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Pandemi Covid-19 yang ikut menghantam Indonesia berdampak pada 
sektor usaha. Tidak sedikit perusahaan yang terpaksa mencutikan se-
mentara karyawannya, bahkan ada yang juga melakukan Pemutusan 
Hubungan kerja (PHK).

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), hingga 27 Mei 2020, 
ada 3.066.567 pekerja yang terkena PHK akibat pandemi ini. Dari jumlah 
tersebut, 1.757.464 data pekerja telah cleansing. Artinya sudah diketahui 
by name-by address. Sisanya, 1.274.459 pekerja masih dilakukan cleansing.

Dari sebanyak 1.757.464 pekerja terdampak Covid-19, sebanyak 380.221 
pekerja di antaranya merupakan pekerja sektor formal ter-PHK. Sisanya, 

1.058.284 pekerja sektor formal dirumahkan dan 318.959 pekerja informal (termasuk UMKM) yang 
terdampak.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, pandemi Covid-19 sangat memukul 
kondisi sosial dan ekonomi nasional. Kondisi ini membuat sejumlah perusahaan mengambil inisiatif 
untuk melakukan efisiensi. Untuk membantu para pekerja, Menteri Ida membuat terobosan untuk 
membantu para korban PHK.

Terobosan itu adalah menggulirkan program padat karya yang melibatkan para pekerja ter-PHK, yakni 
melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan perusahaan.

Program padat karya ini adalah program reguler setiap tahun yang dimiliki Kemenaker. Program tersebut 
diperuntukan untuk infrastruktur, namun karena ada pandemi Covid-19, program tersebut dialihkan 
untuk membantu para pekerja yang dirumahkan.

Kegiatan penyemprotan dipilih karena kegiatan itu masih menjadi bagian dari program padat karya 
kebersihan lingkungan. Biasanya padat karya infrastruktur itu membangun infrastruktur, tapi kali ini 
kita arahkan untuk penyemprotan desinfektan melibatkan teman-teman pekerja yang ter-PHK atau 
dirumahkan. 

Pada edisi kali ini, Majalah Travel Club berkesempatan menjadikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 
sebagai cover majalah Travel Club edisi Juli 2020.

Tidak ketinggalan 8 Destinasi Wisata Keluarga pilihan sudah siap kami orbitkan dan alasan mengapa 
tempat-tempat tersebut menjadi yang terdepan.

Pada kesempatan kali ini pula izinkan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Kementerian, 
Pemerintah daerah seluruh Indonesia, Pihak Swasta, seluruh partnership serta para pembaca setia kami 
yang terus mendukung Majalah Travel Club Indonesia menjadi yang terdepan selama ini.
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Izin Terbit : SK MENPEN RI 

No.1402/SK/DITJEN PPG/STT/1988
Izin Diperbaharui : 

Tanggal 17 DESEMBER 1998
No. 881/SK MENPEN/SIUP/1998  
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“Bercerita soal Pariwisata Indonesia, adalah sebuah 
cerita yang tidak berujung, karena objek pariwisata 
yang sudah di kembangkan saat ini masih belum 
seberapa di banding kan objek objek yang masih 
belum terjamah di berbagai pelosok indonesia 
yang sangat luas ini, bayangkan kapan kita punya 
kesempatan untuk bisa menjelajahi 17.405 Pulau 
yang terbentang dari sabang sampai ke papua sana 
? Jadi mari ikut kami menikmati Pesona Indonesia, 
artikel kami dapat di baca melalui media cetak, 
media digital, video atau bahkan melalui radio 
FM atau radio streaming yang dapat di akses dari 
seluruh dunia, ayo mari kita berwisata, jelajahi 
Nusantara kita sebelum pergi jauh ke negeri orang”. 

EL JOHN Media merupakan sebuah media yang 
terintegrasi terdiri dari media Televisi, Radio FM, 
Radio Streaming, Portal berita, Majalah Cetak dan 
Online, dalam bahasa Indonesia dan Mandarin 
 
Sebuah berita Anda, akan di tayangkan dalam 
Platform Digital yang terintegrasi ke media-media 
lain dalam bentuk edisi cetak maupun online dalam 
bahasa Indonesia dan Mandarin

TOURISM
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Diprediksi sektor pariwisata men-
jadi sektor yang mulus untuk bangkit 
kembali di masa tatanan hidup baru 
atau new normal. Dengan menjalani 
protokol kesehatan dengan benar, 
wisatawan dapat menikmat  ber-
wisata ke suatu destinasi. Namun 
ada pergeseran yang akan dilakukan 
masyarakat untuk berwisata.

CEO TX Travel Anton Thedy menye-
but pergeseran itu mengarakan pada 
lokasi wisatanya. Dimana, masyarakat 
akan memilih berwisata yang jaraknya 
tidak jauh. Ada dua nama yang nanti 
digandrungi masyarakat yakni micro 
tourism dan local tourism. 

Anton Thedy menjelaskan, untuk 
micro lebih mengarah ke destinasi 
wisata yang lokasinya  masih ber-
ada di dalam kota. “Saya akan pergi 
dengan kendaraan sendiri ke tempat 
yang bisa pergi yang dekat-dekat nah 
ini yang dinamakan Micro dan kalau 
sudah seperti itu, mulai yang tadi-

nya saya tidak lihat di Ancol ini ada 
yang namanya pasar seni, saya tau 
ada pasar seni tetapi hari-hari biasa 
saya tidak lewat ke situ, cuma lewat 
saja, tetapi sekarang turun melihat  
di pasar seni ini ada apa sih, yang 
jualan ini ada apa sih,” kata Anton saat 
menjadi pembicara dalam program 
Indonesia Tourism Forum (ITF) yang 

ditayangkan EL JOHN TV. 
Anton menjelaskan masyarakat 

nanti akan lebih memperhatikan lokasi 
wisata yang berada di likungannya, 
karena untuk keamanan dan kesela-
matan kesehatannya. Destinasi wisata 
yang letaknya berada di kota pun tak 
jauh menariknya dengan lokasi wisata 
yang ada daerah lain. Hal ini dapat 

DIPREDIKSI MICRO DAN LOCAL TOURISM 
AKAN POPULER  DI ERA NEW NORMAL
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menjadi obat rindu bagi masyarakat 
yang sudah tidak sabar untuk ber-
wisata.

“Micro itu ada di sekeliling kita. 
Di Jakarta itu ada apa, saya pilih tra-
velingnya, tourismnya ada di Jakarta. 
Yang tadinya misalnya baru tau ternya-
ta ada gereja portugis misalnya, lalu 
ada gereja ayam di Pasar Baru yang 
punya Belanda. Ternyata di daerah 
Tugu ada keroncong yang dari pening-
galan Portugis. Dulu-dulu saya cuma 
denger dan baca aja. Sekarang saya 
menjadi tertarik untuk pergi, itu micro,” 
ujar pengusaha sukses di bidang biro 
perjalanan ini. 

Sementara untuk local, Anton 
Thedy menyebut lebih ke destinasi 
di daerah lain  namun jaraknya tidak 
jauh dengan tempat tinggal si wisa-
tawan, seperi dari Jakarta ke Puncak 
dan sebaliknya. “Bedanya dengan lokal, 
yang tadinya udah lama ga pergi ke 
Puncak, sekarang perginya ke Puncak, 
keluar dari kota sendiri perginya ke 
lokal. Lokalnya seperti apa, lokalnya 
misalnya contoh yang konkret Jakarta 
pergi sampai ke Bandung. Dari Ban-
dung pergi sampai ke Jakarta. Tidak 

melakukan dari Jakarta pergi ke Me-
dan. Jakarta ke Bali, Jakarta misalnya 
ke Makassar. Itu nanti akan berkurang, 
makanya di sini disebutkan growth, 
pertumbuhan yang besar dari local 
tourism,” terang Anton Thedy. 

Anton Thedy pun berpesan kepada 
masyarakat yang beriwsata baik ke 
destinasi yang paling dekat atau lokal, 
tetap memperhatikan kesehatannya 
dengan mematuhi protokol kesehatan 
yang ditetapkan Pemerintah. 

Seperti diketahui Kemenparekraf 
sedang menyiapkan protokol kenor-
malan baru (new normal) di sektor 
pariwisata untuk diterapkan oleh 
pelaku bisnis terkait.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Wishnutama Kusubandio 
mengimbau pelaku bisnis sektor pa-
riwisata untuk melakukan penyesuaian 
yang fokus pada aspek kebersihan, 
kesehatan, dan keamanan untuk 
bisa bertahan pada masa pandemi 
Covid-19.

“Kami telah menyiapkan protokol 
dan saat ini sedang dilakukan harmo-
nisasi dari semua kementerian yang 
tangani bidang-bidang tertentu untuk 

nantinya diterbitkan oleh Kementerian 
Kesehatan,” kata Wishnutama.

Dia menambahkan apabila Ke-
menterian Kesehatan telah mener-
bitkan aturan tersebut, pihaknya akan 
segera mengeluarkan beleid-beleid 
turunannya. Aturan turunan terse-
but diharapkan menjadi acuan dalam 
pembuatan panduan berbentuk video 
maupun buku.

Menurutnya, protokol kenormalan 
baru perlu diatur agar tidak terjadi 
tumpang-tindih, baik bagi regulator 
maupun pelaku wisata. Apalagi, Pre-
siden Joko Widodo telah meminta agar 
protokol harus dilaksanakan dengan 
baik, tidak tergesa-gesa, sehingga nanti 
saat sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif dibuka bisa produktif dan tetap 
aman dari Covid-19.

Wishnutama menilai destinasi yang 
akan cepat pulih nantinya adalah tem-
pat-tempat yang siap dengan protokol 
kesehatan tersebut. Kendati demikian, 
seluruh pemangku kepentingan pa-
riwisata dan ekonomi kreatif diminta 
optimistis sektor ini akan mampu 
bang kit. (Sigit)

Sumber Foto : www.indonesiamandiri.web.id
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Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) 
menganggap sektor pariwisata di Bin-
tan, Kepulauan Riau, sebagai salah satu 
destinasi yang siap menerapkan protokol 
kesehatan menyambut tatanan ke normalan 
baru.

Deputi Bidang Produk Wisata dan 
Penyelenggaraan Kegiatan (Events) 
Kemenparekraf/Baparekraf Rizki Han-
dayani saat Webinar dengan tema usaha 
pariwisata berbasis masyarakat di Bintan 
dalam menghadapi kondisi new normal , 
Selasa (9/6/2020) menjelaskan, Bintan 
ini termasuk destinasi yang siap di buka 
Jika Singapura sudah membuka wilayah 
perbatasannya. Namun untuk menghadapi 
hal itu, seluruh stakeholder pariwisata di 
Bintan harus benar-benar menyiapkan 
SOP dan pedoman kesehatan.

“Karena kita tahu di kawasan wisata 
Lagoi dan sekitarnya, SOP ini sudah dite-
rapkan. Namun kita perlu mempersiapkan 
standar kesehatan untuk menyambut wisa-

tawan agar saat mereka datang merasa 
aman saat berwisata di Bintan,” ujar Rizki 
Handayani.

Dalam Webinar tersebut, hadir pula 
sebagai narasumber, Kepala Dinas Pa riwisata 
dan Kebudayaan Bintan Wan Ruddy Iskan-
dar, Founder dan Direktur INDECON Ary 
S. Suhandi, dan Ketua ASITA Bintan Sapril 
Sembiring.  

Rizki Handayani mengatakan, pandemi 
COVID-19 memberikan dampak perubahan 
dari sektor pariwisata. Pertama marketnya, 
lalu kedua adalah destinasi itu sendiri, di-
mana perubahan destinasi tersebut terlihat 
dari sektor atraksi, akses, dan amenitas.  

Dari segi market, lanjut Rizki, juga 
akan mengalami perubahan baik dari 
segi kuantitas maupun dari segmen atau 
kualitasnya. Sebelum pandemi COVID-19, 
Menteri pariwisata sudah mencanangkan 
sektor pariwisata ke depan bertransformasi 
dan menekankan pada quality tourism.   

Ke depan akan ada tiga skenario ber-
wisata, yang pertama travel defense atau 
mereka yang berwisata tanpa memikirkan 

kondisi yang saat ini terjadi, yang penting 
mereka berwisata. Ini sangat mengkhawa-
tirkan karena pandemi ini belum selesai. 
Kemudian travel phobia adalah yang tidak 
mau kemana-mana. Kemudian travel wise, 
yakni traveler yang sangat memperhati-
kan banyak aspek dan terutama protokol 
kesehatan.

“Untuk itu perlu SOP sebagai pedoman 
dalam pengelolaan destinasi wisata. Ada 
untuk subjeknya, yaitu protokol bagi pekerja, 
wisatawan, pengelola, hingga pihak keti-
ga dalam hal ini tour operator atau travel 
agen. Kemudian objeknya dimana tidak 
hanya kebersihan bagaimana objek yaitu 
memenuhi standar keselamatan. Tidak 
susah menerapkannya,” katanya.

 Kepala Dinas Pariwisata dan Ke-
budayaan Bintan Wan Ruddy Iskandar 
menjelaskan, Bintan saat ini sudah ma-
suk dalam zona hijau yang ini kemudian 
menjadi peluang untuk mengembangkan 
pariwisata di Bintan.

Kemenparekraf juga telah mendorong 
sektor pariwisata di Bintan terutama yang 
berbasis masyarakat Community Base 
Tourism (CBT) untuk segera bergerak. 
“Kesiapan masyarakat menjadi pekerjaan 
rumah kita bersama. Ketika dibuka namun 
masyarakatnya belum siap itu menjadi 
perhatian. Termasuk masyarakat di sekitar 
daya tarik wisata,” katanya.

BINTAN SIAP TERAPKAN 
PROTOKOL KESEHATAN 
SAMBUT KENORMALAN BARU
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Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif memperkuat sinergi dengan ke-
menterian/lembaga dalam upaya mem-
perkuat indeks daya saing pariwisata/
Travel Tourism Competitiveness Index 
(TTCI).

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Ke-
menparekraf/Baparekraf, R Kurleni Ukar 
dalam keterangannya, Selasa (9/6/2020) 
mengatakan peningkatan indeks daya 
saing pariwisata merupakan salah satu 
target dalam RPJMN yang ingin diwujudkan 
oleh Kemenparekraf. Untuk itu pihaknya 
membentuk tim yang akan berkoordinasi 
intens dengan kementerian/lembaga ter-
kait guna memastikan indeks daya saing 
pariwisata Indonesia dapat meningkat.

“Setidaknya ada 18 kementerian/lem-
baga yang menjadi mitra strategis bagi 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, terkait dengan pilar-pilar pening-
katan daya saing pariwisata Indonesia. 

Sehingga, penting untuk melakukan sinergi 
dengan kementerian/lembaga tersebut 
guna meningkatkan posisi daya saing pa-
riwisata Indonesia di pasar global,” kata 
Kurleni Ukar.

Berdasarkan data Travel & Tourism 
Competitiveness Index (TTCI) yang dike-
luarkan World Economic Forum (WEF) 
pada 2019, dari 14 pilar yang menjadi pe-
nilaian daya saing pariwisata, Indonesia 
memiliki keunggulan kompetitif pada 5 pilar 
yaitu Price Competitiveness, Prioritization 
of Travel & Tourism, International Openness, 
Natural Resources, serta Cultural Resources 
& Business Travel. Sementara itu, pariwisata 
Indonesia dihadapkan dengan 5 tantangan 
terbesar terkait daya saing Environmental 
Sustainability, Health & Hygiene, Tourist 
Service Infrastructure, Safety & Security, 
serta ICT Readiness.

Ia menegaskan bahwa Kemenparekraf 
tidak bisa bergerak sendiri, untuk itu diper-
lukan koordinasi yang baik dengan seluruh 

KEMENPAREKRAF PERKUAT SINERGI 
UNTUK TINGKATKAN 
DAYA SAING PARIWISATA

pihak terkait.
“Dalam pilar infrastruktur misalnya, 

tentu terkait dengan peran Kementerian 
Perhubungan juga Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat,” 
ujar Kurleni Ukar.

Ia pun mengapresiasi kementerian/
lembaga yang memberikan dukungan 
dengan maksimal. Peningkatan indeks 
daya saing pariwisata melalui indikator 
TTCI tersebut diharapkan akan memberi 
banyak manfaat positif, diantaranya untuk 
meningkatkan citra pariwisata Indone-
sia, memberikan nilai tawar dalam aspek 
permintaan pariwisata serta investasi.

“Pariwisata ditetapkan sebagai leading 
sector adalah bukti keseriusan pemerintah 
untuk terus membenahi segala aspek pem-
bangunan pariwisata di Indonesia yang 
berkelanjutan baik dengan memperhatikan 
aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, 
serta aspek lingkungan hidup”.

Dengan sinergi ini diharapkan target 
peringkat Indonesia dalam indeks daya 
saing pariwisata di tahun 2021 di urutan 
36-39 dapat terwujud.
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Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) 
bersama stakeholder pariwisata di Nusa 
Tenggara Barat (NTB) mempersiapkan 
protokol kesehatan dan SOP menyambut 
kenormalan baru di sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif (parekraf).

Sekretaris Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Ni Wayan Giri Adnyani saat 
webinar dengan tema “New Normal For 
The Hospitality Industry” Kamis (4/6/2020) 
menjelaskan, pandemi COVID-19 telah 
membuat perilaku manusia yang baru 
dimana masyarakat jauh lebih peduli ter-
hadap faktor-faktor kebersihan, kesehatan, 
dan keamanan termasuk untuk destinasi 
pariwisata.

“Nantinya, semua industri akan lebih 
mengedepankan protokol kesehatan, akan 
diletakan menjadi protokol paling pertama 
baru diikuti protokol lainnya karena kita 
menghadapi krisis yang berbasis virus, 
yang tidak bisa dilihat kasat mata. Namun 
kita tidak boleh terus menerus terpuruk 
dan harus bangkit meneruskan pemba-

ngunan dengan menyusun strategi, dan 
menerapkan SOP protokol kesehatan dalam 
keseharian di institusi masing-masing,” 
ujarnya.

Webinar turut dihadiri Dirut Poltekpar 
Lombok Hamsu Hanafi, Kepala Dinas Pari-
wisata NTB Lalu Moh Faozal, CEO Azana 
Hotel dan Resort Dicky Sumarsono, Chair-
man IHGMA NTB Ernada Agung Dewobroto, 
dan Head of Business Hotel Management at 
Bina Nusantara University Arif Zulkarnain.

Giri menjelaskan, Kemenparekraf te-
rus berkoordinasi dengan Kementerian 
Kesehatan dan lembaga terkait dalam 
menyiapkan protokol kesehatan dan ve-
rifikasi implementasi Standar Operasional 
Prosedur Clean, Health, and Safety (SOP 
CHS) dengan baik dan benar sesuai stan-
darisasi yang ditetapkan.

“Gerakan CHS ini bertujuan untuk 
meningkatkan kepercayaan wisatawan 
terhadap destinasi dan industri pariwisata 
Indonesia usai COVID-19 sehingga destinasi 
akan siap menerima kunjungan wisatawan, 
yang pada tahap awal pasti akan didominasi 
oleh wisatawan domestik,” kata Ni Wayan 
Giri Adnyani.

Dirut Poltekpar Lombok Hamsu Hanafi 
menjelaskan, tren tatanan baru kenorma-
lan baru dianggap sangat penting dalam 
menghadapi sektor pariwisata ke depan. 
Poltekpar sebagai lembaga pendidikan 
vokasi bidang pariwisata ingin berkon-
tribusi secara luas bagi masyarakat dan 
khususnya industri hospitality.

“Dalam webinar kali ini, kami hadirkan 
birokrasi, praktisi, dan akademisi, ketiga 
komponen ini akan memberikan solusi 
dan menyikapi dampak dari pandemi 
COVID-19 sebagai langkah dan upaya 
menyambut normal baru khususnya di 
Lombok,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Moh 
Faozal mengatakan pihaknya ingin segera 
kembali menghidupkan “mesin” pariwisata 
yang vakum akibat pandemi COVID-19.

Ia mengatakan ketika sektor pa-
riwisata NTB dibuka kembali akan ada 
lima destinasi pilot project yang dibuka 
secara bertahap, mulai dari kawasan Gili 
(Air, Meno, Trawangan), Taman Nasional 
Gunung Rinjani, Islamic Center, Kawasan 
Mandalika, dan destinasi di Pulau Sumbawa 
yaitu Pulau Moyo.

“Kawasan tiga Gili menjadi pilot project 
saat sektor pariwisata di buka lantaran 
di sana lebih bisa di organize bagaimana 
implementasi protokol kesehatan dan pe-
nerapan physical distancing, Lalu pintu ma-
suk ke kawasan tersebut sudah ditetapkan 
dari pelabuhan Bangsal,” katanya.

Faozal juga menjelaskan Taman Nasi-
onal Gunung Rinjani bisa dibuka kembali 
setelah kawasan Gili, namun perlu koordinasi 
dengan pihak pengelola terkait daya tam-
pung dan penerapan physical distancing 
di salah satu dari tujuh gunung tertinggi 
di Indonesia itu.

Kemudian terdapat kawasan Islamic 
Center yang pengelolaannya di bawah 
koordinasi Dispar NTB. Selanjutnya secara 
bertahap Kawasan Mandalika dengan te-
rus berkoordinasi bersama ITDC sebagai 
pengelola kawasan ekonomi khusus seluas 
1.200 hektar itu. Di sisi lain destinasi di Pulau 
Sumbawa yaitu Pulau Moyo.

“Yang paling penting, ketika membu-
ka normal baru, maka pemerintah harus 
menyiapkan perangkatnya, baik itu kesiapan 
destinasi ataupun industri lainnya,” ujarnya.

KEMENPAREKRAF PERSIAPKAN 
TATANAN NORMALBARU 
SEKTOR PARIWISATA DAN EKRAF DI NTB
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Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) 
memprediksi produk ekowisata di Indo-
nesia akan sangat diminati pascapandemi 
COVID-19.

Terlebih dengan hadirnya kondisi “new 
normal” atau tren baru dalam berwisata 
dimana wisatawan akan lebih memperha-
tikan protokol-protokol wisata, terutama 
yang terkait dengan kesehatan, keamanan, 
dan kenyamanan.

Deputi Bidang Produk Wisata dan 
Penyelenggaraan Kegiatan (Event) Ke-
menparekraf/Baparekraf Rizki Handayani 
saat Webinar Ekowisata, Rabu (20/5/2020) 
menjelaskan, pandemi ini mengubah jenis 
atau tipe dan pengelolaan destinasi terma-
suk di dalamnya kegiatan ekowisata. Untuk 
itu perlu evaluasi dan penataan ulang pola 
perjalanan ekowisata yang disesuaikan 
dengan kondisi new normal.

“Kami prediksikan kegiatan wisata 
berbasis alam atau outdoor paling cepat 
rebound karena ecotourism bukan mass 
tourism tetapi wisata minat khusus. Kita 
mendukung akan kembalinya atau malah 
berkembangnya ekowisata di Indonesia. 
Ke depannya, kami akan konsentrasi di 
wisata Ecotourism dan Wellness Tourism,” 

kata Rizki Handayani.
Dalam Webinar Ekowisata hadir sebagai 

panelis Direktur Indonesia Ecotourism Net-
work (INDECON) Ary S. Suhandi, Direktur 
Via Via Tour & Travel Sry Mujianti, dan di-
pandu oleh Direktur Wisata Alam, Budaya, 
dan Buatan Kemenparekraf/Baparekraf 
Alexander Reyaan sebagai moderator.

Dalam kesempatan yang sama, Ary 
S. Suhandi  menjelaskan Ecotourism, Ad-
venture Tourism, dan Wellness Tourism 
diperkirakan memang akan menjadi pro-
duk-produk yang paling diminati pascapan-
demi. Khususnya untuk kegiatan dengan 
grup kecil dan aktif seperti interaksi di luar 
ruangan, kegiatan edukasi alam untuk ke-
luarga, hingga aktivitas yang berkontribusi 
pada konservasi alam.

“Adventure juga berpeluang besar, 
khususnya kegiatan dalam grup kecil dan 
aktivitasnya dinamis, seperti trekking, snor-
keling, dan diving. Wellness Tourism juga 
diprediksi cepat rebound. Banyak orang 
membutuhkan kebugaran pascakerja rutin 
yang tinggi dengan marketnya adalah 
orang dari kota,” ujarnya.

Ary menjelaskan, ekowisata merupa-
kan salah satu cara untuk meningkatkan 
kepedulian wisatawan pada pentingnya 
menjaga kualitas lingkungan kawasan 

tempat mereka berwisata, hanya dalam 
konteks ekowisata perlu penyempurnaan, 
dimana keuntungan devisa bukanlah kiblat 
satu-satunya, namun juga memikirkan 
kelestarian dan pelibatan masyarakat lokal.

“COVID-19 mengajarkan kita banyak 
hal, selain mitigasi risiko juga salah satunya 
tentang pentingnya manajemen pengun-
jung, mengatur kuota, hingga membagi 
kelompok besar ke dalam kelompok kecil 
pada saat kegiatan wisata,” katanya.

Sementara itu, Direktur Via Via Tour & 
Travel Sry Mujianti mengatakan, pascapan-
demi akan terjadi pola perjalanan wisata 
baru. Kombinasi alam dan budaya biasanya 
menjadi pilihan utama wisatawan. Hal ini 
akan semakin lengkap apabila didukung 
dengan interpretasi yang kuat di setiap 
destinasi.

“Sebagai contoh, untuk klaster Jog-
ja-Solo-Semarang (Joglosemar) biasanya 
menghubungkan kota-desa kemudian ada 
klaster Jawa Timur, mulai dari Malang hingga 
Banyuwangi. Wisatawan akan lebih memilih 
untuk melakukan perjalanan dengan jarak 
yang relatif dekat atau menempuh waktu 
lebih singkat,” ujarnya.

PRODUK EKOWISATA DIPREDIKSI AKAN SANGAT
DIMINATI PASCAPANDEMI
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Kementerian Pariwisata dan ekonomi 
kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) 
telah memprediksi penurunan kunju-
ngan wisatawan mancanegara (wisman) 
ke Indonesia sebagai dampak pandemi 
COVID-19 sebagaimana terjadi juga di 
negara lain.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan 
COVID-19 Kemenparekraf/Baparekraf Ari 
Juliano Gema dalam pernyataannya di 
Jakarta, Senin (2/6/2020) menjelaskan, 
pihaknya telah menyiapkan langkah dan 
strategi untuk mengantisipasi penurunan 
wisman dengan menyiapkan protokol 
tatanan hidup baru di sektor pariwisata yang 
telah disusun. Protokol itu untuk nantinya 
akan diterapkan saat suatu daerah telah 
dinyatakan siap untuk kembali menerima 
wisatawan.

“Presiden Joko Widodo meng-
intruksikan untuk tidak tergesa-gesa. Di 
masa pemulihan nanti, kita akan terlebih 
dahulu fokus mendorong mobilisasi 
wisatawan nusantara. Untuk itu semua 
harus dipersiapkan dulu sebelum kembali 
menyambut wisatawan. Tentunya dengan 

melihat kesiapan masing-masing daerah. 
Kami telah melakukan koordinasi dengan 
beberapa kepala daerah yang wilayahnya 
paling siap untuk menerima wisatawan 
dan memulai penerapan protokol ini,” ujar 
Ari Juliano Gema.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 
(wisman) ke Indonesia pada April 2020 
sebesar 160.000 orang. Jika dibandingkan 
dengan jumlah wisman pada Maret 2020 
berarti jumlah wisman menurun sebesar 
66,02 persen (mom). Adapun jika diban-
dingkan juga dengan posisi saat ini dengan 
periode yang sama di tahun 2019, maka 
angka tersebut menurun hingga 87,44 
persen (yoy) atau 1,27 juta orang.

Pada periode tersebut jumlah kun-
jungan wisman didominasi oleh wisman 
asal Timor Leste yang tercatat berkunjung 
sebanyak 83 ribu pada April. Angka tersebut 
mencapai 52,2 persen dari total wisman. 
Sedangkan,sisanya berasal dari Malaysia 
sebanyak 62 ribu atau 39 persen, Singapura 
2 ribu atau 1,3 persen, dan lainnya 12 ribu 
kunjungan atau 7,5 persen.

Angka tersebut, kata Ari Juliano, sudah 

diperkirakan mengingat langkah-langkah 
pemerintah Indonesia dan juga pemerintah 
negara penyumbang wisman potensial ke 
Indonesia yang memutuskan me nutup 
akses keluar-masuk negaranya demi 
pencegahan penyebaran COVID-19.

“Untuk membuka pariwisata kem-
bali, perlu penerapan prosedur standar 
di sarana publik yang bertujuan untuk 
lebih mendisiplinkan masyarakat terkait 
protokol kesehatan di sektor pariwisata. 
Sehingga saat dibuka kembali, wisatawan 
akan merasa nyaman datang ke tanah 
air,” katanya.

Protokol tersebut, lanjut Ari Juliano, akan 
seiring dan beradaptasi dengan tatanan 
hidup baru yang sudah disiapkan Kemenkes 
akan disosialisasikan secara masif kepada 
masyarakat sehingga masyarakat tahu apa 
yang harus dikerjakan baik mengenai jaga 
jarak, mengenai pakai masker, mengenai 
cuci tangan, serta tidak berkerumun da-
lam jumlah yang banyak. Dengan begitu 
diharapkan kesadaran masyarakat terkait 
kedisiplinan dan protokol kesehatan te-
rus meningkat dan penyebaran COVID-19 
dapat ditekan.

“Ini merupakan bagian dari langkah 
untuk memastikan kesiapan masyarakat 
dalam menjalankan tatanan hidup baru 
yang akan menggerakkan perekonomian 
nasional termasuk di dalamnya pariwisata 
dan ekonomi kreatif,” katanya.

Kemenparekraf/Baparekraf, sedang 
menyiapkan program Cleanliness, Health 
and Safety (CHS) yang akan diterapkan di 
berbagai destinasi wisata tanah air. Yang 
tujuan utamanya tidak hanya menyiapkan 
destinasi yang lebih baik sesuai dengan 
standarisasi kebutuhan wisatawan dalam 
kenormalan baru nanti, tapi juga dalam 
menerapkan disiplin bagi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan target Peme-
rintah agar kesadaran masyarakat akan 
kedisiplinan dan protokol kesehatan terus 
meningkat.

Ke depan, Kemenparekraf fokus untuk 
menggarap segmen pariwisata berkualitas 
atau quality tourism yang lebih menekankan 
pada tingkat pendapatan devisa ketim-
bang mendatangkan wisatawan secara 
massal atau mass tourism seiring dengan 
berubahnya tren pariwisata global.

KEMENPAREKRAF SIAPKAN 
STRATEGI ATASI DAMPAK 
PENURUNAN WISATAWAN
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Teknik menceritakan sebuah kisah 
atau story telling menjadi nilai tambah 
bagi wisatawan saat berkunjung ke suatu 
destinasi wisata sehingga mampu meng-
hidupkan suasana dalam meningkatkan 
pengalaman berwisata, terutama pada 
situs-situs warisan dunia seperti di Candi 
Prambanan.

Deputi Bidang Produk Wisata dan 
Penyelenggaraan Kegiatan (Events) 
Kemenparekraf/Baparekraf Rizki Han-
dayani saat Webinar Wisata Heritage 
dengan tema “Mengangkat Nilai-Nilai 
Produk Wisata Warisan Budaya Dunia 
dengan Gaya Bercerita Millenial” Kamis 
(11/6/2020) menjelaskan dalam webinar 
ini akan diberikan ilmu tentang “teknik” 
penyampaian nilai-nilai tersebut melalui 
story telling di media sosial dengan cara 
dan metode yang mampu menambah 
pengalaman berwisata dan menarik orang 
untuk mengunjunginya. 

“Melalui media ini, nilai-nilai tersebut 
dapat disampaikan secara naratif baik 
melalui visual, audio, photo caption/texts, 

ataupun kombinasi tiga metode tersebut,” 
kata Rizki Handayani.

Ia juga mengatakan, kunci kesuksesan 
dari menghidupkan narasi dalam aktivitas 
pariwisata ini tidak lepas dari usaha untuk 
menyesuaikan arus psikologi pengunjung 
dengan aktivitas penceritaan narasi tersebut.

“Anak-anak muda sekarang, kalau tidak 
bercerita dengan baik mereka cenderung 
akan bosan dan tidak mau berkunjung lagi. 
Untuk itu, narasi yang dibangun melalui 
story telling yang baik, akan mampu 
memberikan edukasi yang baik kepada 
masyarakat, menambah pengalaman 
berkunjung wisatawan, hingga memba-
ngun rasa penasaran bagi orang-orang 
untuk mengunjungi situs-situs tersebut,” 
ujarnya.

Narasumber yang hadir dalam We-
binar Wisata Heritage adalah Arkeolog 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah 
Istimewa Yogyakarta Manggar Sari Ayu-
ati. Sementara narasumber kedua adalah 
Astrid Savitri, seorang content writer yang 
membahas “Storytelling Produk Wisata 

melalui Media Sosial”. 
Pada kesempatan yang sama, Manggar 

Sari Ayuati menjelaskan peta penyebaran 
situs di kawasan Prambanan terdapat ku-
rang lebih 30 situs yang bisa dieksplorasi. 
Sembilan situs berlatar agama Hindu seperti 
Candi Prambanan, Kedulan, Barong, Ijo, 
Miri, Pondok, Ganesha Dawangsari, Sumur 
Bandung, dan Randu Gunting.

Kemudian 14 situs berlatar agama 
Buddha seperti Sewu, Bubrah, Lum-
bung, Ghana, Plaosan, Sojiwan, Kalasan, 
Sari,  Pakem, Bugisan, Bogem, Sumber 
Watu, Dawangsari, dan Banyunibo. Satu 
situs pemukiman Ratu Boko, satu situs 
Perbengkelan Gupolo. Lima situs tidak 
teridentifikasi latar belakang keagamaan-
nya seperti Tinjon, Watu Gudig, Karang, 
Sanan, dan Patihan.

“Kawasan Prambanan merupakan 
sebuah kota kuno (ancient city) terbuk-
ti dari banyaknya peninggalan budaya 
yang ada. Dan merupakan peninggalan 
Kerajaan Mataram kuno yang merupakan 
sebuah peradaban yang maju dengan 
segala organisasi kenegaraan yang telah 
terstruktur dengan baik sehingga men-
jadi salah satu peletak dasar kehidupan 
bernegara di Indonesia,” katanya.

Manggar juga menjelaskan, nama-nama 
desa yang berada di sekitar Prambanan 
menunjukkan adanya kesinambungan 
dengan masa lalu. Sebagai contoh adalah 
nama Desa Taji dan Pulowatu. “Nama-nama 
tersebut merupakan nama watak dalam 
kerajaan Mataram kuno sebagaimana ter-
cantum dalam prasasti-prasasti pendek 
di Candi Plaosan,” katanya.

Sementara itu, menurut Astrid Savitri, 
penyampaian cerita akan meningkatkan 
nilai suatu produk wisata. Pencerita yang 
baik harus memiliki sudut pandang, struktur 
dan alur cerita, serta empati kemanusiaan.

“Pencerita yang baik adalah pengamat 
dan penyimak yang baik. Ia dapat mence-
ritakan sebuah objek atau situasi dengan 
kata-kata yang baik. Tipsnya adalah meng-
gunakan kalimat sederhana dan sependek 
mungkin serta menghindari kalimat yang 
bersayap. Perbanyak deskripsi dan gunakan 
kalimat aktif, selektif mengutip dan per-
kaya diksi dengan cara banyak membaca, 
menonton dan menyimak,” ujarnya.

STORY TELLING 
JADI METODE PENAMBAH 
PENGALAMAN BERWISATA
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Industri pariwisata di Bali menar-
getkan bisa menjaring wisatawan dari 
negara-negara terdekat seperti Thailand, 
Myanmar, dan Vietnam saat kenormalan 
baru dimana nantinya pariwisata di Bali 
di nyatakan telah siap dibuka untuk pasar 
internasional.

Sekretaris ASITA Bali, I Putu Winastra 
dalam International Webinar Tourism in In-
donesia untuk pasar Thailand dan Indochina 
bertema “Bali Alright” yang berlangsung 
secara daring, Jumat (5/6/2020) kemarin 
mengatakan, saat ini industri dan seluruh 
pemangku kepentingan pariwisata dan 
ekonomi kreatif di Bali sedang memper-
siapkan diri untuk menghadapi kenormalan 
baru pariwisata dengan penerapan protokol 
kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

“Protokol tersebut akan diterapkan pada 
setiap sektor pariwisata antara lain trans-
portasi, akomodasi, restoran, dan seluruh 
objek pariwisata,” ujar I Putu Winastra.

Protokol telah disiapkan berdasarkan 
customers journey yang fokus terhadap 
tiga hal utama yaitu kebersihan, kesehatan, 
dan keamanan.

Mulai dari wisatawan harus menyiapkan 

berbagai persyaratan yang harus dipenuhi 
sebelum berangkat ke Bali seperti surat 
pernyataan bebas COVID-19, itinerary, 
tanggal kedatangan, dan lainnya seperti 
yang disyaratkan pemerintah.

Kemudian juga protokol saat wisa-
tawan tiba di bandara, saat melakukan 
aktivitas tur hingga kembali ke bandara 
untuk penerbangan kembali ke negara 
asal. Semua akan dijalankan dengan SOP 
protokol kesehatan yang baik.

Untuk segmentasi pasar, I Putu Winas-
tra mengatakan negara-negara terdekat 
seperti Thailand, Myanmar, dan Vietnam 
bisa menjadi andalan untuk menunjang 
pariwisata Bali saat nanti dibuka untuk 
pasar internasional.

“Untuk awal kita memang akan fokus 
ke pasar domestik, namun ketika pasar in-
ternasional telah dibuka kita mengharapkan 
wisatawan dari negara-negara terdekat 
seperti Thailand, Myanmar, dan Vietnam,” 
kata dia.

“Dan tentunya Bali tidak akan dibuka 
semua, pilot project ditetapkan untuk ka-
wasan Nusa Dua,” kata Winastra.

Sementara M Yansverio selaku Regional 

CEO for Jakarta Raya Region PT Garuda 
Indonesia mengatakan, Bali merupakan 
destinasi unggulan untuk Garuda Indonesia 
baik untuk penerbangan domestik maupun 
internasional. Garuda Indonesia pun siap 
mendukung industri dan pemerintah dalam 
mengembangkan pariwisata di Bali saat 
nantinya diputuskan untuk dibuka oleh 
pemerintah.

“Untuk menyambut kenormalan baru, 
Garuda Indonesia menerapkan protokol 
Cleanliness, Health, and Safety (CHS) ser-
ta menjelaskan persyaratan yang harus 
dipenuhi dalam melakukan perjalanan 
dengan pesawat udara,” kata Yansverio.

Deputi Bidang Pemasaran Kemen-
terian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Kemenparekraf/Baparekraf) Nia Niscaya 
mengatakan, tujuan dari webinar ini adalah 
untuk menjaga kepercayaan terhadap citra 
Indonesia dengan menyampaikan kebijakan. 
Serta informasi terkini me ngenai destinasi 
wisata di Indonesia serta memfasilitasi in-
dustri-industri pariwisata Thailand, Vietnam, 
dan Myanmar dengan Indonesia untuk 
mempertahankan hubungan kerja sama 
dalam menghadapi tatanan kenormalan 
baru pariwisata.

“Webinar ini merupakan wadah keha-
diran Indonesia di pasar Thailand, Vietnam, 
dan Myanmar untuk tetap menjalin kerja 
sama dengan mitra-mitra industri pari-
wisata. Indonesia memberikan product 
update kepada industri di Thailand dan 
Indochina terkait apa yang sudah dikerja-
kan oleh Indonesia untuk mempersiapkan 
destinasi wisata untuk menyambut kembali 
kunjungan wisatawan mancanegara kelak,” 
kata Nia Niscaya.

Dalam kesempatan itu Nia Niscaya 
menjelaskan bahwa Kemenparekraf telah 
menyiapkan standar protokol sebagai pe-
doman bagi seluruh pemangku kepentingan 
pariwisata dalam program CHS.

“Kami berharap pelaku industri pari-
wisata Thailand, Vietnam dan Myanmar 
mendapatkan gambaran terkait penerapan 
protokol ‘new normal’ dalam hal ini ada-
lah protokol CHS di Indonesia, khususnya 
Bali. Sehingga dapat memberikan insight 
terkait pembuatan dan penjualan produk 
wisata Indonesia di masa mendatang,” 
kata Nia Niscaya.

PARIWISATA BALI TARGETKAN 

PASAR DARI NEGARA TERDEKAT 
SAAT KENORMALAN BARU

tourism news
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Pariwisata berkelanjutan atau sus-
tainable tourism dinilai sebagai aspek 
terpenting bagi pengembangan sektor 
pariwisata di era kenormalan baru pas-
capandemi COVID-19. Aspek tersebut 
diterapkan seiring kebijakan protokol 
kesehatan yang ditunjang oleh ke siapan-
kesiapan di daerah-daerah tujuan wisata.

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan 
Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf 
Frans Teguh saat Webinar dengan Asosiasi 
Profesor Indonesia (API) Senin (1/6/2020) 
menjelaskan, pariwisata berkelanjutan akan 
menjadi sebuah pilihan dan konsekuensi 
dari bagian pengembangan pariwisata, 
setelah pandemi COVID-19.

“Ke depan yang perlu kita perkuat yakni 
bagaimana pariwisata berpusat kepada 
manusia atau people-centered tourism 
atau community based tourism yang men-
cakup peningkatan diversifikasi produk, 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan pe-
rilaku masyarakat, pola pelayanan  serta 
upaya meningkatkan kekuatan kearifan 
lokal yang akhirnya menjadi unique selling 
point. Hal itu yang harus dijaga, dirawat 

dan dikelola dengan dukungan kualitas 
sumber daya manusia ke depan. Selain  
itu perlu diterapkan nilai keberlanjutan 
domestik seperti resiliens dan kearifan lokal, 
serta pariwisata yang berkeseimbangan,” 
kata Frans Teguh.

Lebih lanjut, Frans Teguh mengambil 
contoh Pulau Bali, yang diharapkan menjadi 
provinsi yang siap apabila di buka sektor 
pariwisatanya secara bertahap. Karena 
relatif mulai lebih aman dan trend menun-
jukkan pengendalian dan penanganan 
krisis ini sesuai dengan protokol keseha-
tan dan keselamatan. Selain itu, lantaran 
masyarakat Pulau Dewata memiliki ke-
sadaran kolektif, kearifan lokal sejak lama 
dan tetap masih menjaga dan merawat 
modal sosial seperti terhadap nilai adat 
istiadat, tradisi, budaya, dan lingkungan. 
Tentu juga bagi daerah-daerah lain yang 
memenuhi kriteria penanganan pandemi 
yang masih produktif dan aman Covid.

“Bali menjadi model atau contoh un-
tuk menjadi model nasional. Bagaimana 
masyarakatnya memiliki kesadaran kolektif 
yang relatif tinggi, dan selalu belajar dari 

krisis ke krisis, selalu masih berupaya mem-
pertahankan keseimbangan. Bali berkem-
bang dan bertransformasi dalam bidang 
pariwisata sejak lebih dari 100 tahun yang 
lalu. Jadi proses transformasi sosial dan 
budaya tersebut sudah menjadi kekuatan 
entitas social capital dan keberlangsungan 
kehidupan,” katanya.

Frans juga menjelaskan, untuk me-
nerapkan pariwisata berkelanjutan lebih 
luas dibutuhkan kerja sama dari seluruh 
pemangku kepentingan pariwisata. Saat 
ini, para pihak pariwisata memiliki mo-
mentum untuk membenahi, menata dan 
menyiapkan strategi dan langkah reopening 
atau rebound pemulihan pariwisata. Pe-
merintah menawarkan konsep dan strategi 
untuk mengaplikasikan skema dan pola 
pengembangan pariwisata berkelanjutan 
dengan parameter dan indikatornya se-
cara komprehensif termasuk dalam upaya 
penanganan krisis dan aspek kebersihan, 
kesehatan dan keselamatan.

“Program pariwisata berkelanjutan 
bukan hanya kerja sektoral, tapi harus 
menyeluruh baik masyarakat, pemerintah, 
akademisi, dan lainnya, atau yang biasa kita 
sebut pentahelix. Berbagai disiplin ilmu dan 
stakeholder harus bekerja bersama-sama 
dan memperbaiki aspek tata kelola, aspek 
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan 
untuk meningkatkan daya saing, reputasi 
dan kepercayaan publik serta nilai keber-
lanjutan sumber daya kepariwisataan,” 
ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua 
Umum API Prof Ari Purbayanto menjelas-
kan, sejak pandemi COVID-19, sektor pa-
riwisata sangat terdampak. Oleh sebab itu 
API ikut memberikan sumbangsih pemikiran 
ide-ide dan aksi langsung. Sehingga pe-
mikiran itu bermanfaat bagi bangsa dan 
negara untuk masyarakat Indonesia.

“Pariwisata menjadi salah satu ujung 
tombak buat Indonesia. Banyak hal-hal 
yang perlu disiapkan di masa relaksasi 
sektor pariwisata ini. Masyarakat harus 
siap mengantisipasinya, sehingga bisa 
lulus menghadapi masalah yang berke-
lanjutan. Tentunya dengan menerapkan 
protokol kesehatan sehingga COVID-19 
bisa tertangani di Indonesia,” ujarnya.

PARIWISATA BERKELANJUTAN 

DINILAI JADI ASPEK PENTING 
DI ERA KENORMALAN BARU

tourism news
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Menteri Kesehatan Terawan Agus 
Putranto menerbitkan Keputusan 
Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/
MENKES/382/2020 tentang Protokol 
Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat 
dan Fasilitas Umum yang disahkan 
pada 19 Juni 2020.

”Masyarakat harus melakukan pe-
rubahan pola hidup dengan tatanan 
dan adaptasi kebiasaan yang baru agar 
dapat hidup produktif dan terhindar 
dari penularan COVID-19,” ujar Menkes 
Terawan.

Menkes mengatakan, tempat dan 
fasilitas umum merupakan area dimana 
masyarakat melakukan aktifitas ke-
hidupan sosial dan berkegiatan dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko 
pergerakan orang dan berkumpulnya 
masyarakat pada tempat dan fasilitas 
umum, memiliki potensi penularan 
COVID-19 yang cukup besar.

Tempat dan fasilitas umum yang 
dimaksud dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan tersebut antara lain pasar 
dan sejenisnya, Mall/pertokoan dan se-
jenisnya, Hotel/penginapan/homestay/
asrama dan sejenisnya, rumah makan/
restoran dan sejenisnya, sarana dan 
kegiatan olahraga, moda transportasi, 
stasiun/terminal/pelabuhan/bandar 
udara, lokasi daya Tarik wisata, jasa 
perawatan kecantikan/rambut dan 
sejenisnya, jasa ekonomi kreatif, kegia-
tan keagamaan di rumah ibadah, jasa 
penyelenggaraan event/pertemuan.

“Tempat dan fasilitas umum me-
rupakan salah satu lokasi masyarakat 
beraktivitas yang akan mendukung ke-
berlangsungan perekonomian, namun 
berpotensi menjadi lokus penyebaran 
COVID-19. Perlu protokol kesehatan 
dalam pelaksanaan kegiatan di tempat 
dan fasilitas umum untuk mencegah 
penularan COVID-19,” kata Menkes.

Protokol kesehatan berlaku bagi 
siapa saja yang terlibat atau berada 
di tempat dan fasilitas umum. Prin-

sipnya protokol kesehatan di tempat 
dan fasilitas umum harus memuat per-
lindungan kesehatan individu seperti 
memakai masker, cuci tangan dengan 
sabun, jaga jarak fisik dengan orang 
lain, dan meningkatkan daya tahan 
tubuh dengan perilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS).

Substansi protokol kesehatan pada 
masyarakat harus memperhatikan titik 
kritis dalam penularan COVID-19 yang 
meliputi jenis dan karakteristik ke giatan/
aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi 
kegiatan (outdor/indoor), lamanya 
kegiatan, jumlah orang yang terlibat, 
kelompok rentan seperti ibu hamil, 
balita, anak-anak, lansia, dan penderita 
komorbid, atau penyandang disabilitas 
yang terlibat dan lain sebagainya.

Dalam penerapan protokol ke-
sehatan harus melibatkan peran pi-
hak-pihak yang terkait, termasuk aparat 
yang akan melakukan penertiban dan 
pengawasan.

MENKES TERAWAN TERBITKAN 
PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT UMUM
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Kepala Badan Nasional Penanggu-
langan Terorisme (BNPT), Komjen Pol.  
Boy Rafli Amar mengatakan mengimple-
mentasikan Pancasila dapat mencegah 
tumbuhnya paham radikalisme. Karena itu, 
Pancasila sebagai dasar falsafah negara 
atau pun ideologi negara, harus dijaga.

Tugas menjaga Pancasila bukan tugas 
Pemerintah saja dan juga bukan  tugas 
BNPT semata, namun sudah menjadi tugas  
semua komponen bangsa, termasuk  lintas 
generasi, agama, dan budaya.

“Jadi tugas kita semua sebagai warga 
negara Indonesia, bukan hanya pemerin-
tah saja. Pancasila harus jadi sumber dari 
segala sumber, pembumian ini, harus dilaku-
kan secara totalitas dan kita harus saling 
mengingatkan untuk mempancasilakan 
semua orang,” kata Boy Rafli saat menjadi 
pembicara dalam webinar dengan topik 
“Mencabut Radikalisme, Membumikan 
Pancasila” beberapa waktu lalu.

Webminar ini, diselenggarakan oleh 
Mahasiswa program studi magister hukum 
Universitas Kristen Indonesia  (UKI) dan  
ditayangkan di EL JOHN TV.

Selain Boy Rafli, narasumber lain yakni 
Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideolo-
gi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo, Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) 
yang juga Ketua Program Studi Doktor Hu-
kum Universitas Kristen Indonesia Profesor 
Doktor John Pieris, dan Rektor Universitas 
Kristen Indonesia Dokter Dhaniswara K. 
Harjono. Acara ini dipandu oleh moderator 
Marim Purba, mahasiswa magister hukum 
Universitas Kristen Indonesia.

Boy Rafli melanjutkan, dengan mengim-
plementasikan Pancasila ditambah dengan 
kerja sama yang kokoh, maka radikalisme 
dapat ditangkal.   Karena itu, harus ada ke-
sadaran yang kuat, bahwa Pancasila dapat 
menjadi tameng serangan radikalisme.

“Saya berharap semua menjadikan nilai 
luhur bangsa menjadi hal yang kita dalami, 
hayati dan amalkan, mulai dari diri sendiri, 
rumah dan lingkungan, keluarga besar UKI 
bisa turut menjadi mitra BNPT agar narasi 

IMPLEMENTASIKAN PANCASILA SECARA KONSISTEN

DAPAT TANGKAL SERANGAN RADIKALISME 



JULI 2020- TRAVELCLUB - 23        

seba-serbi

(Pancasila) bisa disebarluaskan.” ungkap 
mantan Kapolda Papua.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam 
Indonesia Komarudin Hidayat menjelaskan 
bahwa Pancasila dapat dikatakan sebagai  
keajaiban sejarah, karena dapat  memper-
satukan bangsa. Isi Pancasila sangat jelas, 
intinya untuk kebaikan, menumbuhkan 
rasa kasih sayang dan saling menghargai, 
tanpa memadang suku, agama dan ras.

“Kalau orang itu beragama dengan 
marah, maka ia sulit menegakkan sila 
kemanusiaan. Jadi yang perlu kita kem-
bangkan sesungguhnya keagamaan yang 
rahmatan lil’alamin, keagamaan yang penuh 
kasih. Kemudian apa, dia akan menyayangi 
sesama manusia. Jadi konsekuensi dari 
sila ke-dua ini, sesungguhnya kelanjutan 
dari sila pertama. Kalau orang mengaku 
beriman kepada Tuhan, maka semestinya 
dia harus menghargai hamba Tuhan,” kata 
Komarudin Hidayat.

Selain  itu, Komarudin menyebut karena 
Pancasila, Indonesia sangat dihargai oleh 
negara lain. Banyak negara yang tidak 
ingin Indonesia mengalami kegagalan. 
“Kalau sampai menjadi negara gagal yang 
susah negara-negara tetangga. Kita belajar 
dari kasus syriah yang penduduknya tidak 
seberapa ketika menjadi negara gagal, 
membuat kacau balau sampai ke Eropa. 
Nah bayangkan kalau Indonesia negara 
gaga, maka asia akan kacau,” ungkap 
Komarudin Hidayat.

Hal senada juga disampaikan Staf Khu-
sus Dewan Pengarah Badan Pembinaan 
Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny 

Susetyo. Romo  mengatakan pengenalan 
dan pemahaman Pancasila tidak tunggu 
remaja maupun  dewasa, namun sudah 
diterapkan sejak usia dini. Hal ini penting 
karena dapat menangkal masifnya pa-
ham-paham radikalisme.

“Pendidikan Pancasila harus masuk da-
lam kurikulum tetapi dalam pendekatannya 
harus disesuaikan dengan apa yang disukai 
generasi milenial. Contohnya, pendekat-
an dalam ranah olahraga, kesenian, dan 
kuliner,” kata Romo Benny

Romo Benny yang juga pendiri Setara 
Institute itu mengatakan, bangsa Indonesia 
bersyukur mempunyai Pancasila, karena 
dengan Pancasila maka persatuan dan 
gotong royong menjadi ruh bangsa untuk 
menghadapi berbagai masalah.”Bangsa 
Indonesia beruntung mempunyai Panca-
sila. Ruh bangsa yaitu gotong royong dan 
persatuan menjadi kekuatan besar dalam 
melawan semua permasalahan,” ujarnya.

Jika Romo Benny lebih  kepada pema-
haman untuk pelajar, maka Anggota DPD  
yang juga Ketua Program Studi Doktor Hu-
kum Universitas Kristen Indonesia Profesor 
Doktor John Pieris menitik beratkan pada 
pemimpin dan pejabat. Menurutnya, paham 
radikalisme ada punah jika, keadilan sosial 
benar-benar diterapkan secara konsisten 
oleh pemimpin.

“Nilai luhur pada dalam sila-sila Pancasi-
la harus dipahami, dihayati dan dilaksanakan 
secara konsisten dengan konsekuen. Ini 
harus dilakukan pada tahapan eksekutif 
dan legislatif. Seorang pemimpin menurut 
pendapat saya, termasuk pejabat hendak-
nya memiliki moral obligation yang kuat dan 
moral responsibility untuk membumikan 
nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 45 dengan menghadirkan keadilan 
sosial secara berkelanjutan  bagi seluruh 
rakyat Indonesia,” tegas John Pieris. (Sigit)
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Program EL JOHN Star Konser 
Amal  Covid-19 yang diselenggarakan 
oleh Yayasan EL JOHN Indonesia 
dan EL JOHN TV pada Sabtu malam, 
13 Juni 2020,  resmi dimulai. Acara  
yang dipandu oleh  Rubi Herman 
dan Shera Fanesha ini, dibuka oleh 
Founder Yayasan EL JOHN Indonesia 
Martinus Johnnie Sugiarto.

“Saat ini kita sedang dihadapi 
kondisi yang harus melakukan ak-
tivitas di rumah, El JOHN TV hadir 
untuk menghibur masyarakat semua 
dengan sebuah konser amal berte-
makan berbagai kasih dengan sesa-
ma. Donasi akan disalurkan kepada 
petani, nelayan dan pelaku ekonomi 
kreatif, agar para petani rajin dan tetap 
bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
kita di rumah. Selamat menyaksikan,” 
kata Johnnie.

Konser yang telah mendapat restu 
dari Kementerian Sosial ini,  merupakan 
bentuk kepedulian Yayasan EL JOHN 
Indonesia terhadap kondisi yang mem-
prihatinkan akibat pandemi Covid-19. 
Selain itu, konser ini juga untuk me-

ngajak masyarakat membantu sesama 
atas wabah pandemi yang saat ini 
berlangsung, serta mengingatkan 
kepada khalayak pentingnya memutus 
rantai penyebaran Covid-19 dengan 
memperhatikan protokol Kesehatan 
termasuk juga mendorong melakukan 
aktivitas di rumah, jika tidak mendesak.

Ada empat musisi yang tampil 
di acara perdana ini, yakni Mutiara 
L. Purba, Rifky How, Marcos Tjung 
dan Danar.  Ada tiga hingga empat 
lagu yang dibawakan masing-masing 
musisi dalam konser ini.  Sebelum 
menampilkan performance-nya para 
musisi diajak bincang-bincang oleh 
para host,  membahas seputar kon-
ser ini, tantangannya yang dihadapi 
untuk menjadi penyanyi,  lagu yang 
dibawakan, hingga pesan untuk mas-
yarakat maupun musisi lainnya dalam 
menghadapi pandemi Covid-19.

Satu persatu musisi menyampaikan 
pesannya kepada masyarakat untuk 
menghadapi pandemi ini. Mutiara mi-
salnya yang mengajak masyarakat  
untuk tetap semangat dan tidak 

menyerah meski sedang dilanda 
pandemi Covid-19. Menurut Maria, 
kesempatan berkarya di tengah ben-
cana kesehatan ini, pasti ada yang 
muncul untuk dikerjakan.

“Intinya krisis itu,  akan menawar-
kan dua hal, satu sisi di krisisnya, satu 
sisi lagi di opportunity atau kesempa-
tan. Jadi nyambung nih dengan tadi 
disebutkan dengan bro Danar. Don’t 
give up, jangan mundur, jangan juga 
berhenti di tempat, maju terus, carilah 
opportunity itu, carilah kesempatan 
itu. Karena sebetulnya kondisi krisis ini, 
memberikan waktu kepada kita untuk  
berpikir semuanya nih, bener ga sih 
menjalani hidupnya, benar ga sih kita 
menjalani bisnisnya dan seterusnya. 
Jadi keep on maju yah teman-teman, 
maju terus,” ujar  Mutiara.

Hal senada juga disampaikan Rifki 
How. Penyanyi dengan genre musik 
Hip Hop ini, mengajak masyarakat 
untuk saling membantu sesama di 
masa sulit ini. Menurut Rifki mem-
bantu tidak harus bersifat materi bisa 
melalui tenaga maupun dorongan.

YAYASAN EL JOHN INDONESIA DAN EL JOHN TV

KOLABORASI GELAR KONSER AMAL COVID-19
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“Lo kalau mau berbuat baik ga 
perlu nunggu-nunggu dulu yah 
misalkan tunggu puluhan juta baru 
menyumbang. Intinya dari diri sendi-
ri. Karena gini, menyumbang harus 
dilakukan, tetapi kalau misalkan 
keadaannya tidak punya, elo tetep 
bisa kasih sesuatu ko, bisa semangat, 
elo bisa kasih doro ngan, hal-hal kecil 
yang mungkin orang ga lihat ukuran-
nya tetapi itu bermakna buat orang. 
Nah seperti malam ini, kita bisa ajak 
orang-orang, bisa ajak pemirsa EL 
JOHN untuk berbagi buat rekan-rekan 
kita yang terdampak Covid-19, supaya 
mereka bisa merasakan bahwa mereka 
juga ada bersama dengan kita dan 
merasa tidak sendirian,” kata Rifki.

Sementara itu, Danar meminta 
masyarakat untuk terus belajar. Justru 
di pandemi ini tekad belajar harus 
dilakukan. Karena dengan belajar 
maka produktivitas tetap berjalan 
walaupun sedang dihantam wabah 
penyakit yang mudah menular ini.

“Kuncinya cuma satu belajar, be-
lajar dan belajar. Karena dari belajar 
ibaratnya kita punya kunci yang lain 
untuk membuka kesempatan yang 
lain untuk datang bersama kita. Kalau 
misalkan hari ini kita gagal, besok kita 

pasti berhasil, karena kita pasti belajar 
dari kegagalan hari ini,”  kata Danar.

Sedangkan Marcos Tjung meya-
kinkan bahwa beraktivitas  di rumah 
tidak akan menghilangkan produk-
tivitas. Ada karya-karya yang lahir 
dari kerja di rumah. “Kita harus tetap 
semangat, kita harus bangkit kembali. 
Buat orang biasa keluar rumah, kita 
masih tetap bisa berkarya dari ru-
mah karena meskipun kecil karyanya, 
kita masih tetap bisa ikut bangkitkan 
dunia,” ujar Marcos.

Konser amal akan  berlangsung 

hingga 28 Agustus 2020. Pada konser 
perdana  digelar Sabtu  dan untuk  
konser berikutnya akan selenggarakan  
setiap hari Jumat.

Sistem pengumpulan dana donasi 
dari para donatur akan ditampilkan 
sebagai running screen saat siaran 
Live di EL  JOHN TV dan di ber bagai 
Platform Social Media EL JOHN Me-
dia. Masyarakat yang ingin berdonasi  
dapat disalurkan ke nomor reke ning 
253–397-1288 Bank Central Asia (BCA) 
atas nama  Yayasan EL JOHN Indo-
nesia. (Sigit)
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BOROBUDUR, 

INDUSTRI PARIWISATA BALI 
NYATAKAN SIAP JALANI TATANAN 

KENORMALAN BARU PARIWISATA

Industri pariwisata di Bali menya-
takan diri siap untuk menjalani tatanan 
kenormalan baru pariwisata yang dalam 
praktiknya nanti akan lebih mengede-
pankan protokol kebersihan, kesehatan, 
dan keamanan sebagai kebutuhan utama 
wisatawan.

Ketua Pasar ASEAN dari ASITA Bali 
Febrina Budiman dalam kegiatan “Inter-
national Webinar Tourism in Indonesia” 
yang diselenggarakan Kemenparekraf 
untuk pasar Singapura dan Malaysia, Kamis 
(4/6/2020) mengatakan, ada 400 tour 
operator dan travel agent yang tergabung 
dalam ASITA Bali sudah menyatakan siap 
untuk menyambut kenormalan baru 
pariwisata.

“Kami sangat optimistis bahwa kami 
bisa ‘berteman’ dengan COVID-19 atau 
dengan kata lain kita harus bisa berteman 
meski kita tidak bisa berteman selamanya,” 
kata Febrina Budiman.

Optimisme pelaku usaha pariwisata 
dan ekonomi kreatif di Bali itu bukan tanpa 

alasan. Dimulai dari situasi yang sangat 
berat akibat COVID-19 ketika pemerintah 
menutup akses pintu masuk internasio-
nal, khususnya dari China pada Februari 
2020. Memasuki Maret 2020, pemerintah 
kemudian memutuskan untuk menutup 
semua penerbangan internasional yang 
berarti wisatawan dari berbagai market 
potensial juga terhenti.

Namun keberhasilan pemerintah 
daerah bersama komunitas lokal da-
lam mengendalikan COVID-19 membuat 
industri optimistis menatap fase baru 
pariwisata Bali.

Tercatat hingga Kamis (4/6/2020) 
jumlah kasus positif di Bali mencapai 
510 orang dengan 364 orang sembuh 
dan 5 orang meninggal. Semakin cepat 
penanganan COVID-19, semakin cepat 
pula ekonomi akan bangkit.

“Kami sangat bersyukur dengan 
kondisi ini dan berterima kasih dengan 
pemerintah daerah dan komunitas lokal,” 
kata dia.

ASITA Bali sendiri sudah merancang 
protokol kebersihan, kesehatan, dan ke-
amanan dan memastikan nantinya akan 
diterapkan dengan ketat bersama-sama 
dengan seluruh pemangku kepentingan 
pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.

Mulai dari pra-kedatangan wisatawan, 
saat tiba di bandara dan menuju hotel, 
saat melakukan aktivitas tur, dan kembali 
ke bandara untuk penerbangan ke negara 
asal wisatawan. Dengan kata lain industri 
sepenuhnya siap memberikan rasa nyaman 
dan aman serta pengalaman baru bagi 
wisatawan dalam tatanan kenormalan 
baru pariwisata.

“Namun untuk saat ini dibukanya des-
tinasi tetap bergantung dari keputusan 
pemerintah,” kata Febrina.

Deputi Bidang Pemasaran Kemen-
terian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Kemenparekraf/Baparekraf) Nia Niscaya 
di kesempatan yang sama mengatakan, 
sejak awal pemerintah berkomitmen dan 
menyiapkan langkah-langkah mitigasi 
dampak COVID-19 terhadap sektor pa-
riwisata dan ekonomi kreatif.

Termasuk penyiapan protokol tatanan 
kenormalan baru pariwisata dan ekonomi 
kreatif kini dengan program Cleanliness, 
Health, and Safety (CHS) yang melibatkan 
industri.

“Sebelum membuka destinasi kita 
perlu membangun rasa percaya diri agar 
memberikan rasa aman dan nyaman bagi 
wisatawan. Dan di sini langkah-langkah-
nya,” kata Nia Niscaya.

Bali yakni kawasan Nusa Dua diren-
canakan akan menjadi pilot project pe-
nerapan program CHS. Kawasan Nusa 
Dua dipilih karena lokasinya yang strategis 
dan merupakan area eksklusif sehingga 
dapat dengan mudah dilakukan penga-
wasan. Di Nusa Dua juga lengkap dengan 
fasilitas pendukung mulai dari akomodasi, 
amenitas, bahkan rumah sakit berskala 
internasional.

“Indonesia, seperti banyak negara, saat 
ini kita tengah fokus pada penyiapan new 
normal sebagai persiapan menyambut 
kembali turis. CHS itulah yang kita siapkan. 
Kami optimistis bisa menyambut wisa-
tawan dengan pengalaman yang baru 
dan menarik,” kata Nia Niscaya.
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Sudahkah Anda mengunjungi Borobudur? 

Jika belum, yuk segera buat rencana kunjungan Anda 

ke Candi Buddha terbesar di dunia ini.

tourism review

BOROBUDUR, 

KEAJAIBAN 
YANG TERLUPAKAN



Candi berbentuk Stupa 
yang didirikan oleh para 
penganut  agama  Bud-
dha Mahayana  sekitar 

tahun  800-an Masehi  pada masa 
pemerintahan Wangsa Syailendra 
ini, terletak di Borobudur, Magelang, 
Jawa Tengah, Indonesia. Kuil Buddha 
terbesar di dunia ini, berbentuk bujur 
sangkar yang di atasnya terdapat tiga 
pelataran melingkar. Memiliki enam 
teras dan pada dindingnya dihiasi 
dengan 2.672 panel relief dan aslinya 
terdapat 504 arca Buddha.

Menurut bukti sejarah, Borobudur 
mulai ditinggalkan pada abad ke-14 
seiring melemahnya pengaruh kera-
jaan Hindu dan Buddha di Pulau Jawa. 
Meski selama berabad-abad bangu-
nan suci ini sempat terlupakan, namun 
saat ini Borobudur masih digunakan 
sebagai tempat ziarah keagamaan 
bagi penganut agama Buddha. Tiap 
tahun, umat Buddha yang datang dari 
seluruh Indonesia serta mancanegara, 
berkumpul di Borobudur untuk mem-
peringati Trisuci Waisak.

Anda mungkin pernah mendengar 
bahwa candi yang memiliki koleksi 
relief Buddha terlengkap dan terbanyak 
di dunia ini, dulunya pernah masuk 
dalam Tujuh Keajaiban Dunia. Ya, tapi 
saat ini Borobudur tidak lagi menjadi 
bagian dalam Tujuh Keajaiban Dunia, 
melainkan telah dikategorikan sebagai 

Keajaiban Yang Terlupakan.
Pemilihan Tujuh Keajaiban Dunia 

ditentukan dengan menggunakan 
polling oleh sebuah lembaga swasta 
di Swiss dengan didukung lebih dari 
100 juta orang dari seluruh dunia. 
Tidak terpilihnya Borobudur sempat 
memicu perdebatan dunia, namun 
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meski demikian, Borobudur masih 
diakui sebagai warisan budaya dunia 
bagi UNESCO, dan sampai saat ini, 
Borobudur masih menjadi objek 
wisata tunggal di Indonesia yang 
paling banyak dikunjungi wisatawan.

Lalu apa alasan yang melatarbe-
lakangi tidak terpilihnya Borobudur 
sebagai Tujuh Keajaiban Dunia? 
Menurut info yang dirilis oleh be-
berapa media, hal ini dikarenakan 
Borobudur kurang dikenal oleh para 
sejarawan dan arsitek dunia.

Dari alasan yang dikemukan 
tersebut, tentu menjadi tantangan 
tersendiri bagi kita seluruh mas-
yarakat Indonesia untuk turut serta 
mengambil bagian dalam promosi 
objek wisata kita agar lebih dikenal 
seantero dunia.

Bagi Anda yang belum mengun-
jungi, akan berkunjung atau sudah 
merencanakan kunjungan Anda ke 
Borobudur, ada beberapa tips dan 
saran yang kiranya berguna selama 
kunjungan Anda ke Borobudur.

Pertama, sebelum Anda me-
ngunjungi Borobudur, pastikan 
Anda sudah mempersiapkan segala 

sesuatunya dengan rapi, termasuk 
jadwal kunjungan Anda. Ingat bahwa 
Candi Borobudur tidak hanya sebuah 
objek wisata atau tempat bermain, 
melainkan sebuah tempat yang me-
nyimpan banyak sejarah yang perlu 
kita tahu.  Sangat disayangkan sekali 
jika berwisata ke Borobudur hanya 
untuk sekedar berfoto saja.

Saya sarankan lebih baik menye-
wa jasa pemandu wisata. Dengan 
begitu Anda tidak sekedar berjalan 
mengelilingi Borobudur saja, namun 
banyak pengetahuan yang Anda dapat 

sambil Anda menikmati keindahan 
Borobudur.

Terlebih saat ini jika Anda berkun-
jung ke Borobudur, sudah terdapat 
jalur yang disesuaikan dengan jam 
kunjungan. Terdapat dua jalur yaitu 
Jalur Hijau dan Jalur Kuning. Hal ini 
dibuat untuk mengatur pergerakan 
wisatawan agar tidak menumpuk hanya 
di satu tempat.

Dengan Anda menyewa pemandu, 
tentu hal ini akan memudahkan Anda 
karena tidak perlu lagi repot mencari 
tahu jalur-jalur mana saja yang dibuka 
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sesuai jam kunjungan Anda. Peman-
du akan mengarahkan Anda tentang 
jalur yang harus Anda lewati selama 
berkeliling Borobudur.

Selama berada di Borobudur, hal 
yang tidak kalah pentingnya adalah 
mengetahui aturan apa saja yang ber-
laku di sana. Borobudur adalah bangu-
nan suci umat Buddha, di setiap tem-
pat-tempat suci, tentu ada aturan yang 
berlaku bagi para pengunjung. Aturan 
yang paling jelas tertera di Borobudur 
adalah jangan sekali-kali Anda berani 
menaiki Stupa atau patung-patung 
yang ada di sana.

Aturan ini sebenarnya sudah tertera 
jelas di beberapa tempat di Borobudur, 
namun kadang ada saja wisatawan yang 
tidak mengindahkan hal tersebut demi 
mendapatkan pemandangan bagus 
ketika difoto.

Selain untuk menghargai tempat 
suci umat beragama, larangan ini juga 
dibuat karena bangunan Borobudur 
sudah tua serta sangat rentan terkikis 
jika Anda melakukan hal-hal yang sudah 
tertera larangannya dari pengelola di 
sana. Serta jangan juga pernah berpikir 
untuk mencoret-coret dinding serta 
relief yang ada di sekitar candi.

Waktu Untuk Berkunjung

Waktu terbaik untuk berkunjung 
ke Candi Borobudur adalah pada pagi 
hari atau menjelang matahari terbe-
nam. Selain kondisi Candi Borobudur 
tidak terlalu ramai sehingga Anda bisa 
mengambil gambar lebih leluasa, juga 

pada jam-jam tersebut matahari tidak 
terlalu menyengat serta Anda juga 
bisa mendapatkan view terbaik ketika 
mengambil gambar.

Jika Anda ingin mengambil gam-
bar pada momen sunrise dan sunset, 
maka Anda harus membeli tiket ter-
lebih dahulu di Hotel Manohara yang 
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terletak satu komplek dengan candi, 
dikarenakan pada dua momen terse-
but, di luar jam buka Candi Borobudur.

Untuk tiket menikmati momen sun-
rise dan sunset, Anda harus membayar 
harga sebesar Rp.380.000,- untuk 
wisatawan asing dan Rp.250.000,- 
untuk wisatawan domestik. Harga 
bisa berubah sewaktu-waktu.

Tiket Masuk

Untuk tiket reguler pada jam buka 
candi bagi wisatawan domestik, Anda 
harus membayar sebesar Rp.30.000/
orang, untuk usia enam tahun ke atas. 
Sedangkan untuk anak-anak usia enam 
tahun ke bawah, hanya dikenakan 
harga sebesar, Rp.12.500/anak.

Untuk tiket bagi wisatawan asing, 
dikenakan harga sebesar USD 20, Jika 
Anda berkunjung dengan rombongan 
wisata, maka Anda akan mendapatkan 
diskon sebesar 10%. Diskon tersebut 
bukan merupakan potongan harga 
tiket, melainkan berupa voucher 
tiket masuk. Ketentuan ini berlaku 
jika jumlah rombongan minimal 30 

orang untuk umum, dan minimal 20 
orang untuk pelajar.

Selain itu, untuk mendapatkan 
keringanan biaya masuk, bisa juga 
dengan mengajukan surat permo-
honan dispensasi yang ditujukan 
kepada Kepala Unit Taman Wisata 

Candi Borobudur oleh Kepala Sekolah 
yang ditandatangani dan diberi stempel. 
Surat harus berisi keterangan lengkap 
tentang hari dan tanggal kunjungan serta 
jumlah peserta (guru dan murid) yang 
akan berkunjung.

Sedangkan keringanan biaya untuk 
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umum, bisa juga didapat dengan cara 
ketua rombongan mengurus langsung 
ke counter tiket untuk melaporkan 
jumlah rombongan dan pembayaran 
dilakukan langsung oleh ketua rom-
bongan.

Wisata Lain Sekitar Borobudur

Jika Anda punya waktu tersisa 
setelah mengunjungi Borobudur, Anda 
juga bisa mencoba mengunjungi be-
berapa candi lain yang berada tak 
jauh dari Borobudur, karena menurut 
sejarah, kedua candi ini mempunyai 
kaitan erat dengan Candi Borobudur. 
Keduanya adalah Candi Mendut dan 
Candi Pawon. Ketiga candi ini terbujur 
pada satu garis lurus.

 Jika Anda akan mengunjungi Bo-
robudur dari arah Magelang maupun 
Yogyakarta, maka Anda akan melewat 
Candi Mendut yang berada di sisi kanan 
dengan ciri pohon beringin. Candi 
dengan tinggi 26,4 meter ini, punya 
keistimewaan berupa Arca Buddha 
yang terbilang besar dibanding yang 
bisa ditemukan di Candi Buddha lain-
nya.

Sedangkan Candi Pawon, tepatnya 
berada di Dusun 1, Wanurejo, Boro-
budur, Magelang. Jarak Candi Pawon 
ke Candi Mendut sekitar 1 kilometer, 
sedangkan ke Candi Borobudur sekitar 
2 kilometer.

Pernah disebutkan oleh ahli 
purbakala bahwa sebenarnya Can-
di Pawon merupakan bagian dari 
Candi Borobudur. Candi ini dulunya 
merupakan tempat penyimpanan abu 
dari jenazah Raja Indra (782-812 M).

                      32 - TRAVELCLUB - JULI 2020

tourism review

Su
m

be
r F

ot
o 

: w
w

w
.sa

in
td

.co
Su

m
be

r F
ot

o 
: w

w
w

.se
ja

ra
hl

en
gk

ap
.co

m



 JULI 2020 - TRAVELCLUB - 33        

resto



                      34 - TRAVELCLUB - JULI 2020                      34 - TRAVELCLUB -  JULI 2020

DESTINASI 
WISATA 

KELUARGA

main feature
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Tradisi liburan atau menghabiskan akhir pekan bersama keluarga, teman, pasangan, atau orang-
orang terdekat, memang sudah menjadi tradisi yang berlaku hampir di seluruh penjuru bumi.

Selain karena setiap orang butuh waktu untuk merefresh kembali pikiran setelah lima hari bergulat 
dengan berbagai kegiatan, tentu momen ini juga menjadi salah satu cara menghangatkan kembali 
hubungan dan silaturrahim antar sesama. Entah itu sesama teman, pasangan, orang-orang terdekat 
dan yang lebih penting adalah, mengakrabkan kembali hubungan keluarga, antara suami dan istri, 
serta anak dan orangtua.

Di mana pada zaman yang serba canggih dengan berbagai teknologi ini, kita dapati sangat banyak 
keluarga yang kehilangan momen kebersamaan akibat masing-masing terlalu disibukkan dengan 
hal-hal yang berkaitan dengan media sosial. Bahkan beberapa keluarga mengakui bahwa meski ting-
gal serumah, mereka malah kadang tidak punya waktu untuk saling berbagi cerita.

Nah, momen liburan dan akhir pekan inilah yang dimanfaatkan untuk orang-orang menghabiskan 
waktu dengan keluarga. Ada yang memilih menghabiskan waktu dengan di rumah saja seraya 
melakukan kegiatan-kegiatan bersama, dan tidak sedikit pula yang memilih menghabiskan waktu 
dengan mengunjungi tempat-tempat wisata.

Berikut adalah 8 Destinasi Wisata Keluarga, yang bisa menjadi pilihan Anda untuk menghabiskan 
akhir pekan bersama orang-orang tercinta.

Yulia Gumay
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Sudah pernah keliling eropa, 
belum? Jika belum, yuk 
jalan-jalan keliling mini Eropa 
Devoyage dulu. Meski wisata 

ini hanya berupa miniatur dari Benua Biru, 
namun berwisata di Kampung Eropa juga 
tidak kalah seru loooh.

Wisata yang belakangan ini 
sedang  hits banget  lantaran penampakan 
pemandangannya yang kece dan 
instagramable itu, menjadi salah satu 
tujuan wisata yang sepertinya wajib Anda 
kunjungi saat berakhir pekan. Melepas 
penat sejenak, seraya bersantai bersama 
keluarga sepertinya menjadi pilihan 
yang sangat menarik setelah lima hari 
menghabiskan waktu dengan seabrek 
pekerjaan yang tidak pernah selesai itu.

Namanya adalah Devoyage 
atau yang lebih dikenal dengan sebutan 
Kampung Eropa. Wisata ini berlokasi di 
Bogor Nirwana Residence Jl. Raya Bogor 
Boulevard, Jawa Barat.

Mendengar nama Bogor, tentu kita 
sudah tidak asing lagi dengan berbagai 
pilihan wisata keluarga yang ditawarkan. Ini 
juga yang menyebabkan jalan raya menuju 
Puncak Bogor, setiap akhir pekan tidak 
pernah sepi oleh kendaraan pribadi yang 
melintas hingga menyebabkan antrian 
panjang yang kadang sampai berkilo-
kilo meter. 

Antrian panjang, yang pastinya 
juga menghabiskan waktu berjam-jam 

di perjalanan, tidak akan sia-sia ketika 
sampai pada tempat wisata yang menjadai 
tujuan. Terlebih jika kawasan tersebut 
menyajikan berbagai pemandangan 
indah yang tanpa jemu di pandang mata.

Semua itu akan Anda dapatkan 
di Devoyage, Kampung Eropa. Berada di 
kawasan ini, waktu yang Anda sediakan 
bersama keluarga pun terasa sangat cepat 
berlalu, karena tempat ini benar-benar 
akan melenakan mata Anda yang serasa 
sungguhan berada di Eropa.

Area yang dibangun di atas lahan 
seluar 1,5 hektar ini, menyedian lebih dari 
150 spot foto dengan latar bangunan-
bangunan bergaya Eropa. Tak ketinggalan 
pula bangunan landmark yang sangat 
terkenal seperti, Eiffel Tower di Paris, 
Kincir Angin di Belanda, Mannekin Pis 
di Brussel, Red Phone Box di England serta 
bangunan-bangunan lain yang sangat 
sayang jika Anda lewatkan.

Selain menyediakan spot-spot 
foto menarik, wisata yang resmi dibuka 
pada April 2018 ini, juga memanjakan 
pengunjungnya dengan berbagai wahana 
permainan, di mana para orangtua bisa 
mengajak anak-anak mereka untuk 
bermain bersama seraya memberi edukasi 
serta tentu saja hal ini akan meningkatkan 
hubungan emosional antara anak dan 
orangtua.

Salah satu permainan yang 
disediakan adalah Magic Of Kettle atau 

Permainan Labirin. Tersedia juga wahana 
Playground yang khusus disajikan bagi Anda 
yang datang bersama si kecil tersayang. 
Jadi, sambil ibu-ibunya selfie, anak-anak 
tetap bisa bermain dengan riang.

Nah, lalu bagaimana untuk urusan 
perut? Anda tidak perlu khawatir. Ketika 
sudah puas mengambil gambar serta 
menemani anak-anak bermain, Anda bisa 
langsung mengunjungi tempat-tempat 
makan yang tersedia di area wisata tersebut. 
Menu yang tersedia pun berbagai macam, 
mulai dari menu makanan khas Eropa 
seperti, Pizza, Sandwich, Salad, Soup, Steak 
hingga menu makanan khas nusantara 
pun tersedia di sana.

Untuk jam buka Devoyage, 
Kampung Eropa ini, pada Hari Kerja 
(Weekday) buka jam 09.00 WIB s/d 
jam 17.00 WIB, sedangkan untuk Ak-
hir Pekan (Weekend) buka jam 09.00 
WIB s/d jam 19.00 WIB.

Untuk tiket masuk, jika Anda 
berkunjung di Hari Kerja, maka Anda harus 
membayar harga tiket sebesar, Rp.30.000/
orang. Sedangkan untuk harga tiket pada 
Akhir Pekan dan Libur Nasional (Public 
Holiday) maka Anda akan dikenai harga 
tiket sebesar Rp.40.000/orang.

Harga tiket masuk sewaktu-
waktu bisa saja berubah. Jadi pastikan 
Anda mengecek terlebih dahulu sebelum 
berkunjung. Happy Holiday!

01
KAMPUNG EROPA, 
DEVOYAGE 

BOGOR, 
JAWA BARAT

Sumber Foto : www.depokpos.com
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AYANA 
GEDONG SONGO

SEMARANG,
JAWA TENGAH

02
Sumber Foto : www.wisataoke.com

Beralih ke pilihan wisata 
lainnya, kali ini kita akan 
membahas salah satu wisa-
ta keluarga yang berada di 

Kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya 
di Krajan, Banyukuning, Bandungan.

Jika Anda warga Jawa Tengah 
atau wisatawan yang datang dari luar 
Jawa Tengah, ketika Anda berkunjung 
ke Kota Semarang, sempatkanlah un-
tuk mampir di tempat wisata yang 
akhir-akhir ini keberadaannya menjadi 
salah satu daya tarik wisatawan untuk 
berkunjung ke Kota Semarang.

Selain tampilannya yang unik 
dan instagramable. Wisata dengan 
sebutan Ayana Gedong Songo ini 
menyajikan suasana tenang dengan 
udara yang sejuk serta jauh dari hingar 
bingar keramaian. Tentu hal ini sangat 
cocok bagi Anda yang sejenak ingin 
melepas penat dari kegiatan-kegiatan 
yang menyita tenaga dan pikiran

Sajian pemandangan dari wisata 
Ayana Gedong Songo dengan berbagai 
tampilan kekinian, akan membuat Anda 
betah berlama-lama berada di sana. 
Terlebih jika Anda datang bersama 
keluarga. 

Adanya tenda gelembung de-
ngan jumlah ratusan, akan langsung 
menyita perhatian Anda hingga sulit 
mengalihkan pandangan ke tempat lain. 
Di dalam tenda-tenda tersebut, pihak 

pengelola menyediakan sekitar 10 bone-
ka untuk menambah cantik tampilan, 
sehingga pengunjung mendapatkan 
hasil terbaik ketika mengambil gambar. 
Jika Anda ingin mengambil gambar di 
tempat ini, Anda akan dikenai biaya 
sebesar Rp5.000. Sedangkan untuk 
anak-anak di bawah usia 2 tahun, ber-
foto di sini tidak dikenai biaya apapun.

Selain tampilan gelembung-ge-
lembung yang sangat unik serta cocok 
untuk menjadi tempat bercengkerama 
bersama keluarga, para pengunjung 
juga bisa duduk bersantai di sebuah 
sofa yang berada di tengah-tengah 
kolam.

Hal lainnya yang tak kalah 
menarik adalah Spot Bantal-ban-
tal. Pada spot ini, tampilannya juga 
membuat pengunjung betah dengan 
cat putih dan alas karpet hijau serta 
bantal-bantal empuk bergambar tokoh 
Kartun Disney.

Wisata yang resmi dibuka pada 
awal Juni 2018 ini, juga dihiasi dengan 
balon udara berkonsep ceria dan war-
na-warni dengan tulisan besar Ayana 
Gedongsongo.

Tidak ketinggalan pula di sini 
juga disediakan Hammock untuk ber-
santai. Uniknya Hammock ini ditem-
patkan di atas kolam kecil, sehingga 
pikiran akan semakin tenang seraya 
mata memandang cantiknya jingga 

ketika datang senja.
Spot lain untuk menikmati pe-

mandangan hijau pegunungan sekitar 
adalah, tersedianya kursi-kursi den-
gan tampilan instagenic yang akan 
membuat Anda menjadi malas pulang. 
Namun tentu saja Anda tidak bisa ber-
malam di sana, dan sebelum pulang, 
jangan lupa untuk mengambil gambar 
di depan lukisan-lukisan bergaya tropis.

Untuk Anda ketahui, jika berkun-
jung ke sini, manfaatkan waktu se-
maksimal mungkin, ya. Jangan datang 
terlalu sore, karena wisata ini tutup 
pada pukul 17.00 WIB.

Rute untuk sampai di wisata ini 
cukup mudah karena ia berada satu 
komplek dengan Candi Gedong So-
ngo. Keberadaanya sekitar 150 meter 
dari loket candi.

Jadi ketika Anda ingin me-
ngunjungi wisata Ayana Gedong Songo 
ini, Anda harus membeli tiket masuk 
komplek candi terlebih dahulu. Harga 
tiket sebesar Rp10.000/orang.

Lalu setelah itu, Anda harus 
membeli tiket lagi untuk masuk ke 
lokasi wisata Ayana Gedong Songo 
dengan harga sekitar Rp.20.000/orang 
untuk dewasa dan Rp.10.000/orang 
untuk anak-anak.

Jam buka wisata ini adalah 
pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB.



03
FLORAWISATA 
SAN TERRA

MALANG, JAWA TIMUR
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Kota Malang yang dikenal de-
ngan sebutan Kota Pelajar atau 
Kota Bunga ini. juga tidak mau 
ketinggalan dengan wisata 

Bogor. Terbukti dengan adanya Florawisata 
San Terra. Sebuah destinasi wisata yang 
dipenuhi dengan berbagai jenis bunga, 
baik itu bunga lokal maupun impor.

Di San Terra, area wisata dengan 
luas sekitar 4 hektar ini, terdapat sekitar 
700 jenis bunga yang telah dikawinkan 
dengan berbagai jenis bunga impor dari 
Eropa dan Amerika. Hal ini bertujuan 
supaya bisa hidup dengan iklim yang 
ada di Indonesia. Bunga-bunga tersebut 
dijadikan hiasan yang digantung sehing-
ga menjadi pemandangan yang sangat 
cantik terutama jika dijadikan latar dalam 
mengambil gambar. Selain itu, terdapat 
juga bunga-bunga yang merambat serta 
yang tumbuh di lahan.

Area Taman Bunga dengan kon-
sep flora ini dibagi menjadi dua, yaitu in-
door dan outdoor. Untuk jenis bunga yang 
dipajang, tentu disesuaikan dengan kondisi 
musim di lokasi itu. Jika musim hujan, jenis 
bunga yang ada adalah yang bisa hidup 
pada musim hujan. Begitu sebaliknya ketika 
memasuki musim kemarau.

Menghadirkan Konsep Wisata 
Terintegrasi

Destinasi yang resmi dibuka pada 
24 Desember 2019 lalu ini, selain menon-

jolkan pesona ratusan jenis bunga, juga 
memiliki konsep yang unik di mana tema 
yang mereka usung adalah wisata integrasi. 
Jadi, selain bisa berlibur, pengunjung juga 
dapat belajar langsung tentang bagaimana 
caranya melakukan pembibitan berbagai 
jenis bunga.

Kegiatan lain yang bisa dilakukan 
di San Terra tentu saja berburu spot-spot 
foto menarik. Salah satu tempat yang bisa 
Anda jadikan pilihan latar foto yang Anda 
ambil adalah Miniatur Kampung Korea yang 
tampil warna-warni bak pelangi. Bagi Anda 
pecinta hal-hal berbau Korea, wah tempat 
ini bagus banget nih buat melengkapi feed 
instagram Anda.

Selain Kampung Korea, di sini ada 
Miniatur Kampung Eropa juga loooh, de-
ngan sajian bagungan tematik ala Eropa.

Karena kita sedang bercerita ten-
tang Wisata Keluarga, tentu yang paling 
penting adalah ketersediaan wahana ber-
main yang bisa dinikmati oleh anak-anak.

Nah, berkunjung ke sini, Anda tidak 
perlu khawatir jika pergi bersama keluarga. 
Beberapa wahana yang tersedia di sini bisa 
Anda manfaatkan untuk menyenangkan 
anak-anak tercinta.

Wahana yang tersedia di sini be-
berapa di antaranya adalah, Trampolin, 
Bumpercar, Smart Balance, Robot, Otopet, 
Kuda Hunting dan lain sebagainya. Dengan 
beberapa wahana tersebut, tentu akan 
memanjakan si kecil dengan berbagai 
pilihan permainan.

Namun perlu diketahui juga bah-
wa untuk menikmati wahana tersebut, 
Anda diharuskan untuk membayar antara 
Rp10.000 – Rp30.000.

Jika Anda sudah memutuskan un-
tuk mengunjungi Florawisata San Terra 
ini, tentu Anda harus mengecek terlebih 
dahulu rute yang akan Anda tempuh serta 
mencocokkan dengan jadwal buka San 
Terra sehingga waktu Anda tidak habis 
sia-sia di perjalanan.  Terlebih jika Anda 
datang dari luar Kota Malang.

Untuk lokasi, Anda bisa langsung 
saja datang ke Jl. Trunojoyo, Jurangrejo, 
Pandesari, Kec. Pujon, Malang, Jawa Timur. 
Wisata ini buka mulai pukul 07.00 WIB 
sampai 18.30 WIB.

Untuk harga tiketnya sendiri adalah 
sebesar Rp25.000/orang untuk dewasa 
dan Rp20.000/orang untuk anak-anak. 
Tapi kami ingatkan kembali bahwa harga 
tiket bisa saja berubah sewaktu-waktu. Jadi 
pastikan selalu mengecek harga setiap 
akan melakukan perjalanan, ya.



Sumatera Barat yang semenjak 
dulu sudah dikenal dengan 
wisata Jam Gadang yang 
terletak di Kota Bukit Ting-

gi, kini semakin banyak memunculkan 
wisata-wisata baru yang menjadi icon 
tersendiri bagi Kabupaten dan Kota di 
mana wisata tersebut dibangun. Salah 
satunya adalah wisata kekinian yang 
berada di Lembah Harau.

Sebelumnya Lembah Harau 
dikenal dengan hamparan tanah luas 
yang diapit tebing-tebing tinggi dengan 
posisi tegak lurus dari permukaan tanah. 
Nama Lembah Harau memang sudah 
tidak asing lagi bagi masyarakat yang 
tinggal di sekitar Sumatera Barat, karena 
destinasi ini seringkali menjadi tujuan 
wisata ketika lebaran tiba.

Berjarak sekitar 18 km dari Kota 
Payakumbuh, destinasi berupa lembah 
subur yang dilingkupi batu pasir terjal de-
ngan ketinggian sekitar 100-500 meter dari 
atas permukaan tanah ini, sudah dikenal 
sejak Pemerintahan Hindia Belanda. Hal 
ini diketahui dengan adanya Prasasti di 
kawasan Air Terjun Sarasah Bunta yang 
didirikan oleh Assisten Residen Kabupaten 
Lima Puluh Kota yang bernama J.H.G. 
Boissevain pada tanggal 14 agustus 1926.

Pemerintah Hindia Belanda me-
netapkan kawasan ini sebagai Cagar Alam 
untuk bidang Asthethis dan Biologis. Na-
mun beberapa tahun kemudian, melalui 
Keputusan Menteri Pertanian, status Cagar 

Alam tersebut kemudian berubah menjadi 
Hutan Wisata dengan area taman wisata 
seluas 27.5 hektar.

Karena memiliki area yang ber-
fungsi sebagai taman wisata, akhirnya 
dibangunlah sebuah objek wisata bernama 
Harau Dream Park, dengan fasilitas wisata 
yang disajikan berupa, Taman, Tempat 
Duduk Bersantai, Joging Area, Taman 
Satwa, Sarana Bermain Anak-anak, Kamar 
Mandi, Homestay, Area Parkir yang luas 
serta kios-kios yang menyediakan berbagai 
menu makanan, minuman, dan souvenir 
yang bisa Anda beli ketika berkunjung 
ke sana.

Bagi Anda yang tinggal di daerah 
Sumatera Barat dan sekitarnya, jika ingin 
berwisata ke tempat-tempat kekinian 
dengan beragam spot foto hits dengan 
bangunan-bangunan ala Eropa, Anda 
bisa mengunjungi Harau Dream Park. 
Lokasinya persis terletak di Kecamatan 
Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, 
Provinsi Sumatera Barat.

Wisata yang resmi dibuka pada 
akhir Desember 2018 ini, dengan me-
nyajikan berbagai spot menarik berupa 
landmark negara-negara di Eropa, juga 
tidak kalah menarik dengan wisata serupa 
yang ada di Pulau Jawa. Berlatar per-
bukitan hijau di Lembah Harau, dengan 
udara yang sejuk serta banyaknya Air 
Terjun dan sungai-sungai dengan air yang 
mengalir jernih, tentunya adalah kombinasi 
yang sangat menarik dan menambah 

nilai keindahan tersendiri untuk wisata ini.
Anda dan keluarga juga bakalan 

betah berada di tempat ini, karena selain 
tersedianya homestay, juga terdapat pe-
mandangan rumah warna-warni yang 
sangat menarik ketika dijadikan latar 
belakang untuk mengambil gambar.

Selain mengabadikan semua ke-
giatan dengan kamera, di sini Anda juga 
bisa mengajak anak-anak untuk mencoba 
wahana-wahana seru, seperti Panahan, 
Balon Udara, Sepeda Gantung, Flying 
Fox, dan lainnya.

Tiket masuknya juga terbilang 
murah banget loh. Anda cukup mero-
goh kocek sebesar Rp20.000 saja. Tentu 
tiket ini sangat murah jika dibandingkan 
dengan wisata-wisata keluarga lainnya 
yang ada di daerah Jawa.
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Wisata lain yang cocok di-
kunjungi untuk mengha-
biskan akhir pekan Anda 
bersama keluarga adalah 

wisata Taman Bunga Nusantara. Berada di 
ketinggian pegunungan, wisata ini sudah 
diresmikan sejak tahun 1995 oleh Presiden 
Soeharto.

Wisata yang tepatnya berada di Jl. 
Mariwati KM 7, desa Kawungluwuk, Keca-
matan Sukaresmi, Cianjur ini, menyajikan 
pemandangan indah dengan hamparan 
berbagai jenis bunga yang akan meman-
jakan mata.

Pihak pengelola telah menyiapkan 
beberapa taman serta mengelompokkan 
bunga-bunga tersebut berdasarkan jenis, 
di antaranya adalah ;

Taman Air
Sesuai namanya, taman ini berisikan 

berbagai tumbuhan air yang didatangkan 
dari berbagai negara, seperti tumbuhan 
Cybera papyrus, tanaman yang digunakan 
sebagai bahan kertas oleh kaum Mesir Kuno. 
Ada juga tanaman Talia Delbata, Lotus, 
serta Teratai raksasa yang sangat iconic.

Taman Mawar
Pemeliharaan Bunga Mawar di sini 

dilakukan dengan cara yang khusus, baik 
penyiraman, pupuk, dan lain sebagainya. 
Anda akan dibuat takjub ketika melihat 
berbagai jenis mawar yang ada di sini.

Taman Labirin/Maze Garden
Mendengar kata Labirin, tentu Anda 

sudah terbayang bukan bagaimana penam-
pakan taman ini? Anda bisa menjelajah 
Taman Labirin hanya dengan membayar 
tiket sebesar Rp.1.000 saja.

Taman Perancis
Taman yang satu ini dibangun 

dengan gaya Renaissance Perancis yang 
kental banget. Gaya Taman Renaissance 
lebih menonjolkan bentuk tanaman yang 
rapi, serasi, dan indah. Keindahan Taman 
Perancis ini akan tampak lebih indah jika 
Anda melihatnya dari Menara Pandang.

Taman Bali
Jenis bunga yang ada di taman ini 

yaitu, Kamboja, Bunga Sepatu, berbagai 
jenis Helikonia dan tumbuhan tropis yang 
indah lainnya. Selain itu, di sini juga terdapat 
berbagai jenis bangunan khas Bali.

Taman Palem
Di taman palem terdapat lebih dari 

100 jenis Palem yang ditanam dan dirawat 
rapi sehingga jauh dari nuansa panas dan 
gersang.

Taman Jepang
Taman Jepang ini ditata dengan 

unsur utama kayu, batu-batuan, desain 
yang sederhana tapi rapi, kolam, dan nu-
ansa sunyi.

Rumah Kaca/Green House
Di area rumah kaca seluas 2000 

meter ini, kita bisa menemukan berbagai 
jenis bunga yang perlu perlakuan khusus. 
Bunga yang ada di sini adalah jenis bunga 
yang memang tidak kuat dengan cuaca 
di negara kita. Rata-rata bunga tersebut 
didatangkan dari negara 4 musim.

Menara Pandang
Salah satu icon tempat ini adalah 

menara pandang. Dari menara 4 tingkat ini 
kita bisa lepas menikmati pemandangan 
sekitar taman bunga yang menyejukkan 
mata.

Wahana Alam Imajinasi
Di sini terdapat berbagai wahana 

terbaru seperti ATV, tempat bermain anak, 
dan lain-lain. Cocok untuk bermain bersama 
keluarga dan si kecil.

Selain tempat-tempat diatas, masih 
ada lagi spot lain seperti Taman Mediterania, 
Danau Angsa, dan juga Taman Amerika. 
Masing-masing dengan ciri khas tersendiri.

Dengan berbagai jenis taman yang 
telah kami sebutkan di atas, jangan ber-
fikir jika Anda bisa mengelilinginya dengan 
berjalan kaki.

Di area taman seluas 23 hektar ini, 
telah tersedia Dotto Trains dan Garden Tram 
yang akan mengantarkan Anda berkeliling 
mengitari area Taman Bunga tersebut.
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Bagi Anda yang tinggal di 
Kota Bandar Lampung 
atau sekitarnya, yang ingin 
menghabiskan akhir pekan 

bersama keluarga di tempat-tempat 
wisata, Taman Wisata Lembah Hijau 
bisa menjadi salah satu pilihan Anda.

Destinasi wisata yang terletak 
di Jl. Radin Imba Kesuma Ratu, Bandar 
Lampung ini, memang tak pernah sepi 
dikunjungi wisatawan. Selain bisa men-
jadi sarana edukasi untuk anak-anak, 
tempat ini juga sekaligus menawarkan 
rekreasi alam yang berpadu dengan 
wahana-wahana menarik yang sangat 
cocok untuk memanjakan anak-anak 
Anda.

Di area seluas 30 hektar ini, ter-
dapat berbagai wahana permainan air, 
outbound, lokasi berkemah, hingga 
Water Park. Selain itu juga tersedia 
Taman Satwa yang sangat digemari 
anak-anak. Di sini mereka bisa me-
nyaksikan sekitar 465 satwa dari 65 
jenis binatang yang ada di sana.

Wisatawan dapat berkeliling 
menikmati Taman Burung, Pentas Sat-
wa, dan Kebun Binatang. Setiap Satwa 
disediakan tempat luas, hingga mereka 
bisa tinggal seperti di alam bebas.

Lalu, pengunjung pun dapat me-
lihat Kijang dan Rusa di sebuah kandang 
berpagar kayu. Pihak pengelola Lembah 
Hijau ini telah menyediakan setumpuk 
daun di samping kandang. Daun-daun 

ini bisa Anda manfaatkan untuk mem-
beri makan hewan-hewan tersebut. 
Selain itu, terdapat pula Orangutan, 
Siamang, Beruang Madu, Banteng, 
serta Buaya.

Jika Anda ingin merasakan sen-
sasi berpetualang, Anda juga diperke-
nankan untuk menyewa binatang tung-
gangan yang akan mengantarkan Anda 
berkeliling area wisata.  Selain Gajah, 
ada juga Kuda yang bisa Anda sewa 
dengan didampingi petugas tentunya.

Setelah lelah berkeliling dengan 
binatang tunggangan, Anda bisa mele-
pas penat dengan bersantai di dekat 
kolam Ikan. Di sana, terdapat meja dan 
kursi yang bisa Anda gunakan seraya 
menyantap makanan ringan. Anda pun 
diperkenankan mengajak anak-anak 
Anda bermain di area tersebut sambal 
melihat-lihat aneka jenis Ikan yang 
ada di kolam.

Sarana lain yang bisa Anda man-
faatkan untuk memanjakan anak-anak 
Anda adalah bermain dengan meng-
gunakan air soft gun, paintball serta 
futsal. Ini tentu saja menjadi kegiatan 
yang sayang jika Anda lewatkan.

Jika masih merasa kurang 
menantang, Anda bisa menjajal ba-
lap ATV di area berlumpur yang akan 
melengkapi keseruan aktifitas Anda 
di sini.

Puas bergumul dengan lumpur, 
Anda juga bisa langsung berbelok ke 

Water Park untuk memanjakan tubuh 
Anda serta mencoba wahana lainnya 
yang tersedia di sana. Selain Twins Boo-
merang yang menjadi wahana prima-
dona di tempat ini, ada juga wahana 
lainnya seperti Water Splash, kolam 
arus, Torpedo Slide dan ember tumpah.

Jika Anda datang ke tempat 
ini, rencanakanlah untuk menginap 
bersama keluarga. Karena untuk menik-
mati semua wahana yang ditawarkan, 
waktu satu hari tidaklah cukup untuk 
menikmati semuanya. 

Wahana lain yang juga perlu 
Anda jajal di antaranya adalah komidi 
putar, kereta api kecil, boom-boom 
car, serta rumah hantu hingga sinema 
empat dimensi.

Di wahana sinema empat dimen-
si, Anda bisa merasakan pengalaman 
naik roller coaster yang akan menam-
bah keseruan petualangan Anda di 
Lembah Hijau ini.

Untuk tiket masuk ke wisata 
ini, Anda akan dikenai biaya sebesar 
Rp15.000/orang. Sedangkan untuk 
tiket Waterboom, Anda harus memba-
yar lagi sebesar Rp.25.000/orang dan 
tiket Taman Satwa sebesar Rp.35.000/
orang. (untuk anak di bawah usia satu 
tahun, tidak dikenakan biaya tiket).

Untuk jam buka, wisata Lembah 
Hijau – Lampung ini bisa Anda kunjungi 
mulai jam 07.30 WIB.
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Tinggal di Ibukota DKI Jakarta, 
tentu Anda sudah tidak  asing 
dengan berbagai tempat 
wisata keluarga, salah sa-

tunya adalah Planetarium yang berada 
di Taman Ismail Marzuki.

Sarana wisata edukasi yang 
pembangunannya diprakarsai oleh 
Presiden pertama Republik Indonesia, 
Bapak Soekarno ini, adalah salah satu 
dari tiga wahana simulasi langit yang 
ada di Indonesia. Dua di antaranya ber-
ada di Kutai, Kalimantan Timur, dan di 
Surabaya, Jawa Timur.

Planetarium yang didirikan pada 
tahun 1964 dan menjadi Planetarium 
tertua di Indonesia ini, tepatnya beralamat 
di Jl. Cikini Raya No.73, RT.8/RW.2, Cikini, 
Menteng, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Wisata edukasi ini adalah salah 
satu tempat yang bisa menjadi pilihan 
Anda ketika akan mengajak anak-anak 
berwisata di Kota Metropolitan, Jakarta. 
Ketika berkunjung ke sini, Anda akan 
diajak mengembara di jagat raya untuk 
memahami konsepsi tentang alam se-
mesta melalui acara demi acara. Anda 
akan melihat bagaimana pertunjukan 
atau peragaan simulasi perbintangan 
serta benda-benda langit lainnya.

Selain pertunjukan Teater Bin-
tang dan multimedia, Planetarium & 
Observatorium Jakarta ini, juga menye-
diakan sarana prasarana observasi ben-
da-benda langit melalui peneropongan 
secara langsung untuk menyaksikan 

kejadian-kejadian alam seperti gerhana 
bulan, gerhana matahari, komet, serta 
fenomena alam lainnya.

Di Planetarium Jakarta ini, juga 
tersedia berbagai jenis teleskop, di an-
taranya teleskop ASKO yaitu Teleskop 
Reflektor yang biasa digunakan untuk 
penelitian dan penentuan Hari Raya Idul 
Fitri. Teleskop Takahashi, dan Teleskop 
Coude.

Selain 3 jenis teleskop itu, ma-
sih ada sekitar 10 teleskop lain berupa 
Teleskop Portabel yang bisa dibongkar 
pasang. Teleskop jenis ini paling se ring 
dipakai karena mudah dibawa dan dipin-
dahkan sesuai lokasi pengamatan yang 
diinginkan.

Jika ada fenomena astronomi 
yang berlangsung, biasanya ruang as-
tronomi di Planetarium ini, dibuka untuk 
umum sehingga pengunjung bisa turut 
melihat fenomena alam tersebut langsung 
menggunakan Teleskop.

Tapi ada juga agenda penero-
pongan rutin yang biasanya diadakan 
pada bulan-bulan tertentu. Jadwalnya 
sendiri bisa dilihat di lokasi. Peneropo-
ngan ini dibuka untuk umum dan tidak 
dipungut biaya.

Di tempat ini juga tersedia ru-
ang pameran benda-benda angkasa 
yang menyuguhkan berbagai foto serta 
keterangan lengkap dari berbagai ben-
tuk galaksi, teori-teori pembentukan 
galaksi disertai pengenalan tokoh-tokoh 
di balik munculnya teori.

Di ruang pameran ini, ada juga 
pajangan baju antariksa yang digunakan 
mengarungi angkasa. Serta beberapa 
peralatan lain untuk pengamatan antarik-
sa hingga koleksi pecahan batu meteor 
juga turut dipamerkan. 

Sebagai tempat wisata umum, 
fasilitas yang disediakan juga terbilang 
memadai. Area parkirnya cukup luas 
termasuk untuk bus bagi Anda yang 
datang bersama rombongan.

Untuk jam buka, jika Anda akan 
berkunjung bersama rombongan, maka 
Anda bisa datang pada jadwal berikut, 
Selasa–Kamis, pukul 09.30, 11.00, dan 
13.30 WIB. Sedangkan untuk Jum’at, 
Anda bisa datang pada pukul 09.30 
dan 13.30 WIB.

Harga tiket masuk rombongan, 
untuk Pelajar dan Mahasiswa Rp.5.000/
orang. Sedangkan untuk umum dikenai 
biaya sebesar Rp.10.000/orang.

Jika Anda datang perorang atau 
bersama keluarga, Anda bisa datang 
dengan jadwal, Selasa-Jum’at, pukul 
16.30 WIB. Sabtu-Minggu, 10.00 dan 
13.00 WIB

Untuk harga tiket masuk per-
orangan, anak-anak dikenai biaya sebesar 
Rp.7,000/anak, sedangkan untuk dewasa, 
harga tiket sebesar Rp.12.000/orang.

Tiket hanya dapat dibeli langsung 
di loket resmi 1 jam sebelum pertunju-
kan dimulai. Dan untuk diketahui juga 
bahwa Senin dan Hari Libur Nasional, 
Planetarium Jakarta, TUTUP.
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Halo warga Banjarmasin, Bagi 
Anda yang tinggal di Banjar-
masin, Kalimantan Selatan, 
tentunya sudah tidak asing 

lagi donk dengan wisata Taman Siring 
Nol Kilometer.

Taman yang terletak di Jl. Kapten 
Piere Tendean dan Jl. Jenderal Sudirman 
Banjarmasin ini, merupakan salah satu 
tempat wisata favorit masyarakat Ban-
jarmasin untuk menghabiskan waktu 
berkumpul bersama keluarga.

Taman yang tepatnya berada di 
seberang kompleks masjid Raya Sabilal 
Muhtadin ini, terbilang cukup nyaman 
untuk bersantai bersama keluarga, 
nongkrong bersama teman-teman, 
bermain bersama anak-anak, serta juga 
cocok bagi Anda yang hanya sekedar 
ingin menikmati panorama keindahan 
sungai Martapura.

Taman yang terbuka untuk umum 
ini, bisa Anda kunjungi meski hanya untuk 
sekedar duduk-duduk santai di bawah 
rimbunan pohon yang rindang. Atau 
bagi Anda yang ingin refleksi kaki, juga 
tersedia jalur khusus lantai taman de-
ngan motif bebatuan yang bermunculan.

Jika Anda tidak puas hanya seke-
dar memandang dari area taman, Anda 
bisa naik ke sebuah menara yang diberi 
nama Menara Pandang. Dari menara 
empat lantai yang menjadi ikon baru Kota 
Banjarmasin ini, Anda dapat menikma-
ti keindahan Kota Banjarmasin seraya 
memotret suasana pasar terapung di 

Sungai Martapura.
Di lantai atas menara, dengan 

semilir angin yang berhembus, menjadi 
salah satu area favorit para pengunjung. 
Sebagian besar pengunjung yang datang 
ke tempat ini memang hanya sekedar 
untuk mengobrol seraya melepas pan-
dang ke sekeliling, melihat perahu yang 
lalu lalang, atau datang hanya untuk 
sekedar mengambil gambar.

Bagi Anda yang berencana 
datang bersama keluarga dan mengajak 
serta anak-anak yang usianya masih dini, 
tidak perlu khawatir jika Anda juga ingin 
menikmati pemandangan dari Menara 
Pandang ini. Meskipun ini adalah area 
terbuka, tapi lantai atas Menara Pandang 
ini tetap aman untuk anak-anak, karena 
dibatasi dengan pagar yang tinggi. 

Anda bisa mengunjungi Menara 
Pandang ini sesuai jadwal yaitu, setiap 
Hari Senin sampai Jum’at pada pukul 
10.00-21.00 WITA. Sedangkan Hari Sabtu 
dibuka pukul 10.00-22.00 WITA dan 
pada Hari Minggu buka pukul 08.00-
21.00 WITA.

Wisata Taman Siring Nol Kilo-
meter ini, adalah taman yang dibuka 
untuk umum, sehingga tidak dikenai 
biaya masuk alias gratis. Namun jika 
Anda membawa kendaraan, maka 
Anda akan dikenai biaya parkir yang 
biasanya hanya sebesar Rp.2.000 saja. 
Namun untuk biaya parkir ini, Anda bisa 
cek lagi sebelum berkunjung, karena 
harga sewaktu-waktu bisa berubah.

Selain datang untuk sekedar 
melepas penat dan bersantai, Anda juga 
perlu mencicipi aneka makanan ringan 
serta jajanan khas Kota Banjarmasin 
yang dijual di sekitar Menara Pandang. 
Untuk harga juga terbilang murah, hanya 
sekitar ribuan hingga belasan ribu rupiah.

Jika Anda ingin merasakan sen-
sasi lain menikmati panorama Sungai 
Martapura, Anda dapat berkeliling meng-
gunakan kelotok (perahu mesin) yang 
telah disediakan oleh Pemerintah Kota 
Banjarmasin. Tarifnya pun terbilang cukup 
murah, Anda hanya perlu membayar 
Rp5000/orang, Anda sudah dapat 
berkeliling sungai menikmati semilir 
angin diatas kelotok.

08
TAMAN SIRING 

NOL KILOMETER

BANJARMASIN, 
KALIMANTAN SELATAN

Sumber Foto : www.visitkalsel.com
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Jalan yang berliku biasanya 
akan bermuara pada tempat yang 
indah. Begitulah kalimat gambaran 
untuk wisata Teluk Kiluan, Lampung. 
Butuh perjuangan ekstra untuk me-
nemukan surga tersembunyi itu. 

Selain jarak tempuh yang cu-
kup jauh dari Pelabuhan Bakauheni 
ke perkampungan Teluk Kiluan, Anda 
juga harus menyiapkan tenaga ekstra 
untuk sampai di puncak bukit setinggi 
kurang lebih 600 meter sebelum nanti 
Anda menuruni anak-anak tangga untuk 
memanjakan mata di sebuah pantai 
bernama Laguna Gayau.

Namun sebelum berman-
ja dengan hamparan laut biru serta 
cantiknya batu-batu karang di Lagu-
na Gayau, sebaiknya terlebih dahulu 
Anda menyempatkan diri berlayar ke 
Pulau Kelapa seraya memanjakan mata 
dengan kawanan lumba-lumba.

Wisata Lumba-lumba dan Jelajah 
Pulau Kelapa

Selain pantai Laguna Gayau, para 
wisatawan yang berkunjung ke Teluk 

Kiluan pasti akan menyempatkan diri 
merasakan sensasi mengarungi lautan 
menuju Pulau Kelapa seraya berwisata 
lumba-lumba dengan menggunakan 
perahu kecil yang biasa disebut Jukung 

TELUK KILUAN, SENSASI BERBURU LUMBA-
LUMBA HINGGA TREKKING KE PANTAI LAGUNA

marine tourism

Su
m

be
r F

ot
o 

: w
w

w
.d

ol
an

yo
k.c

om

Sumber Foto : www.wisatatelukkiluan.com
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oleh penduduk setempat. Perahu yang 
biasa dipakai ini biasanya hanya bisa 
dinaiki oleh 4 orang saja. Namun ada 
juga beberapa perahu yang lebih kecil 
dengan muatan 3 orang dan yang lebih 
besar bisa dinaiki hingga 7-8 orang.

Bagi Anda yang sudah terbiasa 
bermain dengan ombak lautan, mung-
kin memakai perahu kecil bermuatan 
2-4 orang tidak akan menjadi masalah 
sama sekali, namun bagi Anda yang 
punya kebiasaan “mabuk laut”, saya 
sarankan untuk memakai perahu yang 
lebih besar, sehingga Anda akan merasa 
nyaman untuk bersandar jika nanti Anda 
benar-benar merasa pusing setelah 
lama diayun ombak.

Hal ini dikarenakan pencarian 
lumba-lumba tidak bisa diprediksi akan 
memakan waktu berapa lama. Kadang 
malah Anda bisa saja tidak beruntung 
melihat lumba-lumba. Ini hal yang biasa 
terjadi. Memang tidak semua wisatawan 
yang datang bisa menyaksikan atraksi 
lumba-lumba di laut lepas.

Di Pulau Kelapa, selain bisa ber-
main di sepanjang bibir pantai yang 
berpasir putih sambil memasak ala-ala 
saat berkemah, Anda juga bisa melaku-

kan kegiatan snorkeling. Meski terumbu 
karang di sini tidak sebanyak yang di 
Pulau Pahawang, namun untuk hanya 
sekedar memuaskan hobi snorkeling, 
tidak ada salahnya Anda mencoba.

Di Pulau Kelapa ini juga tersedia 
warung yang menjual makanan ringan 

dan aneka gorengan serta minuman yang 
bisa Anda beli jika Anda tidak membawa 
persiapan makanan sebelum datang.

Selain itu di Pulau Kelapa juga 
tersedia homestay yang bisa Anda 
sewa jika memang Anda berniat untuk 
menginap di sana.

Trekking ke Pantai Laguna Gayau

Sebelum melihat langsung 
seperti apa Pantai Laguna Gayau yang 
begitu memikat ketika pertama kali 
saya mencoba mencari info tentang 
pantai ini, karang terjal yang setiap 
bebeberapa detik dihempas ombak 
besar, serta hamparan laut berwarna biru 
cerah yang mendamaikan jiwa, dalam 
bayangan saya pantai ini bisa dicapai 
dengan menaiki kendaraan mobil atau 
motor, lalu turun di pinggir pantai dan 
kita langsung bisa menikmati kecantikan 
laut biru itu.

Namun ternyata apa yang saya 
bayangkan tentang jalur menuju pan-
tai ini sangat jauh berbeda. Saya yang 
datang bersama rombongan berjumlah 
12 orang, dari homestay tempat kami 
bermalam, kami menaiki mobil sejenis 
pick up yang tiba-tiba berhenti sekitar 
500 meter dari penginapan.

Saya sempat berpikir, “kenapa Su
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mobil ini berhenti di sini?” Sedangkan 
penampakan pantai yang saya lihat 
sebelumnya di internet tidak seperti 
pantai yang ada di hadapan saya saat 
itu, yang terkesan hanya seperti pantai 
biasa dan tidak ada tempat rekreasi 
sama sekali.

Tidak lama kemudian, barulah 
saya mendapatkan info dari seorang la-
ki-laki paruh baya yang bertugas sebagai 
pemandu kami menuju Pantai Laguna 
Gayau. Sambil berjalan, kami dijelaskan 
sedikit info tentang jalur yang akan kami 
tempuh, dan saya sedikit terkejut ketika 
pemandu tersebut mengatakan bahwa 
kami akan melewati jalan yang sedikit 
menanjak.

Setelah tahu ketinggan dari 
tanjakan tersebut sekitar 600 meter 
dengan kemiringan kira-kira hampir 70 
derajat, saya sempat menghela nafas 
panjang dan terlintas di pikiran tidak 
akan melanjutkan perjalanan. 2 orang 
dari teman saya memutuskan untuk 
tidak ikut, namun saya berpikir lagi 
bahwa jika saya menyerah sebelum 
mencoba, tentu kedatangan saya ke 
tempat ini akan menjadi sia-sia, karena 
tujuan utama saya adalah menikmati 
keindahan Pantai Laguna Gayau ini.

Saya putuskan untuk melanjut-
kan perjalanan. Meski di tengah jalan 
saya acap kali berhenti untuk istirahat 

sejenak, dan teman-teman yang lain 
sudah jauh meninggalkan saya, namun 
si pemandu tetap melakukan tugasnya 
dan berjalan paling akhir untuk memberi 
semangat dan memastikan kami semua 

sampai dengan selamat.
Berhasil menaklukkan tanjakan 

dengan nafas masih terengah-engah, 
saya langsung dibuat kagum dengan 
kecantikan hamparan laut biru yang 

marine tourism e tourism
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bisa saya nikmati dari ketinggian 600 
meter itu.

Sementara teman-teman saya 
melanjutkan langkah menuruni anak-
anak tangga menuju pantai, namun saya 
masih betah memandangi hamparan bak 
permadani itu, dan sesekali menjepret-
kan kamera saya untuk mengabadikan 
keelokan lukisan ciptaan Tuhan.

Meski mata saya belum 
sepenuhnya merasa puas menikmati 
pemandangan yang tersaji, namun 
saya tetap harus melanjutkan langkah 
menuruni satu persatu anak tangga 
menyusul keberadaan teman-teman 
saya.

Sampai di lima anak tangga ter-
akhir, saya dibuat makin takjub dengan 
bongkahan batu karang yang seolah 
tampak sebagai bebatuan yang telah 
dipahat dengan arsitektur yang luar 
biasa.

Di sisi tebing pantai tersebut, 
terdapat pula karang-karang yang mem-
bentuk sebuah kolam yang bisa diman-
faatkan untuk berenang. Sementara di 
balik karang yang berfungsi sebagai 
pembatas antara kolam dan lautan lepas 

itu, ada ombak-ombak “nakal” yang 
setiap beberapa detik datang untuk 
menghantam batu karang dan tidak 
jarang mengejutkan kami yang sedang 
berenang.

Bermain di hamparan batu ka-
rang di sini memang harus waspada 
dan ekstra hati-hati. Beberapa kali kami 
diperingatkan oleh pemandu untuk tidak 
berdiri dipinggir karang yang terlalu 
dekat dengan lautan. Karena setiap om-
bak yang datang memang benar-benar 
besar dan ketinggiannya bisa mencapai 
3-5 meter. Hal ini tentu sangat berbahaya 
bagi kita karena sedikit saja lengah, bisa 
menyebabkan kita terkena hantaman 
ombak tersebut dan bisa saja mengalami 
kecelakaan yang lebih parah. Terbentur 
batu karang, misalnya.

Selain bisa berenang di kolam 
yang terbentuk secara alami itu, bagi 
Anda pecinta fotografi tempat ini sa-
ngat cocok untuk dijadikan spot hun-
ting foto. Menangkap gambar dengan 
latar ombak yang sedang menerjang 
karang sepertinya akan menjadi tanta-
ngan tersendiri bagi Anda yang ingin 
mengabadikan karya.

marine tourism

Sumber Foto : www.yuliagumay.id
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Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank 
Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, 
peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB 2018) 
naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara 
yang disurvei. Seperti diketahui, pada EODB 2017 posisi 
Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi 
peringkat 91. Pada tahun tersebut Indonesia masuk 
dalam 10 negara Top Reformers. Dengan demikian, 
dalam 2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 
34 peringkat. Sebelum EODB 2017 posisi Indonesia 
berkisar antara peringkat 116.  Dengan peringkat yang 
membanggakan ini, maka informasi seputar dunia usaha 
di Indonesia  patut dipublikasikan. Terkait hal ini, Travel 
Club  senantiasa menyuguhkan berbagai informasi-
informasi tersebut dengan kolom:

BUSINESS

EL JOHN Media merupakan sebuah media yang 
terintegrasi terdiri dari media Televisi, Radio FM, 
Radio Streaming, Portal berita, Majalah Cetak dan 
Online, dalam bahasa Indonesia dan Mandarin 
 
Sebuah berita Anda, akan di tayangkan dalam 
Platform Digital yang terintegrasi ke media-media 
lain dalam bentuk edisi cetak maupun online dalam 
bahasa Indonesia dan Mandarin
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BANJARBARU PERKUAT KERJA SAMA PENTAHELIX 
UNTUK BANGKITKAN PARIWISATA 
PASCA COVID-19

Destinasi wisata yang ada di Kota 
Banjarbaru, Kalimantan Selatan tidak 
kalah dengan destinasi yang dimiliki 
daerah lain, contohnya destinasi danau-
nya, yang sudah dikenal wisatawan, baik   
wisatawan nusantara (wisnus) maupun  
wisatawan mancanegara (wisman). Na-
mun kini, pariwisata Banjarbaru sedang 
lesu akibat pandemi Covid-19.

Wakil Walikota Banjarbaru H. Dar-
mawan Jaya Setiawan optimis pariwisata 
Banjarbaru cepat bangkit setelah pandemi 
ini berlalu. Kebosanan masyarakat yang 
menjalankan aktivitas di rumah, di tam-
bah berwisata sudah menjadi kebutuhan,  
menjadi faktor bakal pulihnya pariwisata 
di kota seribu taman itu.

“Kalau di lihat kondisi kita seka-
rang, semuanya sekarang dalam tahap 
yang bosan, bosan di rumah atau bosan 
berada di suatu daerah.  Ditambah  tra-
veling ini sudah menjadi life style, bahkan 
jadi kebutuhan dari kalangan atau bisa 

disebut life style secara global. Jadi ketika 
wabah ini berlalu, tentu ada eforia, eforia 
orang ingin berpergian, orang rindu ingin 
mengunjungi tempat-tempat wisata, 
baik yang ada di lokal, maupun ada di 
luar daerah, bahkan baik yang berada 
mancanegara,” kata Darmawan saat 
menjadi nara sumber dalam program 
Indonesia Business Forum (IBF) yang 
ditayangkan EL JOHN TV. Selain Dar-
mawan, juga dihadirkan narasumber lain 
yakni Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ban-
jarbaru Hidayaturrahman, S.Sos., M.Si.

Menurut Darmawan, kendati pan-
demi sudah berlalu, bukan berarti  aman 
dari Covid-19. Kewaspadaan harus tetap 
dikedepankan dan protokol kesehatan 
juga harus diterapkan, termasuk di sektor 
pariwisata. Inilah yang harus diperhatikan 
agar masyarakat dapat berwisata dengan 
aman dan nyaman.

“Setelah pandemi ini dinyatakan 

telah berlalu, tentu jangan le ngah harus 
waspada, mungkin kita lihat ada berwisata  
namun orang-orang tetap memperhati-
kan kebersihan. Jadi mudah-mudahan 
pandemi ini mewariskan budaya-budaya 
yang baik,” kata Darmawan.

“Mewariskan perhatian-perhatian 
terhadap aspek kesehatan yang lebih dan 
tentu dituntut juga tujuan-tujuan wisata 
untuk lebih memperhatikan aspek-aspek 
kesehatan agar kejadian pandemi Covid-19 
ini tidak menjadi momok kembali di masa 
yang akan datang setelah pandemi ini,  
berhasil kita lewati secara bersama-sama,” 
tambahnya.

Darmawan menyatakan  Pe-
merintah Kota Banjarbaru telah siap 
untuk kembali membangkitkan sek-
tor pariwisata usai pandemi Covid-19. 
Upaya untuk mengembalikan lagi aura 
pariwisata Banjarbaru adalah dengan 
mengoptimalkan dan menguatkan kerja 
sama dengan  unsur-unsur yang ada di 
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pentahelix yakni pemerintah, masyarakat 
atau komunitas, akademisi, pengusaha, 
dan media.  “Pentahelix itu harus bekerja, 
kita semuanya kembalikan ke situ,” ujar 
politisi PPP ini.

Darmawan  menjelaskan bah-
wa  ada hasil yang nyata setelah para 
unsur pentahelix dilibatkan, misalnya 
unsur dari akademisi, unsur yang satu 
ini sangat membantu melambungkan 
nama sebuah destinasi wisata, seperti 
destinasi Kampung Pejabat. “Salah satu 
kampung tematik kami yang dihasilkan 
berkat dukungan akademisi universitas 
adalah namanya kampung pejabat,” tegas 
Darmawan.

Kampung Pejabat ini, sukses 
membantu penambahan jumlah wisa-
tawan yang datang di Banjarbaru. Tidak 
sedikit wisatawan yang mengunjungi ke 
Kampung Pejabat, memilih bermalam dan 
menikmati olahan jamu yang menjadi 
andalan destinasi ini

“Jadi pejabat itu akronim. Jadi 
kepanjangannya adalah kampung pe-
ngola jamu loktabat. Loktabat itu nama 
daerahnya, jadi di sana kerja sama de-
ngan Universitas Lambung Mangkurat, 
fakultas Mipa, itu membuat cafe jamu. 
Dan dampaknya kelihatan pendapatan 

masyarakat naik dan ada kunjungan wisa-
tawan kemudian stay di sana, bermalam, di 
tempat penduduk mau melihat bagaima-
na melihat aktivitas kampung pejabat 
itu, dan bagaimana proses. Kemudian 
inovasi terakhir mereka adalah es krim 
jamu., ada rasa beras kencur misalnya,” 
terang Darmawan.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Banjarbaru Hidayatu-
rrahman, S.Sos., M.Si, mengatakan pihak-

nya tetap bekreasi untuk sektor pariwisata 
di tengah pandemi Covid-19. Kreasi ini 
tetap dilakukan agar sektor pariwisata 
tidak lenyap.

“Anggaran yang dmiliki di dinas 
kami itu sekitar 14 miliar. Tetapi kondisi 
saat ini, kita agak mengencangkan ikat 
pinggang. Semua kegiatan kami hampir 
terhenti. Tetapi itu tidak menyurutkan 
semangat kawan-kawan. Tetap bekreasi 
dengan kondisi seadanya,” kata Hidayatu-
rrahman. (Sigit)
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BANJARMASIN SIAP 
KEMBANGKAN PARIWISATA 
USAI PANDEMI

Industri pariwisata memang 
menjadi andalan di republik ini. Ha-
nya dengan menggunakan kekuatan 
sumber daya alam, pariwisata dapat 
berkembang menjadi pesat apabila 
dikelola dengan baik. Itulah yang saat 
ini dilakukan oleh Provinsi Banjarmasin 
dalam mengembangkan bisnis pari-
wisata.

Bagaimana sebuah peluang bisnis 
pariwisata yang sebelum Covid-19 men-
jadi primadona. Dan Banjarmasin sempat 
juga menikmati berkah dari pariwisata. 
Ketika orang datang ke Banjarmasin pasti 
yang terpikir adalah pasar terapung. 

Kali ini dalam program Indone-
sia Business Forum yang ditayangkan 
oleh EL JOHN TV yang dipandu oleh 
Prayudha Moeljo dan hadir pula sebagai 
narasumber, Walikota Banjarmasin, Ibnu 
Sina, akan membahas mengenai “Ban-
jarmasin Siap Kembangkan Pariwisata 
Usai Pandemi”.

“Sebagai kota berbasis sungai, 
dalam visi misi Banjarmasin kami sudah 
menetapkan pembenahan sungai-sungai 
yang ada di Banjarmasin untuk kepen-
tingan pariwisata dan sarana transportasi. 
Selain itu, kami juga melahirkan wirausaha 

baru berbasis UMKM dan mengembalikan 
kota Banjarmasin sebagai pusat perda-
gangan dan Jasa. Kemudian memberikan 
pelayanan publik yang berbasis pada IT 
dengan program smart city Banjarmasin,” 
kata Ibnu Sina.

Ibnu Sina mengatakan, objek-ob-
jek wisata yang ada di Banjarmasin sangat 
melegenda dan sangat terkenal adalah 
pasar terapung. Pasar terapung ini ada 
tiga titik yaitu, Pasar Terapung Siring Ten-
dean yang ada di dalam kota. Ini adalah 
untuk kepentingan pariwisata, dimana 
orang biasanya kalau ke pasar terapung 
aslinya harus datang subuh-subuh. Kalau 
di Pasar Terapung Siring Tendean tidak 
perlu datang subuh. Kemudian yang 
kedua adalah Pasar Terapung Muara Kuin 
dan ketiga Pasar Terapung Lok Baintan.

“Kami juga membenahi kawasan 
pinggir sungai yaitu yang dikenal de-
ngan kampung hijau dan kampung biru. 
Kampung hijau ini sebetulnya adalah 
upaya untuk men-dress up kawasan 
kumuh pinggir sungai untuk dijadikan 
kawasan wisata yang menghadap ke 
sungai. Ada sekitar 100 rumah yang kita 
subsidi untuk diperbaiki, kemudian di-
buatkan titian panjang semi permanen 

dan beton dibantu dengan ulin dan 
beberapa pilar-pilar. Fungsi daripada 
titian ini adalah sebagai penanda rumah 
mereka. Kemudian yang kedua adalah 
sebagai pembatas untuk tidak membuat 
rumah menjorok ke sungai,” ujarnya.

Banyak destinasi yang wajib di-
kunjungi ketika susur sungai dan naik 
kapal klotok dari dermaga terapung 
tengah kota. Setelah 15 menit naik kapal 
klotok maka akan sampai di kampung 
hijau dan kampung biru. Kemudian disana 
ada destinasi juga dan kemudian kita 
berjalan 10 menit maka akan sampailah 
di pusat kuliner yang terkenal yaitu soto 
Banjar. Dan kemudian selanjutnya ada 
destinasi religi dan kawasan heritage.

Selain itu, kami juga mengem-
bangkan pariwisata yang ada di kampung 
tematik, khususnya ada kampung wisata 
sungai jingah dan kampung bersejarah, 
dimana terdapat rumah-rumah pening-
galan jaman dulu.

Perlu diketahui, dalam pengelo-
laan destinasi wisata, Banjarmasin juga 
sudah membuat promosi untuk peluang 
investasi di Banjarmasin. Dimana pada 
tahun 2019, Banjarmasin sudah merubah 
tata ruang kota. Diantaranya adalah tata 
ruang sungai yaitu di kawasan pusat 
kota Banjarmasin. Di dalam tata ruang 
tersebut, juga sudah mem-plot 10-15 
meter dari pinggir sungai itu menjadi 
kawasan pengembangan pariwisata 
berbasis sungai.
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UMKM HARUS BISA
MANFAATKAN ERA NEW NORMAL 

Pandemi COVID-19 masih terus 
berlangsung dan belum seorangpun 
yang tahu kapan akan berakhir sam-
pai vaksin bisa ditemukan. Dunia usaha 
yang sudah mengikat erat pinggangnya 
selama tiga bulan terakhir harus siap-
siap beradaptasi dengan kondisi nyata, 
termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM). 

“Tiga bulan terakhir yang kita ang-
gap kondisi tidak normal itu sekarang 
harus diterima sebagai kondisi normal 
baru, pelaku usaha harus beradaptasi 
dan bisa memanfaatkan peluang,” ujar 
Randi Anto, Direktur Utama PT Jamkrindo 
(persero)

Seperti diketahui, pemerintah di 
banyak negara termasuk Indonesia sudah 
membuka kembali mobilitas manusia 
dengan mematuhi protokol keseha-
tan agar roda perekonomian kembali 
berputar. Karena penularan COVID-19 
masih terjadi, makan kondisi baru yang 
disebut sebagai new normal  maka akan 
melahirkan cara-cara dan perilaku yang 
baru di kalangan masyarakat. Menurut 
Randi, UMKM yang pada umumnya lebih 
fleksibel dan lincah diharapkan bisa lebih 
cepat melakukan adaptasi. 

“New normal dengan new attitude 
itu membawa opportunity bagi pelaku 
UMKM. Apalagi UMKM pada umumnya 
lebih agile dan swift dalam melakukan 
perubahan atau adjustments, lalu mereka 
juga lebih ‘dekat’ ke konsumen, sehingga 
mereka jauh lebih cepat untuk menang-
kap dan merasakan need yang baru di 
pasar,” ujarnya.

Pemerintah melalui stimulus fiskal 
dan relaksasi kebijakan restrukturisasi 
kredit yang ada di lembaga perbankan 
juga mendorong agar sektor UMKM bisa 
melewati pandemi dengan baik. Dengan 
kebijakan restrukturisasi, UMKM yang ter-
kena dampak COVID-19 bisa mendapatkan 
penurunan bunga, rescheduling, hingga 
penambahan fasilitas kredit. 

Sebagai lembaga penjaminan 
kredit, Jamkrindo ikut mendukung re-
strukturisasi kredit UMKM. UMKM yang 
direstrukturisasi oleh pemerintah melalui 
perbankan dan oleh perusahaan penja-
minan juga disediakan fasilitas modal kerja 
agar terus bisa menjalankan usahanya.

“Dengan restrukturisasi seperti 
penambahan modal kerja diharapkan 
UMKM bisa memanfaatkan peluang di 
era new normal,” pungkas Randi Anto.

Sumber Foto : Antara/Andreas Fitri Atmoko
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AGUNG PODOMORO TERAPKAN 
STANDAR PROTOKOL KESEHATAN 
DI SELURUH MAL DAN TRADE MAL

Mal dan Trade Mal akan kem-
bali beroperasi dengan syarat pihak 
pengelola harus menjalankan seluruh 
standar dan protokol kesehatan yang 
benar, serta membatasi jam opera-
sional. Pengunjung mal dan trade mal 
(TM) juga dibatasi tidak melebihi 50% 
dari kapasitas gedung.

Sebagai salah satu perusahaan 
yang mengelola mal dan TM di Jakar-
ta, Agung Podoromo Land (Agung 
Podomoro) memastikan bahwa pihak-
nya akan menjalankan protokol kese-
hatan COVID-19 dan semua ketentuan 
yang berlaku sesuai dengan anjuran 
dari pemerintah.

Penerapan protokol ini juga 
didukung fasilitas tanpa menyentuh 
(touchless) yang dilengkapi teknologi 
modern, sehingga memudahkan dan 
memberikan kenyamanan kepada para 
tenant dan setiap pengunjung. Seperti 
fasilitas lift tanpa menyentuh, transaksi 
non tunai dan lainnya.

Sekretaris Perusahaan PT 

Agung Podomoro Land Tbk. Justini 
Omas mengatakan bahwa perusahaan 
menyambut baik keputusan peme-
rintah yang mengizinkan dibukanya 
kembali Mal dan TM, khususnya untuk 
membangkitkan kembali aktivitas di 
lingkungan tersebut. Selama ini banyak 
pelaku usaha kecil dan ribuan tenaga 
kerja terlibat dan bergantung pada 
kegiatan di Mal dan TM.

“Pengoperasian kembali mal 
dan TM di bawah Agung Podomoro 
mengikuti ketentuan dan keputusan dari 
pemerintah. Sebagai upaya pencegahan 
dan mengatasi penyebaran COVID-19, 
sejak Februari 2020 Agung Podomoro 
telah membentuk Satgas COVID-19 
untuk memastikan bahwa setiap mal 
dan TM menjalankan protokol kesehatan 
secara ketat dan disiplin,” kata Justini 
di Jakarta, Senin (15/6).

Sejak terjadi pandemi COVID-19, 
seluruh unit bisnis Agung Podomoro 
secara periodik melakukan penyem-
protan disinfektan, mengukur suhu 

tubuh pengunjung, menyiapkan hand 
sanitizer, dan memberikan tanda pe-
ngaturan jarak antarkonsumen.

“Selama tiga bulan terakhir 
kami juga taat dan menjalani ketentuan 
pemerintah  terkait penutupan mal 
dan TM saat PSBB demi menghambat 
penularan COVID-19,” tambahnya.

Kini, ketika pemerintah mengi-
zinkan mal beroperasi kembali, mal dan 
TM yang dikelola Agung Podomoro 
menjadi lebih siap karena sejak awal 
telah menjalalankan seluruh protokol 
kesehatan yang telah ditentukan.

“Komitmen kami untuk selalu 
disiplin dan patuh menjalankan protokol 
kesehatan COVID-19 ini demi keamanan 
dan kenyamanan kita bersama. Kami 
berharap semua upaya yang dilakukan 
mal dan TM dibawah Agung Podomoro 
memberikan pengalaman baru bagi 
setiap pengunjung dengan tetap 
memprioritaskan faktor kesehatan,” 
ujar Justini.

Sebagai bagian dari pelaksa-
naan protokol kesehatan, bersamaan 
dengan beroperasinya mal dan TM 
dibawah Agung Podomoro, mulai 
Senin (15/6) ini juga dilakukan rapid 
test COVID-19 kepada para karyawan.

Terdapat ribuan karyawan dari 
mal dan TM yang akan menjalani rapid 
test ini seperti karyawan di Senayan City, 
Kuningan City, Central Park, Neo Soho 
dan lainnya.. Langkah ini merupakan 
upaya pencegahan yang dilakukan 
Agung Podomoro untuk memastikan 
bahwa karyawan mal dan TM aman 
dari COVID-19.

Mal dan TM dibawah Agung 
Podomoro yang mulai akan beroperasi 
hari ini diantaranya adalah Thamrin City, 
Senayan City, Kuningan City, Central 
Park, Neo Soho, Baywalk, Emporium 
Pluit, Plaza Kenari Mas, Harco Glodok, 
LTC Glodok, dan lain-lain.

“Kami mengajak kita semua, 
pengunjung, tenant dan juga dari pe-
ngelola mal untuk saling menjaga dan 
disiplin menerapkan protokol keseha-
tan. Bersama kita bisa melewati situasi 
sulit ini dan ekonomi Indonesia bisa 
kembali bangkit menjadi lebih kuat,” 
ujar Justini.

bisnis

Sumber Foto : www.Berempat.com
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Pemerintah terus berkomitmen 
untuk memperluas akses penyediaan 
energi seluruh wilayah Indonesia. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, Pemerintah 
berharap di setiap desa terbangun 
lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak 
(BBM).

“Idealnya kita berharap, Peme-
rintah melalui BPH Migas ingin di setiap 
desa itu punya penyalur atau SPBU. 
Tinggal kategorinya saja, apakah mini 
ataukah sedang atau yang besar. Tapi 
kita ingin untuk menjamin ketersediaan 
BBM di seluruh NKRI mestinya idealnya 
dibangun di 75 ribu desa. Ini tantangan 
5 atau 10 tahun ke depan,” ujar Kepala 
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa 
dalam diskusi virtual tentang Dampak 
Covid-19 Terhadap Sektor BBM, Jumat 
(12/6).

Jumlah lembaga penyalur, sam-
bung Ifan - sapaan Fanshurullah, saat ini 
dinilai kurang ideal untuk mengoptimalkan 
pendistribusian BBM ke pelosok-pelosok 
Indonesia. Lembaga penyalur tersebut 

terdiri dari Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), 
Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), 
dan Agen Premium Minyak dan Solar 
(APMS). “Saat ini baru terbangun 7.251 
lembaga penyalur dan 192 terminal 
BBM,” jelas Ifan.

Ifan menyampaikan, untuk menja-
min distribusi BBM, perlu juga dilakukan 
pengawasan terhadap kegiatan pe-
ngangkutan dan niaga gas bumi melalui 
pipa dengan panjang pipa transmisi 
5.192,12 KM dan panjang pipa distribusi 
6.133,54 KM. “Untuk pipa-pipa yang 
pernah dibangun, transmisi, distribusi, 
ribuan kilo ini perlu diawasi, terutama 
untuk kebutuhan industri,” ungkap Ifan.

Sebagai informasi, berdasarkan 
paparan Ifan, tercatat rata-rata BBM yang 
tersalurkan adalah 83,3 juta KL per tahun 
dengan jumlah Badan Usaha (BU) yang 
diawasi sejumlah 1.166 BU BBM dan 35 
BU Gas Bumi.

Guna menjawab sejumlah ma-

salah dan tantangan tersebut, BPH 
Migas menjalin kerja sama baru dengan 
Universitas Indonesia. Kerja sama ini 
menyangkut riset terkait pengkajian, 
sosialisasi, dan pengabdian kepada 
masyarakat di sektor hilir migas dalam 
upaya menangani dampak pandemi 
COVID-19 sekaligus untuk menyusun 
kebijakan jangka panjang. “Nanti akan 
dituangkan dalam bentuk perjanjian 
kerja sama, bisa juga dengan fakultas,” 
jelas Ifan.

Terdapat 4 (empat) poin uta-
ma kerja sama antara BPH Migas dan 
Universitas Indonesia, yakni kajian ke-
butuhan JBT (Jenis BBM Tertentu) un-
tuk konsumen pengguna transportasi 
khusus, darat, dan non-transportasi; 
kajian penyusunan Rencana Strategis 
BPH Migas 2020-2024; kajian multiplier 
effect dan nilai tambah atas pemanfaatan 
iuran BPH Migas; dan kerja sama lain 
sesuai kesepakatan.

“Ini tantangan bagaimana kerja 
sama BPH Migas dengan civitas akade-
mika termasuk UI untuk mewujudkan 
regulasi sehingga terjadi efisiensi untuk 
kepentingan rakyat,” tambah Ifan.

Ifan menjelaskan, pengem-
bangan kerja sama dengan sejumlah 
pihak menggunakan dana operasional 
pemasukan BPH Migas yang berasal 
dari badan usaha migas sebesar Rp1,3 
triliun. Dari jumlah itu, hanya Rp 250 
miliar yang digunakan untuk operasional. 
Sehingga, Rp 1 triliun lebih digunakan 
BPH untuk mengembangkan kerja sama 
dengan sejumlah pihak untuk mengatasi 
persoalan hilir migas, seperti cadangan 
BBM Nasional. “Saat ini yang ada baru 
cadangan operasional badan usaha,” 
tuturnya.

Sementara itu, Rektor UI Ari 
Kuncoro menyambut baik kerja sama 
tersebut. Tujuannya agar riset di kampus 
tidak sekedar menjadi menara gading 
atau pengamat saja. “Metodologi tidak 
efektif jika tidak diimplementasikan. 
Diharapkan dengan kajian yang dilaku-
kan dapat menjadi solusi terbaik bagi 
Pemerintah dalam merespon dampak 
terhadap pandemi ini,” tegas Ari.

energi

PERLUAS AKSES PENYEDIAAN BBM

BPH MIGAS AKAN HADIRKAN 
LEMBAGA PENYALUR 
DI TIAP DESA
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SASAR KLASTER 
EKONOMI MARITIM
PEMERINTAH KEMBANGKAN 
LEMARI PENDINGIN ENERGI SURYA

Kementerian Energi dan Sum-
ber Daya Mineral (ESDM) tengah 
mengembangkan pemanfaatan Pem-
bangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 
untuk lemari pendingin di sektor 
perikanan. Hal ini bertujuan untuk 
menunjang kegiatan perekonomian 
berbasis kemaritiman dengan meli-
batkan Kementerian terkait.

“Kami sekarang ini sedang ber-
proses untuk membuat pilot project 
dengan Kementerian KKP untuk men-
dukung PLTS cold storage yang ada di 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) yang selama ini masih me-
ngandalkan dari PLN. Ada peluang 
untuk bisa melakukan penghematan 
dari pemanfaatan EBT,” kata Direktur 
Aneka Energi Baru dan Energi Terba-
rukan Kementerian ESDM Harris Yahya 
dalam dialog interaktif secara virtual 
pada Kamis (11/6).

Harris menjelaskan, Direktorat 
Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan 
Konservasi Energi (EBTKE) sedang 

menyusun program pengembangan 
klaster ekonomi maritim dengan 
melakukan identifikasi potensi pengem-
bangan EBT hingga pembahasan ben-
tuk usaha penyediaan tenaga listrik. 
“Diharapkan dapat selesai di bulan 
Agustus 2020 nanti,” kata Harris.

Khusus di sektor kelautan dan 
perikanan, cold storage menjadi salah 
satu yang paling potensial untuk digarap 
dengan memanfaatkan energi surya. 
Dari data yang ada, tercatat sebanyak 
6 dari perusahaan yang memiliki cold 
storage dengan total kapasitas 3.850 
ton membutuhkan setrum listrik sebesar 
1.721 kVA. “Semoga benefit EBT ini bisa 
meningkatkan kesejahteraan dan akses 
listrik kepada masyarakat,” tutur Harris.

Potensi lain yang bisa dikem-
bangkan dalam skala mikro adalah 
PLTS Atap. Kondisi ini semakin diper-
mudah dengan kemudahan mekanisme 
yang diberikan oleh Pemerintah dalam 
membangun pembangkit tersebut. 
“Di Indonesia mekanismenya sangat 

sederhana. Hanya memasang me-
teran Solar PV Rooftop, ada meteran 
ekspor - impor, selisih ekspor impor 
itulah yang dibayar oleh pelanggan,” 
Harris menjelaskan.

Sebagai informasi, minat mas-
yarakat pun terhadap PLTS Atap terus 
mengalami pertumbuhan signifikan. 
Hingga akhir Desember 2019, tercatat 
ada lebih dari 900 dari 1673 pelang-
gan pasang baru PLTS Atap sejak 
peraturan tersebut diterbitkan pada 
bulan Desember 2018.

Akselerasi EBT di Indonesia, 
menurut Harris, memungkinkan untuk 
bisa dipercepat di tengah pandemi 
Covid-19, sehingga target tambahan 
kapasitas pembangkit EBT sebanyak 
9.000 MW di tahun 2024 bisa tercapai. 
Jumlah itu meliputi peningkatan kapa-
sitas pembangkit hidro sebesar 3.900 
MW, bioenergi 1.200 MW, panas bumi 
1.000 MW, dan panel surya 2.000 MW.

“Satu kondisi yang memper-
lihatkan bahwa kita saat ini fokus 
mengembangkan EBT termasuk yang 
intermiten. Solar PV atau panel surya 
kalau kita lihat secara global harganya 
semakin turun, biaya implementasinya 
juga semakin murah,” tutur Harris.

Harris menyebutkan, Kemen-
terian ESDM sedang berproses untuk 
restructure dan refocusing karena 
selama ini perkembangan memang 
belum berjalan optimal untuk EBT. 
“Meskipun naik, tetap masih ada usaha 
yang harus lebih gigih lagi khususnya 
terkait dengan implementasi keaneka-
ragaman EBT,” papar Harris.

Menurutnya, selama ini pengem-
bangan EBT di Indonesia kerap me-
ngacu pada RUPTL PLN. Padahal, di 
luar dari apa yang sudah direncanakan 
oleh PLN, ada potensi lain yang bisa 
dikembangkan. Makanya, pengem-
bangan EBT harus dilakukan secara 
komersial dan nonkomersial. 

“Contohnya di Kalimantan Utara 
terdapat potensi EBT yang sangat 
besar yang jika dikembangkan bisa 
mencapai 9.000 MW hanya dengan 
mengimplementasikan PLTA secara 
cash cap di dalam satu aliran sungai,” 
tandas Harris.
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KEMENTAN PASTIKAN 
PROGRAM TANAM PANGAN TETAP BERJALAN 
MESKI DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Kementerian Pertanian (Ke-
mentan)  memastikan program pro-
duksi dan kebijakan tanam pangan 
di tengah pandemi Covid-19 tetap 
berjalan. Kepastian ini,  dilontarkan 
Dirjen Tanaman Pangan Kementerian 
Pertanian Dr.Ir Suwandi M.Si saat 
menjadi narasumber dalam program 
Indonesia Agriculture Forum (IAF) 
yang ditayangkan EL JOHN TV. Pro-
gram buah kerja sama EL JOHN TV 
dengan Himpunan Kerukunan Tani 
Indonesia (HKTI) via aplikasi zoom 
ini,  dihadiri  ratusan  anggota HKTI.

“Mari kita bergerak bareng-
bareng mendorong bahkan harus 
tetap berjalan. Tidak boleh berhenti 
walaupun dalam kondisi pandemi. 
Kondisi PSBB pun kita tetap jalan, 
bahkan kita ke daerah. Kemarin Pak 
Menteri keliling Kalimantan, ke Ma-
luku, NTB, NTT, ke Sulsel jadi tidak 
akan berhenti. Ini untuk menggerakan 
semua, memotivasi semua unsur, kata 
Suwandi.

Suwandi menjelaskan, ada be-
berapa strategi yang telah disiapkan 
Kementan untuk memastikan keter-
sediaan pangan untuk masyarakat. 
Strategi itu yakni Kementan akan kejar 
tanam sebanyak 5,6 juta ton padi yang 
dimulai April hingga September 2020.  
Bukan hanya itu, Kementan juga akan 
membangun lahan rawa di Kalimantan 
dan Sumsel.

“Jadi yang pertama-tama di 
April September, kemudian memba-
ngun rawa, karena apa, karena di saat 
musim kemarau rawa ini airnya surut 
jadi bisa tanam. Pengalaman yang 
dulu-dulu begitu. Kemudian yang 
ketiga diservikasi pangan, kita dorong 
pangan-pangan lokal,” ujar Suwandi.

Suwandi melanjutkan, pihak-
nya telah memiliki gambaran pangan 
yang akan dicapai sampai Juni 2020 
yang telah ditanam sejak Oktober 
tahun lalu. Data dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) menyebut hingga Juni, 
ada 5,83 juta hektar yang dipanen.

“Itu panennya 5,83 juta hektar, 
ini data BPS. Menghasilkan gabah 
kering giling 29,31 juta ton kalau di 
beraskan 16 juta ton dan kalau di-
rupiahkan sebesar 168 triliun. Data 
BPS menunjukkan stok prediksi sam-
pai akhir Juli itu 8,1 juta ton, kalau Juni 
saja 6,8, jadi stok nambah, sampai 
akhir Juli nanti ada beras sebanyak 
8,1 juta ton, itu sumbernya dari BPS,” 
terang Suwandi.

Kemudian, Kementan telah 
mengkalkulasi hingga akhir Desember 
2020 ada surplus stok sebesar 4,77 
juta ton. Hanya saja panen di tahun 
ini akan bergeser dari Maret ke April.

“Kemudian kita juga sudah 
mengkalkulasi kira-kira minimal akhir 
Desember nanti ada stok surplusnya 
itu 4,77, nah kondisi panen saat ini 
bergeser dibandingkan tahun lalu. 
Kemarin itu ada kemarau panjang 
di akhir tahun sehingga kalau tahun 
lalu panen raya puncaknya Maret, 
sekarang bergeser ke April kemarin,” 
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ungkap Suwandi.
Menurut Suwandi, ada skena-

rio yang disiapkan Kementan untuk 
mengerjakan tanam pangan, di an-
taranya . Skenario yang dikerjakan 
sejak April kemarin hingga  Septem-
ber tahun ini, di lahan seluas 5,6 juta 
hektar. Skenario itu difokuskan di 8 
provinsi andalan, 9 provinsi utama 
dan 16 provinsi pengembangan.

“kita siapkan saprodinya (Sa-
rana Produksi), infrastruktur, sampai 
Sepetember yang dipanen bulan 
Desember 15 juta ton beras. Kita opti-
mis. Kita fokus pada yang potensinya 
besar, kita dorong di situ masih ada 
air, benih kita siapkan, kalau tidak ada 
air kita sumur-sumur dangkal atau 
sumur-sumur dalam atau embung 
dan seterusnya,” kata Suwandi.

Suwandi menegaskan, pihak 
akan mengerahkan segala kekuatan 
untuk mengejar  tanam di musim 
kering. Yang terpenting, kuncinya 
adalah air. “Kalau pupuk benih su-
dah seperti biasa, kita tingkatkan 
kualitasnya Setiap kecamatan kita 
punya target yang harus dieksekusi di 
level kecamatan bersama desa-desa 
penyuluhnya. Itulah yang menja-
di kewajiban Gubernur, Bupati dan 

sampai ke bawah untuk mengejar ini, 
demi ketersediaan pangan yang cukup 
sampai Desember,” tegas Suwandi.

Kemudian ada skenario beri-
kutnya adalah memfokuskan tanam 
di wilayah Kalimantan Tengah seluas 
164 ribu hektar.  Ini skenario kedua 
arahan Bapak Menteri sudah dibahas 
di berbagai tempat fokus di Kalimantan 
Tengah 164 ribu hektar, ini ada kegiatan 
intensifikasi atau optimasi yang sudah 
ada eksten 79 ribu hektar di Kalimantan 
Tengah. Kalau di Kalimantan Selatan 
kemarin sudah dua ratusan hektar kita 
optimasi dan produksinya kelihatan 

menonjol ada peningkatan diban-
dingkan sebelumnya,” kata Suwandi.

Bukan di Kalimantan saja, 
Kementan juga memperhatikan po-
tensi di Sumatera Selatan (Sumsel). 
Di wilayah ini, dilakukan intensifi-
kasi karena rawanya yang sangat 
mendukung . “Kalau kita garap dua 
provinsi ini saja IsnyaAllah 1 juta ton 
lebih beras akan tercapai di sekitar 
400 ribuan hektar. Yang lebih mudah 
adalah yang intensifikasi. Karena di 
situ lahan sudah siap, dan air tinggal 
mengoptimalkan yang sudah ada,” 
ujar Suwandi. (Sigit)
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KEMENTAN DORONG IDRAMAYU 
TINGKATKAN LUAS TANAM PADI
UNTUK CEGAH TERJADINYA DEFISIT BERAS  

Kementerian Pertanian (Ke-
mentan) terus mendorong daerah untuk 
meningkatkan luas tambah tanam padi 
guna menjamin ketersediaan beras. 
Sekaligus menghindari terjadinya de-
fisit beras atau krisis pangan pasca 
pandemi covid-19.

Direktur Jenderal Tanaman Pa-
ngan, Suwandi, memastikan Indramayu 
sebagai sentra produksi padi terbesar di 
Indonesia turut mendapat perhatian se-
rius dari Kementan. Diantaranya dengan 
pemberian bantuan benih, alat mesin 
pertanian seperti traktor dan pompa air, 
asuransi pertanian dan dana Kredit Usa-
ha Rakyat (KUR) sehingga percepatan 
olah tanah dan tanam tercapai.

“Bapak Menteri Pertanian Syahrul 
Yasin Limpo selalu mewanti-wanti an-
caman kekeringan dari FAO sehingga 
potensi krisis pangan cukup besar. Maka 
dari itu, kami terjun ke lapangan respon 
cepat banjir rob yang melanda lahan 
pertanian 1.500 hektar agar segera bisa 
ditanami padi,” kata dia dalam pernyata-
annya saat meninjau lahan pertanian 
yang terkena banjir rob di Indramayu.

Dia mengatakan, dalam me-
ngatasi langsung lahan yang terkena 
banjir rob agar cepat ditanami padi, 
yakni Kementan memberikan bantuan 
benih padi varietas yang tahan salinitas 
seluas 1.500 hektar dan akan diusahakan 
bantuan pupuk. Selain itu, ia meminta 
pihak Dinas Pertanian Indramayu agar 
mengajukan permohonan pembuatan 
tanggul pintu air irigasi sehingga jika 
terjadi banjir rob ke depan tidak masuk 

ke lahan pertanian.
Sementara itu, Kepala Dinas Per-

tanian Indramayu, Takmid mengungkap-
kan optimis dapat meningkatkan luas 
tambah tanam pada Juni hingga Sep-
tember 2020. Sebab, luas tanam padi 
oktober 2018-Mei 2019 seluas 203.091 
hektar sedangkan pada Oktober 2019-
2020 luas lahan hanya 201.953 hektar.

Menurutnya, kekurangan luas 
tanam dibanding 2019 ini dapat dipenuhi 
dengan mendongkrak luas tanam di 
bulan Juni 2020. “Realisasi tanam padi 
Kabupaten Indramayu per tanggal 20 
Juni 2020 seluas 20.017 hektar, target 
luas tanam sampai 46.373 hektar pun 
kami optimis bisa,” ujar Takmid.

Adapun, pihaknya menargetkan 
luas tanam padi bulan Juni 2020 ini 
sebesar 37.120 hektar, sementara Ke-
mentan memberikan target luas tanam 
padi sebesar 46.373 hektar. Dengan 
produktivitas padi 7,3 ton per hektar, 
maka diperoleh gabah kering panen 
338.523 ton.

Takmid menambahkan, optimis 
meningkatkan luas tanam padi Juni-Sep-
tember 2020 karena jajarannya masif 
melakukan percepatan olah dan tanam. 
Terlebih lagi, ketersediaan air masih 
cukup, kesiapan sarana seperti traktor 
tersedia, pompa air tersedia sehingga 
terjadi kekeringan tidak kesulitan air.

“Selain itu, bantuan benih dari 
Kementan pun turun tepat waktu se-
hingga siap digunakan petani saat mau 
tanam,” tegasnya.

Sumber Foto : Dok Kementerian Pertanian
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Aplikasi PeduliLindungi di-
pastikan akan segera menghadirkan 
fitur baru berupa e-certificate bebas 
Covid-19. Rencana penambahan fitur 
tersebut diumumkan oleh Dirjen PPI 
Kominfo, Ahmad M. Ramli, dalam 
webinar yang disiarkan via saluran 
YouTube Kominfo.

“Ke depan kita akan memasuk-
an e-certificate, kalau sudah di swab 
atau rapid-test nanti masukkan ke 
QR Code PeduliLindungi,” kata Ramli.

Ramli mengatakan, fitur e-cer-
tificate tersebut nantinya akan bisa 
dipakai masyarakat sebagai dokumen 
bepergian bila ingin ke luar kota atau 
menggunakan pesawat. Masyarakat 
bisa langsung menunjukkan e-certi-
ficate di dalam aplikasi yang menjadi 
bukti bahwa mereka telah melakukan 
tes dan terbebas dari Covid-19.

Selain bepergian ke luar kota 
dan menggunakan pesawat, peman-
faatan fitur e-certificate ke depannya 

juga dapat dimanfaatkan dalam ber-
bagai kegiatan, seperti pengecekan 
di pusat perbelanjaan.

“PeduliLindungi akan semakin 
baik karena suatu saat mall hanya mau 
dimasuki oleh orang, bukan hanya 
yang suhunya baik tapi juga yang 
sudah dites atau belum,” kata Ramli.

Kominfo saat ini berencana un-
tuk mengembangkan PeduliLindungi 
untuk pengguna non-smartphone, 
serta membangun SDK (software 
development kit) untuk dapat diman-
faatkan di aplikasi lain.

Ramli mengungkapkan ap-
likasi PeduliLindungi telah diunduh 
3.879.588 orang hingga 7 Juni 2020.

Penambahan fitur e-certifi-
cate tersebut semakin memperkaya 
fitur yang ada pada aplikasi milik 
pemerintah tersebut. Saat ini Peduli-
Lindungi telah dibekali fitur contact 
tracking 14 hari ke belakang menggu-
nakan teknologi Bluetooth, tracking 

closed-contact user menggunakan 
GPS, fencing untuk mendukung isolasi 
mandiri user menggunakan GPS dan 
QR Code untuk WNI pelintas batas 
negara di tujuh gate dan ditetapkan 
sebagai ODP.

Selain itu, ada juga fitur noti-
fikasi zona terdampak dan informasi 
lokasi sekitar (kelurahan, rumah sakit 
dan apotek), histori perjalanan/lokasi 
user menggunakan GPS, serta tele-
dokter, layanan periksa kesehatan 
mandiri dengan Prixia dan BPPT, serta 
konsultasi dokter online dengan Ha-
lodoc dan Prosehat.

Kominfo juga diketahui tengah 
menyiapkan fitur pemindai wajah 
atau teknologi Face Recognition pada 
aplikasi PeduliLindungi untuk me-
meriksa suhu tubuh dan pengecekan 
penggunaan masker sebelum peng-
guna masuk ke area publik.

APLIKASI PEDULILINDUNGI BAKAL HADIRKAN FITUR 
E-CERTIFICATE BEBAS COVID-19 

Sumber Foto : www.gizmologi.id
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Singapura menggunakan robot 
anjing untuk melakukan pemantauan 
pelaksanaan social-distancing. Robot 
itu bekeliling di sebuah taman di negara 
tersebut. Robot berama Spot itu diran-
cang oleh perusahaan US, Boston Dy-
namics.

Sebelum resmi diluncurkan, ro-
bot itu menjalani masa uji coba selama 
dua minggu di taman Bishan-Ang Mo Kio 
untuk menerapkan social-distancing di 
masyarakat sebagai upaya untuk memu-
tus mata rantai kasus Covid-19. Dilansir 
dari “Computer Shopper”, robot itu juga 
dilengkapi dengan rekaman suara yang 
memperingatkan warga untuk tetap jaga 
jarak dan menjaga kesehatan.

Beberapa kalimat peringatan yang 
keluar diantaranya “Let’s keep Singapore 
healthy”, atau “for your own safety, and 
those around you, please stand at least one 
metre apart. Thank you” (untuk keamanan 
diri anda, dan orang di sekitar anda, mohon 
jaga jarak minimal 1 meter. Terimakasih).  

Robot anjing spot dirancang de-
ngan bentuk menyerupai anjing, berkaki 
4, dan mampu berlari hingga 3mph di atas 
jalur yang tidak rata, dan juga dapat segera 

bangkit setelah terjatuh. Spot adalah robot 
yang dikendalikan jarak jauh. Meski demiki-
an, Spot juga dilengkapi dengan sensor 
untuk menghindari tabrakan, dan juga 
akan dilengkapi dengan kamera pengawas 
untuk memudahkan otoritas melakukan 
pengawasan terhadap jumlah pengunjung 
yang ada di taman kota.

Dikutip dari laman resmi boston 
dynamic, Spot adalah robot yang dicip-
takan untuk melakukan pengawasan di 
berbagai medan seperti proyek penam-
bangan, industri minyak dan gas, hingga 

SINGAPURA GUNAKAN ROBOT ANJING 
UNTUK PENGAWASAN SOCIAL-DISTANCING

tekno

kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan 
social-distancing di Singapura hanyalah 
salah satu contoh dari penggunaan robot 
ini.

Kaitannya dengan keamanan 
penggunaan robot ini, pemerintah Si-
ngapura menekankan bahwa kamera 
yang dipasang di robot Spot tidak dapat 
mendeteksi individual secara spesifik, se-
hingga dapat dipastikan bahwa tidak ada 
data pribadi warganya yang akan terakam 
oleh robot ini.

Sumber Foto : www.Pomerleauspectrum.ieee.org

Sumber Foto : www.Pomerleauspectrum.ieee.org
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DAMPAK PANDEMI COVID-19

KEMENPERIN PULIHKAN IKM 
PERHIASAN JADI ANDALAN EKSPOR

Kementerian Perindustrian terus 
mendorong para pelaku industri kecil 
menengah (IKM) agar tetap bergairah 
menjalankan usahanya di tengah tekanan 
berat dari dampak pandemi Covid-19. 
Salah satu sektor yang dipacu adalah 
IKM perhiasan, karena telah mampu 
memberikan kontribusi signifikan bagi 
perekonomian nasional melalui capaian 
nilai ekspornya.

 “Selaku pembina industri, kami 
bertekad melakukan pengembangan 
kepada sektor IKM di dalam negeri supaya 
tetap eksis di saat pandemi Covid-19, di 
antaranya adalah IKM perhiasan,” kata 
Direktur Jenderal Industri Kecil, Mene-
ngah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati 
Wibawaningsih di Jakarta, Jumat (5/6).

 Dirjen IKMA menyebutkan, perhiasan 
merupakan salah satu komoditas ekspor 
unggulan bagi Indonesia karena sumbang-
sihnya selama ini dapat mendongkrak nilai 
ekspor industri pengolahan nonmigas, 
yakni sebesar 1,55% sepanjang tahun 
2019. Total ekspor sektor industri pada 
tahun lalu mencapai USD126,57 miliar. 
“Kemudian pada triwulan I tahun 2020, 
kontribusinya mencapai USD284,9juta,” 
ungkapnya.

 Bahkan, selama lima tahun terakhir 
(2015-2019), neraca perdagangan per-
hiasan terjadi surplus setiap tahunnya. 
“Total perdagangan perhiasan pada tahun 
2019 sebesar USD2,073 miliar, terdiri dari 
ekspor yang menembus hingga USD1,957 
miliar. Tahun lalu, terjadi surplus USD1,842 
miliar,” imbuhnya.

 Namun, pandemi COVID-19 membawa 
dampak negatif terhadap bisnis industri 
perhiasan, khususnya di daerah-daerah 
yang menjadi sentra emas dan perhiasan 
seperti di Jawa Timur, Jawa Barat dan 
beberapa daerah lainnya.

“Industri perhiasan emas merupakan 
salah satu sektor yang cukup terdampak 
secara signifikan oleh efek domino pan-
demi ini. Alasannya, produk perhiasan 
bukan merupakan kebutuhan pokok 
untuk bertahan hidup, selain itu banyak 
toko emas fisik yang dilarang beroperasi 
dengan adanya Pembatasan Sosial Ber-
skala Besar (PSBB),” papar Gati.

Oleh karena itu, guna membangkitkan 
kembali geliat sektor industri di tanah air, 
pemerintah telah memberikan berbagai 
kebijakan strategis dalam upaya men-
dukung sektor manufaktur, termasuk 
IKM. Misalnya, pemberian stimulus fiskal 

mengenai keringanan pajak dan program 
restrukturisasi kredit. “Selain itu,kami telah 
mengusulkan skema stimulus fiskal untuk 
penurunan biaya dan menambah pem-
biayaan modal kerja sebagai bagian dari 
program Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN),” terangnya.

Di samping itu, Ditjen IKMA Kemenperin 
sedang bekerja sama dengan beberapa 
online marketplace untuk memkampa-
nyekan produk-produk lokal guna men-
dorong penjualan pelaku usaha dan IKM, 
termasuk produk emas dan perhiasan.

Ketua Asosiasi Produsen Perhiasan 
Indonesia (APPI) Eddy Susanto Yahya 
mengemukakan, penjualan perhiasan 
emas di pasar domestik turun drastis 
hingga 90% pada April 2020. Ini me-
rupakan penjualan bulanan terendah 
sejak krisis moneter tahun 1998. Memasuki 
Mei 2020 atau bertepatan dengan bulan 
Ramadan, penjualan sedikit meningkat 
dibandingkan bulan April dengan rata-rata 
kenaikan 50%.

 “Meski tidak boleh mudik untuk saling 
bersilaturahmi secara tatap muka, suasana 
Lebaran yang biasanya diwarnai dengan 
memakai perhiasan baru, masih terasa 
kental. Konsumen masih dapat mem-
beli lewat toko emas yang menyediakan 
layanan online atau yang tetap masih 
buka secara fisik namun menerapkan 
protokol Covid-19 yang sangat ketat,” 
tuturnya.

 Eddy menambahkan, kondisi pasar 
ekspor produk perhiasan emas tidak jauh 
berbeda dengan pasar domestik. “Pada 
bulan April, kemerosotan penjualan paling 
dirasakan signifikan. Hampir semua negara 
sedang mengalami puncak persebaran 
Covid-19, sehingga banyak negara tu-
juan ekspor emas dan perhiasan yang 
menerapkan lockdown dan menolak 
pengiriman,” tandasnya.

 Namun, memasuki bulan Mei, ada 
beberapa negara yang telah mulai mem-
buka pasar, seperti Hong Kong, Korea, 
Jepang, dan Amerika Serikat. “Beberapa 
produsen perhiasan anggota APPI mulai 
dapat mengirim pesanan, tetapi masih 
belum sebesar waktu-waktu normal. Na-
mun demikian, penjualan di bulan Mei 
naik sebesar 50% dibandingkan bulan 
April,” ujarnya.
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Kementerian Perindustrian aktif 
berkoordinasi dengan para pelaku 
usaha dan asosiasi industri untuk 
merumuskan kebijakan-kebijakan 
strategis, seperti dalam rangka ke-
siapan menghadapi tatanan kenor-
malan baru. Contohnya adalah upaya 
sinergi memacu pertumbuhan indus-
tri makanan dan minuman di tengah 
tekanan dampak pandemi Covid-19.

“Kami sedang mengkaji berbagai 
usulan dari pelaku industri makanan 
dan minuman yang akan dimasukkan 
dalam kebijakan untuk pemulihan 
produktivitas dan pertumbuhan sektor 
ini jelang hadapi fase new normal,” 
kata Direktur Jenderal Industri Agro 
Kemenperin, Abdul Rochim di Jakarta, 
Rabu (3/6).

Menurut Rochim, Kemenperin juga 
sedang menyusun surat edaran yang 
nantinya dapat menjadi panduan da-
lam menjalankan aktivitas industri di 
era kenormalan baru. Surat edaran 
ini akan mengakomodasi poin-poin 
penting yang tercantum dalam Surat 
Edaran Kementerian Kesehatan No-

mor 328 Tahun 2020 tentang Panduan 
Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja 
Perkantoran dan Industri dalam Men-
dukung Keberlangsungan Usaha pada 
Situasi Pandemi.

Rochim mengungkapkan, dari ha-
sil koordinasi, pelaku industri makanan 
dan minuman di dalam negeri menya-
takan kesiapannya untuk beroperasi 
di era kenormalan baru, dengan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan. 
Namun demikian, guna menopang 
aktivitas sektor ini, perlu dukungan 
ketersediaan bahan baku dan kelan-
caran arus logistik.

Lebih lanjut, Rochim memproyeksi, 
harga produk-produk makanan dan 
minuman akan relatif stabil dalam 
era kenormalan baru. “Kami telah 
berkoordinasi dengan Gabungan Pe-
ngusaha Makanan-Minuman Indonesia 
(GAPPMI), dan mereka berkomitmen 
untuk menjaga stabilitas harga selama 
new normal,” jelasnya.

Menurut Dirjen Industri Agro, kun-
ci utama pemulihan sektor industri 
makanan dan minuman berada pada 

para pedagang ritel. Oleh karena itu, 
apabila nanti pusat-pusat perbelan-
jaan sudah mulai dibuka bertahap 
dalam tatanan kenormalan baru, di-
harapkan permintaan masyarakat 
akan segera pulih dan mampu meng-
gerakan sektor industri ini.

Rochim berharap, dengan mulai 
diterapkannya fase kenormalan baru, 
sektor industri makanan dan minuman 
dapat tumbuh sebesar 4%. “Selain 
itu, utilisasi sektor industri ini yang 
sempat turun di angka 50-60% akibat 
pandemi Covid-19 juga diharapkan 
dapat kembali naik ke angka 80%,” 
tegasnya.

Kemenperin mencatat, industri 
makanan dan minuman merupakan 
sektor yang memiliki kontribusi cukup 
besar terhadap perekonomian na-
sional. Pada tahun 2019, pertumbu-
han industri makanan dan minuman 
mencapai 7,78%. Angka ini lebih tinggi 
dibandingkan pertumbuhan industri 
nonmigas yang berada di angka 4,34% 
maupun pertumbuhan industri na-
sional sebesar 5,02%.

Selain itu, di tahun yang sama, 
sektor industri makanan dan minuman 
juga berkontribusi hingga 36,40% 
pada PDB industri pengolahan nonmi-
gas. “Hal ini menunjukkan pentingnya 
peran industri makanan dan minuman 
terhadap pertumbuhan industri dan 
ekonomi nasional,” pungkasnya.

INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN 
SIAP JALANI TATANAN 
NEW NORMAL



PEMERINTAH BERI STIMULUS 
PEMULIHAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG 
TERKENA DAMPAK PANDEMI COVID-19

Kementerian Perindustrian (Ke-
menperin) bertekad untuk terus me-
ngupayakan pemulihan sektor industri 
manufaktur di dalam negeri yang terkena 
dampak pandemi Covid-19. Salah satu 
langkah strategis yang sedang dijalankan 
adalah melakukan koordinasi secara 
intensif dengan berbagai stakeholder, 
termasuk para pelaku usaha dan asosiasi 
industri guna bersama-sama mencari 
formula yang tepat dalam menciptakan 
iklim bisnis yang kondusif di tanah air.

 “Kami juga aktif berkoordinasi 
dengan kementerian dan lembaga terkait 
lainnya agar kebijakan untuk pemulihan 
sektor industri ini bisa tepat sasaran dan 
dapat diimplementasikan dengan baik. 
Upaya ini merupakan prioritas kami dalam 
menyiapkan industri menghadapi new 
normal,” ungkap Menteri Perindustrian 
(Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita 
di Jakarta, Jumat (5/6).

 Menperin menyebutkan, ada be-
berapa yang menjadi perhatian utama 
pemerintah saat ini dalam merumuskan 
kebijakan pemulihan sektor industri ma-
nufaktur, antara lain melalui restrukturisasi 

kredit, modal kerja, dan biaya energi. “Yang 
menjadi payung besar dari kebijakan terse-
but adalah program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN),” terangnya.

 Untuk itu, Kemenperin sedang 
menyusun berbagai kriteria sektor usaha 
yang akan mendapatkan stimulus pemuli-
han tersebut. “Salah satu kriterianya, yakni 
berkaitan dengan penyerapan tenaga 
kerja,” imbuhnya.

 Saat ini, sektor industri padat karya 
perlu mendapatkan perhatian khusus agar 
tetap mampu beroperasi dan mencegah 
terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) secara masif, sekaligus mampu 
mempertahankan daya beli masyarakat. 
“Karena menampung tenaga kerja yang 
sangat banyak, sehingga goncangan pada 
sektor ini akan berdampak pada para 
pekerja dan tentu saja ekonomi keluar-
ganya,” jelas Menperin.

 Stimulus kredit dan modal kerja 
bagi pemulihan sektor industri manufaktur 
sudah tercakup dalam program PEN, yang 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelak-
sanaan Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional dalam Rangka Mendukung 
Kebijakan Keuangan Negara untuk Pe-
nanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi 
Ancaman yang membahayakan Per-
ekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Serta Penyelamatan 
Ekonomi Nasional.

Dalam peraturan tersebut, salah 
satu yang menjadi perhatian adalah pelaku 
usaha. Yang dimaksud sebagai pelaku usaha 
meliputi sektor riil dan sektor keuangan, 
mulai dari usaha mikro, usaha kecil, usaha 
menegah, usaha besar, dan koperasi yang 
usahanya terdampak oleh Covid-19. “Jadi 
sudah ada dalam pembahasan program 
PEN,” sebut Agus.

 Mengenai insentif harga energi, 
pemerintah sudah berkoordinasi dengan 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta 
Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk 
mengusulkan penghapusan minimum 
bagi kedua jenis jasa tersebut. Hal ini 
bertujuan agar industri bisa membayar 
listrik dan gas sesuai yang dipakai. “Un-
tuk itu, dibutuhkan angka detail, berapa 
sebetulnya beban PLN dan PGN dengan 
penghapusan biaya minimum,” tandasnya.

 Upaya yang dilakukan pemerintah 
untuk pemulihan dunia usaha tersebut 
disambut baik oleh pelaku industri. Ketua 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 
Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, 
saat ini dunia usaha memerlukan tamba-
han modal kerja karena selama pandemi 
Covid-19 terjadi defisit arus kas. Ia me-
nyampaikan, Apindo telah mengusulkan 
beberapa bentuk stimulus modal kerja 
untuk dunia usaha, serta mendorong agar 
stimulus dapat diberikan pada seluruh 
sektor usaha.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang 
dan Industri Indonesia (KADIN) Bidang 
Hubungan Internasional Shinta Wijaya 
Kamdani meminta kepada pemerintah 
agar terus melakukan pengawasan, se-
hingga implementasi stimulus modal kerja 
bagi industri dapat berjalan dengan baik.

“Terdapat dua hal penting terkait 
modal kerja. Pertama adalah jumlahnya 
harus sesuai dengan kebutuhan industri, 
dan kedua adalah penyalurannya harus 
benar-benar dimonitor sehingga kebijakan 
ini dapat tepat sasaran,” jelasnya.

industri
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DORONG HILIRISASI 
KEMENPERIN DONGKRAK PRODUKSI 
INDUSTRI OLAHAN KARET ALAM

Kementerian Perindustrian (Ke-
menperin) berkomitmen untuk terus 
mendorong sektor industri pengolahan 
karet agar semakin produktif dan ber-
daya saing serta mampu melakukan 
diversifikasi produk. Langkah strat-
egis ini sekaligus memacu program 
hilirisasi dan memperdalam struktur 
sektor manufaktur di dalam negeri.

 “Indonesia menempati pe ringkat 
kedua sebagai produsen karet alam 
terbesar di dunia. Ini merupakan sebuah 
potensi bagi kita untuk meningkatkan 
produktivitas sektor industri pengolahan 
karet nasio nal,” ujar Menteri Perindus-
trian Agus Gumiwang Kartasasmita di 
Jakarta, Minggu (14/6).

 Sektor industri pengolahan karet 
nasional berkontribusi cukup besar 
terhadap perolehan devisa, hingga 
menembus sebesar USD3,422 miliar 
pada tahun 2019. Saat ini, terdapat 
163 industri karet alam de ngan sera-
pan tenaga kerja langsung sebanyak 
60.000 orang.

 Sementara itu, produksi karet 
alam pada 2019 mencapai 3,3 juta ton, 
yang meliputi SIR (crumb rubber), lateks 

pekat, dan RSS (ribbed smoked sheet). 
Dari jumlah tersebut, 20% diolah di 
dalam negeri oleh industri hilir menjadi 
ban, vulkanisir, alas kaki, rubber articles, 
maupun manufacture rubber goods 
(MRG) lainnya, sementara 80% karet 
alam diekspor.

 Menperin menyampaikan, pro-
duksi karet alam baru memenuhi sekitar 
55,4% dari kapasitas terpasang sektor 
tersebut, yang mencapai 5,9 juta ton. 
“Salah satunya dipengaruhi oleh harga 
karet alam dunia yang turun ke level 
terendah sejak 2011, yakni mencapai 
USD1,36 per kg sejak 24 Februari lalu,” 
kata Menperin.

 Salah satu penyebab rendahnya 
harga karet alam adalah over supply 
komoditas tersebut serta menurunnya 
permintaan di pasar global. “Kondisi 
ini berpengaruh pada kesejahteraan 
petani karet, menurunnya penghasi-
lan bersih dari perusahaan karet dan 
menurunnya nilai ekspor,” paparnya.

 Upaya yang telah dilakukan 
pemerintah untuk meningkatkan har-
ga karet alam salah satunya melalui 
peningkatan penyerapan oleh industri 

dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan 
amanat Presiden yang ditindaklanjuti 
dengan penggunaan aspal karet untuk 
infrastruktur jalan.

 Selanjutnya, Kemenperin ber-
sama Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat telah mengi-
nisiasi kerja sama pada tahun 2016, 
dengan melakukan uji gelar di lima 
lokasi menggunakan modifikasi aspal 
yang dicampur beberapa bahan, yai-
tu lateks pravulkanisasi, masterbatch 
kompon karet padat, dan serbuk karet 
alam teraktivasi (SKAT).

Pada tahun 2019, aspal dengan 
campuran karet diimplementasikan 
dengan total jalan sepanjang 65,8 KM 
di sembilan provinsi, yaitu Sumatera 
Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Kalimantan Barat, dan Kalimantan 
Tengah.

industri
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Nissan Indonesia mengu-
mumkan peluncuran edisi terbatas 
dari Nissan Livina dengan Sporty 
Package. Dengan hanya 100 unit 
tersedia dalam warna hitam, ken-
daraan ini ditawarkan di harga Rp 
265.400.000 (on the road DKI Ja-
karta).  Pelanggan dapat melakukan 
pesanan mulai, Senin (15/6) di dealer 
Nissan di seluruh Indonesia, untuk 
menerima pengiriman kendaraan 
pada bulan ini.

Sejak All-New Nissan Livina 
diperkenalkan di Indonesia pada ta-
hun lalu, All-New Nissan Livina telah 
menjadi salah satu kendaraan dengan 
penjualan terbaik dari Nissan. Sporty 
package akan melengkapi semua fitur 
favorit dari All-New Nissan Livina, 
seperti interior yang luas dilengkapi 
17 kompartemen penyimpanan, ser-

ta teknologi terbaru seperti Smart 
Connectivity Audio dan Intelligent 
Hill Start Assist.

Nissan Livina dengan Sporty 
Package memberikan pelanggan de-
sain sporty, menggunakan cat hitam 
dengan aksen garis berwarna merah 
dan lapisan jok sporty beraksen jahi-
tan merah. Selain itu, Nissan Livina 
edisi terbatas ini dilengkapi dengan 
Around View Monitor (AVM) yang 
menampilkan berbagai sudut pan-
dang kamera, termasuk bird’s-eye 
view, untuk memudahkan penge-
mudi menavigasi kendaraannya serta 
mempermudah parkir kendaraan. 
Fitur ini membantu pengemudi untuk 
lebih percaya diri dan merasakan 
kemudahan dalam melewati jalanan 
sempit maupun parkir kendaraan di 
situasi yang menantang.

Selain itu, unit ini juga dileng-
kapi dengan lampu ‘Welcome’ dan 
‘Coming Home’ – sebuah fitur ke-
amanan yang merefleksikan pendeka-
tan ‘Disruptif’ Nissan yang terbaik 
di kelasnya. Fungsi ini menyalakan 
lampu kecil kendaraan selama sekitar 
30 detik ketika pengemudi mengun-
ci dan membuka kunci mobil; yang 
akan memberikan kemudahan dan 
kenyamanan bagi pengemudi serta 
penumpang dengan menerangi area 
sekitar mobil dalam meng hadapi 
kondisi ruang parkir dengan mini-
mal/rendah cahaya.

Sebagai bagian dari pembeli-
an, pelanggan secara otomatis juga 
akan mendapatkan program Nissan 
Care Package dimana pelanggan 
akan mendapatkan paket perawatan 
berkala (termasuk suku cadang dan 
servis) tanpa harus mengeluarkan 
biaya selama 4 tahun/50,000 kilo-
meter (mana yang tercapai terlebih 
dahulu).

“Peluncuran Nissan Livina de-
ngan Sporty Package dalam jumlah 
terbatas, tak hanya menyediakan pili-
han sporty untuk penggemar Nissan 
Livina, tetapi juga fitur-fitur Nissan 
Intelligent Mobility – pendekatan 
human-centric kami dalam menye-
diakan sebuah inovasi, pengalaman 
berkendara dan kepemilikan yang 
berorientasi pada pemikiran masa 
depan,” ujar Presiden Direktur PT. Ni-
ssan Motor Indonesia, Isao Sekiguchi.

Nissan Livina pertama kali 
diperkenalkan pada tahun 2007 dan 
banyak dipercayai oleh keluarga di 
Indonesia selama lebih dari 13 tahun. 
Mesin 1.500 cc dikombinasi dengan 
teknologi canggih menawarkan per-
forma optimal dan efisiensi bahan 
bakar, baik ketika menyetir di dalam 
maupun luar kota.

Beragam pengakuan didapat 
Nissan Livina, seperti penghargaan 
sebagai Best Small MPV dari GridO-
to Award 2019 serta ‘Visitor Choice’ 
dari Indonesia International Motor 
Show 2019 atas fiturnya yang leng-
kap, performa yang memuaskan, dan 
kenyaman yang maksimal.

NISSAN PERKENALKAN 
NISSAN LIVINA SPORTY 
PACKAGE DENGAN EDISI TERBATAS

Sumber Foto : Grand Livina
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Pemerintah melalui Kemente-
rian Ķoordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi memastikan pengem-
bangan kendaraan listrik berbasis 
baterai terus berjalan di tengah 
pandemi virus corona (Covid-19).

“Pengembangan kendaraan 
listrik berbasis baterai di dalam negeri 
terus berlangsung termasuk pem-
berian insentif PPnBM,” kata Deputi 
Bidang Koordinasi Infrastruktur dan 
Transportasi Kemenko Maritim dan 
Investasi, Ridwan Djamaluddin.

Ridwan menuturkan sejak 
awal pemerintah sudah memutuskan 
mendorong penggunaan kendaraan 
listrik termasuk membangun industri 
beserta infrastruktur pendukungnya 
di Indonesia.

Salah satu yang difasilitasi, 
yakni insentif yang tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 
Tahun 2019, merupakan perubahan 
PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang 
Barang Kena Pajak Tergolong Mewah 
Berupa Kendaraan Bermotor yang 
Dikenai PPnBM.

“Sebelum kendaraan listrik 
nasional bisa dibangun di dalam 

negeri, kita mendorong agar dapat 
dimudahkan mendatangkan ken-
daraan listrik dari luar (impor) dalam 
jumlah dan periode waktu tertentu. Itu 
yang kemudian kita kawal agar dapat 
dilakukan sesuai rencana,” ujarnya.

Untuk itu, sambil menunggu 
proyek ini berlangsung pemerintah 
memberikan kemudahan bagi ken-
daraan listrik dari luar negeri masuk 
ke Indonesia. Namun tetap diatur 
dalam periode dan jumlah sesuai 
direncanakan. Apalagi pemerintah 

memiliki spesifikasi hanya kendaraan 
yang menggunakan baterai saja yang 
dipermudah.

“Pemerintah memprioritaskan 
kendaraan bermotor berbasis baterai 
yang lain hybrid dan lain-lain tidak 
difasilitasi lebih banyak,” kata Ridwan.

Saat ini beberapa perusahaan 
sudah mulai membangun infrastruktur 
dan memulai berkonsorsium. Menurut 
Ridwan, hal yang menarik yakni in-
dustri dalam negeri yang membangun 
kapasitas tersebut.

JOKOWI PUTUSKAN TETAP LANJUTKAN 

PROYEK MOBIL LISTRIK NASIONAL

Sumber Foto : www.merdeka.com

Sumber Foto : www.merdeka.com
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Di era modern ini, minat investasi di Indonesia 
semakin meningkat saja. Hal ini ternyata sejalan 
dengan meningkatnya investasi asing ke Indonesia. 
Untuk melihat perkembangan informasi sekitar 
investasi, Travel Club hadir dengan Kolom :

INVESTMENT

EL JOHN Media merupakan sebuah media yang 
terintegrasi terdiri dari media Televisi, Radio FM, 
Radio Streaming, Portal berita, Majalah Cetak dan 
Online, dalam bahasa Indonesia dan Mandarin 
 
Sebuah berita Anda, akan di tayangkan dalam 
Platform Digital yang terintegrasi ke media-media 
lain dalam bentuk edisi cetak maupun online dalam 
bahasa Indonesia dan Mandarin
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Gubernur Sumsel, H. Herman 
Deru menyambut baik pembangu-
nan pabrik gula beserta perkebunan 
tebu dengan luas lebih kurang 20 
ribu Ha di Kecamatan Sungai Rotan, 
Kab. Muara Enim oleh PT. Brisbane 
Company Investment (BCI) Sumsel.

Menurut HD, setelah selesai 
dibangun dan mulai beroperasi, pabrik 
gula tersebut akan menjadi pabrik 
gula ke empat yang ada di Sumsel. 
Dengan demikian diharapkan tidak 
ada kelangkaan ataupun harga gula 
yang tinggi di Sumsel.

“Sangat tidak wajar sekali ka-
lau gula langka dan harganya ma-
hal jika di Sumsel ada empat pabrik 
gula , bahkan ada salah satu pabrik 
gula yang terbesar di Indonesia,” 
ungkap HD.

Hal tersebut disampaikan HD 
saat menerima Direktur Utama PT. 
BCI Sumsel, Dr. Rusydi beserta ja-
jarannya dalam rangka silaturahmi 

di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, 
Senin (15/6/2020).

Di kesempatan itu, HD juga 
menegaskan agar pihak PT. BCI Sum-
sel mematangkan terlebih dahulu 
terkait permasalahan lahan.

Menurut HD, salah satu per-
masalahan terberat adalah lahan, 
sehingga perlu dipastikan. Bukan 
hanya perizinan saja melainkan juga 
bagaimana pengelolaan dari lahan itu 
sendiri, apakah tebu ini ditanam dila-
han kering atau basah dan bagaimana 
pengelolaannya.

“Matangkanlah terlebih dahulu 
permasalahan lahan. Saya sambut 
baik ini, kalau permasalahan lahan 
sudah selesai yakin lah 70% pabrik 
tersebut akan selesai dan jadi,” 
ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama 
PT. BCI Sumsel, Dr. Rusydi menga-
takan PT. BCI Sumsel merupakan kon-
sorsium dengan perusahaan pabrik 

gula terbesar di Brazil dan Malaysia.
Lokasi pabrik sendiri berada di 

Kecamatan Sungai Rotan, Kab. Muara 
Enim seluas lebih kurang 20 ribu Ha 
berbatasan juga dengan Kecamatan 
Rantau Bayur, Kab. Banyuasin.

“Setelah pandemi Covid-19 ini 
berakhir kita akan segera melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat sekitar. 
Rencana membangun pabrik gula 
dan perkebunan tebu ini lebih fokus 
kepada plasma dan bibit tebu sendi-
ri nantinya akan dikirim dari Brazil 
langsung,” kata Rusydi.

Turut hadir Asisten II Bidang 
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 
Ir. Yohannes H. Toruan, M.Sc., Kadis 
Ketahanan Pangan dan Peternakan 
Ir. Taufik Gunawan, M.Si., Kadis Perke-
bunan Ir. Fakhrurrozi, Kepala DLHP 
Drs. H. Edward Chandra, M.H., dan 
Karo Perekonomian H. Afrian Joni., 
SE., M.M.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
SAMBUT BAIK RENCANA PEMBANGUNAN 
PABRIK GULA PT. BCI SUMSEL DI SUNGAI ROTAN
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Nama Facebook dan PayPal resmi 
disebut menjadi salah satu investor untuk 
Gojek dalam penggalangan dana per-
seroan putaran terbaru pada hari Rabu, 
3 Juni 2020.

Tidak hanya kedua nama baru 
tersebut, Google dan Tencent kembali 
menanamkan modal untuk Gojek. Ke-
empat perusahaan tersebut bergabung 
sebagai bentuk dukungan terhadap per-
tumbuhan ekonomi digital khususnya di 
Asia Tenggara.

Tujuan dibangunnya GoPay, 
layanan pembayaran milik Gojek ini me-
mang bertujuan untuk meningkatkan 
ekonomi digital yang difokuskan pada 
usaha mikro, usaha kecil, dan UMKM.

Co-CEO Gojek, Andre Soelistyo 
mengungkapkan bahwa bergabungnya 
empat perusahaan raksasa teknologi ini 
merupakan bentuk pengakuan dampak 
positif Gojek terhadap ekonomi Indonesia 
serta Asia Tenggara.

Andre juga menambahkan bahwa 
melalui kerjasama ini, Gojek akan sangat 
terbantu untuk membuat terobosan baru 
sebagai bentuk dukungan digitalisasi 
disektor ekonomi.

Facebook sendiri baru pertama 
kali mengucurkan dananya ke perusahaan 
Indonesia. Sebelumnya, Facebook sudah 
mengungkapkan keinginannya untuk 
membuka peluang bagi para penggiat 
bisnis di Indonesia, salah satunya adalah 
dengan memanfaatkan WhatsApp.

Chief Operating Officer WhatsApp, 
Matt Idema, menyatakan bahwa WhatsApp, 
Facebook, dan Gojek merupakan tiga pilar 
aplikasi yang banyak digunakan di Indo-
nesia. Melalui kerjasama ini, diharapkan 
jutaan UMKM dan pelanggannya dapat 
ikut berkontribusi dalam pengembangan 
ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Sejak diluncurkan pada tahun 2015 
silam, Gojek memang telah menjadi ap-
likasi paling laris dan banyak digunakan, 
termasuk untuk layanan pembayaran dan 
layanan lainnya.

Gojek juga berhasil menghubung-
kan ratusan ribu merchant mitranya de-
ngan lebih dari 170 juta pengguna Gojek 
di seluruh Asia Tenggara. Miliaran transaksi 
terjadi dengan menggunakan Gojek dan 
GoPay, menjadikannya sebagai dompet 
digital yang paling banyak digunakan di 
Indonesia.

GOJEK DAPAT SUNTIKAN INVESTOR BARU 
DARI PAYPAL DAN FACEBOOK

investasi

Sumber Foto : Dok Istimewa
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Tampaknya sektor properti akan 
mendapatkan angin segar di tengah 
Pandemi Covid-19. Kabar baik ini 
berasal dari laporan realisasi in-
vestasi Penanaman Modal Asing 
(PMA) dan Penanaman Modal Da-
lam Negri (PMDN) selama Kuartal 
Pertama 2020. 

Data Badan Koordinasi Penana-
man Modal (BKPM) menunjukkan, 
realisasi investasi PMA Kuartal I-2020 
di sektor Perumahan, Kawasan Indus-
tri dan Perkantoran, sebanyak 490 
proyek dengan nilai 602,9 juta dollar 
AS atau setara Rp 9 triliun dengan 
kurs Rp 14.948.

Dengan demikian total realisasi 
penanaman modal secara kesuluru-
han di sektor properti selama empat 

bulan pertama tahun 2020 sekitar Rp 
100 triliun untuk 1.245 proyek yang 
telah disetujui. Bila dibandingkan 
dengan investasi periode yang sama 
tahun lalu, jumlah proyek yang di-
realisasikan di sektor perumahan, 
kawasan industri, dan perkantoran 
tahun ini mengalami kenaikan. Pada 
kuartal yang sama tahun 2019, jum-
lah proyek PMDN hanya mencapai 
365 proyek dan PMA sebanyak 410 
proyek. Total nilai investasi sekitar 
Rp 85,15 triliun.

Peningkatan realisasi investasi di 
sektor hospitalitas yakni hotel dan 
restoran juga mengalami pertumbu-
han pada Kuartal I-2020. Menurut 
data BKPM realisasi investasi PMA 
sebanyak 1.363 proyek dengan nilai 

investasi 2.2 miliar dollar AS atau 
setara Rp 32 triliun. Adapun realisasi 
PMDN telah mencapai 853 proyek 
dengan investasi Rp 26 triliun.

Dengan demikian total realisasi 
penanaman modal secara kesuluruhan 
dalam Kuartal Pertama 2020 yakni 
sebanyak 2.216 proyek yang telah 
disetujui dengan total nilai investa-
si Rp 58 triliun. Sebelum nya, pada 
periode yang sama tahun 2019, total 
realisasi investasi hotel dan restoran 
mencapai nilai Rp 21,8 triliun. Rincian-
nya, PMA senilai 155,6 juta dollar AS 
atau ekuivalen Rp 2,3 triliun untuk 
837 proyek. Sedangkan realisasi in-
vestasi PMDN senilai Rp 19,5 triliun 
untuk 324 proyek. 
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ANGIN SEGAR DITENGAH PANDEMI, INVESTASI SEKTOR PROPERTI 
KUARTAL I-2020 TEMBUS 100 JUTA 

Sumber Foto : Dok Perumnas
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Selama masa pembatasan so-
sial berskala besar (PSBB) kebiasaan 
masyarakat dalam bertransaksi ke-
uangan mengalami perubahan besar.

Gubernur Bank Indonesia (BI) 
Perry Warjiyo mengungkapkan memang 
terjadi peningkatan pada instrumen 
transaksi ekonomi melalui saluran digital.

“Transaksi ekonomi melalui 
digital meningkat pesat dan ini tentu 
saja memudahkan bagi masyarakat 
yang aktivitasnya meningkat secara 
virtual,” kata Perry 

Dia mengungkapkan saat ini 
perbankan juga berlomba memberikan 
kemudahan transaksi untuk nasabah 
mulai dari pengiriman uang hingga 
pembuatan rekening tanpa harus ke 
kantor cabang.

“Sektor keuangan apakah bank, 
fintech itu juga memberikan servis ter-
baik untuk transaksi keuangan secara 
digital. Bank misalnya sekarang semakin 

cepat, buka rekening kalau dulu harus 
ke bank kalau sekarang bisa lewat hp,” 
jelas dia.

Menurut Perry hal ini sangat 
mendukung arahan pemerintah seperti 
social distancing, physical distancing 
sampai work from home (WFH) na-
mun masyarakat tetap bisa menikmati 
layanan bank dengan maksimal.

Wakil Ketua Komisi VI Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) Gde Sumarjaya 
Linggih, yang akrab dipanggil Demer, 
mengatakan percepatan layanan digital 
harus disiapkan dengan baik, misalnya 
seperti penambahan fitur di layanan 
digital eksisting atau mempercepat 
transformasi digital.

“Salah satu contoh transformasi 
digital adalah mengintensifkan layanan 
digital pada setiap cabang bank, meng-
ingat era New Normal harus dijadikan 
perbankan sebagai langkah pemulihan 
ekonomi dan industri,” ungkap Demer 

dalam Talkshow HIPMI X BUMN ber-
tajuk “Perbankan di Era New Normal” 
di Jakarta,

Ia mengatakan, transaksi per-
bankan saat ini beralih ke digitalisasi 
dalam bentuk e-banking, mobile bank-
ing, internet banking, atau e-wallet. 
Peralihan ini, menurut Demer, harus 
disiapkan oleh perbankan, mengingat 
peralihan ini dinilai sangat memban-
tu efisiensi perusahaan dibandingkan 
dengan melayani pembayaran tunai. 
Terlebih lagi, digital payment atau cash-
less melesat luar biasa selama pandemi 
Covid-19 berlangsung.

“Adanya protokol New Normal 
diperkirakan akan berdampak baik 
pada peningkatan pelayanan pelaku 
industri perbankan, hanya saja kinerja 
operasional mungkin masih tertahan 
dikarenakan pertumbuhan ekonomi 
yang masih lemah hingga akhir tahun,” 
pungkas Demer.

LAYANAN DIGITAL BANK BERTUMBUH PESAT  
DI TENGAH PANDEMI 

Foto : Ilustrasi Digital Bank
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
menyatakan industri perbankan saat 
ini dalam kondisi stabil dan terja-
ga. Untuk itu, masyarakat tak perlu 
khawatir, takut, atau ragu terhadap 
beberapa bank karena pengawasan-
nya dilakukan langsung oleh OJK. 
Deputi Komisioner Humas Dan Lo-
gistik Anto Prabowo mengatakan, 
pernyataan itu menanggapi viralnya 
berita lama dalam beberapa hari ini 
yang mengaitkan kondisi perbankan. 

“Viralnya berita lama tersebut 
juga dimanfaatkan oknum yang tidak 
beretika sebagai marketing gimmick 
untuk menarik nasabah bank. Seperti 
yang disampaikan Ketua BPK Agung 
Firman Sampurna, nasabah tidak perlu 
khawatir, takut, atau ragu terhadap 
bank-bank tersebut, karena penga-
wasannya dilakukan langsung oleh 
OJK,” kata Anto dalam siaran pers.

Adapun terjaganya kondisi 
perbankan tercermin dari rasio ke-
uangan hingga April yang berada 
dalam batas aman (treshold), se-
perti permodalan (CAR) 22,13 persen, 
kredit bermasalah (NPL) gross 2,89 

persen, dan NPL Net 1,09 persen. 
Kecukupan likuiditas terjaga terpan-
tau dari rasio alat likuid/non-core 
deposit pada April 2020 terpantau 
pada level 117,8 persen dan alat likuid/
DPK 25,14 persen. 

Kedua rasio itu jauh di atas 
threshold masing-masing sebesar 50 
persen dan 10 persen. Anto menu-
turkan, OJK dan BPK juga senantiasa 
berkoordinasi agar fungsi penga-
wasan bank berjalan efektif untuk 
melindungi kepentingan nasabah.

“OJK menyambut baik kete-
gasan BPK yang telah melakukan 
klarifikasi ke media bahwa BPK tidak 
pernah membuat statement yang 
banyak diberitakan. OJK juga su-
dah menyelesaikan dan melakukan 
tindak lanjut atas rekomendasi yang 
diberikan BPK,” paparnya. 

Oleh karena itu, masyarakat 
harus tetap tenang dan melakukan 
transaksi perbankan secara wajar. Jika 
membutuhkan informasi mengenai 
sektor jasa keuangan, masyarakat bisa 
menghubungi Kontak OJK 157 atau 
melalui WA di nomor 081 157 157 157.

OJK MENYATAKAN 
INDUSTRI PERBANKAN STABIL DAN TERJAGA

Sumber Foto : Dok OJK
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PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk, secara bertahap 
memulihkan operasional layanan 
perbankan di wilayah terdampak 
Covid-19. Sebanyak 85 persen kantor 
Bank Bri sudah beroperasi dengan 
Protokol The New Normal.

Kini hanya terdapat 1.500 kan-
tor yang masih belum ber operasi, atau 
sekitar 15 persen dari total kantor BRI 
di seluruh Indonesia, yang jumlahnya 
lebih dari 9.500 kantor.

Direktur Jaringan dan Layanan 
Bank BRI, A.Solichin Lutfiyanto men-
jelaskan, kembali beroperasinya kan-
tor BRI tersebut dibarengi dengan 
protokol yang ketat, dengan meng-
utamakan perlindungan dan kese-
lamatan pekerja BRI dan nasabah.

“Operasional kantor BRI saat 
ini sudah berjalan disesuaikan kondisi 
The New Normal, diantaranya kewa-
jiban penggunaan masker dan sarung 
tangan bagi frontliner, pemeriksaan 
suhu tubuh bagi setiap orang yang 
memasuki area BRI serta pengaturan 
garis antrian,” imbuhnya.

Kantor BRI yang sudah ber-

operasi pun masih menerapkan ke-
bijakan work from home maksimal 
50 persen dari jumlah orang.

“Secara periodik, kami akan 
mengevaluasi kantor-kantor yang ma-
sih belum dapat beroperasi, tentunya 
dengan tetap mempertimbangkan 
kondisi wilayah disekitarnya,” ujar 
Solichin.

85 PERSEN KANTOR BRI BEROPERASI  
DENGAN TERAPKAN THE NEW NORMAL

Sebelumnya perseroan ber-
ancang-ancang untuk mengevaluasi 
jumlah dan peran kantor cabang BRI 
yang ada saat ini, karena preferensi 
masyarakat bertransaksi perbankan 
beralih dari konvensional menjadi 
digital akibat pemberlakukan pem-
batasan sosial berskala besar (PSBB) 
dan imbauan physical distancing.

Sumber Foto : Dok BRI
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Integrasi dengan transportasi 
umum tersebut dipercaya akan mem-
bantu meningkatkan jumlah penumpang 
transportasi umum. Peluncuran integrasi 
transportasi terpadu akan dilaksanakan 
sore ini (17 Juni) di kawasan Stasiun Tanah 
Abang.

Untuk layanan GoRide Instan, 
pelanggan bisa mendapatkan layanan 
GoRide langsung saat memesan karena 
terhubung dengan mitra driver melalui 
kode khusus. Kehadiran layanan GoRide 
Instan terbukti mengurai kemacetan di 
titik-titik jemput yang ramai di sekitar 
stasiun. 

Kevin Aluwi, Co-CEO Gojek Group, 
menjelaskan bahwa inovasi dan kola-
borasi ini merupakan bentuk dukungan 
Gojek terhadap upaya Pemerintah dalam 
menghadirkan layanan transportasi umum 
yang terintegrasi.

Apalagi, berdasarkan data internal, 

satu dari dua pengguna aplikasi Gojek 
sudah pernah menggunakan layanan 
Gojek untuk menjangkau transportasi 
umum.

“Bahkan, berdasarkan data internal 
Gojek, GoRide Instan yang beroperasi di 

banyak pusat transportasi massal me-
ngurangi waktu tunggu pengguna hingga 
40% saat memesan layanan Gojek.”

Kevin menambahkan, pihaknya 
juga memperhatikan aspek kesehatan 
di titik jemput GoRide Instan. Titik terse-
but menjadi Titik Pencegahan COVID-19 
sebagai salah satu bentuk peningkatan 
standar keamanan dan kesehatan di 
layanan transportasi Gojek.

Di sini, terdapat pengukuran suhu 
tubuh bagi pelanggan dan mitra dri ver; 
pengelolaan antrian dengan prinsip 
physical distancing; penyediaan hand 
sanitizer dan hairnet; serta distribusi mas-
ker gratis untuk pengguna yang belum 
membawanya.

Gojek adalah aplikasi on-demand 
pertama yang memiliki layanan kesehatan 
ini untuk konsumen.

“Rangkaian inovasi dan inisiatif 
yang Gojek hadirkan, termasuk lewat 
kolaborasi bersama Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Provinsi, merupakan 
bagian dari keseluruhan upaya Gojek 
dalam mendukung masyarakat untuk 
bisa berkegiatan secara produktif, de-
ngan pola dan aktivitas yang aman sesuai 
kondisi saat ini,” jelas Kevin.

Sebagai moda first-mile-last-mile 
utama pilihan masyarakat, pihaknya juga 
siap bekerja sama lebih lanjut dan ambil 
bagian dalam proses revitalisasi 72 stasiun 
di DKI Jakarta.

Sebelumnya, GoRide Instan juga 
telah hadir di puluhan stasiun serta pu-
sat-pusat transportasi umum lainnya, 
tersebar di seluruh Indonesia

GOJEK BERKOMITMEN MENDUKUNG 
UPAYA PEMERINTAH MENYEDIAKAN 

FASILITAS TRANSPORTASI 
TERINTEGRASI YANG TETAP 
MENGUTAMAKAN KEAMANAN

Sumber Foto : Dok Gojek
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GOJEK MELAKUKAN UJI COBA 

PEMASANGAN SEKAT PADA 
RATUSAN MITRA DRIVER GORIDE

Gojek melakukan uji coba 
pemasangan sekat pada ratusan 
mitra driver GoRide. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya memasuki era new 
normal dan mencegah penyebaran 
virus corona. Selain pemasangan 
sekat, Gojek juga mengharuskan 
kepada mitra pengemudi dan pe-
numpang untuk tetap menggunakan 
alat pelindung diri (APD), setidaknya 
masker.

Selain itu, Gojek juga menye-
diakan fitur baru, yakni bagi pengemu-
di yang ingin dipesan oleh pengguna 
lewat GoRide, bisa dilacak, apakah 
pengemudi sudah dilakukan pengece-
kan suhu tubuh dan apakah kenda-
raannya sudah dibersihkan (disemprot 
disinfektan).

“Kita juga sudah develop ti tik-
titik pencegahan COVID-19, disana 
kita melakukan pengecekan yang 
komprehenseif mengecek suhu, mem-
bagikan masker, dan membagikan 
hand sanitizer tetapi tetap mengap-
likasikan physical distancing,” kata SPV 
Marketing Gojek,  Monita Moerdanii.

Hasil uji coba penggunaan 
sekat di GoRide ini nantinya akan 
diajukan kepada pemerintah sebagai 
bahan pertimbangan. Menurutnya 
tidak menutup kemungkinan uji coba 
ini akan membawa dampak positif 
seperti yang dilakukan pada pema-
sangan sekat di armada GoCar.

“Khusus GoRide masih uji 
coba, dan ada ratusan jumlah sekat 
yang di rollout dan dicoba. Kalau 

GoCar sudah lolos uji coba di tahap 
sebelumnya scale up hingga 15 ribu 
armada yang dipasangi sekat di 16 
kota utama,” jelasnya.

Selain itu, Monita mengingat-
kan bahwa baik penumpang atau-
pun pengemudi bisa membatalkan 
pesanan jika salah satunya tidak 
menggunakan masker, dengan mem-
buat laporan di aplikasi Gojek. Saat 
ini pihaknya pun telah menyiapkan 
130 posko aman Gojek sebagai hub 
pengecekan mitra driver, pengece-
kan suhu tubuh, serta paket kesehtan 
untuk mitra.

“Ini protokol yang membu-
tuhkan kesadaran kolektif, dan saat 
ini setiap minggu ada 400 ribu dri-
ver yang datang buat pengecekan. 
Artinya kan sudah ada kesadaran,” 
kata Monita.

Dia juga menghimbau agar 
penumpang membawa helm sendiri 
saat hendak menggunaan GoRide 
sesuai dengan anjuran pemerintah.

Sumber Foto : Dok Gojek
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Dengan dibukanya kembali per-
jalanan KA Reguler baik KA Jarak Jauh 
dan Lokal secara bertahap mulai 12 Juni 
2020, PT Kereta Api Indonesia telah 
menyusun langkah-langkah Adaptasi 
Kebiasaan Baru yang harus dipatuhi oleh 
penumpang saat berada di wilayah sta-
siun dan saat di dalam perjalanan KA.

“Meski KA Reguler beroperasi 
di tengah pandemi, KAI tetap bertekad 
melayani masyarakat yang melakukan 
perjalanan kereta api dengan selamat, 
aman, nyaman, dan sehat sampai tujuan,” 
ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus

Joni menambahkan, seluruh 
prosedur yang disusun telah menyesuaikan 
dengan seluruh aturan yang ditetapkan 
pemerintah. Tujuannya untuk mencegah 
dan memutus mata rantai penyebaran 
Covid-19 melalui perjalanan kereta api.

Joni mengatakan, setiap pe-
numpang KA Jarak Jauh maupun Lokal 
diharuskan dalam kondisi sehat (tidak 
menderita flu, pilek, batuk, demam), 

suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat 
celsius, wajib menggunakan masker, dan 
menggunakan pakaian lengan panjang 
atau jaket.

Setiap penumpang agar rutin 
mencuci tangan di tempat yang telah 
tersedia di stasiun, tetap membawa hand 
sanitizer pribadi, menjaga jarak saat duduk 
di ruang tunggu dan saat mengantre.

“Petugas announcer baik di stasiun 
maupun di atas KA, senantiasa mengu-
mumkan perihal ketentuan ini kepada 
penumpang,” ujar Joni.

Pada perjalanan  kereta api 
dalam masa adaptasi kebiasaan baru 
menuju masyarakat produktif dan aman 
Covid-19, penumpang diimbau untuk 
datang paling lambat 30 menit sebe-
lum jadwal keberangkatan. Hal tersebut 
dikarenakan pada saat proses boarding 
ada tahapan verifikasi berkas oleh petugas 
dan kelengkapan penumpang lainnya 
sebelum diizinkan masuk ke area peron 
stasiun.

“Pada saat mengantre, penum-
pang harus mematuhi batas antre yang 
tersedia dan arahan petugas agar ke-
tertiban dan physical distancing dapat 
tercipta,” tegas Joni

Untuk menghindari kontak fisik 
dengan petugas boarding, proses boarding 
dilakukan secara mandiri oleh penumpang 
dengan menunjukkan tiket dan identitas 
yang sah dan disaksikan langsung oleh 
petugas boarding.

Khusus untuk penumpang KA 
Jarak Jauh, KAI telah menyediakan face 
shield untuk penumpang dewasa guna 
mencegah penyebaran Covid-19 melalui 
droplet. Bagi penumpang yang memba-
wa anak berusia di bawah 3 tahun, maka 
wajib menyiapkan face shield pribadi. Face 
shield tersebut harus dikenakan selama 
dalam perjalanan dan tetap dipakai saat 
tiba di stasiun tujuan.

Untuk penumpang KA Lokal, pe-
numpang tidak diperbolehkan berbicara di 
dalam kereta untuk menghindari penularan 
Covid-19 melalui droplet.

Bagi para penumpang dengan usia 
di atas 50 tahun yang sedang melaku-
kan perjalananan kereta api, kondektur 
berhak mengatur penempatan tempat 
duduk penumpang tersebut supaya tidak 
berdampingan dengan penumpang lain.

“Kami mohon kerjasama dari 
penumpang lain untuk bersedia dipin-
dahkan tempat duduknya, karena lansia 
lebih rentan terpapar dengan Covid-19,” 
kata Joni.

KAI hanya menjual tiket 70% tiket 
dari kapasitas tempat duduk yang tersedia 
untuk menciptakan physical distancing 
selama dalam perjalanan. Tiket dapat di-
pesan secara online melalui aplikasi KAI 
Access dan channel online lainnya mulai 
H-7 keberangkatan KA. Sedangkan pen-
jualan tiket di loket stasiun dilayani mulai 
3 jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

“Kami mohon kerja sama seluruh 
penumpang untuk mematuhi ketentuan 
yang telah KAI terapkan untuk kebaikan 
kita semua,” tutup Joni.

Untuk informasi lebih lanjut terkait 
perjalanan kembali KA Reguler, masyarakat 
dapat menghubungi Contact Center KAI 
melalui telepon di (021)121, email cs@kai.
id, atau media sosial KAI121.

KAI TERAPKAN 

ADAPTASI KEBIASAAN BARU 
DI PERJALANAN KA REGULER

Sumber Foto : Dok KAI
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Pandemi Covid-19 yang ikut 
menghantam Indonesia berdampak 
pada  sektor usaha.  Tidak sedikit 
perusahaan yang terpaksa men-
cutikan sementara karyawannya, 
bahkan ada yang juga melakukan 
Pemutusan  Hubungan kerja (PHK).

Data dari Kementerian 
Ketenagakerjaan  (Kemnaker), hingga 
27 Mei 2020, ada 3.066.567 pekerja 
yang terkena PHK akibat pandemi 
ini. Dari jumlah tersebut, 1.757.464 
data pekerja telah cleansing.  Ar-
tinya sudah diketahui by name-by 
address. Sisanya, 1.274.459 pekerja 
masih dilakukan cleansing.

Dari sebanyak 1.757.464 
pekerja terdampak Covid-19, se-
banyak 380.221 pekerja di antaranya 

MENAKER BANTU KORBAN PHK COVID-19, 
MELALUI PROGRAM PADAT KARYA

Sumber Foto : www.kanigoro.com

Sumber Foto : www.teras.id
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merupakan pekerja sektor formal 
ter-PHK. Sisanya, 1.058.284 pekerja 
sektor formal dirumahkan dan 318.959 
pekerja informal (termasuk UMKM) 
yang terdampak.

Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, 
pandemi Covid-19 sangat memukul 
kondisi sosial dan ekonomi nasional. 
Kondisi ini membuat sejumlah per-
usahaan mengambil inisiatif untuk 
melakukan efisiensi. Untuk membantu 
para pekerja, Menteri Ida membuat 
terobosan untuk membantu para 
korban PHK.

Terobosan itu adalah meng-
gulirkan  program padat karya yang 
melibatkan para pekerja ter-PHK, 
yakni melakukan penyemprotan 
desinfektan di lingkungan perusahaan.

Menaker  menjelaskan, pro-
gram padat karya ini adakah program 
reguler setiap tahun yang dimiliki 
Kemenaker. Program tersebut dipe-
runtukan untuk infrastruktur, namun 
karena ada pandemi Covid-19, pro-
gram tersebut dialihkan untuk mem-
bantu para pekerja yang dirumahkan.

Kegiatan  penyemprotan dipi-
lih karena kegiatan itu masih menjadi 
bagian dari program padat karya ke-
bersihan lingkungan. “Biasanya padat 
karya infrastruktur itu membangun 
infrastruktur, tapi kali ini kita arahkan 
untuk penyemprotan desinfektan  

melibatkan teman-teman pekerja 
yang ter-PHK atau dirumahkan. Kami 
juga memberikan bantuan kegiatan 
wirausaha kepada para pekerja itu,” 
kata Menteri Ida. Hingga berita ini di-
buat, program padat karya kebersihan 
lingkungan ini sudah menyasar ke  4 
lokasi, yakni Pulau Gebang, Marunda, 
Cakung dan Tebet.

Menaker menjelaskan, setiap 
kegiatan padat karya penyemprotan 
disinfektan melibatkan kurang lebih 
70 orang. Di mana masing-masig 
orang yang bertugas melakukan 
penyemprotan disinfektan mendapat 
insentif sebesar Rp 500.000 dari 
Kemenaker.

“Tiap kegiatan melibatkan 70 

Sumber Foto : www.liputanindonesianews.com

Sumber Foto : www.liputan.co.id
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pekerja yang dilakukan secara bergilir 
sesuai dengan protokol kesehatan. 
Jadi ini sebenarnya memberdayakan 
teman-teman yang di PHK dan di-
rumahkan, dengan diberi kesempatan 
untuk mendapatkan pendapatan,” 
ujar Menaker.

Menaker berpesan kepada 
para pengusaha agar menjadikan 
PHK dijadikan sebagai langkah ter-
akhir dalam menghadapi dampak 
Covid-19. Ada langkah-langkah lain 
yang dapat diambil untuk meng-
hindari PHK, seperti efisiensi biaya 
produksi, mengurangi upah pekerja 
tingkat manajerial dan direksi, mengu-
rangi waktu kerja, atau merumahkan 
sementara pekerja secara bergantian.

Menaker menambahkan, jelang 
masa kenormalan baru, Kemnaker 
telah menerbitkan Surat Edaran (SE) 
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 
M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Ren-
cana Keberlangsungan Usaha Dalam 
Menghadapi Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan Protokol 
Pencegahan Penularan Covid-19 Di 
Perusahaan.

Menaker Ida mengimbau, di 
masa kenormalan baru, semua pihak, 

baik perusahaan maupun pekerja/
buruh, harus benar-benar mene-
rapkan protokol kesehatan dengan 
baik. Komitmen menerapkan protokol 
kesehatan adalah kunci terwujud-
nya kenormalan baru yang produktif, 
sehat, dan aman.

“Ketika PSBB sudah dicabut 
kembali, perusahaan melakukan akti-
vitas produksi lagi, maka yang harus 
dijaga adalah bagaimana protokol 
kesehatan bisa dilakukan di per-
usahaan atau industri. Dan teman-
teman juga harus menyiapkan diri, 
mulai dari rumah sampai kembali 
ke rumah lagi protokol kesehatan 
harus dijaga,” pungkasnya.

“Dunia usaha harus tetap 
berjalan, namun para pekerja juga 
harus dipastikan aman. Di sinilah 
pentingnya peran pengawasan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3), untuk memastikan pelindungan 
terhadap pekerja di tengah pandemi 
Covid-19, “ tambahnya.

Menurutnya, pengawas 
ketenagakerjaan harus melakukan 
berbagai upaya pencegahan dan pe-
ngendalian Covid-19 di tempat kerja, 
serta kepatuhan para pelaku usaha 

dalam menerapkan norma ketenaga-
kerjaan melalui langkah-langkah 
pencegahan, pemberian saran dan 
deteksi dini serta penegakan nor-
ma-norma ketenagakerjaan.

Ida juga minta pengawas 
ketenakerjaan meningkatkan kola-
borasi dan sinergi dengan kader 
norma ketenagakerjaan di perusa-
haan-perusahaan, mengingat ke-
beradaan kader-kader tersebut men-
jadi mitra strategis dalam membantu 
memastikan ditaatinya norma-norma 
kerja di perusahaan.

“Sesuai dengan tugas dan 
fungsinya, kolaborasi antara pe ngawas 
ketenagakerjaan dan kader norma 
harus menciptakan situasi kerja yang 
kondusif, dimana perusahaan tetap 
produktif dan hak-hak pekerja juga 
terlindungi,” ujar Menteri Ida.

Menaker menegaskan, pihak-
nya akan memberkan sanksi kepada 
perusahaan yang tidak menerapkan 
protokol kesehatan di masa tanta-
nan kenormalan baru. Menurut Ida, 
sanksi yang berikan kepada perusa-
haan yang melanggar  adalah sanski 
administratif. Namun Ida berharap 
perusahaan dapat menerapkan pro-
tokol kesehatan di lingkungan ker-
janya secara benar, sehingga tidak 
ada sanksi yang diberikan. (Sumber 
Kemnaker)

PROFIL:
NAMA LENGKAP

:    Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
 TEMPAT TANGGAL LAHIR
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Kabupaten Banggai Provinsi 
Sulawesi Tengah ikut berpartisipasi 
dalam Lomba Inovasi Daerah Dalam 
Penyiapan dan Rencana Pelaksanaan 
Tatanan Kehidupan Kenormalan Baru 
Produktif dan Aman Covid-19 yang 
diselenggarakan Badan Litbang dan 
Pengembangan Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri).  

Kabupaten Banggai memilih 
Kota Luwuk sebagai lokasi untuk pe-
ngambilan video ini, alasannya Luwuk 
menyimpan banyak destinasi menarik 
yang cocok untuk dibuatkan video 
pariwisata.  Ada beberapa tempat  
yang dijadikan lokasi syuting. yaitu 
objek wisata Salodik, Cafe Deho dan 
rumah makan  Tradisional Laigan Ba-
basal dan Hotel Swiss Bell In.

Dinas Pariwisata Kabupaten 
Banggai mengajak influencer untuk 
menjadi pemeran dalam video ini. 
Mereka adalah Nurul Indah Dalillah 

BERSAMA PUTRI PARIWISATA INDONESIA

BANGGAI BUAT VIDEO NEW NORMAL 
UNTUK SEKTOR PARIWISATA
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(Miss Green Tourism Indonesia 2017/
Putri Pariwisata Indonesia Sulawesi 
Tengah 2017) dan  Yulian Hatri Afifah 
(Putri Pariwisata Sulawesi Tengah 
2018). 

Kepala Bidang Pengemba-
ngan Sumberdaya Pariwisata Dinas 
Pariwisata Kabupaten Banggai Alfian 
Qamaruddin Ahmad, SS berharap 
video ini dapat menjadi acuan untuk 
penerapan kehidupan baru  di sektor 
pariwisata Banggai.

“Diharapkan bisa menjadi pe-
menang dalam lomba inovasi, dan 
tujuan umumx adalah bagaimana 
masyarakat akan lebih terbiasa pada 
kehidupan new normal dengan pene-
rapan protokol kesehatan pada sektor 
pariwisata,pemenang dari lomba ini 
slain mendapatkan penghargaan be-
rupa plakat akan mendapatkan, dana 
insentif daerah (did) dari Kemenkeu,” 
harap Alfian saat diwawancarai tim 
liputan Travel Club.

Selain itu, menurut Alfian, vi-
deo ini akan dijadikan promosi sektor 
pariwisata di tengah pandemi Covid-19

“Dalam upaya mempromosikan 
Pariwisata Kabupaten Banggai dite-
ngah sikon pandemi Covid 19 video ini 
menjadi salah satu media informasi 
kepada wisatawan bahwa Kabupaten 
Banggai telah menerapkan protokol 

kesehatan pada lingkup kepariwisataan 
sehingga masyarakat akan merasa 
nyaman berkunjung ke Destinasi wisata 
di Kabupaten Banggai,” ujar Alfian.

 Lebih lanjut Alfian menjelas-
kan, bahwa video ini merupakan salah 
satu upaya Dinas Pariwisata Banggai  
dalam membangkitkan kembali sek-
tor pariwisata  yang terpuruk akibat 
dihantam pandemi Covid-19. Upaya 
lainnya adalah menertibkan para 
pelaku usaha di wilayah destinasi 
dan para pengunjung untuk tetap 
mengikuti protokol kesehatan di area 
destinasi dengan menjaga jarak tempat 
duduk,memakai masker,cuci tangan 
dan lain-lain.

“Selain itu, juga memotivasi 
para pelaku usaha Pariwisata untuk 
tetap berkarya, berkreasi tentunya 
dengan tetap mengikuti protokol ke-
sehatan dan menjaga kualitas produk 
tetap baik dan bersih. Begitu juga 
dngan wilayah destinasi telah dibuat 
senyaman mungkin disesuaikan de-
ngan standard protokol kesehatan,” 
ungkap Alfian.

Sementara itu, Nurul Indah Da-
lillah (Miss Green Tourism Indonesia 
2017/Putri Pariwisata Indonesia Su-
lawesi Tengah 2017) mengaku bangga 
dapat menjadi bagian dari video ini. 
Menurut Nurul, keikutsertaan dirinya 
di video ini adalah tugas mulia untuk 
membangkitkan kembali sektor pa-
riwisata Banggai.

“Tentunya saya merasa sangat 
senang dan bangga bisa berpartisipasi 
dalam pembuatan vidio pariwisata 
Banggai dalam menghadapi new nor-
mal life covid-19, awalnya sya diminta 
oleh dinas pariwisata Banggai untuk 
ikut berpartisipasi dalam pembuatan 
video new normal life yang tentunya 
saya sebagai Putri Pariwisata Sulteng 
2017 dan Putri Banggai 2016 merasa 
diapresiasi dan sudah menjadi ke wajiban 
saya untuk selalu menjadi contoh yang 
baik untuk masyarakat dalam meng-
hadapi new normal life covid 19 ini,” 
kata Nurul.

Nurul berharap video ini dapat 
mengembalikan gairah pariwisata Bang-
gai yang diminati banyak wisatawan, 
baik wisatawan nusantara maupun 
mancanegara. Selain itu,  juga dapat 
menggerakan kembali perekonomian 
masyarakat di sektor pariwisata.

“Harapan saya kedepannya 
melalui video ini dapat meningkatkan 
promosi pariwisata Banggai di tengah 
pendemi Covid 19 ini dengan tetap 
mengikuti protokol kesehatan Covid 19, 
ini adalah suatu gerakan bersama kita 
untuk meningkatkan kembali ekonomi 
daerah melalui sektor pariwisata di 
tengah covid 19, walaupun dalam 
keadaan new normal life kita  harus 
tetap selalu menjaga kesehatan dan 
mengikuti prosedur kesehatan yang 
berlaku,” harap Nurul. (Sigit)
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Membangkitkan pariwisata usai 
pandemi Covid-19 tidak hanya tugas 
pemerintah saja,  dalam hal ini Kemen-
terian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Kemenparekraf), namun juga tugas kita 
semua, termasuk Putra Pariwisata Nusan-
tara. Para Putra binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia itu,  ternyata sudah menyiapkan 
strategi untuk menggairahkan sektor 
pariwisata Indonesia. 

Dalam tayangan program EL 
JOHN Star yang dsiarkan EL JOHN TV,  
Putra Pariwisata Nusantara 2018 Arya 
Purnama dan Putra Pariwisata Nusantara 
2019 Muhammad Fadly menceritakan 
strategi yang sedang dibuat setelah pan-
demi ini berlalu. 

Arya  yang berasal dari Riau ini, 
mengatakan bahwa dirinya bersama ko-
munitas pariwisata sudah banyak belajar 
apa yang harus dilakukan di saat bencana. 
Pasalnya sebelum Pandemi , Riau menjadi 
daerah langganan bencana  yang tidak 
pernah dirasakan banyak daerah lain yakni 
bencana kabut asap akibat kebakaran 

PARA PUTRA PARIWISATA NUSANTARA 

SIAPKAN STRATEGI BANGKITKAN
PARIWISATA USAI PANDEMI COVID-19
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hutan dan lahan. Karena itu, sudah ada 
perencanaan matang yang sudah dibuat 
Arya bersama komunitasnya.

“Kita disini sebagai duta pariwisa-
tanya provinsi Riau, kita ada komunitasnya, 
kita ada namanya  selalu berbicara baik 
untuk Riau. Kita sebelum ada Covid-19 ini 
kita dihadapi sama yang namanya asap 
di provinsi Riau yang dapat berdampak 
juga ke beberapa event pariwisata  dan 
objek wisata yang harus tutup sampai 3-4 
bulan, bahkan sampai 5 bulan harus tutup 
karena kabut asap tadi. Jadi pandemi ini 
adalah hal lain, selain asap yang berefek ke 
pariwisata, tetapi  bagaimana pun itu, kita 
harus berbicara baik untuk Riau,” kata Arya. 

Arya menjelaskan, langkah di-
siapkan yakni mempromosikan pariwisata 
Riau secara gencar melalui media so-
sial pasca pendemi ini berakhir. Promosi 
melalui media sosial, menurut Arya adalah 
upaya efektif untuk memperkenalkan 
kembali kepada wisatawan bahwa Riau 
aman untuk dikunjungi. N

“Selain itu, kita buat  video Cam-
paign, setelah pandemi ini mereda, mung-
kin kita melakukan yang nama sales mis-
sion atau pameran ke beberapa daerah di 
Indonesia untuk mempromosikan secara 
langsung pariwisata yang ada di provinsi 
Riau. Jadi sebelum secara langsung kita 
berbicara yang baik-baik melalui digital,” 
ujar Arya. 

Hal senada juga disampaikan Fad-
ly.  Penyandang gelar Sarjana Kesehatan 
Masyarakat ini, mengatakan akan  lebih 
intens mempromosikan produk pariwisata 
Sulawesi Tengah (Sulteng), mulai dari des-

tinasinya hingga produk souvenir  melalui 
media sosial. Untuk mempromosikan 
pariwisata Sulteng, Fadly tak sendirian, 
namun ada komunitas pariwisata yang ikut 
membantu dirinya memasarkan pariwisata 
Sulteng, yakni Generasi Pesona Indonesia 
(GenPI)  Sulteng. 

“Jadi program saya itu berkaitan 
dengan kegiatan-kegiatan yang mengiter-
vensi anak-anak muda, caranya mencintai 
produk lokal  terus juga bisa mengkam-
panyekan kegiatan-kegiatan pariwisata 
melalui digital berjalan dengan GenPI,” 
ungkap Fadly.

Tak hanya itu,  ada langkah lain 
yang dilakukan Fadly, yakni akan kembali 
menyelenggarakan sebuah event pariwisa-
ta yang sempat tertunda akibat pandemi 
Covid-19 ini. 

“Nah setelah Covid-19 ini, yang 
ingin saya lakukan, saya ingin sekali, ke-
marin sempat di bulan Agustus akan dilak-
sanakan festival seperti festival bakar tong-
kang di Riau. Kemarin saya diamanahkan 
untuk menjadi director-nya, cuman dalam 
sub eventnya namun saat ini masih ditunda  
dan belum bisa untuk dilanjutkan karena 
Covid-19 ini, misalkan sudah selesai saya 
ingin mendiret kegiatan-kegiatan tersebut 
apa lagi ingin mengundang bapak Menteri 
Pariwisata, kalau misalnya nantinya punya 
waktu bapak Wishnutama dan jajarannya 
bisa terlibat dalam kegiatan kita tersebut,” 
kata Faldy.

Ternyata kedua Putra Pariwisata 
Nusantara ini, juga sudah melakukan hal 
yang positif di tengah pandemi ini, Fadly 
misalnya, bergerak melakukan kegiatan 

sosial yakni membagikan masker kepada 
yang masyarakt yang berpotensi tertular 
Covid-19.

“Jadi pembagian masker itu kita 
lakukan secara berkala, sasarannya itu 
untuk teman-teman yang rentan saat ini 
seperti yang bekerja di tempat-tempat 
keramaian, seperti di pasar, terus seper-
ti ojek online,  terus di jalan dan lain se-
bagainya.  

Sementara itu, kegiatan yang 
dilakukan Arya di masa sulit ini, yakni de-
ngan mempromosikan kegiatan pariwisata 
yang digelar sebelum Covid-19. Menurut 
Arya, hal ini penting agar masyarkat tidak 
terlalu banyak mengkonsumsi berita ten-
tang Covid-19, apalagi berita yang didapat 
masih diragukan kebenarannya.

“Tetap targetnya itu promosi di so-
sial media digital, baik youtube, instagram, 
platform-platform apapun itu yang dapat 
mempromosikan pariwisata.  Walaupun 
di tengah pandemi ini kita tidak bisa lagi 
melakukan hal secara langsung, tapi output 
dari kegiatan-kegiatan kita kemarin itu 
bisa menjadi bahan promosi kedepannya 
selama pandemi,” tutur Arya. (Sigit)



                      94 - TRAVELCLUB - JULI 2020

Bicara Pariwisata,  tentu harus 
memiliki program kerja  agar promosi  
pariwisata dapat berjalan efektif,    baik 
di negeri sendiri  maupun    mancanegara. 
Program itu harus direncanakan dengan 
matang dan berkonsep. Hal inilah yang 
digunakan para Putri binaan Yayasan EL 
JOHN Indonesia untuk mengangkat pa-
riwisata Indonesia di mata dunia.

Putri Pariwisata Indonesia  2016 Lo-
is Merry Tangel misalnya, yang memiliki ba-
nyak program kerja di sektor pariwisata. Lo-
is pun membeberkan program kerja yang 
pernah dijalankannya pada program EL 
JOHN Star  yang ditayangkan EL JOHN TV.

Program yang pernah dijalankan 
dara cantik asal Manado ini, adalah mem-
promosikan pariwisata Manado bersama 
komunitas yang bergerak di sektor pari-
wisata. Promosi yang dilakukan Lois ber-
sama komunitasnya yakni dengan mem-
buat video pariwisata.

“Program kerjanya aku lebih aktif 
ikut komunitas yang konsennya ke pari-
wisata itu  kita sudah banyak melakukan 
kegiatan dan  kita itu fokusnya untuk pem-
buatan video-video jadi untuk pariwisa-
ta kita bikin video perjalanan bagaimana 
how to get there, jadi kita lebih bagaima-

na kita mempromosikan satu objek wisa-
ta tetapi bukan hanya sekedar posting fo-
to, ini objek wisatanya indah dan lain-lain, 
tetapi sama teman-teman komunitas ini 
kita lebih sempat membikin beberapa vi-
deo perjalanan kita,” kata wanita kelahiran 
3 Januari 1997 itu.

Menurut Lois, video pariwisata 
yang dibuatnya itu, bukan sekedar mem-
perkenalkan destinasi, namun diceritakan 
bagaimana akses menuju destinasi terse-
but. Lois menilai akses menjadi penting ba-
gi sektor pariwisata, karena akses merupa-
kan bagian yang paling diperhatikan wisa-

PUTRI EL JOHN PAGEANTS PAPARKAN
PROGRAM KERJANYA DI SEKTOR PARIWISATA
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tawan. Jika aksesnya sulit, maka wisatawan 
pun akan berpikir dua kali untuk menuju 
suatu destinasi.

“Kalau  kita kunjungi suatu objek 
wisata ini, kita harus lewat daerah yang  
namanya ini, terus kita harus pakai mobil. 
Kita kalau pesen itu mobil itu berapa jam, 
kaya seperti itu sih. Kita tetap aktif ajak  
teman-teman yang punya skill content cre-
ator lewat pembuatan foto dan lain-lain, ki-
ta ajak juga untuk gabung dengan komu-
nitas kita,” ujar Lois.

Selain itu, Lois mengajak masyarakat 
untuk  memperkenalkan pariwisata secara 
berimbang dan objektif. Ajakan Lois ini bu-
kan tanpa alasan, dirinya pernah saat masih 
menjalankan tugas sebagai seorang Putri, 
datang ke suatu daerah.

Sebelum datang ke daerah itu, 
Lois mencari tahu lewat medsos daerah 
yang akan didatanginya, ternyata yang 
ada di medsos, daerah itu sangat indah 
dan didukung dengan pelayanan yang 
prima. Namun saat menginjakan kakinya 
di daerah itu, Lois merasa kurang nyaman 
karena pelayanan penginapannya tidak 
seperti yang ada di medsos.

“Nah dari situ akirnya muncul ke-
sadaran, muncul dari dalam kayanya so-
sialisasi harus disampaikan kepada pelaku-
pelaku industri  sampai hal sedetil itu, me-
reka harus tau bagaimana cara menyam-
but tamu yang baik, bagaimana cara ser-
vis mereka sambil mereka bisa nyaman. 
Ak hirnya setelah kejadian itu, aku malah 
mikir, jadi istilahnya input dan output yang 
kita lakukan lewat media sosial itu harus se-
imbang selain keindahan objek wisatanya

Selain Lois, ada nara sumber lain 
yang juga berbicara soal program kerja 
juga, yakni peraih gelar Putri Nusantara 
2019 Puja Lestari. Wanita  cantik kelahiran 
Pekanbaru, 2 Desember 1998 ini, memili-
ki program kerja untuk memperkenalkan 
pariwisata  Provinsi Riau dan Kota Pekan-
baru lebih dalam lagi. Puja ingin memiliki 
chanel youtube yang dapat memudahkan 
dirinya untuk mempromosikan destina-
si wisata yang belum tersentuh baik yang 
ada di Riau maupun Pekanbaru.

“Jadi pengen punya chanel you-
tube yang untuk memperkenalkan atau 
meng-explore wisata yang mungkin be-
lum tersentuh Pemerintah atau masih se-
dikit yang mengetahui. Jadi  seperti ada di 
daerah Kampar, di situ air terjun yang kanan 
kirinya lembah dan sering juga ternyata ada 
yang prewed di sana para pengantin dan 

rata-rata itu orang belum tau, padahal tidak 
begitu jauh dari Pekanbaru, cuma akses un-
tuk ke sananya itu sangat sulit,”kata Puja.

Tak hanya itu, Puja juga punya mim-
pi untuk mengangkat Taman Wisata Alam 
Mayang, Riau. Tempat wisata yang satu 
ini sangat mumpuni dijadikan lokasi event 
pariwisata. Sebelumnya pernah ada kon-
ser musik di lokasi tersebut dan hasilnya 
menakjubkan, banyak pengunjung yang 
menyaksikan konser tersebut.

“Puja pernah berdiskusi sama teman-
teman disini semua dan tokoh-tokoh pen-
ting juga tentang pengembangan Alam 
Mayang, karena di lokasi itu pernah bikin 
acara musik yang sukses, jadi Puja pengen 
acara lainnya digelar di situ, jadi Pekanba-
ru terkenal dengan  acaranya yang sukses 
dan maju,” ungkap Puja.
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Sumber Foto : www.anekawisatanusantara.blogspot.com
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PUTRI PARIWISATA INDONESIA 2019 OPTIMIS 
PARIWISATA DAPAT BANGKIT 
DI ERA NEW NORMAL

Putri Pariwisata Indonesia 2019 
Clarita Mawarni Salem  optimis di era  
tatanan  kenormalan baru atau new nor-
mal nanti, pariwisata Indonesia tetap  ber-
gairah. Mawar melihat,  sudah jenuhnya 
masyarakat beraktivitas di rumah men-
jadi pendorong pariwisata di negeri ini 
akan bangkit kembali.

Selain itu, Pemerintah juga akan 
menggenjot program-program kepari-
wisataan yang sempat tertunda. “Wah 
saya optimis sekali kalau gairah pariwista 
akan meningkat pada saat new normal ka-
rena masyarakat yang selama ini me nahan 
diri untuk tidak berwisata kini sudah bi-
sa bepergian tapi tetap harus mengikuti 
protokol yang ada. kemudian juga peme-
rintah pastinya akan melanjutkan kemba-
li program program terkait peningkatan 
pariwisata yang sempat tertunda karena 
pandemi covid 19,” kata dara cantik asal 
Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, saat di-
wawancarai tim liputan Travel Club.

Mawar mengatakan masyarakat 
jangan menganggap bahwa era new nor-
mal berarti sudah bebas dari penyebaran 

Covid-19. Ancaman Covid-19 masih terjadi,  
meski  masuk di era new normal. Ka rena 
itu, Mawar berharap  masyarakat dapat 
menjalani protokol kesehatan secara be-
nar saat berwisata di era new normal. Hal 
ini penting agar keamanan dan kenyaman-
an masyarakat dapat terjaga.

Mawar yakin, penerapan protokol 
kesehatan akan menjadi kebiasaan baru 
bagi masyarakat, tidak hanya untuk ber-
wisata namun juga untuk aktivitas lain-
nya. “Mengenai terbiasa atau tidak saya 
rasa kita sudah memasuki masa new nor-
mal dari 3 bulan yang lalu saat karantina 
dimulai jadi masyarakat seharusnya tidak 
kaget lagi. apabila masyarakat belum ter-
biasa dengn new normal ini mereka akan 
segera ter biasa. karena apabila kita melaku-
kan hal sama trus menerus maka kita akan 
terbiasa,” ujar   lulusan  SMA Katolik fides 
quaerens intellectum itu.  

Menurut Mawar  mematuhi pro-
tokol kesehatan menjadi kontribusi mas-
yarakat membantu pemerintah memera-
ngi virus yang mudah menular itu. “Sela-
ma masyarakat yang bepergian keluar ru-

mah bisa mengikuti protokol yang ada dan 
bisa menjaga kesehatan diri sendiri yang 
tentunya akan berdampak ke orang lain 
juga saya rasa kita bisa melalui ini semua,” 
ung kap   Mawar.

Tak lupa Mawar juga mengajak 
masyarakat untuk tidak putus mempos-
ting pariwisata di media sosialnya, apala-
gi objek wisata sudah ada beroperasi kem-
bali. Mawar pun juga akan gencar mem-
posting kegiatan kepariwisataannya  un-
tuk membantu Pemerintah dalam memu-
lihkan sektor jasa yang satu ini                 

“Saya sebagai putri pariwisata selalu 
mempromosikan pariwisata melalui med-
sos saya dengan cara merekomendasikan 
destinasi wisata yang memang sudah la-
yak untuk dikunjungi. bahkan saya dengan 
pihak El John Pageant juga sudah meren-
canakan program apabila sudah new nor-
mal nanti. kami siap untuk mempromosikan 
destinasi pariwisata yang memang sudah 
siap untuk dikunjungi yang tentunya su-
dah memenuhi protokol kesehatan,” tu-
tup Mawar. (Sigit)
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community update

Pekan lalu komunitas Wuling 
Almaz Indonesia (WALI) menyalurkan 
donasi. Bentuknya berupa masker dan 
sembako kepada Panti Jompo Sasana 
Tresna Werdha di Ciracas, Jakarta 
Timur. Kegiatan bakti sosial itu masih 
lanjutan program Bersama Wuling 
Lawan Corona. Menurut mereka, aksi 
dilakukan upaya club dan perusahaan 
dalam membantu masyarakat yang 
terdampak pandemi Covid-19. Juga 
persiapan memasuki masa kenormalan 
baru. Terutama para lansia penghuni 
panti jompo.

Sebagai bentuk sinergi ko-
munitas dan Wuling Motors. Mereka 
memberikan 100 paket bahan makanan 
pokok untuk mendukung kebutuhan 
pangan di sana. Selain itu, sejumlah 
1.000 masker nonmedis diberikan. 
Tujuannya tak lain, membantu peng-
huni panti jompo beradaptasi dengan 
kewajiban penggunaan masker. Demi 

mencegah penyebaran Covid-19 me-
masuki masa kenormalan baru.

“Kami menyadari bahwa un-
tuk beradaptasi di masa kenormalan 
baru tidaklah mudah. Terutama bagi 
kaum lansia. Oleh sebab itu, dengan 
berkolaborasi bersama Wuling, WALI 
mengambil langkah untuk membantu 
para penghuni. Serta segenap pengurus 
Panti Jompo Sasana Tresna Werdha, 
melalui bantuan paket sembako dan 
masker. Kami berharap semua yang 
disalurkan dapat mendukung mereka 
dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 
Dan menjaga kesehatan selalu,” tutur 
Antzy Hartanto, Humas WALI 

Tarmijo Damanik, Kepala Panti 
Jompo Sasana Tresna Werdha me-
nyambut hangat bantuan yang dibe-
rikan komunitas pengguna Wuling 
Almaz dan Wuling. Mengatakan Seluruh 
penghuni dan pengurus panti jompo 
mengapresiasi. Juga mengucapkan 

terima kasih banyak atas kesebesaran 
hati dan dukungan yang diberikan oleh 
WALI dan Wuling.

“Tentunya bantuan ini bakal 
sangat bermanfaat dalam meringankan 
beban kami. Apa lagi di tengah masa 
pandemi dan membantu kami ber-
adaptasi dengan kenormalan baru” 
Ungkap Tarmijo 

Mereka juga sebelumnya telah 
melakukan langkah inisiatif dengan 
mengadakan Bakti Sosial Nasional 
Wuling Almaz Indonesia. Fokusnya 
ialah peduli dampak Covid-19 yang 
diadakan pada 16 Mei 2020. Dalam 
kegiatan itu, WALI menyalurkan bantuan 
kepada masyarakat di wilayah sekitar 
Jabodetabek. Di sisi lain, Wuling Motors 
(Wuling) awal Juni 2020 melakukan 
serah terima 60.000 masker nonmedis 
dan 600 paket sembako kepada Rumah 
Zakat di Jatinegara, Jakarta Timur.

KOMUNITAS WULING ALMAZ 
BERGERAK BANTU MASYARAKAT 
YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Sumber Foto : Komunitas Wuling Almaz
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community update

Pengguna sepeda di Jakarta 
dapat ditilang oleh pihak kepolisian 
apabila keluar dari jalur yang telah diten-
tukan. Hal ini disampaikan oleh Dirlantas 
Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo 
Purnomo Yugo

“Kepada para pesepeda itu juga 
ada ancaman hukumannya jadi para sepeda 
pemakai sepeda yang tidak gunakan jalur 
sepeda yang sudah disediakan, Artinya 
kalau di jalan itu ada jalur sepeda kemu-
dian tidak dipakai itu kita ada ancaman 
hukumannya yaitu Pasal 299 UU lalin 
dan angkutan jalan, itu ada ancaman 
pidananya.” Jelas Sambodo

Menurut Sambodo, pesepeda 
yang melanggar aturan dapat dikenakan 
denda sebesar Rp 100 ribu dan ancaman 
kurungan penjara selama 15 hari. Sambodo 
menyampaikan bahwa aturan tersebut 
akan diterapkan usai sosialisasi dilakukan.

“Dendanya itu Rp 100 ribu atau 
ancaman kurungan 15 hari, Jadi sebetulnya 
kalau ada nanti setelah kita sosialisasi dan 
sampaikan ini masih ada pesepeda yang 
bandel tidak mengerti jalur sepeda padahal 
di jam-jam itu ada jalur sepeda, bisa saja 
kita kenakan tilang.” Ungkap Sambodo

Selama masa PSBB transisi di DKI, 

jalur sepeda sengaja dipindahkan dari 
trotoar ke bahu jalan untuk sementara 
demi mencegah kerumunan. Pemprov 
DKI sendiri telah menyiapkan jalur sepeda 
sementara sepanjang 14 kilometer. Jalur 
tersebut dibuka setiap hari pada pukul 
06.00-08.00 WIB dan pukul 16.00-18.00 
WIB.

Aturan terkait tilang pesepeda ini 
lantas ditanggapi oleh komunitas Bike to 
Work (B2W). Menurut anggota komunitas 
B2W, Putut Soedarjanto, pihaknya tidak 
mempersoalkan hal tersebut. Namun, ia 
meminta agar kepolisian turut konsisten 
menerapkan aturan jalur tersebut ke pe-
ngendara lain. Pasalnya, ia menilai masih 

banyak pengendara kendaraan bermotor 
yang menerobos ke jalur sepeda.

“Jika memang sesuai perundang- 
undangan yang berlaku ya silahkan dilak-
sanakan. Namun demikian harus konsisten, 
termasuk juga dengan pelanggaran yang 
dilakukan oleh pengendara kendaraan 
bermotor,” tutur Putut 

Lebih lanjut, Putut menilai bahwa 
pihak kepolisian selama ini masih belum kon-
sisten menerapkan aturan Undang-undang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ). 
“Pemerintah sendiri belum menjalankan 
amanat UULAJ No. 22 Tahun 2009 dan 
PP No. 79 Tahun 2013 secara baik kok,” 
pungkas Putut.

KOMUNITAS SEPEDA DI JAKARTA 
DAPAT DIKENAKAN DENDA JIKA MELANGGAR

Sumber Foto : Dok Istimewa






