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Tak terasa, tahun demi tahun begitu 
cepat berganti. Kini kita sudah 
memasuki tahun 2021, tahun penuh 
harapan untuk meraih keinginan 
atau cita-cita yang belum tercapai 
pada tahun sebelumnya. Semoga 
tahun 2021, prestasi terus terukir 
dan komitmen dapat terjaga untuk  
berbuat baik kepada  sesama.

Hal itu  juga dilakukan Majalah Travel 
Club dalam menyambut tahun 
2021 ini. Travel Club tetap menjaga 
komitmennya sebagai majalah yang 
selalu menghadirkan informasi 
menarik dan bermanfaat bagi 
pembacanya. Apalagi kini,  majalah 
Travel Club muatan halamannya 
lebih ramping agar dapat fokus 
menyuguhkan informasi  yang 
dibutuhkan.

Untuk edisi awal tahun 2021, Majalah Travel Club akan mengupas terobosan yang 
diciptakan Deri Asta, selama dua tahun lebih bertugas sebagai Walikota Sawahlunto. 
Terobosan tersebut menyasar berbagai bidang seperti bidang pertanian, perdagangan 
dan pariwisata. Untuk mengetahui lebih detail terobosan apa yang diciptakan sang 
Walikota dapat dibaca di rubrik Cover Story.

Untuk  rubrik pariwisata akan mengulas Pulau Mandeh. Pulau ini patut diulas karena 
keindahannya mirip dengan Raja Ampat. Karena kemiripannya itulah,  Pulau Mandeh   
dijuluki sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat.  

Rubrik lain yang tak kalah menarik adalah rubrik Pageant. Di rubrik ini, redaksi menyiapkan 
informasi  terpilihnya Jessy Silana Wongsodiharjo sebagai Putri Pariwisata Indonesia 
2020 dan informasi kegiatan pageant lainnya yang wajib untuk dibaca.

Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembaca setia Travel Club yang 
selalu menjadi majalah ini sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan informasi. 
Semoga kita selalu diberi kemudahan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa 
dan selamat Tahun Baru 2021.

          Salam Pariwisata,
MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO

SALAM PARIWISATA,
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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

Lokasi :
PARAI BEACH RESOT & SPA
Pantai Parai Tenggiri - Sungaliat Bangka
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Lembaran tahun 2021 telah 
di buka, banyak harapan yang ingin 
dicapai di tahun kerbau ini, tak ter-
kecuali di sektor pariwisata. Salah 
satu sektor andalan ini sudah saatnya  
bangkit di tahun 2021 ini, karena sudah 
lama tertidur akibat pandemi Covid-19.

CEO TX Travel Anton Thedy 
optimis sektor pariwisata dapat menun-
jukkan  kebangkitannya di tahun 2021, 
hal itu dilandasi telah datangnya vaksin 
Covid-19.  Pemerintah telah menerima 
distribusi vaksin dari Sinovac untuk 
tahap pertama sebanyak 1,2 juta pada 
6 Desember 2020. Kehadiran vaksin 
ini tentunya merupakan bagian dari 
komitmen pemerintah dalam upaya 
penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Mudah-mudahan tahun 2021  
vaksinnya sudah bisa didistribusikan 
dengan cepat sehingga banyak yang 
bisa mendapatkan vaksin. Dengan 
mendapatkan vaksin menurut saya 

pariwisata akan total berbeda,” kata 
Anton Thedy saat menjadi narasumber 
dalam program Indonesia Tourism 
Forum yang ditayangkan EL JOHN TV.

Anton Thedy  menjelaskan 
kebangkitan pariwisata merupakan  
 kebangkitan industrinya dan dengan 
adanya telah diterima vaksin Covid-19  
maka industri pariwisata pun ikut ber-
gairah.

Menurut Anton Industri pe-

ANTON THEDY PREDIKSI KEHADIRAN VAKSIN 
DAPAT GAIRAHKAN SEKTOR
PARIWISATA DI TAHUN 2021

nerbangan menjadi salah satu industri 
pendukung pariwisata, yang  seharusnya 
industri ini didukung  dengan keberani-
an masyarakat untuk terbang. Namun 
sayang, masih banyak masyarakat 
yang takut terbang di masa pandemi, 
padahal penerapan protokol kesehatan 
masing-masing maskapai sudah sangat 
ketat dan lagi ditambah teknologi yang 
digunakan di dalam kabin pesawat 
yang aman untuk melindungi para 
penumpangnya.

“Sebenarnya kalau dilihat dari 
sisi teknologi pesawat terbang ini sudah 
dibahas berulang kali, bahwa teknologi 
di dalam pesawat itu system air conditio-
ner-nya itu sudah sangat-sangat bagus, 
sehingga bisa membunuh, menyerap 
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dari pada virus bakteri yang ada di 
dalam pesawat.  setiap dua tiga menit 
dimasukan udara baru sehingga ini 
kan menjadikan, sebenarnya udara 
di dalam it uterus-terusan bersih. 
Kemudian, semua orang kan di dalam 
pesawat semua pakai masker dan kita 
tau kalau pakai masker ini adalah, bisa 
sampe 95 sampai 100 persen,” kata 
pengamat pariwisata ini.

Selain itu tingkat keterisian 
penumpang pun dibatasi sehingga 
aman untuk duduk di dalam kabin 
pesawat selama berada di udara. Meski 
demikian jumlah kenaikan penumpang 
pun masih jauh dari harapan sehingga 
berimbas pada di industri perhotelan.  
Kondisi itu terjadi pada perhotelan 
yang berada di destinasi wisata,  yang 
jangkauannya  harus menggunakan 
pesawat terbang, namun kondisi ber-
beda dialami hotel-hotel yang jaraknya 
dapat ditempuh dengan kendaraan 
roda empat

“Okupansi dari pada hotel-hotel 
di tempat-tempat wisata di sana sa-
ngat-sangat rendah. Tetapi sebaliknya 
kalau kita melihat misalnya, Yogya, 
Banyuwangi, kota-kota di Malang, 
Bogor, Bandung, okupansinya sudah 
di atas 50 persen. Ini yang saya lihat 
tahun ini, tahun depan tentunya bisa 
lebih baik lagi. Jadi kalau ditanya micro 
tourism-nya jalan, sesuatu destinasi 
itu ramai oleh orang-orang lokal saja 
selama bisa ditempuh kurang dari 5 
jam,” ungkap Anton Thedy.

Lebih lanjut Anton Thedy me-
ngatakan bahwa dengan kehadiran 
vaksin seharusnya pemerintah dapat 
melonggarkan government travel 
restriction. Hal ini penting untuk men-
dongkrak kenaikan jumlah wisatawan 
mancanegara. Namun pelonggaran itu 
harus melihat perkembangan pandemi 
yang terjadi termasuk  dibarengi dengan 
distribusi vaksin.

Anton Thedy pun mengakui ini 
tidak mudah,  jangan sampai pelong-
garan justru menjadi bumerang yang 
dapat menambah kasus-kasus baru. 
Hal ini pernah dilakukan Pemerintah 
saat akan membuka Bali untuk tujuan 
wisatawan mancanegara.

“Itu pada waktu sekitar bulan 
Juni, kondisi di Bali sebagai tujuan 
wisata nomor satu, jadi dari empat 
negara itu hanya diijinkan masuk ke 
Indonesianya ke Bali bukan ke kota yang 
lain. Jadi mereka dari Bali tidak bisa ke 
Lombok, mereka dari Bali tidak bisa ke 
Jawa, juga tidak bisa ke Labuan Bajo. 
Nah ini sudah ada pembicaraan pada 
waktu itu Bali dalam kondisi zona hijau, 
lalu menjadi orange sekarang menjadi 
zona merah sehingga menjadi stop lagi,” 
tutur Anton Thedy.

Anton Thedy memprediksi, ge-
liat pariwisata di Indonesia akan mulai 
dirasakan di pada kuartal kedua di tahun 
2020. Jadi masyarakat diharapkan 
dapat bersabar dan tetap patuhi aturan 
protokol kesehatan selama melakukan 
perjalanan.

“Jadi menurut saya travel bu-
bble ini baru akan terlaksana adalah 
mungkin kuartal kedua atau ketiga 
tahun depan. Jadi bukan kuartal satu, 
kuartal satu lebih kepada penyuntikan 
distribusi daripada vaksin,: tutup Anton 
Thedy.  (Sigit)
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Jelang akhir tahun Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) melakukan Res-
huffle atau perombakan kabinet. Salah 
nama menteri yang dirombak adalah 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Menparekraf). Untuk Menparekraf, 
Presiden memilih nama Sandiaga San-
diaga Salahuddin Uno menggantikan 
Wishnutama Kusubandio.

Nama Sandiaga diumumkan oleh 
Presiden pada 22 Desember 2020 dan 
keesokannya, Sandiaga dan lima men-
teri baru dilantik. Pelantikan dipimpin 
langsung oleh Presiden untuk periode  
tersebut di 2019 – 2024, di Istana Ne-
gara, Jakarta.

Setelah dilantik, Sandiaga 
langsung mengikuti serah terima ja-
batan dari Wishnutama. Acara serah 
terima jabatan ini dilangsungkan di 
Balairung Soesilo Soedarman, Gedung 
Sapta Pesona, Kemenparekraf

Sandiaga  mengatakan Presiden 
Joko Widodo memberikan waktu yang 
sangat singkat untuk memastikan pem-
benahan lima destinasi super prioritas di 

setiap aspek. Persiapan tersebut dimulai 
dari infrastruktur, kuliner hingga aspek 
seni budaya, termasuk kostum, dan 
pernak-pernik yang berkaitan dengan 
destinasi wisata tersebut.

“Walaupun tanggal merah saya 
ingin gercep (gerak cepat) dan saya ingin 
sentuh kelimanya hingga akhir tahun. 
Kelima destinasi tersebut akan kita 

DITUNJUK SEBAGAI MENPAREKRAF,  
SANDIAGA UNO DITUGASI PERCEPAT 
PEMBANGUNAN 5 DESTINASI PRIORITAS

kombinasikan antara kunjungan secara 
hybrid dan kunjungan langsung.” kata 
mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Sandiaga juga menjelaskan pihak-
nya akan memetakan atau melakukan 
mapping program dan strategi pengem-
bangan lima destinasi pariwisata super 
prioritas baik jangka pendek maupun 
jangka menengah sesuai arahan Presiden 
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Joko Widodo.
Semua akan disusun secara kom-

prehensif, secara jitu, sehingga bukan 
hanya berlabel destinasi super prioritas 
tetapi juga super layak jual pascapan-
demi,” ujarnya.

Selain itu, Menparekraf Sandiaga 
Uno juga mengatakan sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif menjadi harapan 
lantaran menciptakan lebih dari 33 juta 
lapangan pekerjaan. Untuk itu pene-
rapan protokol kesehatan CHSE harus 
diterapkan dengan disiplin sehingga 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 
dapat terselamatkan pascapandemi.

“Sehingga sektor ini menjadi ung-
gulan dan dapat terselamatkan. Bukan 
hanya itu bahkan malah menjadi lebih 
berkualitas depan,” katanya.

Tak lupa Sandiaga juga mengu-
capkan terima kasih kepada Wishnutama 
yang telah meletakkan dasar pijakan, 
terutama dalam merespons dampak 
pandemi di sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif. Seperti program CHSE dan yang 
terbaru program “Buy Now Travel Later”.

“Saya menyadari pandemi 
COVID-19 ini merupakan suatu tanta-
ngan yang besar. Namun kita harus op-
timistis bahwa sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif pasti akan segera pulih 
dan bangkit kembali, seiring teratasinya 
pandemi ini. Sebab sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif adalah sektor strategis 
penyumbang devisa serta pembuka 
lapangan kerja paling cepat, dan besar. 
Amat penting dalam upaya pemulihan 
ekonomi kita,” kata Sandiaga.

Wishnutama Kusubandio menga-
takan Sandiaga adalah orang yang tepat 
sebagai seorang Menparekraf. Pengalaman 
seorang Sandiaga sudah tidak diragukan 
dalam membenahi masalah pariwisata, 
yang kini sedang dihadapi cobaan.

“Beliau orang yang saya kagumi 
sejak lama. Saya yakin pariwisata dan 
ekonomi kreatif bisa lebih baik lagi kede-
pannya,” kata Wishnutama.

Wishnutama Kusubandio me-
nyampaikan rasa terima kasih yang se-
besar-besarnya kepada semua jajaran 
dan pegawai Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi kreatif atas dedikasi dan kerja 
keras untuk bangsa ini. Seperti diketahui, 

setahun belakangan masyarakat diha-
dapkan dengan pandemi yang sangat 
berat sekali khususnya terhadap sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Ini adalah sebuah tantangan 
yang luar biasa dan tentunya ini akan 
menjadi tantangan yang juga luar biasa 
buat Bang Sandi kedepannya. Berbagai 
perencanaan yang sudah kita lakukan 
kadang bisa dieksekusi, tapi kebanyakan 
tidak bisa dieksekusi. Faktor kesehatan 
menjadi prioritas utama kita, oleh kare-
na itu kita selalu harus bisa mengukur 
kebiasaan kita agar selalu aman dan 
kegiatan tetap bisa terlaksana,” kata 
Wishnutama

Kepada pejabat dan jajaran di 
Kemenparekraf/Baparekraf, ia berpesan 
agar selalu dapat menjalankan tugas mulia 
dan juga pengabdian kepada bangsa 
dan negara. Karena tidak pernah ada 
waktu yang salah untuk berbuat baik 
dan tidak pernah ada waktu yang baik 
untuk berbuat salah.

“Kerjakanlah segala sesuatu de-
ngan hati untuk kebaikan dan kemajuan 
pariwisata dan ekonomi kreatif,” tuturnya.







Radio EL JOHN 95,9 FM Palem-
bang  semakin meningkatnya  kua-
litasnya sebagai satu-satunya radio 
pariwisata di kota Palembang. Hal 
tersebut ditunjukan dengan diraihnya 
anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah (KPID) Sumatera Selatan 
(Sumsel) oleh presenter Radio EL 
JOHN 95,9 FM Palembang  yakni  
Endi Ruskan.

Endi  meraih penghargaan dari 
KPID Sumsel untuk kategori presenter 

radio terbaik. Penghargaan itu diterima 
Endi pada  malam Anugerah peny-
iaran 2021 yang diselenggarakan oleh 
KPID Sumsel di Hotel Swarna Dwipa 
Palembang, Jum’at (11/12/2021). Acara 
ini,  turut dihadiri Gubernur Sumsel 
Herman Deru dan sejumlah pejabat 
pemerintah provinsi Sumsel lainnya.

Endi tak mengira, tahun ini 
anugerah tersebut dapat diraih. Pa-
dahal Endi harus bersaing dengan 
nominator lainnya yang  sudah menjadi 

RADIO EL JOHN PALEMBANG 
RAIH PENGHARGAAN KPID SUMSEL 2021 
KATEGORI PRESENTER TERBAIK
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langganan juara. Gelar ini, juga menjadi 
impian Endi ketika bergabung bersama 
Radio EL JOHN 95,9 FM Palembang.

“Perasaan surprise ya, karena 
mengingat beberapa  tahun ini,  kita 
masuk nominasi saja tidak, jadi ketika 
masuk nominasi, sudah senang, tapi 
melihat nominator lainnya adalah lang-
ganan nominasi dan juara, jadi tidak 
menyangka bisa menang,” kata Endi 
saat diwawancarai tim liputan EL JOHN 
News, Senin (14/12/2021).
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“Lima tahun lalu saya meng-
hadiri ajang ini, sebagai undangan 
saja, melihat dari jauh betapa hebat 
dan bangganya bila saya bisa disana 
sebagai pemenangnya. Sejak itu saya 
impikan/afirmasikan, hingga tahun 
lalu peluang itu terbuka,  ketika salah 
satu teman mengajak untuk melamar 
menjadi penyiar di EL JOHN  FM,” 
tambah Endi

Endi mengakui,  ada persiapan 

yang dilakukan agar dapat meraih  gelar 
tersebut. Persiapan itu  di antaranya,  
Endi harus menghindari  minum kopi 
dan minuman dingin. Hal itu dilakukan 
agar suaranya tetap stabil saat siaran.

“Ketika saya ke radio dan baca 
kriteria dan syaratnya saya berupaya 
mengusahakan yang terbaik, karena 
prinsip saya persiapan seadanya dan 
seriusan capeknya sama saja, mending 
saya prepare, beberapa hari itu saya 

menghindari kopi, dan es, terus take 
voice dan video dengan niat,” ujar Endi.

Tak lupa Endi mengucapkan 
terima kasih kepada pihak yang mem-
berikan motivasi, doa dan dukungan 
lainnya se hingga EL JOHN Radio dapat 
menunjukan kualitasnya di ajang pe-
nganugerahan ini.

“Bang Vian MC yang per tama kali 
memberi kata positif bahwa “suara kamu 
berkarakter, kamu layak masuk dunia 
broadcast. Bang Rafa yang membawa 
saya masuk dunia broadcast  Bang Dilla 
yang memotivasi dan mengajari dasar 
radio. Dan Pak Zamhari EL JOHN yang 
senantiasa memberikan masukan, petuah 
bermanfaat, walau terkesan “cerewet” 
misal. suaramu harus orisinil, gak usah 
tiru-tiru yang lain, intonasimu dan lain-
lain, namun semuanya berbuah positif,” 
ungkap Endi.

Endi berharap penghargaan 
ini, dapat membangkitkan sema ngat 
dirinya dan kru Radio EL JOHN Palem-
bang lainnya,  untuk  berkreasi dalam 
membuat program-program yang enak 
didengar sehingga dapat meningkat 
jumlah pendengar.

“Saya ingin mimpi saya tahun 
2021 dan seterusnya, semua lapisan 
tambah banyak yang tau dan mendengar 
EL JOHN Radio Palembang, tentunya 
dengan kemasan dan performa yang 
lebih baik, salah satunya dengan program 
acara yang inovatif dan menarik. “Karena 
sesungguhnya kemenangan ini bukan 
milik saya dan bukan karena hebatnya 
saya sendiri, melainkan ini buah dari 
kerjasama tim yang hebat.  I can’t to 
be Superman, but i have Superteam,” 
tutup Endi.

Selain Endi, ada 12 insan pe-
nyiaran yang juga mendapatkan peng-
haragaan dari KPID Sumsel.  Anugerah 
penyiaran yang rutin digelar setiap tahun 
ini, merupakan wujud apre siasi KPID 
Sumsel  kepada lembaga penyiaran yang 
kreatif dan dinamis sehingga lembaga 
penyiaran harus survive (bertahan).  
Selain itu, penghargaan ini juga diharap-
kan dapat mencerdaskan masyarakat 
dalam memilih berita yang benar dan 
tidak benar. (Sigit)
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serba serbi

Rubrik ini pernah menghantarkan
penulis Travel Club memenangkan

Juara I Anugerah Pewarta Wisata Indonesia 2015

Juara II Anugerah Pesona Bahari 2016
Piala Menteri Pariwisata RI

Sudah merencanakan liburan Tahun Baru? Jika belum, mungkin Raja Ampat bisa 

menjadi alternatif bagi Anda untuk memulai awal tahun dengan suasana yang 

lebih menyegarkan mata dan juga pikiran tentunya.

RAJA AMPAT

JELAJAH PESONA 
INDONESIA 

DI UJUNG PAPUA
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Setelah hampir satu tahun 
kegiatan berwisata kita di-
batasi karena adanya pandemi 
covid-19, kini geliat pariwisata 

perlahan sudah mulai bangkit dan satu 
persatu pemerintah daerah secara 
resmi membuka destinasi-destinasi 
wisata yang ada di daerah mereka.

Salah satunya adalah Kabu-
paten Raja Ampat yang secara resmi 
membuka kembali pariwisata untuk 
Wisatawan Nusantara. Pembukaan ini 
diresmikan langsung oleh Gubernur 
Papua Barat, Dominggus Mandacan, 
dengan tetap menerapkan protokol 
kesehatan di era adaptasi kebiasaan 
baru (AKB).

Bagi Anda yang mungkin sela-
ma satu tahun ini telah menunda untuk 
berlibur ke Raja Ampat, kini saatnya 
memanfaatkan libur panjang untuk 
menikmati salah satu pesona Indonesia 
yang dijadikan sebagai tujuan utama 
destinasi Indonesia karena view yang 
ditawarkan benar-benar membuat 
takjub para wisatawan yang berkun-
jung ke sana.

Kepulauan Raja Ampat bukan-
lah satu-satunya pulau yang terletak 
di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi 
Papua Barat. Namun ada sekitar 610 
pulau lainnya yang diantaranya hanya 
35 pulau yang berpenghuni, sedang-
kan pulau-pulau lainnya masih kosong 
dan bahkan sebagian besar lagi belum 

memiliki nama.
Empat pulau besar lainnya 

adalah Pulau Misool, Salawati, Ban-
tata, dan Pulau Waigeo. Dari sekian 
banyak pulau, Raja Ampat memang 
lebih dikenal salah satunya karena view 
yang ditampilkan begitu mempesona.

Di Raja Ampat pun Anda akan 
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Sumber Foto : www.liveboard.com
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disuguhkan banyak pilihan spot wisa-
ta yang bisa Anda kunjungi dengan 
mengikuti aturan tertentu di sana. 

Beberapa di antaranya ada-
lah Piaynemo, puncak yang sangat 
terkenal dengan spot pengambilan 
foto menghadap laut. Untuk sampai 
ke puncak Piaynemo, Anda harus me-
naiki lebih kurang 320 anak tangga. 
Jadi bagi yang sekiranya memiliki 
masalah di persendian, mohon untuk 
dipertimbangkan jika ingin menikmati 
pemandangan laut dari puncak ini.

Ada juga telaga bintang. Tela-
ga ini berbentuk bintang, karena pu-
lau-pulau di sekitarnya yang tersusun 
hingga membentuk bintang. Untuk 
melihat telaga berbentuk bintang 
itu, para wisatawan harus naik ke 
puncak salah satu batu karang di 
sana. Lansia juga tidak disarankan 
untuk menikmati pemandangan ini, 
karena tidak tersedia tangga kayu, 
dan pengunjung harus menaiki pun-
cak tersebut dengan pijakan koral. 
Untuk menikmati pemandangan ini-
pun, para wisatawan dibatasi waktu 
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hanya sampai 30 menit.
Misool adalah salah satu spot 

terbaik bagi Anda yang datang un-
tuk menyelam. Arusnya cukup besar, 
namun terdapat beberapa bebatuan 
yang bisa dijadikan pijakan.

Untuk menyelampun, pengun-
jung dibatasi dengan durasi hanya dua 
jam saja, dan jika pengunjung sedang 
ramai, maka bisa jadi satu jam. Hal ini 
untuk melindungi habitat laut yang bisa 
saja takut dengan kehadiran banyak 
manusia di sana. Sebelum menyelam, 
Anda harus melapor dulu ke pos pen-
jagaan untuk mencatat waktu berapa 
lama Anda boleh berenang. 

Nah diantara beberapa spot 
tersebut, Wayag memang menjadi 
tujuan utama bahkan icon Raja Ampat 
ini sangat banyak digunakan untuk 
mengambil gambar yang sangat can-
tik. Jika ke sini, tentu saja yang harus 
Anda siapakan adalah kamera dan 
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kostum. Kostum ya semisal Anda 
ingin mengambil gambar dengan 
berganti-ganti kostum.

Di wayag ini, tidak diperke-
nankan memakai jet sky, jika Anda 
ingin menggunakan speed boat, maka 
harus menggunakannya dengan pelan 
sehingga tidak menakuti hewan-hewan 
yang ada di sana.

Wayag ini pun tidak bisa di-
nikmati oleh semua orang. Hal ini 
dikarenakan akses menuju ke sana 
yang lumayan sulit, karena harus me-
naiki puncak bukit tanpa ada tangga 
kayu. Guide yang bertugas di sana 
akan memastikan terlebih dahulu 
bahwa Anda tidak memiliki riwayat 
penyakit jantung, dan Anda pun harus 
tanda tangan surat pernyataan, agar 
jika terjadi sesuatu hal atau keselakaan, 
tidak menjadi tanggung jawab guide.

CARA MENGUNJUNGI RAJA AMPAT
Saat ini untuk mengunjungi 

beberapa destinasi wisata di Indonesia 
tidak lagi sama dengan tahun-tahun 
sebelumnya, di mana para wisatawan 
bisa datang dan melakukan registrasi 
di tempat pembelian tiket masuk. 
Untuk menghindari membludaknya 
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pengunjung, beberapa wisata populer 
di Indonesia, memberlakukan regis-
trasi online untuk memantau jumlah 
pengunjung, termasuk Raja Ampat.

Untuk mengunjungi Raja Am-
pat, Anda perlu melakukan registrasi 
online di www.newnormal-rajaampat.
com kemudian menyiapkan Healt Alert 

Card (HAC), Surat Keterangan bebas 
Covid-19, meyiapkan personal health 
kit, menyiapkan asuransi kecelakan, 
dan/atau asuransi jiwa. Menghubungi 
pemandu atau pramu wisata. Serta 
lakukan perjalanan dengan protokol 
kesehatan. (Yulia Gumay)
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TRADISI PERAYAAN 
TAHUN BARU 
DI INDONESIA

Pergantian tahun adalah salah satu momen yang 
paling ditunggu-tunggu oleh sebagian besar 
kalangan masyarakat. Selain karena adanya libur 
panjang yang tentunya sangat dinanti-nanti, 

malam pergantian tahun juga banyak dimanfaatkan 
sebagai waktu yang pas untuk mengevaluasi penca-
paian-pencapaian yang telah dilalui selama satu tahun 
yang telah berlalu. Sejalan de ngan hal itu, Tahun Baru 
juga menjadi momentum untuk mempersiapkan resolusi 
baru untuk tahun berikutnya.

Tidak hanya itu, momen Tahun Baru biasanya 
juga dijadikan sebagai waktu yang tepat bagi sebagian 
orang untuk menikmati libur panjang atau cuti tahunan 
dikarenakan libur tersebut bisa berbarengan dengan 
libur Hari Raya Natal.

Libur panjang ini tentu sudah menjadi sesuatu hal 
yang sangat dinanti bagi sebagian orang dengan berbagai 
perencanaan perayaan, traveling, atau mungkin hanya 
sekedar menikmati liburan dengan istirahat panjang dari 
berbagai pekerjaan yang sebelumnya selalu melelahkan.

Berikut adalah acara-acara yang kita biasa lakukan 
sebelum pendemi Covid 19 yang kita bisa tahan dulu 
untuk tidak dilakukan kecuali di rumah saja, makan 
malam bersama keluarga di rumah.
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Konser musik adalah salah satu hiburan 
masyarakat yang paling lumrah ketika 
menyambut malam pergantian tahun. Ke-
giatan ini tidak hanya dilakukan di kota-kota 

besar saja, namun hingga ke kabupaten-kabupaten 
pelosok pun biasanya tidak mau ketinggalan untuk 
menyelenggarakan hiburan semacamnya.

Konser musik yang digelar biasanya akan 
mendatangkan artis-artis dari ibukota yang tentunya 
hal ini akan menarik lebih banyak masyarakat yang 
akan berbondong-bondong untuk datang me ramaikan 
acara dan tentunya untuk melihat langsung paras 
artis yang menjadi pengisi acara tersebut.

Acara hiburan yang biasanya berlokasi di pusat 
ibukota masing-masing daerah ini, dari tahun ke 
tahun memang tidak pernah sepi oleh pengunjung. 
Meski jelas saja tidak sedikit masyarakat yang tempat 
tinggalnya jauh dari lokasi, namun mereka dengan 
suka rela datang meramaikan acara tersebut hanya 
sekedar untuk berbaur dengan masyarakat lainnya. 
Namun selain itu, tentu saja yang paling penting 
adalah karena konser musik seperti ini biasanya 
tidak dipungut tiket masuk karena diselenggarakan 
secara gratis oleh pemerintah daerah setempat.

Konser musik ini memang se perti sudah 
menjadi tradisi saat me nyambut malam pergantian 
tahun. Meski tidak ada keharusan untuk pemerintah 
menyelenggarakan acara semacam ini, namun 
sepertinya sebagian besar pemerintah kabupaten, 
kota, provinsi, masih menjadikan konser music 
sebagai hiburan yang tepat bagi masyarakat saat 
malam pergantian tahun tiba.

Bagi masyarakat yang bertempat tinggal 
lumayan jauh dari pusat ibukota daerahnya, yang 
membutuhkan lebih banyak waktu untuk menca-

painya, biasanya mereka akan menyelenggarakan 
hiburan tersendiri meskipun itu hanya acara hiburan 
kecil-kecilan. Dangdutan dengan diiringi musik 
orgen tunggal misalnya.

Salah satu kota yang terkenal paling meriah 
dalam perayaan malam pergantian tahun tentunya 
adalah ibukota Jakarta. Di mana konser musik 
diadakan di sejumlah titik dengan mendatangkan 
artis-artis papan atas sebagai pengisi acara.

Adanya artis-artis yang sangat familiar 
sebagai bagian dari acara tersebut, tentu me-
ngundang membludaknya masyarakat yang hadir 
menyaksikan acara hiburan tersebut. Hal ini jelas 
saja akan berefek kepada kemacetan yang akan 
terjadi karena sebagian masyarakat akan berbon-
dong-bondong menuju arah yang sama.

Selain konser musik, yang menjadikan acara 
ini semakin menarik adalah adanya pesta kembang 
api yang digelar ketika detik-detik pergantian tahun. 
Bagian inilah yang biasanya lebih dinanti-nanti 
oleh masyarakat yang ikut hadir pada saat malam 
pergantian tahun tersebut.

Beberapa titik yang biasa dijadikan tempat 
penyelenggaraan perayaan malam tahun baru di 
ibukota Jakarta diantaranya adalah Monumen Nasional 
(Monas), Bundaran HI, Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII), Ancol, Blok M, dan tempat-tempat lainnya. 

Yang perlu Anda perhatikan saat akan datang 
ke acara hiburan masyarakat seperti ini salah s atunya 
adalah, waktu kedatangan. Jika acara dimulai pada 
jam tujuh malam, maka Anda tidak bisa ujug-ujug 
datang tiga puluh menit sebelum acara, atau 
bahkan satu jam sebelum acara. Karena jika Anda 
melakukan hal ini, maka bersiaplah untuk menonton 
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konser musik dengan jarak minimal satu kilo meter dari panggung.
Jadi jika memang Anda berniat untuk datang dan menyaksikan 

artis yang mengisi acara dari jarak dekat, maka setidaknya Anda harus 
sudah berada di lokasi minimal enam jam sebelum acara dimulai. 
Memang agak terdengar tidak masuk akal, tapi begitlah kenyataan 
yang terjadi pada masyarakat kita saat ini. 

Sebagai masyarakat yang baik, tentu Anda punya kewajiban 
juga ketika datang ke acara hiburan rakyat semacamnya. Salah satu 
yang menjadi kewajiban Anda adalah menjaga kebersihan. Ini memang 
terdengar sepele, namun kadang masyarakat memang tidak lagi bisa 
mengendalikan diri ketika berada di acara perayaan semacam ini. 
Sehingga ketika berada di dalam kerumunan, mereka dengan sangat 
gampang membuang sampah tanpa memperhatikan efek yang akan 
terjadi ketika acara selesai di ke esokan harinya.

Hal ini juga terjadi kepada pedagang-pedagang yang mengais 
rezeki di sekitar lokasi acara hiburan. Kadang beberapa dari mereka 
tidak menyediakan tempat sampah se hingga para pembeli dagangan 
mereka membuangnya di sembarang tempat

Selain itu, pengunjung kadang juga tidak memperhatikan area 
sekitar ketika mereka berjalan di kerumunan yang mana biasanya 
tempat diadakannya acara musik tersebut terdapat beberapa taman 
yang ditumbuhi tanaman hijau. Tanaman ini biasanya akan menjadi 
korban dan diinjak-injak oleh para pengunjung sehingga ketika keesokan 
harinya selesai acara maka akan terlihat amburadul dengan tanaman 
yang mati akibat kaki-kaki nakal pengunjung yang kadang bahkan 
sengaja menginjak tumbuhan tersebut hanya demi bisa menonton 
konser musik di tempat paling depan. Tentu hal ini bukanlah sesuatu 
yang baik dan harus dihindari agar perayaan-perayaan apapun yang 
digelar, tidak menimbulkan mudarat bagi lingkungan sekitar.

Namun jika kita melihat kondisi yang sedang terjadi di negara 
kita saat ini, di mana Indonesia bahkan dunia, belum sepenuhnya 
pulih dari wabah pandemi covid-19, hal ini tentu sangat berimbas 
pada acara perayaan malam pergantian tahun dan sepertinya tahun 
ini perayaan malam pergantian tahun memang akan berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Tidak akan ada konser musik, tidak ada 

pesta kembang api, bahkan tidak ada kegiatan apa-
pun yang mengundang perkumpulan masyarakat.

Mungkin ini akan menjadi salah satu tahun yang 
bersejarah dalam pe rayaan malam pergantian tahun 
2020 ke tahun 2021. Larangan membuat acara yang 
mengundang perkumpulan tentu demi mempersempit 
ruang agar penyebaran covid-19 tidak semakin meluas 
lagi. Tentu saja hal ini membutuhkan kerjasama dari 
kita semua sebagai masyarakat agar mematuhi segala 
peraturan yang ditetapkan pemerintah agar Indonesia 
dan dunia akan segera baik-baik saja.

Su
m

be
r F

ot
o 

: m
m

c.
tir

to
.id

Su
m

be
r F

ot
o 

: y
oo

re
ka

.id



                      26 - TRAVELCLUB - JANUARI 2021

Entah dari mana tradisi ini bermula, namun 
sepertinya saat ini sudah menjadi sangat 
lumrah ketika tahun baru, para pecinta 
alam, atau orang-orang yang senang meng-

eksplor alam bebas, akan merayakan tahun baru 
di puncak gunung.

Biasanya pada saat momen tahun baru, 
jumlah pendaki akan sa ngat membludak sehing-
ga tidak jarang melebihi kapasitas. Namun saat 
ini sebagian besar pengelola objek wisata serta 
Kawasan Taman Nasional yang memiliki icon objek 
wisata pegunungan, telah menerapkan sistem 
reservasi sebelum pengunjung datang ke objek 
wisata tersebut.

Sistem reservasi ini tentu akan mempermu-
dah petugas jaga objek wisata untuk mengontrol 
wisatawan yang datang sehingga jumlah pe ngunjung 
pun lebih mudah untuk diatur. 

Selain itu, wisatawan juga bisa menghemat 
waktu, untuk menentukan objek wisata mana yang 
bisa mereka kunjungi dengan mengecek kuota 
wisatawan yang masih tersedia. 

Sistem reservasi ini memang lebih pen-
ting diterapkan untuk objek wisata alam seperti 
pegunungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa 
jalur pendakian gunung biasanya sangat terbatas 
dan sempit, begitu juga de ngan area tempat men-
dirikan kemah. Sehingga jika kapasitas pengunjung 
membludak, maka akan sulit untuk wisatawan 
menerapkan social distancing. Di masa pandemi 

seperti ini, tentu hal-hal seperti ini sangat dikhawa-
tirkan akan menimbulkan covid-19 akan semakin 
mudah untuk berkembang. 

Sebagai wisatawan yang baik, jika Anda me-
rencanakan untuk mendaki Gunung pada perayaan 
momen tahun baru, maka pastikan Anda sudah 
melakukan reservasi terlebih dahulu, terutama jika 
Anda merencanakan mengunjungi Gunung-gunung 
yang tidak pernah sepi pengunjung.

Gunung yang biasanya menjadi incaran pen-
daki saat momen-momen tertentu, termasuk momen 
perayaan tahun baru adalah, Gunung-gunung yang 
memiliki keistimewaan tersendiri. Sebut saja misalnya 
Gunung tertinggi di Indonesia, tertinggi di Pulau Jawa, 
tertinggi di Pulau Sumatera, dan lainnya. Selain itu, 
tentu saja yang menjadi tujuan wisatawan adalah 
Gunung-gunung dengan view unik serta memiliki 
cerita atau sejarah yang membuat orang-orang 
penasaran untuk melihat langsung.

Tidak hanya itu, Gunung de ngan trek yang lebih 
menantang juga akan menjadi pilihan para pendaki 
untuk menaklukkannya pada momen-momen seperti 
ini. Atau ada juga yang memanfaatkan libur tahun 
baru untuk mendaki gunung dengan jarak yang jauh 
dari tempat tinggal mereka dengan membutuhkan 
biaya yang tidak sedikit tentunya. Untuk hal ini, 
biasanya para pendari sudah melakukan persiapan 
dari beberapa bulan sebelumnya. Persiapan fisik 
serta budget tentunya.

 

Sumber Foto : jnewsonline.com

Sumber Foto : amanat.id
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Selain Gunung, objek wisata yang ramai 
menjadi tujuan para wisatawan untuk 
dikunjungi pada saat perayaan tahun baru 
adalah destinasi wisata pantai.
Berkemah di pinggir pantai se pertinya ada-

lah ide yang sangat menarik saat perayaan tahun 
baru. Ditemani nyanyian ombak seraya menatap 
bulan yang memantulkan cahaya melalui hamparan 
lautan malam adalah perpaduan kecantikan ciptaan 
Tuhan yang kadang luput dari perhatian.

Indonesia yang dikenal memiliki garis pantai 
terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, tentu 
bukan hal yang sulit untuk menemukan pantai bagi 
masyarakat yang ingin berlibur saat perayaan tahun 
baru. Meski memang ada beberapa daerah yang 
tidak memiliki pantai, namun tetap tidak begitu 
sulit untuk menemukannya jika ingin menghabiskan 
waktu untuk bersantai di pinggir pantai.

Selain itu, pantai-pantai di Indonesia sangat 
terkenal dengan view yang dijamin akan meman-
jakan mata setiap pengunjungnya. Jadi Anda 
tidak akan begitu sulit menentukan pantai mana 
yang akan dikunjungi karena semuanya memiliki 
keindahan tersendiri. 

Kegiatan yang dilakukan orang-orang saat 
berwisata di pantai, terlebih pada saat malam 

pergantian tahun adalah barbeqiu-an atau lebih 
dikenal dengan kegiatan “bakar-bakar.” Tapi tentu 
saja yang dibakar adalah sesuatu yang berjenis 
makanan. Biasanya pada saat-saat seperti ini 
para nelayan akan panen rezeki karena banyak 
pengunjung lebih senang membeli sea food yang 
baru ditangkap dari pada membawanya dari rumah.

Jika Anda tidak mau repot untuk menyiapkan 
pembakaran, serta hal-hal lainnya, Anda juga bisa 
membelinya kepada para pedang di sepanjang 
pantai yang biasanya selalu memanfaatkan momen 
seperti ini untuk mengais rezeki.

Merayakan malam pergantian tahun di 
pinggir pantai, biasanya lebih didominasi oleh 
anak-anak muda yang mana mereka lebih senang 
berbaur dengan alam seraya mengintip keindahan 
rembulan dari balik kemah yang mereka dirikan. 

Jika Anda datang bersama ke luarga, kegiatan 
berkemah di pinggir pantai tentu juga memiliki kese-
ruan tersendiri, namun jika Anda datang bersama 
anak-anak yang masih kecil, tentu lebih disarankan 
untuk menyewa penginapan yang juga tersedia 
di lokasi wisata pantai tersebut. Sehingga ketika 
lewat tengah malam, anak-anak Anda pun juga 
akan nyaman dan tidak kedinginan jika memang 
harus menginap di sekitar wisata pantai.

 

Sumber Foto : www.idntimes.com

Sumber Foto : jogjatourwisata.id
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Meski menyambut malam pergantian tahun 
di rumah saja, namun ini juga menjadi salah 
satu pilihan untuk menghabiskan malam 
pergantian tahun yang keseruannya tidak 

kalah dengan berkunjung ke objek wisata. Hal ini 
banyak dilakukan oleh orang-orang terutama bagi 
mereka yang biasanya hampir setiap hari bekerja 
dan sangat jarang memiliki waktu untuk bertemu 
keluarga. Maka momen libur panjang seperti ini 
digunakan untuk berkumpul di rumah dengan 

membuat berbagai macam kegiatan yang tidak 
jauh dari makan-makan. 

Kegiata menyambut malam pergantian 
tahun di rumah bukanlah hal yang monoton. Alih-
alih hanya menonton TV, Anda bisa menciptakan 
kegiatan berkumpul dengan keluarga menjadi 
lebih seru dengan membuat berbagai acara yang 
menarik dan tidak membosankan.

Sumber Foto : id.sharp

Sumber Foto : id.theasianparent.com
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Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah 
membuat acara makan-makan. Menu khas 
malam perayaan pergantian tahun adalah 
makanan yang dibakar, contohnya Sate, 

Jagung bakar, dan lainnya.
Agar lebih seru, Anda bisa mengundang 

tetangga atau kerabat Anda untuk berkumpul agar 
lebih ramai. Anda juga bisa menyiapkan properti 
berupa tenda ala-ala berkemah serta api unggun 
jika memang Anda memiliki halaman rumah yang 
lebih luas. 

Yang perlu diperhatikan dari kegiatan 
ini adalah, jangan sampai Anda membuat 
tetangga merasa terganggu dan tidak nyaman 
dengan kegiatan yang Anda lakukan. Meski 
perayaan tahun baru, tapi bukan berarti Anda 
bebas menyetel musik dengan suara yang 
keras, karena juga tidak semua orang tertarik 
merayakan malam pergantian tahun. Orang-
orang yang tidak tertarik itu mungkin saja salah 
satunya adalah tetangga Anda.

Sumber Foto : www.happyfresh.id

Sumber Foto : blue.kumparan.com
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Kegiatan lain yang bisa Anda lakukan di 
rumah adalah menyiapkan pesta kem-
bang api yang biasanya akan dimulai 
tepat pada pukul 00.00 atau detik-detik 

pergantian tahun.
Jika Anda menyiapkan pesta kembang 

api, tentu saja Anda harus ekstra hati-hati 
terlebih jika memiliki anak kecil yang belum 
mengerti akan bahaya kembang api. Ya, jika 
lalai tentu saja kembang api ini bisa mencelakai 
anak Anda bahkan termasuk Anda sebagai 
orangtua.

Sumber Foto : www.reddoorz.com

Sumber Foto : www.woke.id
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Tidak sedikit orang-orang yang menghabiskan 
malam pergantian tahun dengan bermain game. 
Hal ini tentu akan lebih seru jika dilakukan be-
ramai-ramai dengan beberapa orang yang akan 

menjadi supporter. 
Bermain game tidak hanya dilakukan oleh anak 

muda saja. Orang-orang tua pun masih melakukan 
kegiatan ini untuk mengisi waktu senggang mereka.

Jadi Anda yang sudah memiliki anak, bisa 

melakukan kegiatan ini dengan bermain game bersama 
anak-anak Anda. Selain me-refresh pikiran, tentu saja 
efeknya akan meningkatkan kedekatan hubungan 
emosional antara anak dengan orangtua.

Agar semua anggota keluarga kebagian peran 
dalam bermain, maka pilihlah permainan yang biasa 
dimainkan oleh banyak orang sekaligus. Contoh, 
permainan ular tangga, ludo, monopoli, dan lain-lain.

Sumber Foto : ik.imagekit

Sumber Foto : www.tokopedia.com
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Pilihan terakhir tradisi pe rayaan tahun baru 
adalah, berlibur ke Luar Ne geri. Ya, akhir 
atau awal tahun memang menjadi pilihan 
yang tepat untuk traveling ke Luar Negeri. 

Setelah menyiapkan budget selama satu tahun 
penuh, inilah momentum untuk mewujudkan 
impian mengunjungi belahan bumi lain, meski 
tujuannya hanya untuk mempercantik feeds 
Instagram.   

Namun tentunya dengan kondisi saat 
ini disarankan untuk tidak melakukan kegiatan 
ini. Pertama karena Indonesia dan dunia masih 
belum pulih secara total dari pandemi covid-19 
yang hampir satu tahun belakangan ini melan-
da kita. Alasan lainnya adalah karena saat ini 
pemerintah sedang menggalakan wisata “Di 

Indonesia Aja.” Oleh karena itu sebagai warga 
negara Indonesia, tentu kita lah orang yang 
paling berperan untuk mewujudkan gerakan 
berwisata “Di Indonesia Aja.”

Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang 
pastinya terpuruk dalam masa pandemi ini, 
yang mana begitu banyaknya orang-orang yang 
terkena dampak sehingga kehilangan pekerjaan 
dan penghasilan, maka sebagai warga negara 
Indonesia, tentu kita harus saling mendukung 
demi bangkitnya ekonomi, salah satunya melalui 
ge rakan berwisata “Di Indonesia Aja.” Kita 
berharap gerakan ini akan berdampak untuk 
kebangkitan ekonomi Indonesia terutama dari 
sektor pariwisata.

Sumber Foto : awsimages.detik.net.id

Sumber Foto : travel.tribunnews.com
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marine tourism

Sumatera Barat tidak hanya ter-
kenal dengan objek wisata Pantai Air 
Manis atau Batu Malin Kundang serta 
Jam Gadang Bukit Tinggi saja, kini su-
dah begitu banyak objek w isata yang 
bermunculan, baik itu buatan maupun 
alami. Salah satunya adalah wisata Pulau 
Mandeh yang saat ini begitu digemari 
oleh para wisatawan terutama para 
pecinta snorkeling.

Pulau yang berlokasi di Ke camatan 
Koto XI Tarusan, Kecamatan Tarusan ini 
bukanlah nama pulau, melainkan julukan 
untuk beberapa pulau yang berada di 
perairan Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 
Berjarak sekitar 56 KM dari Kota Padang 
yang bisa ditempuh dengan waktu kurang 
lebih 2 jam perjalanan melalui jalur darat.

Jika Anda datang dari luar kota, 

LIBUR TAHUN BARU. 
YUK BERWISATA KE PULAU MANDEH
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Sumber Foto : www.oyorooms.com
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Anda bisa menempuh jalur udara terlebih 
dahulu menuju Bandar Udara International 
Minangkabau, Padang. Sesampainya di 
Kota Padang, Anda bisa menyewa mobil 
untuk mengantarkan Anda hingga ke Pu-
lau Mandeh. Biasanya mobil tersebut bisa 
Anda sewa untuk PP ataupun sekali jalan.

Alternatif lainnya Anda juga bisa 
menggunakan angkutan umum seperti 

Damri. Jika kamu mau lebih merasakan 
lagi berpetualang menuju Pulau Mandeh, 
kamu juga bisa menggunakan jalur laut 
dengan kapal cepat dari Pelabuhan Teluk 
Bayur atau kapal wisata Bintang Mandeh 
dari Pelabuhan Muaro Padang.

Jika Anda sudah sampai di 
Kawasan wisata Mandeh, Anda tidak 
langsung sampai pada Pulau Mandeh, 

melainkan terlebih dahulu harus menye-
berangi teluk untuk menuju ke pulau-pulau 
yang nantinya akan mengantarkan Anda 
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pada pemandangan yang keindahannya 
belum banyak terjamah oleh mata manusia.

Untuk mencapai pulau-pulau 
tersebut, Anda harus menyewa sebuah 
kapal motor dengan tarif sekitar 650 ribu 
rupiah untuk kapasitas 12 orang penum-
pang. Atau jika Anda ingin berwisata de-
ngan lebih gampang tanpa harus memikir-
kan biaya sewa ketika sampai di tempat 
wisata, sebaiknya Anda menggunakan 
jasa tour guide atau paket wisata yang 
biasanya lebih murah jika dibandingkan 
dengan Anda harus berwisata sendiri.

Kecantikan Kawasan 
Pulau Mandeh

Kawasan Mandeh merupakan 
perpaduan antara perbukitan yang ala-
mi dengan keindahan teluk yang dihiasi 
pulau-pulau kecil di tengah Teluk Carocok 
Tarusan. Penampakan ini juga men jadikan 
Pulau dengan area seluas 18.000 Ha ini, 
mendapat sebutan Raja Ampat nya Su-
matera Barat.

Tidak hanya itu, Kawasan man-
deh juga menawarkan pemandangan 
dengan kecantikan alami seperti Pulau 
Traju, Pulau Setan Kecil, Sironjong Besar 
dan Kecil serta Pulau Cubadak.

Lalu di bagian selatan kawasan 
ini terdapat Tanjung Meliuk yang terlihat 
seperti danau dengan riak-riak kecil. Se-
mentara itu, di bagian utara terdapat pulau 
yang melingkar, yakni Pulau Pagang, Pulau 
Bintangor, Pulau Ular, dan Pulau Marak.

Selain menyajikan pemanda ngan 
yang indah dan memanjakan mata, Ka-
wasan wisata mandeh juga menyajikan 
berbagai aktifitas yang bisa Anda lakukan 
selama berwisata ke sana.

Salah satu aktifitas yang bisa Anda 
lakukan tentunya adalah snorkeling. Pulau 
yang tidak hanya cantik di permukaan ini, 
juga menyimpan keindahan bawah laut 
yang pas tinya akan membuat takjub setiap 
wisatawan yang datang. Terumbu karang, 
berbagai jenis rumput laut, serta spesies 
hewan laut dengan keunikan tersendiri. 
Jadi bagi Anda pecinta snorkeling, tidak 
lengkap rasanya pengalaman snorkeling 
Anda jika belum mencoba menyelami 
alam bawah laut Pulau Mandeh.

Selain snorkeling, bagi yang suka 
memancing, kawasan ini juga bisa Anda 

jadikan tempat untuk me nyalurkan hobi 
dan keahlian Anda. Atau bisa juga untuk 
sekedar me-refresh kembali pikiran ser-
ta melepas stress. Untuk memancing, 
Anda tidak perlu membawa peralatan 
meman cing dari rumah, karena di tempat 
ini sudah tersedia tempat penyediaan 
alat-alat pancing.

Jika Anda lebih suka uji nyali atau 
berpetualang dengan aktifitas yang mema-
cu adrenalin, Anda bisa mencoba kegiatan 
Terjun Payung untuk melihat keindahan 
Kawasan mandeh dari ketinggian. Tapi 
untuk mencoba kegiatan ini, Anda harus 
memastikan bahwa Anda tidak memiliki 
penyakit jantung karena hal ini tentu sangat 
membahayakan bagi Anda. 

Aktifitas lain yang bisa Anda 
lakukan ketika berwisata ke Kawasan 
Mandeh adalah dengan datang bersa-
ma keluarga, teman atau rombongan 
dan melakukan aktifitas camping atau 
berkemah. Hal ini tentu saja sangat menarik 
dan menyenangkan, karena biasanya 
setiap kegiatan berkemah akan ada ak-
tifitas lainnya seperti api unggun, bermain 
gitar sambil bernyanyi, memasak, serta 
membuat permainan-permainan yang 
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pastinya seru jika dilakukan dengan orang-
orang terdekat.

Meskipun pulau ini belum ba nyak 
dikunjungi oleh wisatawan, namun Anda 
tidak perlu khawatir terkait fasilitas yang 
tersedia. Di Kawasan Pulau Mandeh ini, 
sudah menyediakan fasilitas-fasilitas umum 
seperti toilet yang bersih, bahkan jika Anda 
memutuskan untuk menginap, Anda juga 
bisa menyewa homestay.

Yang tidak kalah pentingnya ada-
lah soal perut. Nah untuk yang satu ini, 
Anda juga tidak perlu cemas, karena di 
sini sudah tersedia warung makan dengan 
berbagai jenis menu dengan menu andalan 
tentunya adalah masakan Padang yang 
terkenal serba pedas. Namun jika Anda 
bukan penyuka pedas, Anda juga bisa 
memilih menu lain yang tersedia, karena 
sangat banyak alternatif yang bisa Anda 
pilih untuk memanjakan perut Anda.

Menikmati makanan juga akan 
terasa lebih nikmat sambil menikmati 
pemandangan hamparan laut luas. Serta 
suara ombak yang terdengar begitu mer-
du yang sangat sayang jika dilewatkan. 
Happy Holiday. (Yulia Gumay)



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



indonesia business forum
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Kementerian Perdagangan 
bersama PT AAPC Indonesia (Accor) 
dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) 
memperkuat kolaborasinya dalam 
peningkatan daya saing dan transfor-
masi usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) dalam pemasaran produk dan 
pembiayaan usaha. Hal itu ditunjukan 
dengan dilangsungkannya Penandata-
nganan Perjanjian Kerjasama Pengem-
bangan Pemberdayaan UMKM di Sektor 
Perdagangan melalui Pemanfaatan 
Fasilitas Perhotelan dan Jasa Akomodasi 
serta Penyediaan Layanan Perbankan 
di kota Balikpapan,  Kalimantan Timur, 
Selasa (22/12/2020).

Penandatanganan dilakukan 
langsung oleh  Direktur Penggunaan 
dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 
diwakili Sekretaris Direktorat Jen deral 

Perdagangan Dalam Negeri Johni Martha; 
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, dan UMKM Provinsi Kalimantan 
Timur H.M. Yadi Robyan Noor; Senior Vice 
President Operation and Government 
Relations PT AAPC Indonesia (Accor) 
diwakili Senior Director PT AAPC Indo-
nesia Helmy Kurniawan; dan Pemimpin 
Kantor Wilayah Banjarmasin PT BNI 
Mahrauza Purnaditya. Penandatanganan 
disaksikan Direktur Jenderal Per dagangan 
Dalam Negeri Syailendra serta Asisten 
Perekonomian dan Administrasi Pem-
bangunan Abu Helmi .

Penandatanganan ini merupakan 
kelanjutan dari penandatangan yang 
telah dilakukan ketiga pihak yakni pada 
tanggal 15 Oktober 2020. Selain itu, 
penandatangan yang sama juga telah 
dilakukan Yogyakarta pada 16 Oktober 

TINGKATKAN DAYA SAING UMKM KALTIM,  
KEMENDAG KEMBALI GANDENG SEKTOR 
PERHOTELAN DAN PERBANKAN

2020, kemudian berlanjut di Jawa Timur 
pada 25 November 2020, selanjutnya di 
Bali pada 26 November. 2020.

“Pada kesempatan ini, kami me-
ngajak PT AAPC Indonesia, PT BNI, dan 
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur untuk turut mendukung sektor 
UMKM dengan melakukan penandata-
nganan perjanjian kerja sama guna men-
dukung program pemerintah terkait 
peningkatan dan penggunaan produk 
dalam negeri melalui pemberdayaan 
UMKM di Provinsi Kalimantan Timur,” 
ujar Syailendra.

Menurut Syailendra, perjanjian 
kerja sama ini merupakan bentuk nyata 
komitmen Kementerian Perdagangan 
dalam melaksanakan arahan Presiden RI 
Joko Widodo yang telah mencanangkan 
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indone-
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sia pada 14 Mei 2020 untuk mendorong 
peningkatan konsumsi produk dalam 
negeri, khususnya produk UMKM.

“Poin penting perjanjian kerjasa-
ma ini adalah koordinasi antar-pihak 
terkait, pertukaran data dan informasi 
serta pembinaan terhadap UMKM; kon-
trak kerja sama pengadaan barang dan/
atau jasa fasilitas perhotelan dan jasa 
akomodasi antara pihak, dengan pelaku 
UMKM di sektor perdagangan yang me-
menuhi kriteria dari pihak terkait; serta 
fasilitas pembiayaan dan legalitas usaha 
kepada UMKM di sektor perdagangan 
yang bekerja sama dengan pihak-pihak 
terkait,” jelas Syailendra.

Pada kesempatan ini, Syailendra 
juga menyampaikan apresiasinya kepada 
Gugus Tugas Covid-19 Kota Balikpapan.

“Saya sangat mengapresiasi 
Gugus Tugas Covid-19 Kota Balikpapan 
yang pada saat pembatasan diber-
lakukan, tetap mengedepankan dan 
mendorong UMKM untuk terus dapat 
berusaha dengan menerapkan protokol 
kesehatan,” ujar Syailendra.

Di kesempatan terpisah, CEO 
Accor Southeast Asia, Japan, South 
Korea Garth Simmons menyampaikan, 
Accor merasa senang dan bangga dapat 
berkontribusi dalam pemberdayaan 
UMKM melalui kelanjutan kolaborasi di 
Kalimantan Timur ini.

“Beberapa UMKM dengan ber-
bagai jenis produk telah dikurasi dan 
siap dimanfaatkan sebagai fasilitas di 
hotel-hotel Accor, khususnya di wilayah 
Kalimantan Timur. Selanjutnya, Accor 
siap untuk terus mendukung pelaku 
UMKM sebagai bagian dari penggerak 
ekonomi bangsa,” ujar Garth.

Selain itu, lanjut Garth, menang-
gapi kebutuhan saat ini akan kebersihan 
dan keamanan sebagai prioritas dalam 
pelayanan hotel demi melindungi para 
tamu, karyawan, dan mitra hotel; Accor 
telah meluncurkan label ALLSAFE, yakni 
label kebersihan dan pencegahan dari 
Accor yang didukung kepatuhan pada 
peraturan dan hukum setempat. Sehing-
ga, mereka yang berada di lingkungan 
hotel dapat merasa aman dan tenang.

Sekretaris Direktorat Jen deral 
Perdagangan Dalam Negeri Johni Martha 

menambahkan, sebagai tindak lanjut pe-
nandatanganan kerja sama ini, Kementerian 
Perdagangan dan Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UMKM me-
nyampaikan produk UMKM kepada Accor 
untuk dilakukan kurasi. Nantinya, produk 
yang lolos akan mendapatkan kontrak 
kerja sama jual beli.

“Untuk produk yang belum lolos 
kurasi akan diberikan pembinaan kembali 
agar dapat menyesuaikan dengan standar 
dan harga yang ditentukan pihak hotel,” 
imbuh Johni.

Sedangkan, sebagai dukungan 
dalam upaya mempromosikan produk 
UMKM, hotel secara periodik akan menye-
diakan ruang pamer di area yang strategis. 
“Dengan dilaksanakannya kerja sama ini, 
semoga menjadi inspirasi bagi hotel-hotel 
lain di Indonesia dalam mendukung pro-
gram Bangga Buatan Indonesia dengan 
membeli kebutuhan hotelnya dari para 
pelaku UMKM. Sedangkan untuk BNI, 
semoga dapat memperluas pemberian 
bantuan permodalan UMKM di seluruh 
wilayah Indonesia,” pungkas Syailendra



Upaya pemerintah Indonesia 
dalam hal memulihkan kepercayaan 
pelaku ekonomi yang antara lain adalah 
pengusaha, pekerja, dan masyarakat 
konsumen akan menjadi pemacu 
yang menentukan laju pertumbuhan 
perekonomian Indonesia pada tahun 
2021. Level kepercayaan itu sangat 
tergantung pada kesuksesan pe-
merintah menjalankan vaksinasi dan 
mengimplementasi Undang-Undang 
Cipta Kerja. Sentimen positif yang 
sudah terbentuk perlu ditingkatkan 
agar ekonomi Indonesia tahun depan 
bertumbuh di kisaran 5% sebagaimana 
ditargetkan dalam Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Selain itu, pemerintah, otoritas 
moneter, otoritas jasa keuangan, pelaku 
bisnis, dan masyarakat harus berge-
rak bersama dengan satu semangat 
“optimis bisa”. Peran pelaku ekonomi 
Indonesia sangat besar karena sekitar 
90% Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia ditentukan oleh pelaku 
ekonomi domestik, yaitu konsumsi 
domestik pribadi menyumbangkan 
57% dan konsumsi domestik pe-
merintah menyumbangkan 8% dari 
Produk Domestik Bruto (PDB). Total 
konsumsi domestik mencapai 65% 
dari Produk Domestik Bruto (PDB). 
Investasi menyumbangkan 30% dari 
Produk Domestik Bruto (PDB). De-
ngan demikian ketiga variabel ini bisa 
menyumbangkan 95% dari Produk 
Domestik Bruto (PDB).

Tapi, masalah yang menonjol 
saat ini adalah lemahnya permintaan, 
terutama karena kelas menengah yang 
belum nyaman untuk berbelanja. Oleh 
karena itu, sentimen positif yang sudah 
mulai terbentuk harus dipelihara dan 
ditingkatkan.

Perbankan kini kelebihan likui-
ditas dan pasar modal siap menyerap 
dana masyarakat untuk perusahaan 
yang membutuhkan. Tapi, selama 

KEPERCAYAAN PELAKU EKONOMI PULIH, 
PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 
MENINGKAT DAN NORMAL LAGI

permintaan konsumen masih lemah, 
pelaku bisnis belum berani berinvestasi 
dan selama pelaku usaha ragu, kredit 
tidak bisa dikucurkan perbankan. 

  Kamar Dagang dan Industri 
Indonesia optimistis kinerja pertumbuhan 
ekonomi di tahun 2021 akan bergerak 
di level 5%, seiring dengan dorongan 
akselerasi kebijakan pemerintah di 
tahun ini dan mendatang. Penggerak 
utama di tahun 2021 adalah vaksinasi 
dan Undang-Undang Cipta Kerja. 

1,2 juta dosis vaksin COVID-19 
CoronaVac yang dikembangkan peru-
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sahaan Tiongkok, Sinovac sudah tiba di 
Indonesia pada Minggu, 6 Desember 2021 
malam. Vaksin buatan Sinovac ini yang 
telah menjalani proses uji secara klinis 
di Bandung, Indonesia sejak Agustus 
2021 yang lalu.

 Selain vaksin dalam bentuk jadi, 
pemerintah juga akan mendatangkan 
15 juta dosis vaksin dalam bentuk ba-
han baku pada bulan ini. Pemerintah 
juga tengah mengupayakan agar pada 
awal Januari 2021 mendatang, seba-
nyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya bisa 
didatangkan.

Vaksinasi akan memberikan rasa 
aman dan membangkitkan kepercayaan 
pelaku ekonomi. Dengan tumbuhnya 
rasa aman, masyarakat berani bergerak. 
Pemerintah bisa melonggarkan Pem-
batasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 
Pelaku bisnis kembali mengaktifkan 
usaha mereka dan berinvestasi lagi.

 Vaksinasi berperan sangat pen-
ting memberikan rasa kenyamanan 
keamanan bagi masyarakat kita untuk 
berbelanja. Kalau orang mulai ber-
belanja, maka permintaan meningkat 
dan secara otomatis perusahaan akan 

meningkatkan investasi untuk memenuhi 
permintaan pasar. 

Hingga kini, kelas menengah 
Indonesia belum berbelanja karena faktor 
rasa aman. Pandemi Covid-19 belum 
bisa diatasi. Namun, kabar penemuan 
vaksin sudah membangkitkan keper-
cayaan pelaku bisnis dan masyarakat.

 Peran kelas menengah dalam 
perekonomian Indonesia sangat besar. 
Kontribusi 40% kelas menengah ter-
hadap konsumsi rumah tangga mencapai 
36,7%. Kelompok masyarakat paling 
atas yang cuma 20% dari populasi 
memberikan kontribusi hingga 45,5% 
terhadap konsumsi dalam negeri. 

Masyarakat menengah bawah, 
hanya memberikan kontribusi 17,7% 
terhadap konsumsi nasional. Meski 
jumlah mereka 40% dari total penduduk 
Indonesia. Masyarakat menengah bawah 
mendapatkan dana perlindungan sosial 
dari pemerintah. Namun, dana bantuan 
pemerintah Indonesia tidak cukup 
untuk mendongkrak pertumbuhan 
perekonomian nasional. 

Pada tahun 2021, pemerintah 
masih mengalokasikan dana stimulus, 
yakni Rp 356,7 triliun. Dana stimulus 
untuk kesehatan Rp 25,4 triliun dan 
dana Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) sebesar Rp 331 triliun, terbagi 
atas dana perlindungan sosial Rp 110,2 
triliun, insentif usaha Rp 20,4 triliun, 
pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun, 
kementerian dan lembaga Rp 136,7 
triliun, dan Usaha Mikro Kecil dan Me-
nengah (UMKM) Rp 48,8 triliun. 

Hingga tahun depan, pemerintah 
Indonesia masih meluncurkan kebijakan 
countercyclical, yakni dana stimulus itu. 
Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas 
moneter juga menurunkan suku bunga 
acuan dan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) masih memberikan relaksasi 
bagi institusi keuangan. Demikian pula 
Lembangan Penjaminan Simpanan (LPS) 
yang akan melakukan penyesuaian suku 
bunga penjaminan yang bertujuan untuk 
mendorong kredit. 

Akan lebih baik pertumbuhan 
ekonomi tahun 2021 berada di kisaran 
4% hingga 5%. Alasannya karena per-
tumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 
sudah menunjukkan kinerja yang se-
makin membaik. Kinerja pertumbuhan 
ekonomi di tahun 2021 akan didorong 
oleh permintaan domestik yang mu-
lai tumbuh, yakni sisi konsumsi dan 
investasi, seiring dengan pemulihan 
ekonomi nasional yang terus berlanjut. 
Kendati begitu, pemerintah Indonesia 
perlu menyiapkan strategi dan mening-
katkan optimisme kepercayaan untuk 
mendorong masyarakat berbelanja. 

 Program perlindungan sosial 
yang digelontorkan pemerintah In-
donesia di tahun ini sudah cukup baik 
menahan penurunan lebih dalam dari 
40% masyarakat kelompok terbawah. 
Sekarang ini saatnya memasuki tahap 
pemulihan, selama ini kita menjaga 
kesehatan agar perlindungan sosial 
berjalan dan sekarang untuk dorong 
ekonomi recover ini memang semua 
baik dari Usaha Mikro Kecil dan Me-
nengah (UMKM) dan para pengusaha 
menengah dan besar meski berjalan 
beriringan ini satu bagian. 

Untuk mengoptimalkan kinerja 
ekonomi di tahun depan Kamar Dagang 
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dan Industri (Kadin) Indonesia meminta 
pemerintah mengalokasikan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) lebih besar 
kepada tiga sektor yakni perlindungan 
sosial, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) dan pembiayaan korporasi 
lebih besar. Selain itu, implementasi 
Undang-Undang Cipta Kerja dapat 
memberikan sentimen positif ter hadap 
kinerja investasi dan penciptaan lapa-
ngan pekerjaan. Kendati begitu, tidak 
disangkal bahwa Undang Undang Cipta 
Kerja tidak akan memiliki dampak se-
cara instan bagi perekonomian. Sebab, 
reformasi struktural bertujuan untuk 
meningkatkan investasi berkualitas dan 
berkesinambungan kedepan. Adapun 
tanda-tanda kebangkitan pereko nomian 
Indonesia sudah muncul yang ditandai 
dengan menurunnya kontraksi ekonomi 
pada kuartal III-2021 menjadi hanya 
-3,49%. 

Masyarakat Indonesia harus 
mempunyai alasan untuk bersikap 
optimistis di tengah pandemi. Tan-
da-tanda kebangkitan ekonomi sudah 
ada, setelah mengalami kontraksi pada 
kuartal II-2021 sebesar -5,32% (yoy) dan 
pada kuartal III-2021 membaik menjadi 
-3,49% (yoy). Dilihat sudut lain statis-
tik, sejatinya perekonomian Indonesia 
sudah tumbuh 5%, dari kecenderungan 
ini menumbukan optimisme bahwa 
perekonomian kita akan bangkit lagi 
tahun depan.

KEBIJAKAN 
COUNTERCYCLICAL OJK

Sementara itu, sejumlah kebija-
kan countercyclical yang diluncurkan 
Otoritas Jasa Keuangan sudah sukses 
menjaga tingkat kesehatan perbank-
an. Rasio kecukupan modal perbank-
an cukup bagus seperti terlihat pada 
Capital Adequacy Ratio Oktober 2021 
yang berada di level 23,3% dan Non 
Performing Loan gross 3,15%. 

Saat ini perbankan Indonesia 
overlikuiditas, sedang permintaan 
kredit menurun. Saldo kredit debitor 
sepuluh besar di Indonesia mengalami 
penurunan, sehingga pertumbuhan 
kredit 2021 secara year to date (ytd) 
minus 1,5%. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
telah menerbitkan sejumlah kebijakan 
countercyclical  yang bertujuan membe-
rikan stimulus untuk menjaga stabilitas 
keuangan pada masa pandemi Covid-19 
dan untuk meredam dampak Covid-19 
terhadap industri jasa keuangan dan 
perekonomian nasional. Kebijakan coun-
tercyclical  itu di antaranya Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 
11 tahun 2021 bagi industri perbankan 
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
(POJK) Nomor 14 tahun 2021 bagi 
Industri Keuangan Non Bank (IKNB). 

Institusi keuangan di pasar modal 
juga cukup solid. Kondisi itu menyebab-
kan jumlah investor lokal meningkat 
selama pandemi Covid-19. Namun, tidak 
banyak korporasi yang memanfaatkan 
pasar modal untuk mendapatkan dana 
untuk perluasan usaha mereka. 

Faktor penyebab utama adalah 
lemahnya konsumsi masyarakat. Selama 
pandemi, yang konsumsi hanya sebatas 
belanja kebutuhan primer. Jika hanya 
belanja kebutuhan primer, daya dorong 
terhadap ekonomi masih lemah. Daya 
dorong akan kuat jika konsumen mulai 
belanja kebutuhan sekunder, seperti : 
alat transportasi, rekreasi, perabotan 
rumah tanggal, pembantu rumah tangga, 
hiburan, olahraga dan alat komunikasi 
yang tergabung dalam Information 
and Communication Technology (ICT).

Agar konsumen bisa belanja 
kebutuhan sekunder, rakyat perlu 
mendapatkan pekerjaan, bukan seke-
dar diberikan dana perlindungan sosial. 

Oleh karena itu, membuka lapangan 
pekerjaan adalah sebuah keharusan. 
Implementasi Undang-Undang Cipta 
kerja menjadi sebuah pengubah bagi 
kegiatan investasi. 

Pada tahun 2021 ini pemerintah 
Indonesia juga perlu memfokuskan 
diri dalam hal penciptaan lapangan 
pekerjaan. Sebab, data Badan Pusat 
Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 
total pengangguran mencapai 29 juta 
orang dengan perincian pengangguran 
karena terdampak covid-19 mencapai 
2,56 juta dan orang yang mengalami 
pengurangan jam kerja berimbas pada 
penurunan pendapatan sebanyak 24 
juta serta 1,77 juta merupakan orang 
yang terlempar dari angkatan kerja 
dan masuk ke bukan angkatan kerja. 

Keseluruhan data dari Badan 
Pusat Statistik (BPS)  terdapat 29 juta 
orang terdampak Covid-19 dilihat dari 
struktur pendapatan masyarakat data 
sederhana di gambaran konsumsi 
rumah tangga memiliki kontribusi 
mencapai 57%. Sehingga fokus pe-
merintah juga dorong peningkatan 
konsumsi masyarakat.

 Lebih lanjut, sejumlah sektor 
yang bisa menyerap tenaga kerja 
antara lain perkebunan, pertanian, 
peternakan, perikanan dan pertam-
bangan. Sebagai pemimpin orkestra, 
Presiden selaku pemerintah Indonesia 
harus cepat mendorong pembukaan 
tenaga kerja supaya bisa menggerakkan 
sektor sekunder. 

Pemulihan sektor sekunder 
sangat penting di tengah kelas me-
nengah atas yang mengerem daya 
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beli. Pasalnya, sektor sekunder saat 
ini juga menjadi salah satu indikator 
penting karena memiliki multiplier 
effect yang besar dalam pemulihan 
dunia usaha. 

Walaupun sektor tersebut tidak 
bisa menghasilkan produksi cepat, tapi 
tujuannya untuk mempekerjakan mas-
yarakat yang saat ini banyak terkena 
pemutusan hubungan kerja (PHK). 
Saat ini, pertumbuhan pengangguran 
sudah lebih dari 2 juta orang, sehingga 
sangat perlu dibantu dengan pembu-
kaan lapangan kerja. 

 Dalam bidang perkebunan, 
ada penanaman kembali kelapa sawit 
sehingga membutuhkan waktu 3 hing-
ga 4 tahun untuk produksi, namun 
tujuannya untuk mempekerjakan orang 
untuk menggali irigasi, memupuk, 
pelihara setiap hari. Dengan demikian, 
orang punya pendapatan tetap bisa 
mengangsur motor, mobil, rumah, 
sehingga pabrik motor bangkit, real 
estate bangkit, sisa uangnya bisa 
untuk piknik. 

Pembukaan lapangan kerja 
akan memberikan multiplier effect 
kepada kebutuhan sekunder. Perlu ada 
percepatan, sehingga kalau kita laku-
kan ini, tahun 2021 dan 2022 otomatis 
bisa sepenuhnya normal kembali. Kita 
hitung sekian juta orang dipekerja-
kan, multiplier effect ke perumahan, 
semen, manufaktur, ini konsep yang 
harus diterapkan agar Indonesia bisa 
bangkit mulai tahun 2021.

TURUNKAN BUNGA KREDIT 
Suku bunga kredit perbankan 

terus dalam tren menurun di tengah 
transmisi kebijakan suku bunga acuan 
yang lebih akomodatif. Suku bunga 
deposito juga melanjutkan penurunan, 
terutama karena kelonggaran likuiditas 
perbankan. 

 Dimasa mendatang, perbankan 
diharapkan bisa mempercepat trans-
misi penurunan suku bunga kreditnya. 
Meskipun akan mengalami pendapatan 
margin bunga bersih (net interest mar-
gin) yang tergerus. Bunga pinjaman ini 
masalah waktu transmisi, yang perlu 
segera diturunkan, net interest margin 
tidak perlu naik, supaya bunga pinjaman 
bisa lebih rendah. 

Semua praktisi perbankan di 
dunia juga mengalami penurunan laba 
akibat pandemi Covid-19. Oleh karena 
itu, seluruh bank yang ada di Indonesia 
juga diminta jangan hanya memen-
tingkan keuntungan, tetapi juga harus 
bisa berbagi beban untuk mendukung 
pemulihan ekonomi nasional.
 

PENURUNAN BUNGA 
PENJAMINAN

Pada kesempatan yang sama, 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ber-
usaha untuk mempercepat penurunan 
bunga penjaminan. Hal ini dilakukan 
agar industri perbankan bisa lebih cepat 
melakukan transmisi penurunan suku 
bunga deposito dan bunga kreditnya 
untuk meningkatkan permintaan kredit 
perbankan.

Oleh karena itu, Lembaga Pen-
jamin Simpanan (LPS) menurunkan 
bunga penjaminan 0.50% untuk bank 
umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) menjadi masing-masing 4,5% 
dan 7%, sedangkan bunga penjaminan 
valuta asing untuk bank umum 1%.

Jika Lembaga Penjamin Sim-
panan (LPS) lambat melakukan 
penurunan tingkat bunga penjaminan, 
bank juga kesulitan menekan biaya 
dana (cost of fund). Bunga deposito 
dipengaruhi oleh bunga penjaminan, 
kalau kita tidak turunkan, deposito, 
cost of fund tidak turun, bunga kredit 
juga tidak akan turun.

Nilai simpanan yang dijamin 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
bahkan lebih besar dibanding negara 
berpendapatan rendah, negara ber-
pendapatan menengah, maupun negara 
maju. Di Indonesia, nilai penjaminan Rp 
2 miliar setara dengan 33,8 kali Produk 
Domestik Bruto (PDB) per kapita na-
sional tahun 2019. Hingga Oktober 2021, 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  
menjamin 99,91% dari total rekening 
nasabah dengan nominal yang dijamin 
sebesar 51,22%.

SEKTOR PROSPEKTIF
Seiring sentimen positif yang 

telah membanjiri pasar yang antara 
lain adalah vaksin Covid-19, pemulihan 
ekonomi global dan nasional, suku bunga 
global yang rendah dan aliran masuk 
dana asing (capital inflow), sektor yang 
masih memiliki prospek bagus di tengah 
pandemi dan tahun ini, antara lain per-
tambangan masih tumbuh, teknologi, 
makanan dan minuman, serta sektor 
finansial. Untuk pasar saham saat ini 
sudah mulai rebound, ke depan juga 
masih bagus, sehingga masyarakat su-
dah boleh mulai melakukan investasi di 
pasar saham. Ekonomi juga sudah mulai 
menunjukkan tanda-tanda membaik. 
Dengan demikian, bisa disimpulkan 
bahwa titik terendah sudah kita lewati 
dan prospek bisnis mulai membaik 
kembali ke normal lagi. 
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 Sektor yang akan segera pulih 
atau yang masih bertumbuh adalah 
terkait kebutuhan primer masyarakat 
seperti makanan, minuman, teknologi 
dan informasi, serta sektor kesehatan. 
Sektor ekonomi berpotensi besar baik 
domestik atau ekspor yaitu pertanian 
yang tidak akan jenuh sampai kapanpun, 
apalagi ekosistem hulu-hilir, di hilirnya 
bisa pengolahan untuk ekspor. Kemudian 
sektor pertanian, perkebunan, perikanan, 
peternakan dan pertambangan.

PENGGERAK UTAMA
Selain vaksin Covid-19, Un-

dang-Undang Cipta Kerja akan menjadi 
penggerak utama untuk mengemba-
likan perekonomian Indonesia menjadi 
kembali normal. Bahkan International 
Monetary Fund (IMF) dan Organisation 
for Economic Co-operation and Deve-
lopment (OECD) telah memproyeksikan 
pertumbuhan perekonomian Indonesia 
akan mencapai 5% lagi.

Kepercayaan atas pemulihan 
perekonomian Indonesia juga terlihat di 
pasar saham yang merupakan salah satu 
leading indicator. Mengalirnya arus modal 
investasi dipastikan akan memperbaiki 
kehidupan puluhan juga tenaga kerja 
di Indonesia. Tenaga kerja kita sangat 
membutuhkan sumber baru pertum-
buhan ekonomi yang bisa menyerap 
banyak tenaga kerja apalagi ditengah 
pandemi Covid-19 dan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah 
mengakibatkan jutaan tenaga kerja yang 
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja 
sehingga menciptakan kemiskinan bagi 
rakyat Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja telah 
menjadi salah satu terobosan terbesar 
yang dapat menyingkirkan penghalang 
investasi. Omnibus Law pertama di Indo-
nesia ini telah memberikan penyederha-
naan dan kepastian perijinan di daerah 
yang sebelumnya membutuhkan waktu 
yang sangat lama untuk mendapatkan 
satu surat ijin, berbiaya mahal, rumit 
dan tidak transparan. Undang-Undang 
Cipta Kerja ini bukan meresentralisasi 
kewenangan ke pemerintah pusat dari 
pemerintah daerah. Perijinan berusaha 
dan kewenangannya tetap dilakukan 
oleh pemerintah daerah setempat, 
namun harus sesuai dengan Norma, 
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 
supaya terciptakan satu standar pe-
layanan yang baik diseluruh daerah di 
Indonesia. Penetapan Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria (NSPK) ini akan 
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
yang kini dalam proses penerbitannya 
dan sedang ditunggu oleh investor baik 
domestik maupun luar negeri.

 Kedutaan Besar Indonesia dan 
Konsulat Jenderal Indonesia juga harus 
menjadi ujung tombak pemerintah 
Indonesia dalam hal mempromosikan 
Undang-Undang Cipta Kerja ini yang 
menjadi pengubah terbesar dan peng-
gerak utama investasi dan perekonomian 
Indonesia. Dengan dipromosikannya 
Undang-Undang Cipta Kerja ini akan 
bisa menarik investor luar negeri mena-

namkan modalnya yang bisa mencapai 
ribuan triliun rupiah investasi ke Indo-
nesia ditengah banyak perusahaan dari 
Amerika Serikat, Jepang hingga Korea 
Selatan yang sedang mau merelokasi 
pabrik mereka dari Tiongkok akibat 
perang dagang antara Amerika dan 
Tiongkok yang telah berlangsung selama 
beberapa tahun terakhir ini.

Setelah Undang-Undang Cipta 
Kerja ini ditandatangani oleh Presiden 
Jokowi, terakhir ini, raksasa perusahaan 
teknologi asal Amerika Serikat, Amazon, 
sudah siap berinvestasi senilai Rp 40 tri-
liun. Indonesia akan menjadi data center 
backbone sebagai pusat data yang akan 
melayani perusahaan digital di kawasan 
Asia Tenggara. Selain tersebut di atas, 
investor asal Tiongkok akan membangun 
pabrik baterai dengan nilai investasi 
fantastis senilai Rp 72 triliun yang mana 
jadwal penancapan tiang pertama adalah 
di tahun 2021 ini. Selanjutnya, sedang 
antri masuk ke Indonesia, perusahaan 
baterai internasional asal Korea Selatan 
yang menyusul Hyundai yang telah 
memastikan berinvestasi mobil listrik 
di Indonesia setelah peraturan dalam 
sektor otomotif dirombak total.

Dengan didukung oleh pasar 
besar di Indonesia, bonus demografi 
tahun 2021 hingga 2030, pertumbuhan 
perekonomian Indonesia akan kembali 
melejit dan menjadi surga investasi bagi 
pemodal dari dalam dan luar negeri.

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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DERI ASTA
WaliKota Sawahlunto



TEROBOSAN DERI ASTA UNTUK SAWAHLUNTO, 
TERMASUK PENANGANAN COVID-19

Bindang Pendidikan, Pertanian 
dan Peternakan

Tanggal 18 September 2018, Deri 
Asta resmi dilantik sebagai Walikota  
Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat,  
bersama wakilnya yakni Zohirin Sayuti. 
Kini masa tugasnya sudah dua tahun 
lebih, berjalan  untuk memimpin kota 
wisata tambang ini. Tentunya sudah 
banyak program-program yang di-
cetuskan sang Walikota untuk mem-
bawa Sawahlunto lebih baik lagi dan 
lebih hebat. 

Tim Liputan Travel Club berke-
sempatan mewawancarai orang nomor 

satu di Sawahlunto ini terkait pro-
gram-program  yang diciptakannya. 

Di bidang pendidikan, Peme-
rintah Kota Sawahlunto telah  mem-
berikan banyak  reward kepada para 
pelajar  yang ingin melanjutkan  jenjang 
pendidikannya ke perguruan tinggi  ter-
akreditasi A atau B. Bagi yang berhasil 
masuk di perguruan tinggi tersebut 
masih berpeluang men dapatkan re-
ward kembali dari Pemerintah Kota 
Sawahlunto,  asalkan IPK-nya di atas 
3,1.  Program pemberian reward ini 
pun masih berjalan hingga saat ini.

Selain di perguruan tinggi, 
Pemerintah Kota Sawahlunto juga 
memberikan bantuan seragam ke-
pada para pelajar di tingkat SD, SMP 
dan SMA. Bantuan ini diberikan agar 
orangtua murid tidak terbebani membeli 
seragam sekolah. 

Untuk bidang kesehatan, Wa-
likota Deri Asta  telah memberikan  
bantuan kepada masyarakat yang tidak 
memiliki BPJS Kesehatan. Bantuan itu 
berupa dibayarkannya premi BPJS dan 
ini menjadi salah satu janji Deri Asta 
saat kampanye. 
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“Karena dari dulu program kita 
itu, kita ingin masyarakat  itu terjamin 
kesehatannya itu, dengan kita mem-
bayarkan premi BPJS kesehatan yang 
belum  punya BPJS dan itu janji kita 
waktu kampanye dulu. Alhamdulillah 
sekarang tingkat kepesertaan BPJS 
di Sawahlunto itu sudah 97,18 persen  
atau dibilang kita sudah UHC (Univer-
sal Health Coverge) ,” kata  Walikota 
Deri Asta. 

Di bidang pertanian dan peter-
nakan, Deri Asta  menaruh perhatiannya 
soal produksi kakao. Deri Asta ingin 
produksi kakao di Sawahlunto mening-
kat guna mendongkrak  perekonomian 
petani Kakao yang ada di Sawahlunto. 
Agar hal itu tercapai, dilakukan dilakukan  
pemangkasan dan pemberian bantuan 
pupuk melalui Gerakan Massal (Germas).  
Program lain di bidang pertanian yakni, 
dimanfaatkannya lahan  pekarangan 
yang kosong untuk di tanam tana-
man-tanaman yang bermanfaat.

“Itu bibitnya kita sediakan gratis 

di dinas pertanian. Kita juga memberi-
kan asupan dan lain-lain dalam rangka 
meningkatkan kehidupan dan kemuda-
han  para  petani dari manual hingga 
menggunakan alat-alat komoditas 
modern,” terang politisi Partai Amanat 
Nasional (PAN) itu.  

Untuk bidang peternakan, dibe-
rikan bantuan hewan ternak seperti 
kambing, sapi dan ayam agar dapat 
dikembangbiakan termasuk pemberian 
pangan ternak. Untuk menguatkan 
program di bidang pertanian dan peter-
nakan, Pemerintah Kota dan Pemerintah 
desa berkolaborasi soal anggaran. 

“Di Sawahlunto itu ada desa, jadi 
anggaran desa ini kita sinkronkan  agar 
APBD desa sama mendukung program 
yang kita buat. Jadi APBD desa kita 
lakukan retensi dan evaluasi , di sana 
kita buat regulasi minimal 20 persen 
dana desa itu untuk pemberdayaan 
masyarakat beternak kambing, ayam 
dan itik dan bantuan bibit pinang dan 
manggis seperti program pemerintah. 

Ini gunanya untuk menyisir masyarakat 
yang tidak terakomodir dari APBD Kota 
Sawahlunto” ungkap Ketua Komisi 
III DPRD Kota Sawahlunto periode 
2014—2018 ini. 

Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi 
dan Perdagangan

Kemudian  di bidang lain yang 
menjadi fokus Walikota Deri Asta adalah 
bidang ketenagakerjaan. Di bidang ini, 
telah dibuat Balai Latihan Kerja (BLK) 
yang difungsikan untuk mencetak para   
tenaga kerja yang siap pakai. Selain itu, 
kehadiran BLK ini juga dapat dimanfaat-
kan bagi masyarakat Sawahlunto yang 
ingin menjadi entrepreneur.  Bahkan 
kini, Pemerintah Kota Sawahlunto akan 
memiliki BLK sendiri yang sebelumnya 
hanya menyewa gedung. 

“Alhamdulillah BLK sekarang kita 
sudah dapat lahan 8,4 hektar. Lahan 
itu kita baru dapat tahun ini, jadi tahun 
kemarin kita buat BLK tanpa lahan, kita 
masih gunakan gedung sewa, tetapi 
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program kita sudah laksanakan dari 
tahun sebelumnya. Dua tahun ini kita 
sudah laksanakan pelatihan seperti 
menjahit, servis handphone, mekanik 
dan lain sebagainya,” jelas Walikota 
Deri Asta.

 “Kita sudah mulai, ini untuk 
meningkatkan SDM dan tenaga ker-
ja. Dan kita juga melakukan kontrak 
atau kerja sama dengan salah satu 
perusahaan yang ada di Batam yang 
memiliki tempat atau bahan-bahan 
pakaian pekerja dan lain sebagainya 
jadi penjahitnya di Sawahlunto, ini kita 
sudah latih masyarakat Sawahlunto  di 
26 desa dan kelurahan dalam rangka 
meningkatkan  perekonomian mas-
yarakat Sawahlunto termasuk  ibu-ibu,” 
tambahnya. 

Dari bidang tenaga kerja ber-
alih ke bidang koperasi, dan perda-
gangan. Di bidang  ini, Walikota Deri 
Asta menjelaskan Pemerintah Kota 
telah membentuk UPTD  (Unit Pelak-
sanaan Teknis Daerah) dana bergulir 

yang berfungsi untuk memberikan 
kemudahan pinjaman lunak kepada 
para pelaku koperasi maupun usaha 
mikro, kecil dan menengah (UMKM) 
yang ada di Sawahlunto.  Kemudahan 
yang diberikan yakni, pelaku saha yang 
butuh modal hanya menanggung biaya 
administrasi sebesar 3 persen dari total 
peminjamannya dalam satu tahun.

 “Kalo kita hitung-hitung, kal-
kulasikan, masyarakat pinjam satu juta 
itu satu tahun biaya administrasinya 
hanya tiga puluh ribu, kalau kita bagi 
dua belas bulan, satu bulan itu sekitar 
dua ribu lima ratus, pemerintah tidak 
mencari untung di situ,”  kata Walikota 
Deri Asta 

seraya menambahkan bawa 
dibentuknya UPTD ini agar masyarakat 
terhindar dari rentenir.  Data yang 
diterima Walikota Deri Asta, hingga 
saat ini sudah ada sekitar 80 nasabah 
yang menerima pinjaman ini dengan 
total nilai sebesar Rp1,2 miliar. 

Selanjutnya, Pemerintah Kota 

Sawahlunto  tidak tinggal diam,  me-
lihat menjamurnya kerajinan Songket 
Silungkang yang menjadi ikon wastra 
kota Sawahlunto. Untuk menggeliatkan 
kerajinan ini, Pemerintah Kota Sawah-
lunto memberikan bantuan alat tenun 
dan hingga saat ini sudah 100 alat tenun 
yang telah diterima para perajin songket.

Bantuan alat tenun ini sangat 
dibutuhkan para perajin,  karena se-
belumnya, masih  banyak perajin yang 
belum memiliki alat sendiri. Bagi yang 
tidak memiliki alat sendiri, terpaksa alat 
menyewa agar memastikan produk-
si tenunnya tidak terganggu, namun 
sayang hasilnya yang didapatkan pun 
harus terpotong dengan biaya sewa 
alat tenun. 

Songket Silungkang menjadi salah 
satu  produk andalan Kota Sawahlunto, 
apalagi Songket Silungkang kini telah 
ditetapkan sebagai warisan budaya tak 
benda oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Tak hanya itu, songket 
ini juga telah dakui sebagai  produk in-
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dikasi geografis. Pengakuan tersebut 
ditandai dengan adanya Dokumen dan 
Sertifikat Indikasi Geografis Songket 
Silungkang (IG-SS).

Bahkan untuk mempromosikan 
Songket Silungkang, Pemerintah Kota 
Sawahlunto  membuat event pariwisata 
bertajuk Sawahlunto International 
Songket Silungkang Carnaval (SISSCa). 
Event  ini sudah digelar untuk yang 
keempat kalinya, dan untuk event ta-
hun di tahun 2019 menjadi event yang 
paling sukses dilaksanakan. 

“Kebetulan 2019 lalu, Karnaval 
Songket yang ke-empat itu termasuk 
carnaval  yang paling berhasil menurut 
Kementerian Pariwisata dan Alhamduli-
llah 2020 ini terdaftar  di salah satu dari 
100 wonderful event. Selanjutnya  me-
mang Songket Silungkang ini, program 
yang didukung oleh pemerintah pusat  
khususnya kementerian pariwisata,” 
ujar Walikota Deri Asta. 

Di saat pandemi ini, tepatnya 
saat Kota Sawahlunto berulang tahun 

ke-132, event tersebut juga tetap digelar 
dengan dilangsungkan secara virtual. 
Alhasil event secara virtual ini  pun tak 
kalah menariknya dengan event secara 
tatap muka.  “Alhamdulillah saat itu ada 
ketakutan tidak berhasil, tetapi jumlah 
keyword penontonya itu sampai 70 ribu 
itu melebihi jumlah penduduk Sawahlun-
to. Jadi artinya dalam keadaan pandemi 
kita tetap bisa berinovasi melakukan 
kegiatan, Alhamdulillah berjalan dengan 
baik,” ucap Walikota Deri Asta. 

Bidang Pariwisata 
Selanjutnya di bidang pariwisata, 

kinerja Walikota Deri Asta bersama jaja-
rannya patut diancungi jempol. Ia sukses 
menjadikan pertambangan batubara era 
kolonial Ombilin di Sawahlunto, sebagai 
warisan dunia kategori budaya. Pene-
tapan tersebut dilakukan pada sidang 
ke-43 Komite Warisan Dunia UNESCO 
PBB di Pusat Kongres Baku, Azerbaijan, 
pada bulan Juli 2019. 

Tambang Ombilin adalah salah 

satu tambang batubara tertua di ka-
wasan Asia Tenggara. Keunikan tam-
bang Ombilin menunjukkan adanya 
pertukaran informasi dan kearifan 
teknologi lokal dengan teknologi Eropa 
di masa akhir abad ke-19 sampai masa 
awal abad ke-20.

Pada 2015, Kota Sawahlunto 
dimasukkan ke dalam daftar sementara 
warisan dunia kategori budaya. Sejak 
saat itu, proses pengumpulan data, 
penyusunan dokumen pendukung dan 
diskusi panjang dengan para ahli dan 
akademisi dari dalam dan luar negeri 
makin intensif dilakukan.

Sampai pada akhirnya muncul 
usulan agar memperluas tema nominasi 
untuk memperkuat Nilai Universal Luar 
Biasa (Outstanding Universal Value). 
Perluasan tema nominasi ini tentunya 
berimplikasi pada perluasan wilayah 
nominasi dengan menggabungkan 
beberapa kota atau kabupaten yaitu, 
Kota Padang, Kota Padang Panjang, 
Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabu-
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paten Padang Pariaman, Kabupaten 
Tanah Datar di Sumatera Barat ke dalam 
satu wilayah nominasi, yaitu “Ombilin 
Coal Mining Heritage of Sawahlunto”.

Ternyata tak hanya dari UNES-
CO, di dalam negeri Sawahlunto juga 
ditetapkan sebagai geopark nasional 
pada tahun 2018 lalu. Pengembangan 
kawasan Sawahlunto melalui konsep 
Geopark Sawahlunto diaplikasikan se-
bagai instrumen pembangunan daerah 
paska tambang secara berkelanjutan 
yang mendasarkan pada aspek konser-
vasi, pendidikan, penumbuhan ekonomi 
lokal dan keterlibatan masyarakat lokal 
secara aktif.

“Dengan menjadi salah satu 
situs warisan dunia dan geopark na-
sional, Kota Sawahlunto akan membe-
rikan dampak positif bagi masyarakat 
daerah setempat. Kota Sawahlunto 
akan menjadi destinasi menarik yang 
dicari oleh wisatawan lokal maupun 
mancanegara. Selanjutnya pelestarian 
situs warisan dunia Kota Sawahlunto 
menjadi kewajiban dari seluruh pihak 

untuk menjaga dan melestarikannya 
agar tetap eksis di mata dunia,” seru 
Walikota Deri Asta.

Masih di sektor pariwisata, 
Pemerintah Kota Sawahlunto juga 
telah menerima pengelolaan Taman 
Satwa Kandi dari PT Wahana Wisata. 
Diharapkan dengan menerima penge-
lolaan ini, Pemerintah Kota Sawahlunto 
dapat  fokus untuk menjadikan Taman 
Satwa Kandi sebagai destinasi pilihan 
wisatawan. 

Penanganan Covid-19 dari Sisi 
Kesehatan dan Ekonomi

Keberhasilan Walikota Deri Asta 
untuk menjadikan Kota Sawahlunto 
menjadi kota yang patut diperhitungkan 
harus diuji dengan datangnya pandemi 
Covid-19. Bukan hanya Sawahlunto 
namun pandemi juga dirasakan hampir 
seluruh daerah di Indonesia termasuk 
dunia.  Ada dua hal yang difokuskan sang 
Walikota dalam penanganan pandemi 
ini, yang pertama penanganan dalam 
sisi kesehatan dan kedua penanganan 

dalam sisi perekonomian.
Untuk penanganan dari sisi 

ke sehatannya, Pemerintah Kota 
Sawahlunto  telah membentuk Satu-
an Gugus Tugas Penanganan Covid-19  
yang dikuati  oleh Kepala Daerah dan 
wakilnya yang para anggota-anggota 
forkopimda. Dibentuknya Satuan Tugas 
ini merupakan arahan dari Pemerintah 
dan dibentuk  agar penanganannya 
dapat terarah dan fokus.  

Langkah yang dilakukan Gugus 
Tugas untuk memutus penyebaran 
virus yang  mudah menular ini adalah 
dengan metode testing, tracing, dan 
treatment. Untuk testing dan tracing, 
Gugus Tugas pernah melakukan testing 
secara besar-besaran, bahkan testing 
dilakukan dengan cara menjemput 
bola. Artinya tidak menunggu ada 
yang mengeluh rasa sakit, namun 
mereka belum merasakan keluhan 
diwajibkan untuk menjalani tes swab.  
Testing  yang dilakukan Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19 Sawahlunto ini 
mendapat apresiasi dari Gubernur 
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Sumatera Barat 
“Alhamdulillah kita dapat apresi-

asi dari Pak Gubernur, karena waktu itu 
Pak Gubernur kaget juga, ko Sawahlunto 
mau melaksanakan itu, karena waktu 
itu Sawahlunto masih hijau. Saya bilang 
Pak Gubernur ini kan bukan perlombaan 
Pak dan zona hijau itu belum tentu kita 
aman, mungkin ada juga yang positif 
tanpa sepengetahuan kita, maka kita 
lakukan metode testing,” ujar Walikota 
Deri Asta. 

Sementara itu untuk treatment, 
Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki 
dua tempat karantina yang represen-
tative, salah satunya adalah  balai 
diklat tambang bawah tanah  milik 
Kementerian ESDM. Dengan kehadiran 
tempat karantina yang representa-
tive ini, tingkat kesembuhan Covid 
di Sawahlunto sangat tinggi sampai 
95 persen.

Dari sisi ekonominya, Peme-
rintah Kota Sawahlunto melalui Gugus 
Tugas telah menganggarkan paket 
jaringan pengaman sosial. Hal tersebut 
untuk memastikan kebutuhan mas-
yarakat Sawahlunto tidak terganggu. 

Paket itu dikemas dalam bentuk pem-
berian bantuan langsung tunai (BLT) 
dan sebagainya. 

“Selain itu, kita juga melakukan 
refocusing anggaran untuk penanganan 
kesehatan, untuk penanganan dampak 
ekonomi, kemudian kita menganggar-
kan belanja tidak terduga  itu persiapan 
kalau terjadi hal-hal yang tidak kita 
inginkan,” sebut Walikota Deri Asta.

Kepala pelaku usaha diberikan 
relaksasi seperti dihapuskan cicilan se-
lama enam bulan bagi yang meminjam 
dana bergulir. Selain itu, bagi pedagang 
di Pasar Sawahlunto juga mendapatkan 
keringanan tidak membayar sewa patok. 

Sementara itu, memasuki era 
tatanan normal baru, Gugus Tugas 
juga telah membuat pedoman protokol 
kesehatan yang wajib dijalani pemangku 

JANUARI 2021 - TRAVELCLUB - 53        

cover story



kepentingan di sektor apapun, seperti 
sektor pendidikan. Untuk sektor ini, 
telah dilakukan proses belajar mengajar 
tatap muka namun dengan protokol 
kesehatan ketat, seperti diwajibkan 
memakai masker, mencuci tangan, jaga 
jarak dan pembatasan jumlah murid.

Hal yang sama juga diterap-
kan untuk sektor pariwisata. Bahkan 
selain pedoman secara terulis juga 
dibuat pedoman penerapan protokol 
kesehatan melalui audio visual untuk 
dijalani setiap pelaku usaha pariwisata 
maupun wisatawannya. 

 “Kita membuat regulasinya, 
bagaimana protokol kesehatan di 
tempat-tempat wisata yang ada di 
kota Sawahlunto. Alhamdulillah ini 
berjalan dengan baik. Kita juga sudah 
buatkan videonya, video inovasi tentang 
protokol kesehatan di tempat-tempat 
wisata yang ada di Kota Sawahlunto. 
Jadi silahkan datang ke Kota Sawah-
lunto dan kami yakin akan aman di 
Sawahlunto, tutur Walikota Deri Asta.

Tak hanya itu, promosi pariwisa-

ta juga terus dilakukan di tengah pan-
demi. Hanya saja kemasan promosinya 
berbeda yakni dilakukan secara virtual. 
Meski dilakukan virtual, namun sasaran 
promosinya  tetap sesuai target. 

Di akhir wawancara, Walikota 
Deri Asta mengungkapkan Pemerintah 
Kota Sawahlunto sedang menyiapkan 
recovery-recovery ekonomi untuk 
tahun 2021. Pasalnya perekonomian 
tahun ini dirasakan sangat tergang-
gu,  oleh karena itu  harus disusun 
petunjuk teknis mengenai recovery 
untuk diapilkasikan pada tahun depan.  
Diharapkan dengan datangnya vaksin 
Covid-19 dapat mengakhiri pandemi ini.

 “Harapannya pandemi ini 
segera berakhir dengan hadirnya vak-
sin Covid-19 dan kepada masyarakat 
mari kita sama-sama patuh dan taat 
ter hadap protokol kesehatan, karena 
inilah salah satu kegiatan kita bagaimana 
mengurangi penyebaran Covid yang 
ada di Sawah Lunto,” tutup Walikota 
Deri Asta. (Sigit)

Nama : 
Deri Asta, S.H

Tempat/Tanggal Lahir : 
Tanjung Barulak,Sumatra Bara /5 

Oktober 1973
Karir : 

Ia menjabat Wali Kota 
Sawahlunto sejak 17 September 

2018 setelah memenangkan 
Pilwako Sawahlunto 2018 

bersama dengan Zohirin Sayuti 
sebagai Wakil Wali Kota 

Sawahlunto. Ia adalah Ketua DPC 
Partai Amanat Nasional Kota 

Sawahlunto periode 2015—2020. 
Sebelumnya, ia merupakan 

anggota DPRD Kota Sawahlunto 
melalui pergantian antar waktu 
(PAW) periode 2009–2014 dan 
terpilih langsung untuk periode 
2014—2018. Ia juga menjabat 
Ketua Komisi III DPRD Kota 

Sawahlunto periode 2014—2018.
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Indonesia Investment Forum

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 :
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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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Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) meyakini sektor in-
dustri manufaktur menjadi sektor 
yang paling banyak menanamkan 
modalnya di Indonesia pada tahun 
2021.  Keyakinan tersebut dikuatkan 
dengan komitmen pemerintah dalam 
memulihkan perekonomian nasional 
akibat pandemi  Covid-19 serta sudah 
tersedianya vaksin.

Bahkan, Kemenperin sudah 
memasang target investasi untuk in-
dustri manufaktur pada tahun depan, 
yakni sebesar Rp323,56 triliun.

“Investasi diperkirakan menjadi 
faktor penggerak pertumbuhan sektor 
industri di tahun 2021,” kata Menteri 
Perindustrian (Menperin) Agus Gumi-
wang Kartasasmita pada Konferensi 
Pers Akhir Tahun 2020 di Jakarta, 

KEMENPERIN TARGETKAN INVESTASI INDUSTRI MANUFAKTUR 

PADA 2021 TEMBUS RP323,56 TRILIUN

Senin (28/12/2020).
Selain itu, telah disahkannya 

Undang-undang Cipta Kerja dan 
adanya komitmen pemerintah un-
tuk segera menyelesaikan aturan 
turunannya, akan melahirkan iklim 
investasi yang kondusif sehingga 
dapat menjadi magnet bagi investor 
untuk berlomba-lomba menanamkan 
modalnya di Indonesia.

Pembangunan pabrik Hyundai 
Motor Corporation sebesar Rp21,8 
triliun, menjadi bukti bahwa  investa-
si di Indonesia aman dan memiliki 
progress yang baik untuk investor. 
Nilai investasi Hyundai ini mencapai 
Rp21,8 triliun.

“Mereka akan memproduksi 
battery electric vehicle pada tahun 
2023. Selanjutnya, investasi PT. ABC 

untuk membangun pabrik cell battery 
senilai Rp207,5 miliar dengan kapasi-
tas maksimal sebesar 25 juta pcs per 
tahun,” ungkapnya.

Di samping itu, terdapat 
rencana relokasi beberapa pabrik 
dari China yang membuktikan bah-
wa Indonesia menjadi salah satu 
destinasi investasi pasca-pandemi 
Covid-19. “Oleh karena itu, kami terus 
berkoordinasi dengan kementerian 
dan lembaga terkait untuk mencari 
jalan keluar bagi permasalahan yang 
bersifat strategis agar bisa mendorong 
kinerja pertumbuhan sektor industri, 
baik jangka pendek maupun jangka 
menengah dan panjang,” paparnya.

Menperin menyebutkan, be-
berapa sektor yang masih jadi prima-
dona para investor untuk menanamkan 
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modalnya pada tahun depan, antara 
lain industri makanan dan minuman, 
logam dasar, otomotif, serta elektronik. 
“Kami juga akan dorong, antara lain 
pengembangan investasi di industri 
farmasi dan alat kesehatan,” ujarnya. 
Sektor-sektor tersebut merupakan 
prioritas pada peta jalan Making In-
donesia 4.0.

Kemenperin mencatat, sepan-
jang Januari-September 2020, sektor 
industri menggelontorkan dananya 
di Indonesia mencapai Rp201,9 triliun 
atau berkontribusi 33 persen dari 
total nilai investasi nasional sebesar 
Rp611,6 triliun. Penanaman modal di 
sektor industri pada sembilan bulan 
tersebut meningkat 37% bila diban-
dingkan dengan periode yang sama 
di tahun 2019 sekitar Rp147,3 triliun.

Adapun subsektor yang mem-
berikan kontribusi besar terhadap 
capaian investasi tersebut di antaranya 
adalah industri logam dasar, barang 
logam, bukan mesin dan peralatannya, 
industri makanan, industri kimia dan 

farmasi, industri kendaraan bermotor 
dan alat transportasi, serta industri 
mineral non-logam.

Menurut Menperin, selama ini 
investasi sektor industri membawa 
dampak yang luas bagi perekonomian 
nasional, salah satunya melalui pe-
nyerapan tenaga kerja. Hingga Agustus 
2020, jumlah tenaga kerja di sektor 
industri sebanyak 17,48 juta pekerja 
atau berkontribusi 13,61% dari total 
tenaga keja nasional.

Menperin menambahkan, pi-
haknya bertekad mempercepat pro-
gram substitusi impor yang ditargetkan 
mencapai 35% pada akhir tahun 2022. 
Langkah strategis ini sejalan dengan 
upaya pemulihan ekonomi nasional 
sekaligus mendongkrak daya saing 
sektor industri di tanah air.

Salah satu contohnya di-
wujudkan melalui pengembangan 
investasi industri gula untuk mengu-
rangi ketergantungan impor bahan 
baku gula, terutama bagi industri. “Saat 
ini, jumlah investasi pabrik gula baru 

yang berpotensi memanfaatkan fasilitas 
permenperin tersebut mencapai Rp30 
triliun,” ujarnya.

Bahkan, sebagai upaya pendala-
man struktur industri, Kemenperin terus 
mendorong pengembangan industri 
pengolahan kelapa sawit. Kapasitas 
produksi industri pengolahan ke lapa 
sawit dan turunannya, mencapai 93,5 
juta ton pada triwulan III-2020, mening-
kat dari periode yang sama tahun 2019 
sebesar 87,05 juta ton.

“Jenis ragam produk hilir yang 
dihasilkan industri dalam negeri juga 
bertambah, dari semula 126 produk di 
tahun 2014 menjadi 170 produk pada 
2020, yang didominasi oleh produk 
pangan dan bahan kimia dari sumber 
terbarukan,” tutur Agus.

Upaya hilirisasi industri juga 
ditempuh lewat pengembangan in-
dustri smelter. “Untuk smelter nikel, 
saat ini terdapat 19 proyek yang su-
dah ber operasi, 12 proyek dalam tahap 
konstruksi, serta tiga proyek di tahap 
feasibility study,” imbuhnya.
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Kesehatan mental dipe-
ngaruhi oleh peristiwa dalam ke-
hidupan yang meninggalkan dampak  
besar pada kepribadian dan perilaku 
seseorang. Peristiwa-peristiwa terse-
but dapat berupa kekerasan dalam 
rumah tangga, pelecehan anak, atau 
stres berat jangka panjang.

Jika kesehatan mental ter-
ganggu, maka timbul gangguan 
mental atau penyakit mental. Gang-
guan mental dapat mengubah cara 
seseorang dalam menangani stres, 
berhubungan dengan orang lain, 
membuat pilihan, dan memicu hasrat 
untuk menyakiti diri sendiri.

MENJAGA KESEHATAN MENTAL 

DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Psikiater Dokter Spesialis Ke-

dokteran Jiwa RSJ Prof. Dr. Soerojo 
Magelang dr Sakliung Sp.KJ. menga-
takan, bahwa kesehatan mental itu 
bisa berpengaruh pada siapapun dan 
berapapun usianya, profesi apapun 
itu bahkan di tenaga kesehatan itu 
juga bisa terdampak apalagi di masa 
pandemi seperti ini.

“Ditengah pandemi seperti ini 
banyak webinar yang menjelaskan 
tentang bagaimana gimana menjaga 
kesehatan mental di tengah pandemi 
yang parah seperti ini” Ujar dokter  
Sakliung  saat menjadi narasumber 
dalam program EL JOHN Medical 

Forum  yang ditayangkan EL JOHN TV.
Dokter Sakilung  menjelaskan, 

Kesehatan mental yang baik adalah 
kondisi ketika batin kita berada da-
lam keadaan tentram dan tenang, 
sehingga memungkinkan kita untuk 
menikmati kehidupan sehari-hari dan 
menghargai orang lain di sekitar.

“Seseorang yang bermental se-
hat dapat menggunakan kemampuan 
atau potensi dirinya secara maksimal 
dalam menghadapi tantangan hidup, 
serta menjalin hubungan positif de-
ngan orang lain.” Ucap dokter Sakliung

Sebaliknya, orang yang ke-
sehatan mentalnya terganggu akan 
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mengalami gangguan suasana hati, 
kemampuan berpikir, serta kendali 
emosi yang pada akhirnya bisa me-
ngarah pada perilaku buruk.

Penyakit mental dapat menye-
babkan masalah dalam kehidupan 
sehari-hari, tidak hanya dapat merusak 
interaksi atau hubungan dengan orang 
lain, namun juga dapat menurunkan 
prestasi di sekolah dan produktivitas 
kerja. oleh sebab itu, sudah saatnya 
kita menjalankan pola hidup sehat.

Terdapat beberapa jenis ma-
salah kesehatan mental dan berikut ini 
adalah tiga jenis kondisi yang paling 
umum terjadi, seperti Gangguan Ke-

cemasan, Stress, dan Depresi.
Dokter  Sakliung menuturkan, 

apabila seseorang yang merasa di-
rinya mengalami gangguan kesehatan 
segeralah berkonsultasi dengan dokter 
spesialis kesehatan jiwa (psikiater) 
bila Anda mengalami gejala di atas, 
terutama jika beberapa gejala terse-
but muncul secara bersamaan dan 
mengganggu aktivitas sehari-hari.

“Bila orang di sekitar Anda 
menunjukkan gejala gangguan mental, 
ajak dia berbagi dan bicara baik-baik 
mengenai gejala yang dialaminya. Jika 
memungkinkan, ajak dia menemui 
psikiater” Imbuh dokter  Sakliung

Lekas ke IGD rumah sakit jiwa 
jika muncul gelagat untuk melukai diri 
sendiri dan orang lain, terutama jika 
muncul keinginan untuk bunuh diri. 
Bila hal tersebut terjadi pada orang 
di sekitar Anda, tetaplah bersamanya 
dan hubungi nomor darurat.

Di Indonesia, penderita gang-
guan mental diidentikkan dengan 
sebutan ‘orang gila’ atau ‘sakit jiwa’, 
dan sering mengalami perlakuan yang 
tidak menyenangkan, bahkan hingga 
dipasung. Padahal, penderita gang-
guan mental bisa dibawa ke rumah 
sakit untuk diberikan pengobatan. 
(Anam)
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Natal merupakan momen spesial 
bagi umat nasrani. Penuh suka cita diwu-
judkan bagi mereka yang merayakan saat 
menyambut Natal tiba. Bahkan persiapan 
pun dilakukan dengan seindah mungkin 
agar perayaan Natal berlangsung klimaks, 
mulai dari menyiapkan  makanan khas 
Natal hingga mendekorasi pohon Natal 
maupun rumah.

Hal itulah yang juga dilakukan Putri 
Pariwisata Indonesia 2020 Jessy Silana 
Wongsodiharjo. Wanita cantik lulusan 
London School Of Public Relations ini, 

PUTRI PARIWISATA INDONESIA 2020:  

PANDEMI TAK BISA 
HILANGKAN MAKNA NATAL

selalu merindukan suasana Natal, bah-
kan saat mendekati Natal, Jessy sambut 
dengan gembira.

Seperti tahun sebelumnya, di ta-
hun 2020, Jessy menyambut kegembiraan 
Natal bersama keluarga di kawasan Puri 
Indah, Jakarta Barat. Kegiatan bersama 
keluarga di saat Natal sudah menjadi ritual 
Jessy dalam merayakan Natal, mulai dari 
mengikuti misa Natal maupun makan 
bersama.

“Kegiatan natal di tahun 2020 ini 
hanya beberapa acara rutin yang dilakukan 

seperti misa Natal online, makan bersama 
keluarga inti (ibu, bapak dan adik saya) 
dan BBQ bersama orang-orang terdekat 
sambil tetap mematuhi protokol kesehatan. 
Selain ini saya juga sempat bersilahturahmi 
ke orang tua yang saya sudah anggap 
seperti orang tua kandung saya sendiri,” 
kata Jessy saat diwawancarai tim liputan 
El John News, Selasa (29/12/2020).

Namun, ada perbedaan yang 
dirasakan Jessy disaat merayakan Na-
tal di tengah pandemi Covid-19. Jessy 
mengatakan ada beberapa kegiatan 
yang harus dibatalkan. Meski demikian, 
bagi Jessy  pandemi ini tidak bisa mem-
batalkan atau menghilangkan  makna 
dari perayaan Natal.

“Pastinya banyak sekali per-
bedaan, dimana perayaan natal 2020 
ini tidak semeriah natal 2019. Hal ini karena 
angka kasus Covid-19 di Jakarta masih 
terus meningkat maka dari itu beberapa 
perayaan dan kegiatan natal yang ber-
langsung setiap tahunnya banyak yang 
dibatalkan,” ujar Jessy.

“Natal 2020 mengajak kita semua 
untuk kembali kepada keluarga dan 
menjaga kebahagiaan Natal di dalam 
sebuah rumah kecil (keluarga). Di tahun” 
se belumnya banyak sekali kegiatan” ber-
sama teman, rekan kerja , komunitas dan 
berbagai acara lainnya,” tambahnya.

Jessy berharap pandemi Covid-19 
dapat secepatnya  berakhir agar perayaan  
Natal di 2021 dapat dirayakan lebih mak-
simal lagi oleh umat nasrani. Selain itu, 
dengan cepat berakhirnya pandemi ini, juga 
dapat mengobati rasa rindu masyarakat 
yang ingin berwisata agar pariwisata In-
donesia dapat kembali bangkit.

“Harapan saya sama dengan ha-
rapan masyarakat Indonesia. Dimana kita 
semua berharap pandemic  Covid 19 ini 
dapat cepat berlalu dan dapat berwisata 
kembali di Indonesia secara bebas. Walau-
pun sebenarnya kita sudah bisa berwisata 
di Indonesia di beberapa destinasi wisata 
di luar Jakarta dengan tetap mematuhi 
protokol kesehatan. Saya juga sebagai 
Putri Pariwisata Indonesia berharap Pa-
riwisata dan ekonomi kreatif Indonesia 
dapat bangkit dan berkembang bersama” 
untuk mempromosikan Indonesia ke mata 
dunia,” ungkap Jessy. (Sigit)
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Siapa yang menjadi Putri Pa-
riwisata Indonesia 2020 akhirnya ter-
jawab sudah, Ia adalah Jessy Silana 
Wongsodiharjo dari provinsi DKI Jakarta. 
Nama Jessy diumumkan sebagai peraih 
mah kota Putri Pariwisata Indonesia 2020 
pada Malam Grand Final  Pemilihan Putri 
Pariwisata Indonesia 2020 yang digelar 
secara virtual dan disiarkan langsung EL 
JOHN TV. , Sabtu malam (5/12/2020).

SELAMAT, JESSY SILANA WONGSODIHARJO 
RAIH GELAR PUTRI PARIWISATA 
INDONESIA 2020

Malam Grand Final  berlangsung 
begitu semarak, dengan menampilkan 
atraksi hiburan, seperti pertunjukan alunan 
biola dari sang violinist Mia Hismi Halida, 
penampilan  singer ternama Kiel Dharma-
wel dan pertunjukan tarian daerah.  Puncak 
pemilihan ini,  juga dihadiri, antara lain  
Menteri Pariwisata periode 2014-2019 Arief 
Yahya dan pejabat tinggi Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta  Putri 

Pariwisata Indonesia 2019 Clarita Mawarni 
Salem yang pada malam itu tampil cantik 
dan anggun.

Tahun ini, pemilihan Putri Pa-
riwisata Indonesia 2020 mengambil tema 
“The Spirit of Indonesia’s Tourism”. Tema 
tersebut  dipilih untuk membangkitkan 
kembali  sektor pariwisata yang terkena 
dampak pandemi Covid-19. Pemilihan Putri 
Pariwisata Indonesia 2020 merupakan 
persembahan Yayasan EL JOHN Indonesia 
dan EL JOHN Pageants yang ke-13 kalinya.

Sebelum terpilih sebagai pe-
menang, Jessy harus melewati dua tahap 
yakni lolos di 10 besar dan 5 besar. Mereka 
yang lolos di 10 besar berdasarkan pe-
nilaian dari dewan juri. Ada 7 dewan juri 
yang  memilih 10 terbaik dari 32 finalis, 
mereka adalah Prita Kemal Gani, M.BA, 
MCIPR, APR (Founder dan CEO LSPR 
Communication and Bussiness Institute) 
sebagai Ketua Dewan Juri.

Kemudian untuk anggota dewan 
juri, diisi oleh Coreta Louise Kapoyos (Ketua 
Umum Pernik Nusantara),  Dra Esthy Reko 
Astuty, M.Si (Retired Staff Ahli Calendar Of 
Events Kemenpar),  dr Elkendro Senduk, 
D.AAM, M.Kes (Doctor, Singer & Entre-
preneur),  Drs Vincencius Jemadu, M.BA 
(Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 
1 Kemenparekraf), Rr Astari Indah Ver-
nideani, M.IKom (Putri Pariwisata Indonesia 
2017-Miss Tourism International 2018/19) 
dan Cindy Guinata, M.Ikom (Vice President 
Mandarin Division EL JOHN Indonesia), 
serta  Founder  Yayasan EL JOHN Indo-
nesia Martinus Johnnie Sugiarto sebagai 
juri kehormatan.

Pada finalis yang lolos di 10 besar 
harus menjawab pertanyaan yang diajukan 
dewan juri, seputar pariwisata dan ke  pri-
badian. Setelah finalis 10 besar menjawab, 
dewan juri  kembali memberikan penilaian 
untuk  mengerucutkan kembali menjadi 
5 besar. Finalis yang lolos di 5 besar me-
rupakan finalis yang memiliki nilai tertinggi, 
termasuk Jessy.

Di 5 besar, sesi menjawab per-
tanyaan kembali di jalani para finalis. 
Setelah itu, para dewan juri berunding 
untuk menentukan siapa yang berhak 
menyandang Putri Pariwisata Indonesia 
2020 dan terpilih lah Jessy Silana Wong-
sodiharjo dari provinsi DKI Jakarta untuk 
meneruskan tugas Clarita Mawarni Salem 
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selama satu tahun kedepan.
Selain Jessy, ada empat lagi yang 

juga mendapatkan gelar. Mereka adalah 
para finalis yang lolos di 5 besar, yakni 
Sarah Sentoso dari DKI Jakarta I meraih 
gelar Miss Cultural Tourism Indonesia 2020. 
Kemudian, Fannita Jaclin Posumah dari Su-
lawesi Utara yang mendapatkan gelar Miss 
Sport  Tourism Indonesia 2020. Dua finalis 
lagi, yakni Rahma Wulan dari Jawa Barat 
yang menyabet gelar Miss Marine Tourism 
Indonesia 2020 dan Julia Vika Gerliane 
Silooy dari Maluku yang meraih gelar Miss 
Culinary Tourism Indonesia 2020.

Jessy tak menyangka dirinya yang 
terpilih sebagai Putri Pariwisata Indonesia 
2020. Jessy sangat terharu mendengar 
namanya diumumkan sebagai pemenang.

“Saya terharu sekali, saya ingin 
mengucapkan terima kasih kepada semua 
yang mendukung saya, semua pihak dari 
EL JOHN Pageants, lalu Pemerintah DKI Ja-
karta, semua panitia, para tim, videografer, 
make up  artis juga, semua pihak yang telah 
membantu saya. Saya juga mengucapkan 
terima kasih juga kepada Tuhan Yesus yang 
telah memberikan kekuatan agar saya bisa 
berdiri dan berbicara seperti sekarang ini 
dan menjadi Putri Pariwisata Indonesia 
2020 ini,” ucap Jessy saat diminta komen-
tarnya oleh host setelah terpilih sebagai 
Putri Pariwisata Indonesia 2020.

“Saya berharap semuanya masih 
tetap mendukung dan membantu saya 
agar saya dapat membawa pariwisata 
Indonesia ke dunia internasional, terima 
kasih,” tambahnya.

Sementara itu, Founder Yayasan 
EL JOHN Indonesia Martinus Johnnie Su-
giarto mengucapkan selamat kepada 
peraih gelar Putri Pariwisata Indonesia 
2020. Tokoh Pariwisata Nasional ini me-
ngatakan, kesuksesan  pemilihan  Putri 
Pariwisata Indonesia 2020,  tak lepas dari 
pihak-pihak yang telah  mendukung kontes 
paling bergengsi di Indonesia ini.

“Saya sangat berterima kasih ke-
pada para Gubernur dari seluruh Indonesia, 
Kepala Dinas Pariwisata dari seluruh Indo-
nesia yang telah mengirimkan finalis-finalis 
terbaik dari provinsinya untuk mengikuti 
ajang pemilihan Putri Pariwisata Tingkat 
Nasional,” kata Johnnie.

“Kepada Ketua Dewan Juri,  saya 
juga  sampaikan terima kasih, kepada para 
dewan juri terima kasih banyak, telah se-

mangat mendorong Putri-Putri Pariwisata 
untuk berkompetisi dengan baik dan sa-
ngat sportif. Saya juga mengucapkan te-
rima kasih kepada Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif atas dukungannya, 
kepada para sponsor yang tetap semangat 
mendorongnya, saya ingin mengucapkan 
terima kasih. Kepada rakyat Indonesia, mari 
kita bangun pariwisata dengan semangat 
baru, ayo kita bersama-sama pasti bisa,” 
sambungnya.

Acara ini turut didukung oleh Ke-
menterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,   
Parai Hotel & Resort, Istana Pool Villas Pa-
rai-Bangka, Roku Luxury, President Univer-
sity, Ekle’s Clinic, Sun Clinic, London School 
of Public Relations (LSPR) Communication 
and Bussiness Institute, Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI),  Hakka 
Indonesia, Perkumpulan Hakka Sejahtera 
dan  TASYA Hot Spring Eco Park.

Selain itu, acara ini juga disuport 
oleh media-media yang berada di bawah 
naungan EL JOHN Media, yaitu  EL JOHN 
TV, EL JOHN News, Majalah Travel Club 
Inspira, EL JOHN Radio, EL JOHN Magz, 
EL JOHN Mandarin News, EL JOHN Radio 
Mandarin dan Radio HKTI.
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Tak disangka ternyata  hari 
Sabtu, 5 Desember 2020 menjadi hari 
kebahagiaan Jessy Silana Wongsodi-
harjo. Di hari itu, presenter cantik di 
salah satu stasiun televisi swasta ini 
dinobatkan sebagai Putri Pariwisata 
Indonesia 2020.

Nama Jessy yang mewakili 
DKI Jakarta,  diumumkan sebagai pe-
menang saat Malam Grand Final Pemi-
lihan Putri Pariwisata Indonesia 2020 
pada Sabtu malam (5/12/2020) yang 
digelar secara virtual dan disiarkan 
langsung EL JOHN TV. Pemilihan Putri 
Pariwisata Indonesia 2020 diselengga-
rakan oleh Yayasan EL JOHN Indonesia 
dan EL JOHN Pageants untuk yang 
ke-13 kali.

Terharu dan senang merupakan 

TERPILIH  SEBAGAI PUTRI PARIWISATA INDONESIA 2021, 
JESSY SILANA WONGSODIHARJO SIAP 
BANGKITKAN  KEMBALI SEKTOR PARIWISATA
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perasaan yang dirasakan Jessy saat 
namanya diumumkan. Prestasi yang 
diraihnya ini,  adalah  kehendak dari 
Tuhan Yang Maha Kuasa

“Saya terkejut, senang dan tidak 
menyangka akan menjadi Putri Pariwisa-
ta Indonesia. Di situ saya juga terharu 
dan bersyukur bahwa Tuhan memberi-
kan kekuatan kepada saya dalam proses 
menjadi PPI 2020 dimulai dari karantina 
virtual hingga Grand Final  selama ku-
run waktu 3 bulan ini, “ kata Jessy saat 
diwawancarai tim liputan Travel Club.

Atas prestasinya ini, Jessy pun 
tak lupa untuk mengucapkan terima 
kasih kepada keluarga, sahabat dan 
kerabat yang telah mendukungnya sejak 
awal pemilihan hingga ke babak penen-
tuan. Tanpa bantuan doa dan dukungan, 

sulit bagi Jessy untuk mendapatkan 
gelar prestisius ini.

“Terima Kasih”. Banyak sekali 
teman, keluarga dan sponsor yang 
membantu dan mendukung saya da-
lam menyelesaikan beberapa tugas 
yang ada selama karantina virtual di-
tambah de ngan situasi pandemi ini. 
Mereka lah yang sudah mengorbankan 
waktu dan tenaga untuk membantu 
saya dari awal sampai saya mendapat-
kan mahkota PPI 2020,” ujar Jessy

“Saya juga bersyukur dan ber-
terima kasih kepada semua panitia 
PPI 2020 dan El John Pageants yang 
membuat karantina virtual PPI 2020 ini 
menjadi menarik dan menyenangkan 
walaupun semuanya dilakukan secara 
online,” tambahnya.
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Gelar dan mahkota pun sudah 
terpasang, kini tugas membawa pari-
wisata Indonesia jauh lebih baik sudah 
menanti Jessy. Ada beberapa program 
yang sudah dirancang dara cantik ke-
lahiran 1996 ini, yakni membuat pro-
gram untuk menguatkan lagi penerapan 
protokol kesehatan CHSE Cleanliness, 

Health, Safety and Environmental Sus-
tainability).untuk sektor pariwisata. 
Menjalankan protokol kesehatan di te-
ngah pandemi sudah menjadi keharusan 
yang dijalankan baik oleh  pelaku usaha 
pariwisatanya maupun wisatawannya 
agar sektor pariwisata Indonesia dapat 
bangkit di masa pandemi ini.

Kemudian, program lain yang 
digarap Jessy yakni menguatkan pro-
mosi pariwisata dengan menggunakan 
Digital Tourism Strategy. Menurut Jessy, 
promosi pariwisata tidak boleh kendor, 
meski ber hadapan dengan pandemi 
Covid-19, justru promosi harus dikuatkan 
agar masyarakat internasional menge-
tahui bahwa pariwisata Indonesia masih 
memiliki taring untuk berbicara di dunia.

“Digital Tourism strategy sangat 
sesuai dengan kampanye Dream Now 
and Travel Tomorrow untuk wisatawan 
mancanegara datang ke Indonesia 
melalui Virtual Tour. Dengan melaku-
kan promosi dengan Virtual Tour, sosial 
media dan platform digital video lainnya, 
baik wisatawan Mancanegara atau wisa-
tawan dalam negeri juga dapat melihat 
gambaran indahnya kekayaan alam dan 
budaya setiap daerah di Indonesia. Se-
hingga saat kondisi sudah memungkink-
an untuk melakukan perjalanan, mereka 
akan memilih berwisata di Indonesia 
saja,” ungkap Jessy.

Jessy pun menyadari dirinya ha-
nya manusia yang tidak dapat berjalan 
sendiri untuk membangkitkan kembali 
sektor pariwisata. Jessy mengaku butuh 
kerja sama dengan para pemangku 
kepentingan di sektor pariwisata agar 
ada kemudahan untuk menancapkan 
kembali kejayaan pariwisata Indonesia.

“Saya sebagai Putri Pariwisata 
Indonesia 2020 berusaha untuk beker-
ja sama dengan semua stakeholders 
termasuk Kemenparekraf, Yayasan El 
John Indonesia Dinas Pariwisata DKI 
Jakarta  dan pemangku kepentingan 
lainnya di sektor pariwisata Indonesia. 
Di saat pandemi seperti ini, tidak ada 
kerjasama yang lebih penting dari kerja 
sama untuk membang kitkan kembali 
sektor pariwisata Indonesia dengan 
membantu menerapkan protokol ke-
sehatan, mempromosikan kampanye 
berwisata #indonesia saja dan mema-
jukan perekonomian ekonomi kreatif di 
sekitar destinasi wisata,” ungkap Jessy.

Di akhir wawancara, Jessy pun 
mengajak masyarakat yang punya rasa 
peduli dengan pariwisata untuk bergan-
deng tangan bersama dan  membulat-
kan tekad untuk  memulihkan kembali 
sektor pariwisata Indonesia. (Sigit)
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Yayasan EL JOHN Indonesia dan 
EL JOHN Pageants sukes menyelenggara-
kan pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 
2020. Pada Sabtu malam, (5/12/2020) 
telah lahir pemegang gelar Putri Pari-
wisata Indonesia 2020 yakni Jessy Silana 
Wongsodiharjo dari provinsi DKI Jakarta. 

Di malam itu, Nama Jessy Silana 
diumumkan melalui  Grand Final  Pemili-
han Putri Pariwisata Indonesia 2020 yang 
digelar secara virtual dan ditayangkan 
langsung oleh EL JOHN TV.  Moment 
penentuan ini pun berlangsung meriah 
dengan alunan biola dari sang violinist Mia 
Hismi Halida, penampilan  singer ternama 
Kiel Dharmawel dan pertunjukan tarian 
daerah.

Kesuksesan acara ini pun tak lepas 
dari para pihak yang mendukungnya. 
Founder Yayasan EL JOHN Indonesia 
Martinus Johnnie Sugiarto pun mengucap-
kan terima kasih kepada para pihak yang 

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO 
UCAPKAN TERIMA KASIH 
KEPADA SPONSOR PPI 2020

mendukung kontes paling bergengsi ini. 
“Saya sangat berterima kasih para 

Gubernur dari seluruh Indonesia, kepala 
dinas Pariwisata dari seluruh Indonesia 
yang telah mengirimkan finalis-finalis 
terbaik dari provinsinya untuk mengikuti 
ajang pemilihan Putri Pariwisata Tingkat 
Nasional,” kata Tokoh Pariwisata Nasional 
ini saat memberikan  kata sambutan pada 
Malam Grand Final Pemilihan Putri Pari-
wisata Indonesia 2020

“Kita di dalam masa pandemi ini, 
semua kegiatan secara virtual, saya me-
ngucapkan terima kasih kepada para finalis 
yang telah sangat disiplin mengikuti event 
Putri Pariwisata Indonesia secara virtual. 
Kepada Ketua Dewan Juri saya sampaikan 
terima kasih, kepada para dewan juri te-
rima kasih banyak, anda telah semangat 
mendorong Putri-Putri Pariwisata untuk 
berkompetisi dengan baik dan sangat 
sportif. Saya juga mengucapkan terima 

kasih kepada Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif atas dukungannya, 
kepada para sponsor yang tetap semangat 
mendorongnya, saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada rakyat Indonesia, mari 
kita bangun pariwisata dengan semangat 
baru, ayo kita bersama-sama pasti bisa,” 
tambahnya. 

Selain Jessy, ada empat finalis lain 
yang juga mendapatkan gelar, mereka ada-
lah Sarah Sentoso dari DKI Jakarta I meraih 
gelar Miss Cultural Tourism Indonesia 2020. 
Kemudian, Fannita Jaclin Posumah dari Su-
lawesi Utara yang mendapatkan gelar Miss 
Sport  Tourism Indonesia 2020. Dua finalis 
lagi, yakni Rahma Wulan dari Jawa Barat 
yang menyabet gelar Miss Marine Tourism 
Indonesia 2020 dan Julia Vika Gerliane 
Silooy dari Maluku yang meraih gelar Miss 
Culinary Tourism Indonesia 2020.

Sebelum menjalani  Malam Grand 
Final. Jessy bersama 32 finalis harus 
menjalani masa karantina yang juga di-
langsungkan secara virtual. Selama karan-
tina para finalis mendapatkan pembekalan 
dari akademisi, profesional dan orang-
orang yang hebat di bidangnya.

Pembekalan itulah yang terus 
dipelajari dan dipahami Jessy sebagai 
modal untuk meraih gelar prestisius di kon-
tes paling bergengsi di Indonesia ini. (Sigit)
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