersendiri
untuk melindungi dan mempertahankan
kehidupannya atau kelompoknya dari
tantangan alam. Mereka menciptakan
bela diri dengan menirukan berbagai
gerakan binatang yang ada di alam sekitar,
seperti gerakan kera, harimau, ular, atau
burung elang.
Asal mula ilmu bela diri di nusantara
ini kemungkinan juga berkembang dari
keterampilan suku-suku asli Indonesia
yang berburu dan berperang dengan
menggunakan parang, perisai, dan tombak,
misalnya seperti dalam tradisi suku nias
yang hingga abad ke-20 masih tidak
tersentuh pengaruh luar.
Pencak Silat sendiri diperkirakan
menyebar di Kepulauan Nusantara
menjak abad ke-10 masehi, akan tetapi
asal mulanya belum dapat ditentukan
secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar, seperti
sriwijaya dan majapahit disebutkan memiliki
pendekar-pendekar besar yang menguasai
ilmu bela diri dan dapat menghimpun
prajurit-prajurit yang kemahirannya dalam
pembelaan diri dapat diandalkan.
Sebuah penelitian mengenai Pencak
Silat oleh Donald F. Draeger yang
berpendapat bahwa bukti adanya seni
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bela diri bisa dilihat dari berbagai artefak
senjata yang ditemukan dari masa klasik
(Hindu-Buddha) serta pada pahatan reliefrelief yang berisikan sikap kuda-kuda silat
di Candi Prambanan dan Candi Borobudur.
Dalam bukunya, Draeger juga menuliskan
bahwa senjata dan seni bela diri silat adalah
sesuatu yang tak terpisahkan. Bukan hanya
dalam olah tubuh saja, melainkan juga
pada hubungan spiritual yang terkait erat
dengan kebudayaan Indonesia.
Pencak silat telah dikenal oleh sebagian
besar masyarakat rumpun Melayu dalam
berbagai nama. Di Semenanjung Malaysia
dan Singapura, silat lebih dikenal dengan
nama alirannya yaitu
gayong dan cekak.
Di Thailand, Pencak
Silat dikenal dengan
nama bersilat, dan di
Filipina Selatan dikenal
dengan nama pasilat.
Dari namanya, dapat
diketahui bahwa istilah
“silat” yang paling
banyak menyebar luas,
sehingga diduga bahwa
bela diri ini menyebar
dari Sumatera ke
berbagai kawasan di

rantau Asia Tenggara.
Sulitnya menemukan asal mula istilah
silat ini, salah satunya karena tradisi silat
diturunkan secara lisan lalu menyebar dari
mulut ke mulut. Diajarkan dari guru ke
murid, sehingga catatan tertulis mengenai
asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat
dikisahkan melalui legenda yang beragam
dari satu daerah ke daerah lain.
Perkembangan silat secara historis
mulai tercatat ketika penyebarannya banyak
dipengaruhi oleh kaum penyebar agama
Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Kala
itu Pencak Silat diajarkan bersama-sama
dengan pelajaran agama di surau-surau
atau pesantren, dan silat sudah menjadi
bagian dari latihan spiritual.
Silat lalu berkembang, dari ilmu bela
diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dari
pendidikan bela negara untuk menghadapi
penjajah asing. Dalam sejarah perjuangan
melawan penjajah Belanda, tercatat para
pendekar yang mengangkat senjata seperti,
Penembahan Senopati, Sultan Agung,
Pangeran Diponegoro, Tengku Cik di Tiro,
Teuku Umar, Tuanku Imam Bonjol, serta
para pendekar wanita, seperti Sabai Nan
Aluih, Cut Nyak Dien, dan Cut Nyak Meutia.
Saat itu, silat sudah diakui sebagai
budaya Suku Melayu yang dalam pengertian
luas yaitu para penduduk pulau Sumatera
dan Semenanjung Malaka, serta berbagai
kelompok etnik lainnya yang menggunakan
lingua franca bahasa Melayu di berbagai
daerah di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi,
dan pulau-pulau lainnya yang juga
mengembangkan bela diri ini.
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ISTILAH DALAM PENCAK SILAT
Dalam Pencak Silat, terdapat berbagai
istilah yang digunakan, pertama ada istilah
Kuda-kuda, yaitu posisi menapak kaki
untuk memperkukuh posisi tubuh. Kudakuda yang kuat dan kukuh penting untuk
mempertahankan posisi tubuh agar tidak
mudah dijatuhkan. Kuda-kuda juga penting
untuk menahan dorongan atau menjadi
dasar titik tolak serangan (tendangan
atau pukulan).
Selanjutnya ada juga istilah Sikap dan
Gerak yang mana istilah ini terdiri atas sikap
(posisi) dan gerak-gerik (pergerakan).
Ketika seorang pesilat bergerak saat
bertarung, sikap dan gerakannya berubah
mengikuti perubahan posisi lawan secara
berkelanjutan. Segera setelah menemukan
kelemahan pertahanan lawan, maka pesilat
akan mencoba mengalahkan lawan dengan
suatu serangan yang cepat.
Istilah lainnya yaitu Langkah. Ciri khas
dari Pencak Silat yaitu penggunaan langkah.
Langkah ini penting di dalam permainan
silat yang baik dan benar. Ada beberapa
pola langkah yang dikenali, contohnya
langkah tiga dan langkah empat.
Ada lagi istilah Kembangan yaitu
gerakan tangan dan sikap tubuh yang
dilakukan sambil memperhatikan,
mewaspadai gerak-gerik musuh,

sekaligus mengintai celah pertahanan
musuh. Kembangan utama biasanya
dilakukan pada awal laga dan dapat
bersifat mengantisipasi serangan atau
mengelabui musuh. Kembangan adalah
salah satu bagian penilaian utama dalam
seni Pencak Silat yang mengutamakan
keindahan gerakan.
Selanjutnya ada istilah Buah yang
merupakan suatu teknik bertahan dan

menyerang. Secara tradisional istilah teknik
ini dapat disamakan dengan buah. Pesilat
biasa menggunakan tangan, siku, lengan,
kaki, lutut dan telapak kaki dalam serangan.
Teknik umum termasuk tendangan, pukulan,
sandungan, sapuan, mengunci, melempar,
menahan, mematahkan tulang sendi, dan
lain-lain.
Dalam Pencak Silat juga dikenal istilah
Jurus, yaitu rangkaian gerakan dasar
untuk tubuh bagian atas dan bawah
yang digunakan sebagai panduan untuk
menguasai penggunaan teknik-teknik
lanjutan Pencak Silat saat dilakukan untuk
berlatih secara tunggal atau berpasangan.
Istilah Sapuan dan Guntingan yaitu
salah satu jenis teknik menjatuhkan musuh
dengan menyerang kuda-kuda musuh.
Menendang dengan menyapu atau menjepit
(menggunting) kaki musuh, sehingga
musuh kehilangan keseimbangan dan jatuh.
Terakhir ada istilah Kuncian yaitu sebuah
teknik untuk melumpuhkan lawan agar
tidak berdaya, tidak dapat bergerak, atau
untuk melucuti senjata musuh. Kuncian
melibatkan gerakan menghindar, tipuan,
dan gerakan cepat yang biasanya mengincar
pergelangan tangan, lengan, leher, dagu,
atau bahu musuh.
Selain istilah-istilah tersebut, dalam
Pencak Silat juga terdapat berbagai unsur
dan aspek seperti Aspek Mental Spiritual
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Tumbuk Lada, sejenis belati kecil yang juga
sedikit melengkung mirip rencong, yang
secara harfiah berarti “penghancur lada”.
Tombak atau lembing yang terbuat dari
bambu, baja atau kayu yang kadangkadang memiliki bulu yang menempel di
dekat pisau. Trisula atau tiga sula, yaitu
senjata bercabang tiga dan terakhir ada
senjata Chabang atau Cabang yaitu trisula
bergagang pendek, yang secara harfiah
berarti “cabang”.

Tingkat Kemahiran Dalam Pencak Silat

yang mana Pencak Silat membangun serta
mengembangkan kepribadian dan karakter
mulia seseorang. Para pendekar dan maha
guru Pencak Silat zaman dahulu sering
kali harus melewati tahapan semedi, tapa,
atau aspek kebatinan lain untuk mencapai
tingkat tertinggi keilmuannya.
Selain itu ada juga Aspek Seni Budaya
yang termasuk salah satu aspek terpenting
dalam Pencak Silat, karena istilah “pencak”
pada umumnya menggambarkan bentuk
seni tarian Pencak Silat, dengan musik dan
busana tradisional.
Selanjutnya ada Aspek Bela Diri.
Kepercayaan dan ketekunan diri merupakan
hal yang sangat penting dalam menguasai
ilmu bela diri dalam Pencak Silat, karena
istilah “silat” itu sendiri cenderung
menekankan pada aspek kemampuan
teknis bela diri Pencak Silat.
Terakhir ada Aspek Olahraga, di
mana bahwa dalam Pencak Silat, aspek
fisik merupakan suatu hal yang sangat
penting, dan setiap pesilat harus mencoba
menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh.

Senjata yang Digunakan dalam Pencak
Silat
Selain bertarung dengan tangan kosong,
Pencak Silat juga mengenal berbagai
macam senjata yang digunakan oleh para
pesilat, senjata-senjata tersebut antara
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lain yaitu, Keris, yang merupakan sebuah
senjata tikam berbentuk pisau kecil.
Senjata lainnya yaitu Kujang yang
merupakan pisau khas Sunda. Galah atau
tongkat yang terbuat dari kayu, baja ataupun
bambu. Tongkat, yaitu tongkat berjalan
yang biasanya dibawa oleh orang tua,
pengelana dan musafir. Samping atau
Linso yaitu berupa selendang kain sutera
yang dipakai sekitar pinggang atau bahu,
yang digunakan dalam penguncian teknik
dan untuk pertahanan terhadap pisau.
Cindai, yakni kain yang biasanya dipakai
sebagai sarung atau dibungkus sebagai
kepala gigi. Cindai ini bisa juga dibuat dari
kain penutup kepala perempuan.
Selanjutnya senjata yang bisa digunakan
dalam Pencak Silat yaitu Kipas, kipas lipat
tradisional yang kerangkanya dapat terbuat
dari kayu atau besi. Sabit atau Clurit yang
biasa digunakan dalam pertanian dan
budidaya tanaman. Kerambit atau Kuku
Macan, yaitu sebuah pisau berbentuk
seperti cakar harimau yang bisa diselipkan
di rambut perempuan. Sundang, sebuah
ujung pedang ganda dari Suku Bugis.
Rencong yakni belati Aceh yang sedikit
melengkung. Gada, senjata tumpul yang
terbuat dari baja. Parang atau Golok yaitu
pedang pendek yang biasa digunakan
dalam tugas sehari-hari seperti memotong
saat menyisir hutan.
Selain itu ada juga senjata lainnya seperti

Kemahiran atau keahlian dalam Pencak
Silat dibagi menjadi beberapa tahapan, di
antaranya yaitu Pemula. Tingkat Pemula
ini akan diajari semua teknik tahap dasar
seperti kuda-kuda, teknik tendangan,
pukulan, tangkisan, elakan, tangkapan,
bantingan, olah tubuh, maupun rangkaian
jurus dasar perguruan dan jurus standar IPSI.
Selanjutnya tingkat Menengah. Ditahap
ini, pesilat akan lebih difokuskan pada
aplikasi semua gerakan dasar, pemahaman,
serta variasi, dan disini akan mulai terlihat
minat dan bakat pesilat, dan akan disalurkan
kepada masing-masing cabang, misalnya
Olahraga & Seni Budaya.
Tingkat Pelatih. Pada tahap ini hasil
dari kemampuan yang matang yang
berdasarkan pengalaman di tahap pemula
dan menengah akan membuat pesilat
melangkah ke tahap selanjutnya, di mana
mereka akan diberikan teknik-teknik bela
diri perguruan, di mana teknik ini hanya
diberikan kepada orang yang memang
dipercaya, dan mampu secara teknik
maupun moral, karena biasanya teknik
bela diri merupakan teknik tempur yang
sangat efektif dalam melumpuhkan lawan
dan sangat mematikan.
Terakhir adalah Pendekar yang
merupakan pesilat yang telah diakui oleh
para sesepuh perguruan, mereka akan
mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi.
(berbagai sumber)
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Ayam Iloni dikenal juga sebagai ayam bakar tradisional
khas Gorontalo. Meski sekilas tampilannya tidak jauh berbeda
dengan ayam bakar pada umumnya, namun Ayam Iloni tentu
memiliki kekhasannya tersendiri, salah satu perbedaannya
dengan ayam bakar lainnya yaitu dari rempah dan bumbubumbu yang digunakan, salah satunya yaitu penggunaan santan.
Sebelum melalui proses pembakaran, Ayam Iloni terlebih
dahulu dilumuri dengan santan yang sudah dicampur dengan
bumbu-bumbu khas. Proses memasaknya pun cukup lama,
tujuannya adalah supaya semua bumbu yang dibalurkan ke
daging ayam bisa meresap dengan sempurna.
Ayam Iloni menjadi salah satu sajian yang biasanya dihidangkan
pada momen-momen tertentu, sebut saja saat perayaan hari
raya atau saat menjamu tamu. Meski demikian, tidak ada
salahnya mencoba membuatnya di rumah untuk dihidangkan
kepada orang-orang tersayang.
Proses pembuatan Ayam Iloni memang tidak tergolong
mudah, namun juga tidak sulit untuk dilakukan, pertama dalam
hal meracik bumbu. Tantangan lainnya yaitu dari segi waktu
yang dibutuhkan. Membuat Ayam Iloni dari awal meracik
bumbu hingga siap dihidangkan akan memakan waktu yang
cukup lama dan diharapkan kesabaran dalam melakukannya,
agar hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan.
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Ayam Iloni
di antaranya adalah, daging ayam, air perasan jeruk nipis,
garam secukupnya, daun pandan, serai yang dimemarkan,
daun salam, santan, gula pasir, minyak sayur untuk menumis,
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AYAM ILONI

bawang merah, bawang putih, kunyit yang dibakar, kemiri
disangrai terlebih dahulu, jahe, cabai merah, dan cabai rawit.
Cara membuatnya pertama potong ayam sesuai selera.
Kemudian lumuri dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam.
Sementara itu panaskan minyak dan tumis bumbu-bumbu halus
seperti bawang merah, bawang putih, jahe, cabai merah, cabai
rawit, kemiri, dan juga kunyit. Masukkan serai dan daun salam.
Tumis hingga harum.
Setelah itu masukkan santan dan
juga daun pandan, aduk hingga merata
dan masak hingga santan mendidih.
Kemudian masukkan ayam, garam dan
gula, aduk lagi dan masak hingga semua
bumbu meresap dan matang.
Selanjutnya angkat ayam yang sudah
matang, dan bakar sambil diolesi bumbubumbu halus hingga harum dan berwarna
kecoklatan. Setelah matang, angkat
ayam dan taruh di dalam wadah yang
pas. Hidangkan dengan sepiring nasi
putih hangat dan juga lalapan segar.
Jika ingin cita rasa yang lebih pedas,
bisa tambahkan sambal sesuai selera.
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Bilenthango merupakan kuliner tradisional khas Gorontalo
yang bahan utamanya menggunakan ikan air laut atau ikan air
tawar. Namun dalam penyajiannya, yang lebih umum digunakan
adalah ikan air tawar, salah satunya yaitu ikan mujair. Bilentango
juga dikenal dengan nama Ikan Balarica atau Belah Rica yang
mana termasuk dalam hidangan utama masakan Gorontalo.
Proses memasak Bilenthango ini terbilang cukup unik.
Keunikan tersebut terletak pada daun pisang yang digunakan
sebagai alas untuk ikan ketika dilakukan proses penggorengan
agar ikan yang digunakan tidak bersentuhan langsung dengan
minyak goreng. Penggunaan daun pisang tersebut sebenarnya
juga bertujuan untuk meminimalisir risiko ikan menjadi gosong
akibat terlalu lama digoreng.
Namun seiring perkembangan zaman, untuk menghindarkan
risiko gosong tersebut, bisa juga diminimalisir dengan menggunakan
api sedang pada saat penggorengan. Meski demikian penggunaan
daun pisang sebagai alas, masih tetap digunakan karena aroma
daun pisang yang ikut digoreng juga ikut menambah cita rasa
lezat pada ikan tersebut.
Selain digoreng, ternyata Bilenthango ini juga bisa dipanggang.
Proses memasak ini disesuaikan dengan selera masing-masing
orang.
Untuk membuat Bilenthango ini terbilang cukup mudah dan
bisa Anda praktekkan di rumah. Bahan-bahan yang digunakan pun
tidak sulit ditemukan. Anda bisa dengan mudah mendapatkannya
di pasar-pasar tradisional di sekitar Anda.
Bahan-bahan yang digunakan antara lain seperti, ikan mujair,
air jeruk nipis, daun bawang diiris tipis, daun pisang, bawang
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merah, cabai rawit merah, tomat merah, garam secukupnya,
kemiri dan minyak sayur.
Proses pembuatannya pertama ikan air tawar yang digunakan
dibelah dua terlebih dahulu dari ujung kepala hingga ke bagian
ekor. Kemudian ikan tersebut direndam atau dibaluri dengan air
perasan lemon atau jeruk nipis.
Kemudian haluskan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan
seperti bawang merah, cabai rawit merah, tomat merah, garam
dan kemiri. Bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tersebut,
dilumuri ke ikan yang sudah direndam dengan air perasan jeruk
nipis. Tingkat kehalusan bumbu disesuaikan dengan selera
masing-masing.
Setelah itu taburi ikan dengan daun bawang yang sudah diiris
tipis. Kemudian siapkan selembar daun pisang dan letakkan ikan
tersebut di atas daun pisang. Bagian ikan yang dilumuri bumbu
diletakkan menghadap ke atas.
Panaskan minyak sayur untuk melakukan proses penggorengan.
Perlu diingat bahwa minyak goreng yang digunakan jangan terlalu
banyak. Tidak ada takaran yang pasti, namun usahakan ikan
tidak terendam keseluruhan di dalam minyak saat menggoreng.
Setelah itu goreng ikan dan daun pisang tersebut dalam
minyak panas, dengan menggunakan api sedang. Goreng ikan
hingga matang dan berwarna kecoklatan.
Setelah matang, angkat dan masukkan ke dalam wadah
yang pas. Bilenthango siap disajikan dan disantap bersama
orang-orang tersayang.
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BINTE BILUHUTA
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Sebagaimana kita ketahui bahwa Gorontalo merupakan salah
satu daerah penghasil jagung di Indonesia. Maka tidak heran
saat Anda datang ke daerah tersebut, Anda akan menemukan
banyak makanan berbahan dasar dari jagung.
Salah satu kuliner khas Gorontalo berbahan dasar dari jagung
yaitu Binte Biluhuta. Dalam bahasa Indonesia, “binte” berarti
“jagung” dan orang Gorontalo juga sering menyebutnya “milu”.
Sedangkan “biluhuta” artinya “disiram”. Jadi Binte Biluhuta
bisa diartikan jagung yang disiram. Hal ini karena penampakan
dari Binte Biluhuta menyerupai hidangan sup yang berkuah.
Kuliner khas Gorontalo yang satu ini dipercaya dapat
menghancurkan kolesterol jahat dalam tubuh. Hal ini karena
bahan utamanya mengandung karotenoid, bioflavonoid, dan
vitamin C yang bekerja sebagai pengendali kadar kolesterol
dan meningkatkan aliran darah dalam tubuh.
Binte Biluhuta kerap disajikan dengan jeruk nipis dan sambal
sebagai pelengkap. Kadang, ada juga yang menambahkan kecap
manis sesuai selera. Citarasa Binte Biluhuta juga memiliki paduan
rasa yang komplit yaitu gurih, manis, pedas, dan juga segar.
Binte Biluhuta ini terdiri dari parutan jagung yang dicampur
parutan kelapa, udang, potongan ikan cakalang yang disiram
dengan kuah rempah yang gurih. Dilengkapi dengan daun
bawang, tomat, kemangi, cabai, dan segarnya air perasan jeruk
lemon. Sehingga Binte Biluhuta tak hanya lezat, namun juga
memiliki citarasa yang khas. Selain itu Binte Biluhuta karena
berbahan dasar dari jagung yang mengandung karbohidrat,
sajian ini juga bisa mengenyangkan perut.
Bahan-bahan untuk membuat Binte Biluhuta di antaranya
yaitu, air untuk merebus, jagung manis, jagung pipil, udang
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kupas, jahe yang dimemarkan, kelapa parut kasar, kaldu bubuk,
daun kemangi, dan ikan cakalang asap yang disuwir-suwir. Jika
Anda tidak memiliki ikan cakalang asap, bisa diganti dengan
ikan laut panggang seperti ikan kuwe, ikan tongkol atau ikan
kembung.
Di samping itu ada juga bumbu-bumbu lainnya yang perlu
dihaluskan seperti, bawang merah, bawang putih, cabai merah
dan garam. Sebagai bumbu pelengkap, jangan
lupa siapkan kecap manis, jeruk nipis, dan
sambal rawit
Proses pembuatan Binte Biluhuta, pertama
rebus air hingga mendidih, lalu masukkan
jagung pipil, bumbu halus, jahe, dan kaldu
bubuk. Kemudian aduk dan masak hingga
setengah matang. Masukkan udang kupas
dan juga kelapa parut. Aduk hingga merata
dengan sempurna.
Setelah itu tambahkan ikan cakalang
yang sudah disuwir. Masak hingga mendidih.
Tambahkan daun kemangi, aduk lagi dan
koreksi rasa sebelum diangkat.
Masukkan Binte Biluhuta ke dalam wadah,
sajikan bersama semua bahan pelengkap
termasuk kecap manis, jeruk nipis dan juga
sambal rawit.
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Sajian khas daerah Gorontalo yang satu ini terbuat dari
olahan daging ayam yang biasanya menjadi lauk pendamping
saat makan siang oleh sebagian masyarakat Gorontalo. Tidak
hanya menggunakan daging ayam saja, namun hati dan ampela
ayam pun dimasak berbarengan dengan campuran bumbu dan
rempah-rempah yang khas dari daerah Gorontalo.
Sekilas, kuliner khas bernama Ilabulo ini memang mirip
dengan pepes yang sering kita jumpai di sekitar kita, karena
Ilabulo juga dimasak menggunakan pembungkus daun pisang.
Selain dibilang mirip pepes, Ilabulo juga kerap disamakan dengan
otak-otak yang juga berbentuk sama.
Selain berbahan utama daging ayam dan jeroannya, Ilabulo
juga terbuat dari campuran sagu yang telah diberi bumbu-bumbu
khas. Tekstur Ilabulo sedikit kenyal dan memiliki citarasa pedas
namun tetap lezat saat disantap.
Balutan daun pisang yang digunakan untuk membungkus
adonan Ilabulo bukan hanya sekedar berfungsi sebagai pembungkus,
melainkan daun pisang tersebut sebagai penambah aroma pada
kuliner satu ini.
Dalam hal penyajian, terdapat dua proses yang berbeda yaitu
bisa dikukus dan juga dibakar. Namun yang pasti kedua cara ini
sama-sama menghasilkan cita rasa yang menggugah selera.
Ketika Anda berkunjung ke daerah Gorontalo, Anda akan
dengan mudah menemukan warung-warung yang menjajakan
kuliner yang satu ini. Selain bisa dimakan ditempat, Ilabulo juga
bisa dijadikan oleh-oleh untuk keluarga karena dapat bertahan
selama dua hingga tiga hari tanpa perlu dimasukkan ke lemari
pendingin.
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Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat
Ilabulo di antaranya yaitu, daging ayam, ati ampela, tepung
sagun, tepung terigu, air, santan kental, daun pisang, minyak
kelapa secukupnya.
Selanjutnya Anda juga membutuhkan bumbu-bumbu lainnya
yang nanti akan dihaluskan di antaranya seperti, cabai rawit,
cabai merah, bawang putih, merica, kaldu bubuk, dan juga
garam secukupnya.
Proses pembuatan Ilabulo pertama Anda harus merebus
daging ayam dan ati ampela terlebih dahulu. Rebus hingga
matang, tiriskan dan lalu bilas dengan air bersih. Selanjutnya
potong kecil-kecil daging ayam dan ati ample.
Setelah itu panaskan minyak kelapa secukupnya. Takarannya
sekitar 3-4 sendok makan. Masukkan semua bumbu yang sudah
dihaluskan, tumis hingga harum dan matang. Kemudian masukkan
daging ayam dan ati ampela, tumis sebentar dan aduk-aduk
hingga semua bumbu tercampur dengan merata.
Selanjutnya campurkan tepung sagu, tepung santan, dan
air. Aduk hingga rata dan kemudian masukkan ke dalam wajan
berisi tumisan ati ampela. Aduk semua bahan hingga tercampur
sempurna dan tepungnya mengental. Jika airnya sudah kering
dan tepung mengental, koreksi rasa terlebih dahulu sebelum
diangkat.
Kemudian lanjut membungkus adonan dengan daun pisang
yang sudah disiapkan. Buat menyerupai pepes. Setelah semua
adonan dibungkus, kukus selama lebih kurang 20 menit. Lalu
angkat dan bakar sebentar hingga daun pembungkusnya kering
dan beraroma wangi. Ilabulo siap disajikan.
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SATE TUNA
Seperti kita ketahui bahwa pada umumnya sate adalah
sajian yang biasanya berbahan utama daging sapi, daging
kambing atau daging ayam. Namun beda halnya dengan sate
yang menjadi kuliner khas daerah Gorontalo. Di sini Anda
akan menemukan sate yang berbahan utama dari daging Ikan
Tuna. Dengan tekstur yang lembut dan bumbu khas nya yang
meresap, Sate Tuna khas Gorontalo ini akan memikat Anda
dari santapan pertama.
Membuat Sate Tuna ini memiliki tantangan tersendiri, karena
Ikan Tuna memiliki daging yang lembut dan mudah patah. Hal
ini berbeda jauh dengan sate daging, sate kambing atau sate
ayam yang tekstur dagingnya agak kenyal, sehingga tidak
mudah hancur ketika ditusuk atau digigit.
Salah satu rumah makan yang ada di daerah Gorontalo
menjadikan Sate Tuna sebagai menu utama hidangan mereka.
Menurut sang pemilik, hal ini agar adanya variasi dan perbedaan
dengan rumah makan lainnya yang rata-rata menyajikan ikan
goreng atau ikan bakar. Selain Sate Tuna, di rumah makan
tersebut, Anda juga bisa menemukan olahan lainnya berbahan
dasar ikan tuna mulai dari dada goreng, ikan bakar, woku, jeroan
hingga telur ikan tuna.
Untuk ukurannya sendiri, Sate Tuna dibuat mirip dengan
potongan sate kambing atau sate ayam yaitu tiga potong dalam
satu tusuk. Namun saat mengolah dan juga saat menyantap
Sate Tuna ini diperlukan kehati-hatian karena daging yang
sangat lembut akan mudah patah dan hancur. Jika dagingnya
patah saat digigit, maka tentu saja potongan Sate Tuna tersebut
akan jatuh. Untuk mensiasati hal ini Anda bisa memakannya
dengan memisahkan semua daging dari tusukan sate dan
menyantapnya dengan nasi putih.
Sate Tuna biasanya disantap dengan sambal pedas, jadi
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Anda tidak akan menemukan adanya sambal kacang atau
kecap. Namun jika Anda mencoba membuatnya di rumah,
Anda bisa membuat variasi sambal sesuai selera.
Meski proses pembuatan Sate Tuna ini terbilang cukup rumit
dan membutuhkan kehati-hatian, namun tidak ada salahnya
mencoba membuatnya di rumah.
Bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana dan tidak
terlalu banyak, di antaranya yaitu, ikan tuna fillet yang dipotong
kota-kotak, cabai rawit, bawang merah, minyak kelapa, jeruk
nipis, garam, gula, tempurung kelapa untuk pembakaran dan
tusuk sate.
Proses pembuatannya pertama sebelum ditusuk menjadi
sate, lumuri terlebih dahulu ikan tuna yang sudah dipotong kotak
dengan garam dan minyak kelapa. Lalu diamkan beberapa saat.
Sementara itu siapkan tempurung kelapa untuk pembakaran.
Sambil menunggu tempurung kelapa menjadi bara, Anda
bisa menyiapkan sambalnya terlebih dahulu. Haluskan cabai
rawit dan bawang merah, kemudian tambahkan garam, gula
dan juga minyak kelapa. Jika tidak ada minyak kelapa, Anda bisa
menggunakan minyak goreng biasa. Lalu tambahkan sedikit
air dan juga air perasan jeruk nipis. Jika tempurung yang Anda
bakar sudah menjadi bara, ambil beberapa potongan arang
tersebut dan celupkan ke dalam sambal yang tadi Anda buat.
Kemudian tutup wadah agar asapnya tidak keluar.
Selanjutnya ikan tuna yang sudah ditusuk dengan lidi sate,
siap dibakar hingga matang. Sate Tuna siap disajikan dengan
nasi putih hangat.
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DELAPAN PERUSAHAAN INDONESIA

DENGAN MEREK PALING BERNILAI

S

ebanyak delapan perusahaan
masuk jajaran merek paling
bernilai di Indonesia, dengan
klasifikasi Diamond dalam ajang
Brand Finance Indonesia Top 100
Most Valuable Brands yang digelar Majalah
Investor dan Brand Finance Indonesia.
Nilai merek (brand value/BV) delapan
perusahaan itu di atas US$ 1 miliar.
Kedelapan perusahaan itu adalah PT
Telkom Indonesia Tbk (TLKM) yang berada
di posisi puncak dengan nilai merek US$
3,85 miliar, diikuti PT Bank Rakyat Indonesia
Tbk (BRI/ BBRI) US$ 3 miliar, PT Bank
Central Asia Tbk (BCA/BBCA) US$ 2,49
miliar, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) US$
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2,41 miliar, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP)
US$ 2,403 miliar, PT Pertamina US$ 2,39
miliar, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) US$
2,2 miliar, dan PT Bank Negara Indonesia
Tbk (BNI/BBNI) US$ 1,32 miliar.
Sebagai perusahaan yang menempati
urutan teratas, brand strength index
(BSI) Telkom mencapai 87,14 poin, nilai
perusahaan atau enterprise value (EV)
senilai US$ 22 miliar dan rasio BV/EV 17%.
Dengan demikian, Telkom mendapatkan
rating AAA.
Dalam brand value calculation, Brand
Finance memberikan lima peringkat yang
terdiri atas kelas Bronze dengan brand
value antara US$ 30-40 juta, kemudian

Silver US$ 50-99 juta, lalu Gold US$ 100299 juta, Platinum US$ 300-999 juta, dan
Diamond di atas US$ 1 miliar.
Brand atau merek berperan sangat
signifikan dalam suatu bisnis. Semakin
besar merek, semakin berharga asetnya.
Kekuatan merek akan sangat berpengaruh
terhadap persepsi perusahaan dan produk
yang dimiliki oleh para konsumen. Tahun
lalu, total nilai merek top 100 turun 16%
menjadi US$ 34,2 miliar.
Dari total 10 besar 2020, sembilan
perusahaan bertahan pada 2021. Selain itu,
terdapat dua pendatang baru yang berhasil
masuk top 100 tahun ini. Selama lima
tahun terakhir, Telkom meraih gelar most
valuable brand di Indonesia, meski mencatat
penurunan BV sebesar 19%. Perusahaan
telekomunikasi lainnya Indosat Ooredoo
masuk 10 besar, naik dari sebelumnya di
peringkat 15, dengan peningkatan brand
value 32%.
Acara Brand Finance Indonesia Top 100
Most Valuable Brands disiarkan langsung
Beritasatu TV, Selasa (8/2), dan dibuka
Direktur Pemberitaan Berita Satu Media
Holdings Primus Dorimulu. Turut hadir
Managing Director Brand Finance Indonesia
Jimmy Halim, Wakil Menteri Perdagangan
(Wamendag) Jerry Sambuaga, Ketua Umum
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Budiarsa
Sastrawinata, dan sejumlah perwakilan
perusahaan yang masuk top 10.
Jimmy Halim menjelaskan, penilaian
perusahaan yang masuk nominasi Brand
Finance Indonesia Top 100 Most Valuable
Brands berdasarkan brand value yang
mengacu price on value dari pendapatan
perusahaan terkait. Kemudian, hal ini
dikorelasikan dengan reputasi merek yang
diperoleh perusahaan.
Brand Finance, kata dia, juga melakukan
tinjauan terhadap transaksi riil yang
digunakan pengguna merek dalam bentuk
perjanjian royalti merek berdasarkan praktik
bisnis yang terjadi di seluruh dunia.
“Metode ini dikenal sebagai royalty
relief yang umum digunakan dalam brand
valuation dan praktik bisnis dari perusahaan.
Hal itu akan menentukan most valuable
dan strongest band di seluruh dunia,
dengan mengukur persepsi publik dan
pengaruhnya terhadap permintaan melalui
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riset pasar terhadap 300 merek di 30
negara,” jelas dia.
Menurut dia, ada beberapa elemen
yang digunakan dalam menentukan brand
valuation. Pertama yakni, BSI, brand impact,
brand earnings (forecast revenues), dan
brand value.
Dalam analisis brand valuation, dia
menuturkan, Brand Finance menggunakan
tiga pilar inti, yakni input yang merupakan
aktivitas pendukung kekuatan merek
(brand strength) di masa depan. Ini disebut
juga brand investment terhadap aktivitas
pemasaran oleh merek.
Kedua, dia menegaskan, ekuitas yang
merupakan hasil survey terhadap persepsi
nyata saat ini yang bersumber dari riset
pasar dan juga mitra penyedia data lainnya.
Ketiga, output yang merupakan ukuran
kinerja terkait merek, seperti pangsa pasar.
Setiap merek, lanjut Jimmy, akan
diberikan core BSI dari 0-100 yang
dimasukkan perhitungan brand value.
Berdasarkan skor setiap merek, diberikan
peringkat yang sesuai dari A sampai AAA,
serupa dengan yang digunakan dalam
pemberian peringkat kredit.
Kemudian, dia menuturkan, di
metode kedua brand impact, Brand
Finance melakukan tinjauan terhadap
database perjanjian royalti atau royalti
range yang berada di seluruh dunia oleh
berbagai sektor industri. Ini dilengkapi
dengan analisis tentang bagaimana merek
berdampak terhadap profitabilitas di
sektor tersebut. Analisis ini menghasilkan
berbagai kemungkinan royalti yang dapat
dibebankan pada setiap sektor untuk
keperluan merek.
Adapun di metode brand value, dia
menegaskan, Brand Finance menggunakan
proyeksi perusahaan pemilik merek dengan
mempertimbangkan pendapatan historis,
perkiraan analisis ekuitas, dan tingkat
pertumbuhan ekonomi. Tujuannya
untuk menentukan pendapatan, yang
merupakan kontribusi merek sebagai
proporsi pendapatan perusahaan induk
yang dapat diatribusikan pada merek
bersangkutan.
Di peringkat brand value calculation, dia
menegaskan, Brand Finance memberikan
lima peringkat yang terdiri atas kelas

Bronze dengan brand value antara US$
30-40 juta, kemudian Silver US$ 50-99
juta, lalu Gold US$ 100-299 juta, Platinum
US$ 300-999 juta dan Diamond di atas
US$ 1 miliar.
“Dengan adanya klasifikasi ini,
diharapkan dapat mempermudah
pemahaman terhadap kinerja merek
yang dikelola perusahan dan memotivasi
perusahaan untuk meningkatkan kinerja
merek. Pada tahun 2021, terdapat 23 merek
kelas Bronze, 23 merek kelas Silver, 36
kelas Gold, 10 merek Platinum dan delapan
merek Diamond,” kata dia.
Dia berharap ke depannya akan semakin
banyak perusahaan yang mampu bersaing
di pasar global, sehingga mampu masuk
dalam nominasi global 500 most valuable
and strongest brand. Selain masuk dalam
kategori top dalam negeri, Telkom menjadi
satu-satunya perusahaan yang masuk
nominasi Brand Finance Global 500 yang
dirilis 22 januari 2022, dengan
menduduki peringkat ke-490,
brand value US$ 4,7 miliar dan
BSI 88 poin. Perseroan memiliki
rating AAA.

yang lebih baik.
“Tentunya ini menjadi salah satu
tolak ukur bagaimana perusahaan dan
pelaku usaha lebih semangat lagi dalam
menciptakan atau mungkin meng-upgrade
kapasitas masing-masing melalui merek,”
ucap dia dalam sambutan di acara itu.
Jerry mengatakan, Kementerian
Perdagangan (Kemendag) terus mendukung
dan mendorong pengembangan merek
lokal, yang selama ini sudah dilakukan dan
dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya
melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia yang dicanangkan Presiden
Joko Widodo (Jokowi), 14 Mei 2020. Hal
itu merupakan salah bukti keseriusan dan
konsistensi pemerintah dalam mendukung
dan memajukan merek lokal. Gerakan
itu juga mengkreasikan pengembangan
merek lokal supaya dapat bersaing dengan
produk-produk luar negeri.
“Ini salah satu esensi menjadikan produk

Motivasi Pelaku Usaha
Jerry Sambuaga menerangkan, penghargaan Brand
Finance Indonesia Top 100 bisa
mendorong dan memotivasi
para pelaku usaha lokal agar
semakin kreatif dan inovatif
dalam menciptakan branding
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lokal bisa bersaing dengan produk-produk
luar negeri secara keseluruhan,” ucap dia.
Pemerintah, kata dia, juga telah menyusun
strategi untuk memperkuat merek lokal.
Contohnya, Kemendag mendorong
pengembangan ekspor melalui beberapa
pembukaan pasar baik tradisional maupun
yang nontradisional di seluruh wilayah dunia.
Saat ini, Indonesia memiliki 25 perjanjian
dagang yang mewakili lima benua, yaitu
Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika.
“Ini semakin membuktikan bagaimana
kami serius untuk menciptakan dan
mendorong produk lokal untuk bisa diekspor
ke luar negeri. Ini adalah salah satu dari
sekian banyak progam Kemendag yang
memang ditunjukkan untuk mendukung
merek lokal,” kata Jerry.
Kemendag, kata dia, juga memfasilitasi
pendaftaran sertifikasi produk seperti
ISO dan hak kekayaan intelektual (HKI)
untuk memacu daya saing produk dalam
negeri, khususnya produk halal seperti
makanan, minuman, kosmetik, dan obat.
Kemendag juga memfasilitasi pendaftaran
sertifikasi halal untuk mendukung akselerasi
pencapaian visi Indonesia sebagai pusat
produsen produk halal dunia.
“Selain itu, ada pemberitaan di beberapa
waktu lalu mengenai terselenggaranya
Jakarta Muslim Fashion Week untuk membranding Indonesia sebagai kiblat industri
fesyen muslim dunia,” ucap dia.
Jerry menjelaskan, Kemendag juga
memiliki export coaching program untuk
mendampingi para pelaku usaha khususnya
yang berorientasi ekspor. “Ini salah satu
yang konkret yang memang sudah dilakukan
selama ini dan terus-menerus dilakukan
dalam rangka pengembangan ekspor
produk yang bermuara dan berorientasi
kepada peningkatan brand,” ujar dia.
Dongkrak Kinerja Keuangan
Budiarsa Sastrawinata menegaskan
pentingnya membangun merek untuk
meningkatkan nilai perusahaan. Apalagi,
bagi perusahaan publik atau emiten.
Sebab, kekuatan merek yang dimiliki
akan tercermin secara nyata pada kinerja
keuangan yang akan tercermin pada harga
saham perusahaan tersebut.
“Kami sangat memahami beratnya
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membangun dan membesarkan suatu
merek. Tidak hanya konsistensi dalam
memperkenalkan mereknya kepada
konsumen, tetapi juga unsur lainnya seperti
faktor finansial,dan tentunya kedisiplinan
perusahaan menjaga reputasi merek,” kata
Budiarsa, yang turut hadir di acara itu.
Budiarsa menambahkan, perusahaan
dalam lingkungan yang berubah sangat
cepat harus melaksanakan serta
memperhatikan setiap perubahan, behavior
dari konsumen dan masyarakat secara terusmenerus dengan melakukan alignment
yang dibutuhkan.
Dia juga mengapresiasi digelarnya acara
penghargaan Brand Finance Indonesia
Top 100 Most Valuable Brands. Ajang
ini merupakan bentuk apresiasi kepada
perusahaan pemilik merek. Apalagi,
sebagian besar nominasi adalah perusahaan
yang tergabung dalam AEI.
“Ke depan, upaya yang terus untuk
meningkatkan keberhasilan dalam
membangun merek harus terus dilakukan,
karena ini merupakan salah satu cara
meningkatkan value perusahaan,” ujar
Budiarsa.
Di sisi lain, SVP Corporate Comm &
Investor Relations Telkom Ahmad Reza
mengatakan, penghargaan ini merupakan
amanah bagi perseroan untuk terus
berinovasi sekaligus berkolaborasi untuk
menjaga kepercayaan dan kepuasan
pelanggan serta investor.
“Kami yakin langkah transformasi
Telkom dalam digital connectivity telah
membuahkan hasil dan kami akan terus

mendukung percepatan telekomunikasi
di Indonesia,” jelasnya.
Assistant VP Corporate Comm Bank
Mandiri Ricky Andriano mengungkapkan,
merek menjadi sebuah acuan penting bagi
kinerja perusahaan dan mencerminkan
nilai perusahaan tersebut. “Apresiasi ini
akan menjadi dukungan bagi kami agar
berkinerja lebih baik,” ujar dia.
Selanjutnya, Manager Corporate Brand
Pertamina Vega Pita menyatakan, Pertamina
mengapresiasi penghargaan yang diberikan
Brand Finance Indonesia. “Penghargaan
ini akan menjadi energi bagi Pertamina
untuk meningkatkan lagi kekuatan merek,
sehingga semakin optimistis meraih aspirasi
nilai pasar dan investor,” papar. Pertamina
memiliki nilai perusahaan US$ 39,39 miliar,
BSI sebanyak 83,08. Dengan demikian
Pertamina meraih rating AAA- dan rasio
BV/ EV 6%.

Data dirangkum dan diolah
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA.
Dosen Senior.
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JANJI TURUNKAN HARGA MINYAK GORENG
MENDAG ZULHAS LUNCURKAN MINYAKITA RP14 RIBU PER LITER
Janji menurunkan harga minyak
goreng dalam waktu singkat lunas
sudah. Menteri Perdagangan Zulkifli
Hasan meluncurkan minyak goreng
kemasan rakyat dengan merek
MINYAKITA di kantor Kementerian
Perdagangan, Jakarta, pada 6 Juli 2022.
MINYAKITA akan didistribusikan
ke seluruh Indonesia dengan harga
eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per
liter. Peluncuran MINYAKITA menjadi
upaya pemerintah mendistribusikan
minyak goreng hasil alokasi pasar dalam
negeri (domestic market obligation/
DMO) melalui kemasan sederhana.
Dalam kesempatan yang sama,
digelar penjualan MINYAKITA di kantor
Kemendag bagi warga yang tinggal di
sekitar kantor Kemendag sebanyak 5
ribu liter.
Mendag Zulhas ikut melayani
sejumlah masyarakat yang datang.
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Masyarakat luas dapat membeli
MINYAKITA di pasar rakyat dan modern.
“Kami melihat antusiasme masyarakat,
pedagang UMKM, termasuk ibu-ibu,

yang datang untuk membeli MINYAKITA.
MINYAKITA menjadi inovasi agar
distribusi minyak goreng bisa lebih cepat
dan merata. Membeli minyak goreng
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akan lebih mudah karena sudah dikemas,
bisa didistribusikan ke pasar mana pun.
Terutama ke Indonesia bagian timur,
pengirimannya akan lebih mudah,” kata
Mendag Zulhas.
Menurut
Mendag
Zulhas,
minyak goreng kemasan sederhana
dapat mempermudah masyarakat
mendapatkan minyak goreng. Selain
itu, minyak goreng kemasan sederhana
juga akan mempermudah distribusi agar
merata di seluruh Indonesia.
“Kami berusaha mengatasi persoalan
distribusi melalui minyak goreng
kemasan sederhana ini. Harapan kami,
minyak goreng bisa terdistribusi dengan
baik, khususnya ke daerah-daerah yang
sulit dijangkau. Melalui MINYAKITA, kami
optimistis masyarakat bisa mendapatkan
minyak goreng hasil DMO yang sesuai
HET,” ungkap Mendag Zulkas.
MINYAKITA merupakan merek
dagang yang dimiliki Kementerian
Perdagangan. Merek MINYAKITA telah
terdaftar di Kementerian Hukum dan
HAM dengan nomor sertifikat merek
IDM00203152. Merek MINYAKITA
dapat digunakan oleh produsen atau
pengemasan minyak goreng dengan
masa berlaku empat tahun, dan izin
penggunaannya dapat diperpanjang.
Mendag Zulhas memastikan minyak
goreng kemasan sederhana tidak akan

menghapus keberadaan minyak goreng
curah di pasar-pasar rakyat.
“Minyak curah tetap ada, tidak
ada perubahan apa pun. MINYAKITA
diluncurkan untuk membantu masalah
distribusi dan memberi masyarakat
pilihan dalam membeli minyak goreng,”
kata Mendag Zulhas.
Diterapkan kebijakan pembatasan
pembelian untuk menghindari penjualan
dalam jumlah yang besar oleh industri
yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Untuk itu, MINYAKITA dapat dibeli
maksimal 10 liter per hari untuk setiap
Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Masyarakat dapat menunjukkan aplikasi
PeduliLindungi atau Kartu Tanda
Penduduk (KTP) saat pembelian.Mendag
Zulhas menambahkan, ia akan fokus
menstabilisasi harga bapok sesuai arahan
Presiden Joko Widodo
. “Ketika saya dilantik, saya diberi
amanat oleh Bapak Presiden untuk
menyelesaikan masalah minyak goreng
dalam waktu satu bulan. Saat ini sudah
sekitar dua minggu, harga minyak goreng
curah sudah di angka Rp14 ribu per
liter untuk Jawa dan Bali. Hari ini kami
meresmikan MINYAKITA untuk menjadi
solusi tingginya harga minyak goreng,”
pungkas Mendag Zulhas.
Seperti diketahui, perosalan harga
minyak goreng menjadi salah satu tugas

yang diberikan Presiden Jokowi kepada
Zulhas saat diberi kepercayaan untuk
menjabat sebagai Menteri Perdagangan
menggantikan Muhammad Lutfi. Zulhas
dilantik oleh Presiden pada di Istana
Negara Jakarta pada 15 Juni 2022.
Saat diberi amanat, Zulkifli
menyampaikan, dirinya akan segera
mempelajari secara detail kendala yang
dihadapi dalam penyediaan minyak
goreng tersebut. “Mau belajar, tetapi
belajar cepat,” ujarnya.
Mendag pun menyampaikan bahwa
dirinya akan bekerja sama dengan semua
pihak terkait untuk menyelesaikan
persoalan ketersediaan minyak goreng
di tanah air.
“Kita akan bersama-sama nanti agar
masalah minyak goreng yang lama ini
bisa kita selesaikan dengan cepat dan
segera,” pungkasnya.
Selain Zulhas, diwaktu bersamaan
Presiden juga melantik Hadi Tjahjanto
sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang
(ATR)/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) menggantikan Sofyan
A Djalil. Pelantikan Zulkifli Hasan dan
hadi Tjahjanto tertuang dalam Surat
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 64/P Tahun 2022 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan
Menteri Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2019-2024
yang dibacakan oleh Deputi Bidang
Administrasi Aparatur Kementerian
Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
Keppres tersebut ditetapkan oleh
Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal
15 Juni 2022.
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PEPAYA
KAYA KANDUNGAN GIZI BAIK UNTUK KESEHATAN DAN KECANTIKAN

P

epaya (Carica Papaya L.), atau
betik yang merupakan satusatunya jenis genus carica
adalah tumbuhan yang berasal
dari Meksiko bagian selatan dan
bagian utara yang kemudian menyebar
luas dan banyak ditanam di seluruh daerah
tropis termasuk Indonesia.
Nama “pepaya” diambil dari bahasa
Belanda yaitu “papaja” yang juga diambil
dari bahasa Arawak, yaitu “papaya”.
Sedangkan dalam bahasa Jawa, pepaya
disebut kates dan dalam bahasa Sunda
disebut “gedang”.
Pepaya merupakan tanaman perdu
yang bisa tumbuh hingga 3 meter. Batang
pepaya berongga, jaringannya lunak
dan berair. Tanaman ini mempunyai akar
tunggang dan akar samping yang lunak.
Pertumbuhan akar dangkal dan agak
lemah.
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Bunga pepaya tumbuh pada ketiak
daun, baik berupa bunga tunggal maupun
rangkaian. Terdapat tiga jenis bunga
pepaya, yakni bunga jantan, bunga betina
dan bunga sempurna (mempunyai putik
dan benang sari atau hemafrodit).
Bentuk buah bulat hingga memanjang,
dengan ujung biasanya meruncing.
Warna buah ketika muda hijau gelap,
dan setelah masak berwarna hijau muda
hingga kuning. Bentuk buah membulat
bila berasal dari tanaman betina dan
memanjang atau oval bila dihasilkan dari
tanaman hemafrodit. Tanaman hemafrodit
lebih disukai dalam budidaya karena
dapat menghasilkan buah lebih banyak
dan ukuran buah lebih besar.
Daging buah berasal dari karpela
yang menebal, berwarna kuning hingga
merah, tergantung varietasnya. Bagian
tengah buah berongga. Biji-biji berwarna

hitam atau kehitaman dan terbungkus
semacam lapisan berlendir (pulp) untuk
mencegahnya dari kekeringan.
Kelamin jantan pepaya ditentukan
oleh suatu kromosom Y-primitif, yang
10% dari keseluruhan panjangnya tidak
mengalami rekombinasi. Suatu penanda
genetik RAPD juga telah ditemukan untuk
membedakan pepaya berkelamin betina
dari pepaya jantan atau hemafrodit.
Secara umum terdapat dua jenis
pepaya yang biasanya ditanam. Yang
satu memiliki daging yang manis, merah
atau oranye, dan yang lainnya memiliki
daging kuning.
Pada daunnya, tanaman pepaya
memiliki morfologi lamina serta petiolus.
Tulang daunnya memiliki 5 costa atau
ibu tulang yang disertai dengan nervus
lateralis atau yang disebut cabang tulang
dan urat daun atau yang disebut vena.
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Daun ini termasuk daun dengan toreh
yang tidak merdeka dan termasuk jenis
tepi daun yang bertoreh bercangap
menjari atau palmatifidus tiap apex folii
atau ujung daun ialah acutus atau runcing
Daging buah pepaya bisa dimakan
baik ketika masih muda maupun ketika
sudah masak. Ketika masih menjadi buah
muda, daging papaya biasanya dimasak
sebagai sayuran. Sedangkan daging buah
masak biasanya dimakan dalam keadaan
segar setelah kulitnya dikupas atau bisa
juga dibuatkan olahan seperti es campur
atau koktail buah.
Di beberapa tempat buah pepaya
setengah matang dijadikan rujak buah
manis bersama dengan buah bengkoang,
nanas, apel, belimbing, dan jambu air.
Getah buah pepaya juga tergolong
mahal karena getah pepaya bisa diolah
menjadi tepung papain yang berguna bagi
kebutuhan rumah tangga dan industri.
Pada pengobatan herbal pepaya dapat
mencegah kanker, sembelit, kesehatan
mata.
Selain daging buahnya, daun pepaya
juga bisa dimanfaatkan sebagai sayuran
atau pelunak daging. Daun pepaya
muda dimakan sebagai lalapan setelah
dilayukan dengan air panas atau dijadikan
pembungkus buntil. Dibuatkan berbagai
macam olahan seperti anyang atau urap,
dan juga berkhasiat sebagai obat dan air
perasannya digunakan dalam pengobatan
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tradisional untuk menambah nafsu makan.
Getah pepaya dapat ditemukan di
batang, buah, dan daun. Getah tersebut
mengandung enzim papain, semacam
protease, yang dapat melunakkan
daging dan mengubah konformasi
protein lainnya. Papain telah diproduksi
secara massal dan menjadi
komoditas dagang. Untuk
memproduksi
papain,
bahan baku yang perlu
dipersiapakan
adalah
getah pepaya. Sementara
bahan penolongnya berupa
air dan sulfit. Air digunakan
sebagai pengencer getah pepaya,
sedangkan sulfit digunakan sebagai
pelarut bahan kimia.
Pengambilan getah
buah pepaya dilakukan
pada buah yang
sudah berumur 2,53 bulan. Buah yang
sedang dalam masa
penyadapan
harus tetap

tergantung pada batang pokoknya.
Penyadapan dilakukan sampai tujuh
kali dengan interval penyadapan empat
hari, maka waktu yang diperlukan untuk
penyadapan adalah sekitar 28 hari. Waktu
yang tepat untuk menyadap adalah pagi
hari sebelum matahari terbit atau sore
hari sebelum matahari terbenam.
Biji buah pepaya bermanfaat sebagai
antioksidan dalam darah karena dapat
menurunkan kadar kolesterol dan
LDL, serta meningkatkan kadar HDL
(lipoprotein densitas tinggi). Biji pepaya
memiliki efek hipolipidemia untuk terapi
hiperlipidemia yang disebabkan oleh
kadar lemak nabati atau kolesterol dalam
jumlah terlalu tinggi karena ekstrak
biji tersebut berisi kandungan alkolid,
flanoid, tannin, saponin, antrakuinon, dan
antosianin. Biji pepaya dapat dikonsumsi
dengan cara diblender dan disajikan
seperti membuat jus, ataupun dengan
cara diseduh seperti menyeduh kopi
setelah terlebih dahulu dikeringkan dan
diblender.
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menghasilkan 2 hingga 3 buah, dan untuk
lahan tanam seluas 1 hektar biasanya
akan menghasilkan 1,9 hingga 3,6 ton
pepaya per minggunya.
PANEN DAN PASCA PANEN

BUDIDAYA TANAMAN PEPAYA
Tanaman pepaya termasuk salah satu
tanaman yang gampang tumbuh, dan
untuk mendapatkan tanaman pepaya
yang tumbuh subur, maka lahan yang
digunakan sebaiknya lahan terbuka,
memiliki drainase yang baik, PH tanah
antara 6–7, suhu berkisar antara 25–30oC,
terletak pada ketinggian 300–500 mdpl,
curah hujan tahunan antara 1000–2000
mm dan juga kelembaban udara sekitar
40%.
Di Indonesia sendiri jenis tanaman
pepaya yang banyak dibudidayakan
yaitu Pepaya California. Tanaman pepaya
jenis ini memiliki sifat dan keunggulan
tersendiri yaitu buahnya tidak terlalu
besar dengan bobot 0,8–1,5 kg/buah,
berkulit hijau tebal dan mulus, berbentuk
lonjong, buah matang berwarna kuning,
rasanya manis, serta memiliki daging
buah yang kenyal dan tebal.
Varietas Pepaya California ini

termasuk jenis unggul dan berumur
genjah. Tinggi pohon hanya berkisar
antara 1,5–2 meter dengan batang yang
beruas pendek dan berpelepah. Pepaya
California ini sudah bisa dipanen setelah
berumur 8- 9 bulan. Bunganya terdiri dari
dua jenis yaitu bunga tidak bisa berbuah
dan bunga bisa berbuah yang banyak
bermunculan di tangkai setelah tanaman
berumur sekitar 3 bulan.
Pepaya California juga memiliki
kemampuan berbuah lebat hingga
mencapai 25–30 buah per pohonnya.
Dengan warna kulit luar hijau cerah dan
jika menjelang masak akan muncul warna
kekuningan di sekitar tangkai. Warna
daging buah merah cerah berlubang
seperti bintang. Rasa buah manis dan
mempunyai daya simpan hingga 5 hari
tanpa dibantu bahan pengawet.
Pohonnya dapat berbuah hingga
umur mencapai empat tahun. Dalam
satu bulan bisa dipanen sampai empat
kali. Sekali panen setiap pohon dapat

Tanaman Pepaya California dapat
dipanen pertama setelah berumur antara
8–9 bulan. Buah pepaya dipanen pada
waktu buah telah memberikan tandatanda kematangan, yaitu terdapat
semburat warna kuning kemerahan
25% pada kulit buah bagian ujung.
Untuk jarak angkut jauh, buah pepaya
dipetik setelah semburat warna hujau
kekuningan kurang dari 25% pada kulit
buah bagian ujung.
Pemanenan buah pepaya sebaiknya
dilakukan dengan cara memotong tangkai
buah dengan menggunakan pisau tajam
atau gunting pangkas. Hindari buah luka
dan bonyok. Usahakan buah tersebut
tidak sampai jatuh. Jika pohon mulai
meninggi, pemetikan buah dilakukan
dengan bantuan tangga.
Untuk buah pepaya yang sudah
dipanen, sebaiknya diletakan di dalam
keranjang kemudian di bawa ke tempat
penyortiran. Buah yang cacat dan
terdapat tanda bercak jamur diletakkan
pada tempat terpisah dengan buah yang
bagus. Lakukan pengelompokkan sesuai
ukuran, bentuk, tingkat kematangan
buah dan keseragaman warna.
Setelah disortir, kemudian buah
dikemas dalam peti kayu atau keranjang
yang dilapisi kertas dengan berat masingmasing 25–30 kg yang berisikan antara
12 sampai dengan 20 buah. Angkut
kemasan dengan hati-hati agar tidak
terjadi gesekan yang dapat menimbulkan
buah terluka atau rusak. Apabila buah
pepaya yang telah dikemas di dalam peti
kayu atau keranjang belum diangkut ke
pasar, sebaiknya disimpan pada ruang
penyimpanan yang mempunyai sirkulasi
udara yang baik dengan suhu tetap kering.
Susun peti kayu atau keranjang secara
baik sehingga tidak tumpang tindih. Dan
apabila ingin ditumpuk, sebaiknya tidak
lebih dari 3–4 tumpukan.
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MENYEHATKAN TULANG
Kekurangan asupan vitamin K banyak dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi pada masalah patah tulang.
Penting untuk mengkonsumsi buah
pepaya untuk mencukupi kebutuhan
vitamin K untuk kesehatan tulang yang
baik. Karena melakukan tindakan dalam mengubah protein matriks tulang,
meningkatkan penyerapan kalsium dan
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dapat mengurangi ekskresi kalsium.
MENGUATKAN SISTEM IMUN
Vitamin C dan vitamin A yang
diproduksi dalam tubuh, senyawa beta
karoten yang terdapat dalam pepaya,
diperlukan untuk meningkatkan sistem
kekebalan tubuh dari dalam. Oleh kare-

na itu, pepaya mungkin menjadi pilihan buah yang sehat untuk mencegah
penyakit seperti infeksi, pilek, flu dan
meredakan demam.
ANTI INFLAMASI
Pepaya juga bermanfaat untuk
menghilangkan rasa sakit pada pen-

Sumber Foto : orami.co.id

Pepaya memiliki manfaat serta
kandungan gizi yang beragam. Satu
buah pepaya dengan ukuran sedang,
mengandung sekitar 120 kalori, 30 gram
karbohidrat dan 2 gram protein. Pepaya
juga merupakan sumber vitamin C. Selain itu buah pepaya juga mengandung
folat, vitamin A, vitamin E, vitamin K,
vitamin B, magnesium, tembaga, alfa,
beta karoten, lutein, zeaxanthin, kalsium,
kalium, dan juga lycopene.
Selain kandungan gizi yang disebutkan di atas, buah papaya dikenal
memiliki khasiat yang sangat ampuh
untuk melancarkan buang air besar.
Adapun manfaat lainnya dari buah pepaya adalah sebagai berikut;

Sumber Foto : cloudfront.net

Manfaat
Buah
Pepaya
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dalam buah pepaya berfungsi seperti
salep yang juga dapat mencegah infeksi
pada daerah kulit yang terbakar.
MENGURANGI BERAT BADAN
Penelitian para ahli menunjukkan di
dalam buah pepaya muda terdapat lebih
banyak enzim dibandingkan dengan
pepaya matang. Enzim pada pepaya
memberikan dampak pada pengurangan protein, karbohidrat dan lemak
pada tubuh. Sistem metabolisme menjadi lebih optimal dan juga menjadikan
pembakaran lemak menjadi energi berlangsung dengan baik.

derita penyakit arthritis, osteoporosis,
edama karena enzim anti inflamasi yang
terkandung pada buah pepaya. Enzim
tersebut juga memiliki sifat mencegah
kanker.
MENCEGAH PENYAKIT JANTUNG
Kandungan serat, kalium dan vitamin
dalam buah pepaya membantu tubuh
dalam mencegah penyakit jantung. Peningkatan asupan kalium yang dilakukan
bersamaan dengan penurunan asupan
natrium, merupakan perubahan pola
makan yang paling penting yang dapat
mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Kandungan enzim pada pepaya juga
dapat membantu mencegah oksidasi
kolesterol yang dapat menekan kadar
kolesterol dan membantu mencegah
gejala penyakit jantung.

tertentu. Salah satu nutrisi ini adalah
beta karoten yang banyak terkandung
dalam buah pepaya.
MEMPERCEPAT PENYEMBUHAN LUKA
Buah pepaya juga bisa digunakan
sebagai obat untuk percepatan penyembuhan luka. Caranya adalah dengan
menumbuk halus daging buah pepaya
dan kemudian mengoleskannya ke bagian kulit yang terluka. Para peneliti
percaya bahwa enzim proteolitik chymopapain dan papain yang terkandung

BERMANFAAT UNTUK KECANTIKAN
Daging buah pepaya yang berfermentasi membantu melarutkan sel-sel
kulit mati dan memberikan kesegaran
dan kecerahan kulit. Hal ini dapat membantu membuka pori-pori yang tersumbat dan mencegah timbulnya jerawat.
Penelitian membuktikan bahwa, pepaya
muda menghasilkan enzim yang juga
merangsang pertumbuhan payudara.
Selain itu, kandungan vitamin A yang
melimpah pada pepaya muda, mampu
memberi rangsangan kepada indung
telur untuk memproduksi hormon kewanitaan sehingga kelenjar dan otototot sekitar payudara menjadi kencang.
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MENCEGAH DEGENERASI MAKULA
Senyawa eaxanthin antioksidan yang
ditemukan dalam papaya dapat menyaring sinar cahaya biru berbahaya yang
diperkirakan akan berperan protektif
dalam kesehatan mata untuk menangkal
kerusakan degenerasi.
MENCEGAH PENYAKIT ASMA
Risiko untuk terkena penyakit asma
akan lebih rendah pada orang yang
mengkonsumsi sejumlah tinggi nutrisi
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PEREMPUAN LEBIH BANYAK ALAMI
GANGGUAN MENTAL AKIBAT PANDEMI COVID-19
Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal Maret 2020 tidak hanya
memberikan dampak negatif bagi kesehatan fisik seseorang namun
kesehatan mental juga ikut terdampak. Pada lima bulan terjadinya
Pandemi, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia
(PDSKJI) melakukan penelitian untuk melihat seberapa besar efek
pandemi ini terhadap kesehatan jiwa manusia.
Penelitian dari PDSKJI ini disampaikan dr. Chrisna Mayangsari, Sp.KJ
saat menjadi narasumber program EL JOHN TV yakni EL JOHN Medical
Forum. Program ini dipandu oleh Cinthia Kusuma Rani (Miss Earth
Indonesia 2019)
“Penelitian melibatkan 4010 orang yang tersebar di 34 provinsi di
Indonesia. ‘Hasil nya 75 persen mengalami trauma psikologis, diikuti
yang kedua 65 persen cemas dan 62 persennya mengalami depresi,”
kata dokter Chrisna.
Perempuan menjadi gender terbanyak yang mengalami gangguan
mental akibat pandemi. Perbandingannya untuk perempuan mencapai
71 persen sedangkan laki-laki yang mengalami gangguan mental hanya
29 persen.
Untuk perempuan, pada umumnya terjadi pada usia 17 sampai 29
tahun dan di atas usia 60 tahun. Usia di atas 60 tahun untuk perempuan
sangat rentan mentalnya terganggu setelah tidak kuat menerima hantam
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pandemi Covid-19 dengan berbagai
variannya.
“Dan ada data lagi satu dari lima
orang yang mengeluhkan adanya trauma
psikologis, cemas maupun depresi,
mereka juga mengeluhkan adanya ideide atau keinginan untuk mengakhiri
hidup,” ujar dokter psikiater di Rumah
Sakit Taman Harapan Baru Bekasi ini.
Pikiran kematian terbanyak pada usia
18-29 tahun, dengan persentasenya 65
persen untuk 18-29 tahun, dan sisanya 44
persen. Lalu ada 15 persen memikirkan
lebih baik mati tiap hari, dan 20 persen
beberapa hari dalam seminggu.
Survei ini, juga menegaskan tren
perbulan berpikir untuk mati menurun,
lalu meningkat lagi Pandemi juga
ternyata membuat seseorang rentan
merasa lebih baik mati atau dengan
melukai diri sendiri. Masih dari
temuan Perhimpunan Dokter Spesialis
Kedokteran Jiwa Indonesia, per 14 Mei
2020 ada 51 persen orang responden
yang masih yakin tidak pernah ingin mati.
Sebaliknya, pikiran untuk lebih baik
mati muncul beberapa hari dalam dua
minggu sebesar 19 persen. Ada separuh
waktu dalam dua minggu orang berpikir
lebih baik mati atau bunuh diri sebesar
12 persen, dan orang yang hampir tiap
hari memikirkan hal ini mencapai 19
persen
“Jadi memang dampaknya bisa
jangka panjang, bahkan depresi sendiri
sudah diprediksi oleh WHO, sebelum
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adanya pandemi itu menempati
urutan kedua sebagai gangguan yang
menyebabkan beban., tidak hanya secara
ekonomi tetapi produktivitas. Tidak
hanya di Indonesia tetapi ini global
seluruh dunia. Nanti satu dekade
kedepan, depresi akan menjadi nomor
satu sebagai Global Burden of Disease,”
terang dokter Chrisna
Dokter Chrisna mengungkapkan,
banyak orang menganggap depresi dan
sedih adalah hal yang sama. Padahal,
ada sejumlah perbedaan yang sangat
mendasar antara sedih dan depresi.
Perasaan sedih muncul sebagai reaksi
normal ketika seseorang mengalami
stres, misalnya ketika ada kerabat atau
keluarga yang meninggal, baru saja
bercerai, atau baru diberhentikan dari
pekerjaan. Setelah masa sulit tersebut
usai, biasanya perasaan sedih akan hilang
dengan sendirinya.
Berbeda dengan rasa sedih, depresi
berlangsung dalam jangka panjang.
Kondisi ini merupakan gangguan mental
serius yang dapat mengancam kesehatan
psikis dan fisik. Jika depresi tidak diobati,
sangat kecil kemungkinannya untuk
bisa sembuh sendiri.
“ Orang yang mengalami depresi
itu ada tanda ada tiga yaitu satu
gangguan mood, jadi mood-nya lebih
mudah sedih. Biasanya sering menangis
tanpa sebab atau berkepanjangan.
Yang kedua hilangnya minat pada
aktivitas yang biasanya disukai. Yang

ketiga berkurangnya energi padahal
tidak melakukan kegiatan yang berat,”
ungkap dokter Chrisna
“Ini tiga tanda yang disebut trias yaitu
tiga gejala utama pada depresi. Selain
itu depresi sendiri juga ada pikiran tidak
berharga, lebih baik mengakhiri hidup
atau tidak berdaya, masa depan suram,
termasuk pada kondisi fisik. Mungkin saja
orang dengan depresi tidak ada nafsu
makan, jadi sulit makan atau makan
berlebih,” sambungnya
Menurut dokter Chrisna, adanya
persoalan mental atau tidak itu
tergantung dari seseorang menyikapi
pandemi ini. Ada yang mentalnya
lemah. Karena terlalu lama lama
terkurung di rumah sehingga tidak dapat
beraktivitas, ada juga yang mentalnya
kuat menghadapi hantaman pandemi.
“Apakah jadi berbahaya atau tidak,
ya balik lagi ke pada diri orang itu sendiri.
Apakah ini, jadi salah satu bentuk
mekanisme penyesuaian dirinya karena
harus di rumah saja terus juga harus
dilihat apakah orang tersebut masih
cukup merasa nyaman dengan kondisi
saat ini. Kalau tadi sampai menyebabkan
orang tersebut tidak nyaman dan juga
menyebabkan gangguan dalam aktivitas
sehari-hari ya maka itu kita perlu lebih
waspada ya,” tutur dokter Chrisna. (Sigit)
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PEMERINTAH TERUS DORONG
VAKSINASI DOSIS KETIGA
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk terus
meningkatkan capaian vaksinasi di
Tanah Air, utamanya vaksinasi dosis
ketiga. Presiden juga mengimbau
kegiatan yang melibatkan banyak
masyarakat untuk dapat memberikan
pelayanan pemberian vaksin dosis
ketiga.
“Arahan Bapak Presiden untuk
meningkatkan jumlah vaksin dosis
ketiga,” ujar Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto dalam
keterangannya di Kantor Presiden
Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas
bersama Presiden Jokowi pada, 13 Juni
2022, di Istana Merdeka Jakarta,
Airlangga juga mengatakan bahwa
saat ini capaian vaksinasi dosis pertama
yang masih di bawah 70 persen adalah
Provinsi Papua dan Papua Barat.
Sedangkan untuk capaian vaksinasi
dosis kedua, saat ini 17 provinsi sudah

mencapai di atas 70 persen dan 10
provinsi masih berada di bawah 70
persen.
“Provinsi yang masih relatif rendah

di bawah 50 persen adalah Maluku,
Papua Barat, dan Papua,” ungkap
Airlangga.
Selain itu, berkaitan dengan kasus
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Covid-19 di Indonesia, Airlangga
menegaskan bahwa kasus harian di
Indonesia masih dalam tahap yang baik
jika dibandingkan dengan beberapa
negara lain di dunia. Begitu pula dengan
reproduksi kasus efektif di Indonesia
yang dinilai masih relatif stabil berada
di angka 1.
“Dari tingkat kesembuhan secara
nasional 97 persen, angka kematiannya
2,58 dan kita lihat penularan kasus
kebanyakan lokal, yang kasus dari
perjalanan luar negeri sekitar 25 kasus.
Kalau di luar Jawa Bali, BOR dan Covid
relatif rendah dan yang tertinggi hanya
di Kalimantan Utara dan Kalimantan
Tengah,” ucap Airlangga.
Dalam rapat tersebut, Airlangga
turut melaporkan kepada Kepala Negara
terkait realisasi anggaran pemulihan
ekonomi nasional sebesar 20,9 persen
atau Rp95,13 triliun dari Rp455,62
triliun. Realisasi tersebut terdiri dari
berbagai bidang, mulai dari penanganan
kesehatan, perlindungan masyarakat,
hingga pemulihan ekonomi.
“Ini antara lain untuk sektor
pariwisata, dukungan UMKM, dan
fasilitas perpajakan,” tandasnya.
Pantau Perkembangan Sub Varian
Omicron
Pemerintah juga terus mengamati
munculnya kasus Covid-19 subvarian
Omicron baru yaitu BA.4 dan BA.5
di Tanah Air. Meskipun kasus positif
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masih terkendali, Presiden Joko Widodo
mengimbau seluruh masyarakat untuk
tetap waspada dan berhati-hati dalam
menghadapi subvarian baru virus
tersebut.
“Bapak Presiden memberikan
arahan ke kami bahwa lebih baik kita
waspada, lebih baik kita hati-hati, karena
kewaspadaan kita, konservatifnya kita,
kehati-hatian kita sudah memberikan
hasil bahwa kondisi penanganan
pandemi di Indonesia termasuk yang
relatif baik dibandingkan dengan
negara-negara lain di dunia,” ucap
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi
Gunadi Sadikin di kesempatan yang
sama
Menkes mengatakan bahwa Omicron
subvarian BA.4 dan BA.5 menyebabkan
kenaikan kasus di berbagai negara.
Namun, varian tersebut memiliki
tingkat kenaikan kasus, hospitalisasi,
dan angka kematian yang jauh lebih
rendah dibandingkan varian Omicron
awal.
“Kasus hospitalisasinya juga 1/3 dari
kasus hospitalisasi Delta dan Omicron,
sedangkan kasus kematiannya 1/10 dari
kasus kematian di Delta dan Omicron,”
jelas Menkes.
Selanjutnya, Budi mengonfirmasi
bahwa terdapat 8 kasus Omicron
subvarian terbaru di Indonesia. Dari
8 orang yang tertular BA.4 dan BA.5
tersebut, hanya 1 orang yang bergejala

sedang dan belum mendapatkan
vaksinasi booster. Sementara itu, 7
pasien lainnya sudah mendapatkan
vaksinasi booster dan semua tanpa
gejala atau bergejala ringan.Menkes
menambahkan, berdasarkan indikator
transmisi Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO), kondisi Covid-19 di Indonesia
masih relatif baik dibandingkan negara
lainnya. Standar WHO untuk kasus
konfirmasi level 1 adalah maksimal
20 kasus per minggu per 100 ribu
penduduk, sementara Indonesia masih
ada di angka 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 atau reproduksi efektif itu juga
dikasih standarnya di atas 1, yang relatif
perlu dimonitor kita masih di angka
1,” lanjutnya.
Namun, Menkes menuturkan bahwa
pemerintah akan terus berupaya
mengantisipasi lonjakan kasus yaitu
dengan mengimbau masyarakat
untuk segera mendapatkan vaksinasi
penguat (booster) dan disiplin dalam
penggunaan masker.
“Bapak Presiden juga memberikan
arahan agar booster ini bisa mudah
diterima oleh teman-teman, setiap
acara-acara besar kalau bisa diwajibkan
untuk menggunakan booster. Sehingga
bisa memastikan teman-teman yang
mengikuti acara dengan kerumunan
besar itu relatif aman,” ucapnya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan
bahwa Kementerian Kesehatan juga
akan kembali melakukan sero survei
sehingga pemerintah dapat mengambil
kebijakan yang tepat untuk ke depannya.
“Tidak ada ruginya kita bersikap
hati-hati dan waspada, malah itu benarbenar bisa melindungi kita dan orang
lain dan bisa menjaga kesinambungan
dari pertumbuhan ekonomi kita,” ucap
Menkes.
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DITA ZULAIKA AKAN
PERKENALKAN INDONESIA
MELALUI WASTRA DI KONTES MISS
TOURISM INTERNATIONAL 2022-2023

M

iss
Tourism
International
Indonesia 2021 Dita Zulaika akan
memperkenalkan sejarah Indonesia
melalui wastra dari Provinsi Bangka
Belitung di kontes Miss Tourism
International 2022-2023 di Serawak, Malaysia
pada November mendatang. Wastra tersebut
akan dikenakan Dita di rangkaian kegiatan kontes
Miss Tourism International 2022-2023.
Brand Wastra yang dikenakan Dita ini
bernama Tanah Wari dan kebetulan Dita
merupakan brand ambassador dari Tanah
Wari. Saat ulang tahun Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (HIPMI) ke-50 tahun beberapa
waktu lalu, Dita ikut mempromosikan wastra
Tanahwari kepada anggota HIPMI.
Bukan hanya anggota HIPMI, Dita juga
memperkenalkan wastra Tanah Wari kepada
Presiden Jokowi yang saat itu hadir di Ulang
Tahun HIPMI, bahkan Dita sempat berfoto
bersama orang nomor satu di Indonesia itu.
Dita menjelaskan Tanah Wari merupakan
brand fashion yang berbeda brand fashion
lainnya. Pasalnya Tanah Wari menghadirkan
cerita, pengalaman sejarah, budaya dan
pariwisata dalam setiap series yang dikeluarkan.
Tanahwari juga menghadirkan makna sejarah dari
setiap motif yang dihasilkan. Beberapa produk
Tanahwari diantaranya hijab, scarf, outer, kemeja,
dan lain sebagainya yang berkaitan dengan
fashion. Salah satu sejarah yang diceritakan
Tanahwari adalah Pesanggrahan Menumbing.
Foto : H2 Photography by Hartono Hosea
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Pesanggrahan Menumbing memang
memiliki peran besar dalam perjuangan
pemimpin bangsa dalam upaya merebut
kemerdekaan. Pada tahun 1949, para
petinggi negeri yakni Presiden pertama
Indonesia Soekarno, dan wakilnya
Mohammad Hatta pernah diasingkan di
Pesanggrahan Menumbing, dan menjadi
saksi sejarah Pulau Bangka dikenali dunia”
terang Dita
“Berdasarkan sejarah yang ada di
Pesanggrahan Menumbing mulai dari
mobil Soekarno adalah logo-logo di
sana dan juga bentuk bangunan dari
museumnya itu kita buat motifnya
tersendiri. Itu yang menjadikan keunikan
dari Tanah Wari, karena kalau kita
berbicara tentang sejarah atau legenda
atau budaya, biasanya berupa cerita,
biasanya berupa verbal tapi kita sekarang
mengemasnya sebagai sebuah ekonomi
kreatif,” terang Putri binaan Yayasan EL

JOHN Indonesia ini.
Tak hanya Pesanggrahan Menumbing,
namun wastra yang akan Dita perkenalan
tersebut, juga akan menceritakan
hubungan dekat Provinsi Bangka Belitung
dengan Malaysia. Diharapkan Tanah Wari
ini semakin dikenal oleh masyarakat
Malaysia.
Tanah Wari ini merupakan brand lokal
pertamanya Bangka Belitung yang akan
mendunia dan juga sejarah-sejarah dari
Bangka Belitung itu terkait sekali dengan
Malaysia. Jadi nanti Dita kesana akan
membawakan sejarah-sejarah yang ada di
Bangka Belitung ke Malaysia Bagaimana
persahabatan antara Malaysia dan Bangka
Belitung itu sangat dekat dan erat sekali
melalui wastra,” tutur Dita.
Pada kesempatan ini, Dita
mengucapkan terima kasih kepada
Founder dan Ketua Umum Yayasan
EL JOHN Indonesia Martinus Johnnie

Sugiarto yang telah memberikan
kepercayaan kepada Dita untuk mewakili
Indonesia di kontes internasional. Meski
pemilihan Miss Tourism International
2022-2023 digelar November 2022,
namun persiapan sudah Dita lakukan
dari sekarang. Persiapan tersebut salah
satunya adalah membuat video promosi
tentang pariwisata di negeri sendiri.
“Dita ucapkan terima kasih kepada
Founder dan Ketua Umum Yayasan EL
JOHN Indonesia Deddy Martinus Johnnie
Sugiarto, yang sudah memberikan saya
kesempatan ini untuk mewakili Indonesia
di ajang internasional. Dita sudah
melakukan persiapan baik persiapan di
Jakarta maupun di Bangka Belitung, mulai
dari training public speaking, melatih
bakat, kemudian membuat video tourism
dan photoshoot,” ungkap Dita.
Pemilihan Miss Tourism International
2022-2023 akan berlangsung pada
tanggal 10 hingga 27 November 2022 di
Raia Hotel & Convention Centre Kuching,
Malaysia. Pada tanggal itu, para finalis
akan mengikuti masa karantina dengan
berbagai kegiatan yang telah disiapkan
oleh panitia. Untuk grand finalnya akan
diselenggarakan pada tanggal 25
November 2022.
Yuk doakan dan dukung Dita di
kontes ini, agar dapat melanjutkan
prestasi yang diraih Putri Binaan Yayasan
EL JOHN Indonesia sebelumnya yakni
Jessy Silana Wongsodiharjo yang meriah
gelar tertinggi Miss Tourism International
2021-2022. (Sigit)
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MENGENAKAN NATIONAL COSTUME

PUTRA PUTRI BINAAN YAYASAN EL JOHN INDONESIA MERIAHKAN
PENGUKUHAN DEWAN & PELANTIKAN PENGURUS PSMTI PUSAT
PERIODE 2022-2026
Luar biasa penampilan Putra Putri
binaan Yayasan EL JOHN Indonesia
saat tampil di acara Pengukuhan
Dewan dan Pelantikan Pengurus PSMTI
Pusat Periode 2022-2026 di Hotel
Intercontinental Pondok Indah, Jakarta
belum lama ini. Dengan mengenakan
national costume, para generasi muda
berbakat ini, berhasil menghibur para
anggota PSMTI yang hadir, bahkan
tidak sedikit yang ingin berswa foto.
Para anggota PSMTI yang ingin foto
bersama, harus rela mengantri agar
dapat foto dengan Putra Putri binaan
Yayasan EL JOHN Indonesia lengkap
dengan mengenakan national costume.
Tak ketinggalan Ketua Umum PSMTI
Wilianto Tanta bersama pengurus teras
PSMTI pusat lainnya juga ikut berfoto.
Mereka yang tampil yakni Meigail
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Endrew (Putra Generasi Pesona
Indonesia 2022), Eunike Suwandi (Putri

Bumi Indonesia 2021), Angela Tumbol
(Putri Bumi Indonesia Air 2021), Juni
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safitri (Putri Pariwisata Indonesia Jawa
Barat 2021) dan Nami Afrah (Putri Anti
Narkoba Indonesia 2021).
Busana yang pakai tersebut merupakan busana yang menggambarkan
seni dan budaya khas Nusa Tenggara
Timur (NTT). Busana ini, rancangan
desainer muda tanah air berprestasi
yakni Eggie Jasmin bekerjasama dengan
Dekranasda Provinsi NTT
Prestasi pernah diraih Eggie , antara
lain memenangkan kontes-kontes
pageant baik di dalam negeri maupun
luar negeri. Eggie Jasmin merupakan
seorang desainer yang sudah cukup
dikenal dan memiliki kemampuan yang
tak perlu diragukan lagi. Saat ini ia
merupakan seorang senior supervisor
window dresser di PT Delami Kharisma
Busana. Ia juga pernah menjadi Junior
Visual Merchandiser & Window Dresser
di sebuah brand yakni Giordano.
Untuk nama-nama national costume
yang dikenakan para Putra Putri binaan
Yayasan EL JOHN Indonesia yakni The
Grandeur of Ti’I Langga gambaran Suku
Rote di NTT. Pakaian adat Suku Rote
terpilih menjadi simbol pakaian adat
Provinsi NTT di tingkat nasional karena
memiliki model yang khas sejarah,
keunikan dan juga filosofi yang terdapat
dalam busana tersebut. Keunikan itu
terletak pada topi yang disebut Ti’I
Langga yang bentuknya mirip dengan

topi Mexico yaitu topi Sombrero.
Topi ini merupakan sebuah penutup
kepala yang terbuat dari daun lontar
kering yang melambangkan jiwa
kepemimpinan, kewibawaan dan
percaya diri.
Nama national costume lainnya yang
dipakai adalah The Indonesian Komodo
Dragon. Busana merupakan simbol
kekuasaan dan kebanggaan etnis di
sebagian besar masyarakat di kepulauan
NTT. Busana ini menggambarkan
biawak komodo yang merupakan
spesies kadal yang ditemukan di pulau
komodo Indonesia, Rinca Flores dan
Gili Motang anggota. Komodo adalah
keluarga biawak varanidae, itu adalah
spesies kadal terbesar yang masih ada,
tumbuh dengan panjang maksimum 3
matres (10 kaki) dalam kasus langka dan
beratnya mencapai sekitar 70 kilogram.
Kemudian national costume
berikutnya adalah The Freezing Queen
From Soe. Busana ini merupakan simbol
dari julukan Ibu kota Kabupaten Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
ini. Dijuluki sebagai The Freezing City
sebab cuacanya nan lebih dingin
ketimbang kota lain di Pulau Timor.
Udara di Soe memang cenderung sejuk.
Berdiri di ketinggian 792 mdpl
dengan tingkat kemiringan 40 derajat,
kawasan Soe dilengkapi tekstur
perbukitan dan struktur tanah nan

bergulung-gulung.
Nama national costume selanjutnya
adalah Bula molik atau bulan sabit yang
merupakan aksesoris yang dikenakan
di kepala wanita ketika mengenakan
pakaian adat khas Rote Ndao. Bula
molik memiliki filosofi kepercayaan
yang teguh kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa. Ukiran bunga pada bula molik
melambangkan keindahan. Tiang lurus
pada bagian tengah melambangkan
keyakinan yang teguh kepada Tuhan.
Sedangkan bintang melambangkan
posisi Tuhan yang maha tinggi di atas
segalanya.
Dan nama national costume yang
terakhir dinamai The Spirit Sandel
Wood Warrior of Sumba. Sandelwood
sendiri merupakan jenis kuda pacu asli
Indonesia yang dikembangbiakan di
Pulau Sumba.
Hewan tersebut pun melambangkan
kegigihan dalam segala hal. Sedangkan,
Upacara Pasola adalah tradisi perang
adat di mana kedua kelompok
penunggang kuda saling berhadapan,
kejar-mengejar, sembari melemparkan
lembing kayu ke arah lawan.
Upacara tersebut biasa diselenggarakan setiap satu tahun sekali
ketika masa tanam tiba. Upacara
Pasola berhubungan dengan persiapan
pengerjaan lahan. Tak hanya itu, ada
pula yang beranggapan percikan
darah di upacara tersebut mempunyai
kekuatan magis untuk menyuburkan
dan menumbuhkan tanaman.
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BANTU PMI SEDIAKAN STOK DARAH
YAYASAN EL JOHN INDONESIA KEMBALI GELAR DONOR DARAH
Yayasan EL JOHN Indonesia cabang
Pacitan terus berkomitmen membantu
Palang Merah Indonesia (PMI) dalam
penyediaan darah untuk wilayah
Pacitan. Komitmen tersebut dibuktikan
Yayasan EL JOHN Indonesia cabang
Pacitan dengan menggelar kegiatan
donor darah di Kawasan Parai Beach
Resort Telengria,pada 26 Juni 2022.
Kegiatan donor darah ini, juga
menjadi kegiatan sosial yang rutin
diselenggarakan Yayasan EL JOHN
Indonesia cabang Pacitan setiap tiga
bulan sekali. Kegiatan donor darah
yang selalu digelar Yayasan EL JOHN
Indonesia cabang Pacitan tidak pernah
sepi dari peserta donor. Pada kegiatan
kali ini, antusias masyarakat untuk
mendonorkan darah begitu besar,
bahkan banyak peserta donor yang
sudah berdatangan ke lokasi kegiatan
sejak pagi hari.
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Besarnya minat masyarakat yang
mengikuti donor darah ini, juga tak
lepas dari peran panitia penyelenggara
yang melakukan sosialisasi jauh-jauh

hari kepada masyarakat Pacitan,
baik melalui media sosial maupun
pemberitaan. Bahkan sehari sebelum
kegiatan ini digelar, pihak panitia
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menghubungi peserta agar tidak lupa
dengan kegiatan donor darah.
Sebelum diambil darahnya, para
peserta diwajibkan untuk diperiksa
kesehatannya mulai dari tekanan darah
maupun HB-nya.
“Jadi untuk peserta yang datang
mengisi daftar hadir, setelah mengisi
daftar hadir langsung ke petugas PMI
untuk cek golongan darah maupun HB
nya dulu. Setelah proses pemeriksaan
golongan darah dengan HB nya,
kemudian dilanjutkan dengan cek
tensi atau tekanan darah. Kalau itu
semua sudah memenuhi persyaratan
baru kita ambil darahnya,” kata Ketua
Yayasan EL JOHN Indonesia cabang
Pacitan Suyitno saat diwawancarai
tim liputan Inspira.

Alhasil kegiatan donor darah ini,
berhasil mengumpulkan 33 kantong
dengan perincian sebagai berikut
• Golongan darah A: 10 kantong
• Golongan darah B: 8 kantong
• Golongan darah O: 10 kantong
• Golongan darah AB: 5 kantong
Bagi masyarakat yang mendonorkan
darahnya mendapat voucher masuk
gratis ke area Parai Telengria dari
Yayasan EL JOHN Indonesia di
tambahan bingkisan dari PMI Kabupaten
Pacitan.
“Nantinya kalau ada pendonor darah
yang berturut-turut mengikuti kegiatan
donor darah yang diselenggarakan
Yayasan EL JOHN Indonesia akan
diberikan piagam penghargaan,” ujar

Suyitno.
Suyitno berharap kegiatan donor
darah ini dapat terus dilakukan oleh
Yayasan EL JOHN Indonesia cabang
Pacitan untuk membantu ketersediaan
stok darah bagi masyarakat Pacitan
yang membutuhkan.
“Harapan dari Yayasan EL JOHN
Indonesia cabang Pacitan bisa
berkelanjutan dan dari PMI sendiri,
Alhamdulillah sudah ada kerja sama, jadi
kami kami terus menjalin komunikasi
dengan PMI, karena di Pacitan untuk
darah benar-benar sangat kurang dan
sangat dibutuhkan oleh warga,” ungkap
Suyitno.
Menurut Suyitno, Yayasan EL JOHN
Indonesia cabang Pacitan terpanggil
untuk membantu PMI Kabupaten
Pacitan, pasalnya PMI tidak dapat
bekerja sendiri dalam menyediakan
stok darah.
“Stok darah sering kosong di
PMI, makanya kami dari Yayasan EL
JOHN Indonesia berkomitmen untuk
mengadakan donor darah setiap
tiga bulan sekali sehingga dapat
membantu PMI dalam penyediaan
darah, jadi ini sudah menjadi tugas
dan tanggungjawab kami,” tutup
Suyitno. (Sigit)
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PERAN NYATA YAYASAN TARUMANAGARA
DALAM MEMAJUKAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA
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 JULI 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.
“Mudah-mudahan saya rasa Pancasila
akan memberikan suatu spirit baru buat kita,
semangat baru buat kita, untuk bagaimana

www.eljohn.tv
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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
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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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HKTI GELAR RAKERNAS 2022
UNTUK MEMANTAPKAN KONSOLIDASI ORGANISASI
Untuk memantapkan konsolidasi
organisasi, Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI) menggelar Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) tahun 2022 di Hotel
Discovery Ancol, Jakarta, 1 Juli 2022.
Rakernas dibuka oleh Jenderal TNI (Purn)
Dr. H. Moeldoko, SIP dengan memukul
gong dengan didampingi antara lain Ketua
Badan Pertimbangan Organisasi (BPO)
HKTI Oesman Sapta Odang dan Ketua
Panitia Pelaksana Ir Doddy Imron Cholid.
Dalam amanatnya, Moeldoko meminta
seluruh DPD HKTI di Indonesia Segera
laksanakan konsolidasi organisasi, baik
di tingkat Kabupaten/Kota,Kecamatan,
Kelurahan/Desa sampai dengan tingkat
Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) agar
organisasi HKTI cepat berkembang menjadi
besar dan memiliki jaringan luas sampai
tingkat pedesaan, sehingga kemajuan
petani/pertanian dan atau persoalan yang
timbul dapat diketahui secara aktual.
“Karena kita bicara konsolidasi, saya

pesan supaya struktur kita itu menyentuh
sampai gapoktan. Kalau gapoktan nanti
di bawah teman-teman semuanya,
maka RDKK itu yang diusulkan itu dari
daerah-daerah dikawal oleh para DPD dan

suratnya nanti dikirimkan ke DPP. Saya
bisa memperjuangkan untuk kepentingan
pertanian, saya bisa mengawalnya itu,”
kata Moeldoko disambut tepuk tangan
para pimpinan dan perwakilan DPD HKTI
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yang hadir dari seluruh Indonesia.
Amanah lain yang disampaikan Kepala
Staf Presiden ini, terkait permasalahan
Sumber Daya Manusia (SDM). Moeldoko
ingin para DPD dapat mengajak generasi
muda berperan aktif di sektor pertanian.
Generasi muda merupakan generasi melek
digital yang dapat membantu kepentingan
pertanian maupun petani.
“Kita ini sudah memasuki dunia digital
yang tidak bisa kita lepaskan, maka ajaklah
anak-anak muda baik di on farming maupun
off farming-nya, baik di budidayanya
maupun di non budidaya, gunakan semua
yang ada yang berkaitan dengan digital,”
ujar Moeldoko.
Moeldoko ingin program yang dibahas
dalam Rakernas merupakan program yang
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lahir dari daerah sehingga mengetahui
permasalahan pertanian yang terjadi di
daerah.
“Teman-teman semua saya yakin
Rakernas ini membawa perubahan dan
saya juga yakin teman-teman semuanya
tidak pernah kendor. Karena kita yakini,
apa yang kita lakukan untuk kepentingan
masyarakat petani Indonesia. Jangan
pernah mengeluh, jangan pernah menyerah,
karena kehadiran kita semuanya ditunggu
oleh masyarakat petani Indonesia,” tutur
Moeldoko.
Hal senada juga disampaikan Ketua
BPO HKTI Oesman Sapta Odang terkait
dengan persoalan pertanian yang terjadi
di daerah. Pria yang akrab disapa OSO
ini, berharap agar Rakernas membahas
usulan-usulan yang
disampaikan para
DPD.
“Jadi jangan
kita terlalu banyak
mengatur. Kita
aturan sedikit,
tapi terjemahkan
oleh
daerahdaerah maksud
dan tujuannya.
Yang menjadi
pertanyaan lagi
adalah masalah
kebutuhan-

kebutuhan petani di daerah, pupuk, bibit
dan segala macam, itu perlu dibahas
dalam rakernas ini. Jadi saudara jangan
ragu-ragu karena kami di DPP HKTI ini,
pasti akan mempertimbangkan sesuatu
solusi yang mendukung kemakmuran bagi
daerah saudara masing-masing,” ujar OSO.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana
Ir Doddy Imron Cholid menjelaskan bahwa
keputusan yang diambil dalam rakernas
ini akan segera dijalani oleh pengurus
HKTI baik di tingkat DPP maupun DPD.
Untuk hasil Rakernas ini yang memerlukan
diskusi lebih lanjut akan diserahkan
kepada Kementerian-kementerian yang
membidangi sektor pertanian.
“Saya pastikan dari semua provinsi
masalah pasti berlain-lainan, ada masalah
harga, ada masalah minyak, ada masalah
panen, ada masalah bibit, semua kita
tapung dan diskusikan. Sebagian nanti
akan kita salurkan, mana yang harus ke
Kementerian Pertanian, Kehutanan dan
mana yang harus ke BPN. Memang HKTI
ini adalah bridging institusi, institusi yang
menjembatani kepentingan petani dengan
lembaga-lembaga terkait,” terang Doddy.
Pada pembukaan Rakernas ini,
Ketua Umum HKTI melantik pengurus
DPD HKTI untuk tiga provinsi yakni
Yogyakarta, Sulawesi Tenggara dan
Kalimantan Timur. Pelantikan ditandai
dengan dengan dibacakannya naskah
pelantikan oleh Ketua Umum HKTI. Diakhir
acara pembuka Rakernas, dilakukan
pemotongan tumpeng sebagai rasa syukur
atas terselenggarakannya Rakernas.
Untuk menyaksikan video
lengkapnya, silahkan scan pada
QR berikut
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community update

TERPILIH SEBAGAI KETUM DPP GIPI PERIODE 2022-2027,

HARIYADI SUKAMDANI AKAN JADIKAN
PARIWISATA INDONESIA TERDEPAN DI ASEAN
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) resmi memiliki nahkoda
baru. Ia adalah Hariyadi Sukamdani yang
terpilih sebagai Ketua Umum DPP GIPI
periode 2022-2027. melalui Musyawarah
Nasional (Munas) II GIPI Tahun 2022 yang
dilangsungkan di Hotel Grand Mercure
Harmoni, Jakarta, pada Kamis petang
(30/06/2022).
Terpilihnya Haryadi, dilakukan secara
aklamasi, karena tidak ada lagi yang
mengajukan sebagai bakal calon Ketua
Umum DPD GIPI yang memenuhi persyaratan. Kebanyakan peserta Munas
yang hadir menyetujui terpilihnya Haryadi
untuk memimpin GIPI selama lima tahun
mendatang.
Setelah terpilih, pimpinan sidang
membacakan SK Penetapan Hariyadi
sebagai Ketua Umum DPP GIPI periode
2022-2027. Pembacaan SK ini disambut
Hariyadi dengan memohon doa restu

kepada peserta munas atas tugas yang
diembannya ini.
“Bismillahirrahmanirrahim, dengan

nama Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Hariyadi
Sukamdani menerima amanah dari Munas
kedua GIPI sebagai Ketua Umum. Insya
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Allah, saya mohon doanya bapak ibu
sekalian, semoga saya dan kepengurusan
yang akan datang dapat diberi kekuatan untuk mengemban amanah ini, sebaik-baiknya
untuk kemajuan Indonesia dan tentunya
sektor pariwisata,” kata Hariyadi
Setelah memohon doa restu, Hariyadi
menerima bendera pataka dari Didien
Junaedi ketua DPP GIPI priode 2016-2021
menyerahkan pataka GIPI kepada Hariyadi
sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi
DPP GIPI yang baru untuk masa priode
2022-2027. Penyerahan bendera Pataka
sebagai simbol dilanjutkannya jabatan
Ketua Umum DPD GIPI oleh Hariyadi.
Pada kesempatan ini, Hariyadi menyampaikan visi dan misi yang diusungnya.
Untuk visi, GIPI akan mengoptimalkan
perannya untuk menjadikan sektor pariwisata Indonesia menjadi sektor unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi
Nasional dan menjadi yang terdepan di
Kawasan ASEAN
“Menurut pandangan kami, ini adalah
visi yang kita bangun bersama. Negara
kita adalah negara yang besar. Negara
dengan penduduk nomor empat terbanyak di dunia.Negara yang mempunyai
garis pantai terpanjang nomor dua di
dunia setelah Kanada. Negara yang paling
banyak mempunya latar belakang budaya
yang sangat luar biasa. Kalau kita kalah
dengan Thailand, kalah dengan Malaysia
itu yang salah adalah kita. Karena itu,
kami mengusung visi ini agar kita dapat
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mengalahkan Thailand. Ini adalah tekad
kita bersama,” ujar Hariyadi
Sementara itu, untuk misi yang dijalani
yakni Konsolidasi seluruh stakeholder
pariwisata nasional, mendorong regulasi
yang kondusif untuk sektor Pariwisata,
mendorong pertumbuhan investasi sektor
pariwisata, meningkatkan kualitas SDM dan
perluasan lapangan kerja serta perluasan
jaringan internasional
Misi tersebut dijabarkan oleh Hariyadi
sebagai rencana strategis ke depan yang
diberi nama Panca Dharma DPP GIPI periode
2022-2027. Rencana strategis itu yakni:
1. Konsolidasi Stakeholder Pariwisata
Nasional
2. Mendorong regulasi yang kondusif
untuk sektor pariwisata
3. Meningkatkan Kualitas SDM dan perluasan lapangan kerja
4. Mendorong pertumbuhan investasi
pariwisata
5. Perluasan jaringan internasional.
Seperti diketahui sepak terjang Hariyadi di organisasi tidak diragukan lagi.
Ia sudah lama berkecimpung di dunia
organisasi seperti Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) dan Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Di
dua organisasi tersebut Heryadi tercatat
sebagai Ketua Umumnya.
Sementara itu untuk karir, Hariyadi
antara lain menjabat sebagai Presiden
Direktur PT. Hotel Sahid Jaya International

Tbk dan Vice President Sahid Group.
Pada Munas kedua ini juga dilantik
kepengurusan GIPI periode 2022-2027.
Pelantikan dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)
Sandiaga Uno dengan membacakan SK
Pelantikan.
Menparekraf mengucapkan selamat
atas terpilihnya Ketua Umum DPP GIPI dan
terbentuknya kepengurusan GIPI yang baru
dan diharapkan kepengurusan ini dapat
membantu Pemerintah memulihkan kembali
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kemenparekraf bersama GIPI, Insyaallah akan melakukan langkah-langkah
pemulihan kita akan inovasi, adaptasi
dan kolaborasi dan bersama untuk 3G.
Yang pertama gecep yaitu g gerak cepat,
yang kedua geber gerak bersama dan
yang ketiga gaspol garap semua potensi
termasuk potensi online untuk ciptakan
program-program untuk memulihkan
pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata
Menparekraf.
Menparekraf juga berharap GIPI dapat
memberi masukan untuk revisi Undang-undang nomor 10 tentang kepariwisataan.
“Tahun depan ditargetkan untuk melakukan
revisi undang-undang Nomor 10 Tahun
2009, berarti kita perlu mitra kerja, kita
perlu Mitra konsultasi dan kita perlu ada
komunikasi antara para anggota asosiasi
GIPI pusat maupun GIPI daerah. Saya
berharap Mas Hariyadi dapat merangkul
semua asosiasinya harus merangkul untuk
dapat memberikan masukan disaat revisi
dilakukan,” ungkap Menparekraf. (Sigit)
Untuk menyaksikan video
lengkapnya, silahkan scan pada
QR berikut
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