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Tidak terasa, sebentar lagi kita memasuki bulan 
Ramadhan, bulan yang penuh keberkahan , penuh 
rahmat dan penuh ampunan . Kehadiran bulan 
Ramadhan  harus disambut rasa syukur, karena 
kita  masih dipertemukan dengan bulan suci ini.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, bulan 
Ramadhan selalu menjadi bulan yang paling 
dinantikan oleh umat Islam. Dalam satu bulan 
penuh, umat Islam akan berpuasa, menahan hawa 
nafsu dan  berlomba-lomba meningkatkan ibadah

Ramadhan tahun ini menjadi Ramadhan  kedua yang 
dijalani  di tengah pandemic Covid-19. Berbagai 
kegiatan yang dijalankan selama bulan Ramadhan 
tahun ini harus mengalami penyesuaian.

 Di bulan Ramadhan ini, Majalah Travel Club di 
edisi April 2021, telah menyiapkan berbagai informasi menarik ,  bermanfaat serta dapat 
menjadi rekomendasi anda  untuk berwisata dengan dispilin  menerapkan protokol 
kesehatan. Informasi tersebut,  diantaranya informasi tentang  destinasi wisata Kerinci 
dan keindahan Pulau Harapan di Kepulauan Seribu.

Di rubrik cover story, Majalah Travel Club mengulas tentang program yang akan dijalankan 
Bupati Purworejo Agus Bastian dalam mencapai visi dan misnya pada lima tahun 
mendatang.

Selain itu,  Travel Club juga menyuguhkan berita-berita seputar Grand final Pemilihan 
Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021, mulai siapa yang menjadi juara  hingga testimoni 
sejumlah peraih gelar di kontes sebelumnya.

Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung 
kehadiran Majalah Travel Club dan juga kepada pembaca yang menjadikan Majalah Travel 
Club sebagai pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan informasi  . Semoga kebaikan 
yang kita lakukan mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa dan selamat 
menunaikan ibadah puasa.

          Salam Pariwisata,

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO

SALAM PARIWISATA,
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Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) kembali meninjau pelaksanaan 
vaksinasi  massal  di daerah. Kali ini, 
daerah yang tinjau Presiden adalah 
Bali.  Lokasi vaksinasi massa di pulau 
dewata ini dipusatkan di Puri Saren 
Agung, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 
pada 16 Maret 2021.

Vaksinasi massa ini diperun-tukan 
bagi pelaku industri pariwisata, pimpinan 
umat beragama, perwakilan budayawan, 
perwakilan pemuda, serta masyarakat 
setempat.

Sekitar pukul 12.15 WITA, Presiden 
dan rombongan tiba di lokasi vaksinasi 
massal ini. Kedatangan Presiden disambut 
oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil 
Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana 
Sukawati, dan Bupati Gianyar I Made 
Mahayastra.

Sementara yang mendampingi 
Presiden dalam peninjauan ini, antara 
lain  Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 

PELAKU USAHA PAREKRAF  MULAI DIVAKSIN
PRESIDEN BERHARAP PARIWISATA BALI SEGERA BANGKIT

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, 
serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Sandiaga Uno.

Vaksinasi massal ini diikuti 
oleh 680 orang dan pelaksanaannya 

menerapkan protokol kesehatan ketat.  
Tahapan yang diikuti peserta vaksinasi 
dilihat langsung oleh Presiden, mulai 
dari tahapan pendaftaran, pemeriksaan 
kesehatan , penyuntikan vaksin dan 
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observasi. Tak hanya melihat, Presiden 
juga berkesempatan untuk berbincang 
kepada beberapa peserta vaksinasi.  
Obrolan Presiden dengan peserta seputar 
testimoni setelah divaksin.

Presiden mengatakan kedata-ngan 
dirinya, untuk memastikan kelancaran 
vaksinasi massal di daerah.   “Saya ingin 
melihat proses berjalannya vaksinasi yang 
telah diberikan kepada para pelayan 
publik, kemudian juga tokoh-tokoh 
agama, dan juga sebagian di lingkungan 
masyarakat, jadi dari setiap banjar, dari 
13 banjar yang ada ditunjuk 50 orang. 
Proses (vaksinasi massal) pada siang 
hari ini berjalan dengan baik, berjalan 
lancar,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan,Bali 
menunjukan progress yang baik dalam 
penanganan Covid-19. Hal itu dibuktikan 
dengan ditetapkannya tiga zona hijau yang 
dapat didatangi untuk wisatawan, baik 
wisatawan nusantara (wisnus) maupun 
wisatawan mancanegara (wisman).

 “Saya lihat di Provinsi Bali ini kita 
ingin konsentrasi di tiga zona hijau yang 
telah ditetapkan, yaitu di Ubud, kemudian 
di Sanur, yang ketiga di Nusa Dua. Kita 
harapkan ini menjadi sebuah kawasan 
hijau (zona hijau) yang nantinya bisa kita 
buka penuh untuk para turis sehingga 
mereka merasa aman dan nyaman tinggal 
di Bali,” ujarnya.

Kepala Negara berharap dengan 
dibukanya tiga wilayah zona hijau tersebut 
sektor pariwisata di provinsi ini dapat 
bangkit kembali.

“Kita harapkan dengan kita fokus 
di tiga zona ini, kebangkitan sektor 
pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai, 
dan akan kita evaluasi setiap minggu 
bagaimana perkembangan yang ada di 
kawasan-kawasan ini dan pada umumnya 
di Provinsi Bali,” pungkasnya.

 Tak hanya Kabupaten Gianyar, 
pelaksanaan vaksinasi massal juga 
dilakukan serentak di 7 kabupaten dan 
1 kota lainnya di Bali, yakni Kabupaten 
Badung, Bangli, Buleleng, Jembrana, 
Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan 
Kota Denpasar. Dari Puri Saren Agung, 
Presiden Jokowi berdialog dengan para 
Bupati dan Wali Kota yang terhubung 

secara virtual, terkait dengan penanganan 
pandemi serta pelaksanaan vaksinasi di 
wilayah masing-masing.

Kepada para kepala daerah 
tersebut, Presiden menyampaikan 
ucapan terima kasih atas kerja keras 
pemerintah daerah untuk turut serta 
mensukseskan program vaksinasi 
massal dari pemerintah. Presiden juga 
mengingatkan agar pemimpin daerah 
tidak lengah dan tetap mengarahkan 
kedisiplinan terhadap protokol kesehatan 
untuk menjaga keamanan masyarakat 
setempat.

“Yang penting tetap selalu 
menjaga protokol kesehatan secara 
ketat sehingga betul-betul nanti laju 
penyebaran COVID-19 ini bisa berkurang 
di Provinsi Bali,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah 
Provinsi Bali telah menetapkan tiga 
wilayah sebagai zona hijau COVID-19, 
yaitu Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur 
di Kota Denpasar, dan ITDC Nusa Dua 
di Kabupaten Badung.

Penetapan zona tersebut 
dimaksudkan untuk membentuk zona 
berpola hidup sehat dan menerapkan 
standar protokol kesehatan di masa 
pandemi COVID-19 secara ketat dengan 
kebijakan vaksinasi menyeluruh terhadap 
orang yang tinggal dan beraktivitas 
di wilayah tersebut. Hal itu sekaligus 

merupakan prakondisi dari tahapan-
tahapan yang nantinya akan ditempuh 
untuk kembali membuka sektor pariwisata 
apabila situasi pandemi telah terkendali.
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Pandemi Covid-19 berdampak 
pada hampir semua sektor, termasuk 
sektor pariwisata. Untuk memulihkan 
kembali sektor pariwisata, dibutuhkan 
kerjasama yang kuat dari hulu ke hilir. 
Kerjasama ini juga diharapkan tidak 
hanya menyentuh pada potensi yang 
terlihat, namun yang potensi yang 
tersembunyi pun juga harus digarap 
semaksimal mungkin,  agar sektor 
pariwisata dapat menjadi sektor yang 
berkontribusi lebih terhadap devisa 
negara di tengah pandemi

Upaya tersebut kini ditunjukan 
oleh tujuh BUMN, yakni  PT Angkasa Pura 
I (Persero)  PT Angkasa Pura II (Persero), 
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT 
Pengembangan Pariwisata Indonesia 
(Persero) atau ITDC, PT Taman Wisata 
Candi Borobudur, Prambanan & Ratu 
Boko (Persero),  PT Hotel Indonesia 
Indonesia Natour (Persero) dan  PT 
Sarinah (Persero) 

TUJUH BUMN BERKOLABORASI
BANGKITKAN PASAR WISATA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

Pada 10 Maret 2021,  ke tujuh 
BUMN tersebut telah menandatangani 
nota kesepahaman (memorandum of 
understanding/MoU) tentang Kolaborasi 
Program Strategis BUMN Ekosistem 
Pariwisata. Penandatanganan MoU ini 
merupakan untuk berkolaborasi guna 
membangkitkan kembali sektor pariwisata 
di Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir men-
yambut baik kolaborasi yang dilakukan 
7 BUMN. Diharapkan dengan kolaborasi 
ini, program strategis dalam memban-
gun dan mengembangkan pariwisata 
dapat tercipta dan dapat diaplikasikan 
di lapangan. 

Menurut  Erick, ini merupakan 
inisiatif yang baik sesuai Key Performance 
Indicators (KPI) yang diberikan kepada 
para direksi dan komisaris BUMN tersebut.

“Salah satu fungsi BUMN adalah 
sebagai agent of development sehing-
ga memiliki peranan penting di dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 
[PEN]. Tujuh BUMN ini berkolaborasi 
untuk menjadi motor penggerak agar 
sektor pariwisata kembali meningkat 
dan memberikan dampak positif bagi 
pelaku usaha lainnya,” jelas Menteri BUMN. 

Erick menjelaskan, kini yang dibu-
tuhkan adalah  quick win program untuk 
mengembalikan kejayaan pariwisata 
Indonesia.  Erick optimis  quick win 
program ini akan berjalan mulus dengan  
kolaborasi ketujuh BUMN. Quick win 
program yang akan dilakukan para BUMN 
ini mengenai  promosi bersama, cross 
selling, bundling strategy dan pembuatan 
produk-produk terkait pariwisata sesuai 
new normal.

Di samping itu, para pihak juga 
akan mengkaji kemungkinan pemanfaatan 
sumber daya perusahaan termasuk anak 
perusahaan atau perusahaan terafiliasi 
untuk mendukung berjalannya program 
strategis ini. 
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“Saya meminta agar sinergiitas 
ini dapat dijalankan secara konsisten 
dan bukan hanya lip service, tidak hanya 
seremonial saja tetapi harus menjadi ses-
uatu yang konkrit. Kami harap kontribusi 
yang kita lakukan kepada negara dapat 
lebih optimal dan memberikan manfaat 
bagi dunia usaha dalam menghadapi 
tantangan akibat pandemi,” tandas Erick.

Sementara itu, Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno 
yang juga hadir dalam acara tersebut 
menyebut MoU ketujuh BUMN Pariwisata 
dan Pendukung sebagai value creation 
berbasis allignment of interest. Sand-
iaga menyatakan dukungannya 100% 
atas kolaborasi yang dilakukan ketujuh 
BUMN tersebut. 

“Saya menyebut ini sebagai value 
creation berbasis allignment of interest 
yang fokus pada sektor pariwisata dan 
saya yakin dengan Kementerian BUMN 
yang dipimpin Pak Erick, inovasi, ko-
laborasi dan adaptasi ini dapat dihad-
irkan dalam bentuk holding. Saya ingin 
penggabungan ini tidak hanya langkah 
korporasi saja tetapi juga menginspirasi 
bagi bangsa ini,” ujar Sandiaga. 

Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi juga menyatakan bahwa dirinya 
memberikan dukungan yang maksimal 
pada kolaborasi ini. 

“Saya sangat mendukung momen-

momen ini karena saya lihat idenya 
sangat bagus dan Insya Allah ini akan 
memberikan kita kemudahan-kemudahan, 
khususnya melakukan suatu sinergi dan 
kita bisa mendukung pariwisata menjadi 
andalan nasional. Kalau dilihat di bidang 
transportasi yang merupakan salah satu 
pendorong ekonomi, maka apa yang kita 
hasilkan adalah konektivitas dari satu 
tempat ke tempat lain, kita memang 

berusaha mempermudah aksesibilitas 
apalagi untuk kepentingan pariwisata 
dan untuk UMKM, sehingga saya beru-
saha untuk memberikan dukungan yang 
maksimal pada penggabungan ini melalui 
upaya mewujudkan sistem transportasi 
yang baik,” ujar Menteri Budi. 

Pada kesempatan yang sama, 
tujuh BUMN di sektor Pariwisata dan 
Pendukung ini juga menandatangani 
MoU dengan Himpunan Bank Negara 
(BRI, Mandiri, BNI, BTN) dan PT Tele-
komunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Direktur Tim Project Management 
Office (PMO) Holding BUMN Pariwisata 
dan Pendukung Edwin Hidayat menga-
takan, MoU antara tujuh BUMN dengan 
Himbara dan Telkom ini bertujuan meng-
hadirkan suatu produk untuk peningkatan 
trafik ke destinasi wisata. 

“Selain itu, MoU ini juga bertujuan 
untuk menghadirkan loyalty program, 
melakukan promosi secara optimal, 
dan menjalankan program CSR antara 
lain bagi UMKM yang merupakan tulang 
punggung perekonomian Indonesia. Tak 
hanya itu, Penggunaan platform digital 
juga akan dilakukan untuk meningkatkan 
kembali minat wisata,” ujar Edwin.
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Sejak didirikan pada Mei 2020, PT 
Hayo Wisata Indonesia terus membuat 
terobosan untuk membantu pelaku usaha 
pariwisata di Indonesia memperkenalkan 
produknya ke mancanegara. Agar upaya 
itu tercapai  Hayo Wisata Indonesia 
menggandeng dua perusahaan dunia  
yakni   Toristy dan Magpie.

Magpie adalah perusahaan yang 
berbasis di San Fransisco yang menawar-
kan sistem manajemen konten berbasis 
cloud yang secara eksklusif memasarkan 
tour, aktivitas dan tamasya. Sementara, 
Toristy adalah perusahaan teknologi 
berbasis di Finlandia yang menawarkan 
platform reservasi untuk kegiatan.

Kedua perusahaan teknologi 
tersebut dirangkul untuk memperkuat 
produk digital yang dibuat Hayo Wisata 
Indonesia, yakni Hayo Travel sebuah 
platform online perjalanan wisata yang 
berbasis di Jakarta, Indonesia. 

Platform market place di Indone-
sia ini mengkoneksikan produk-produk 
wisata di seluruh Indonesia untuk dapat 
di pasarkan secara global dan terkoneksi 

GANDENG TORISTY DAN MAGPIE
PT HAYO WISATA INDONESIA LUNCURKAN 
HAYO TRAVEL

dengan berbagai OTA (online travel agent 
) Global. Di Hayo.travel, wisatawan akan 
dengan mudah menemukan berbagai 
produk wisata lokal yang unik berbasiskan 
kearifan lokal setiap daerah, transportasi 
lokal dan akomodasi di berbagai lokasi 
di Indonesia mulai dari 5 Daerah wisata 
prioritas Labuan Bajo, Borobodur, Danau 
Toba, Likupang dan Mandalika, sampai 
daerah wisata top yang sudah terkenal 
seperti Bali, Lombok, Bandung, Toraja, 
Bromo, Yogyakarta dan banyak lagi 
yang lainnya.

“Kerjasama tersebut akan mem-
fokuskan upaya menambah supplier 
lokal untuk bergabung bersama Hayo 
Indonesia, dan agar supplier Indonesia 
bisa segera berjualan kepada wisatawan 
Indonesia atau pasar domestik dan 
nanti Ketika border International dibu-
ka akan menyasar ke pasar wisatawan 
mancanegara,” kata President Director 
Hayo Indonesia Masrura Ram Idjal  dalam 
jumpa pers virtual, 4 Maret 2021.

CEO Toristy Steve Jackson men-
yambut baik kerjasama ini. Ia mengung-

kapkan Hayo Travel sebagai  pendatang 
baru di marketplace wisata yang akan 
menawarkan berbagai pilihan pada 
pelanggannya produk tour dan aktivitas

“Untuk mencapai tujuan kami 
tersebut maka harus melibatkan sebuah 
solusi atas pengaturan pemesanan pro-
duk-produk wisata dan juga pengaturan 
konten produk wisata di berbagai plat-
form. Kerjasama kami dengan Magpie 
akan sangat mempercepat tahap ketiga 
karena perusahan mereka sudah sangat 
berpengalaman di berbagai aktivitas tour 
dan aktivitas pemasaran global,” ujarnya.

CEO Magpie Christian Watts men-
jelaskan kehadiran Hayo Travel,  sebagai 
Online travel Agent ( OTA) lokal ini akan 
menjadi solusi bagi wisatawan yang ingin 
membeli produk wisata secara online di 
tengah ketatnya persaingan  Online Travel 
Agent.  Dengan Hayo Travel, wisatawan 
dapat mendapat pilihan chanel yang 
banyak untuk berwisata di Indonesia 
melalui teknologi terkini dan mudah 
digunakan.

“Toristy dan Magpie bergabung 
untuk membantu Hayo untuk menemukan 
dan menggabungkan operator – oper-
ator di Nusantara, meng – onboard kan 
produk supplier lokal dan mengelola 
pemesanan menggunakan teknologi 
berbasis SaaS paling canggih di pasar. 
Kerjasama ini adalah kerjasama yang 
saling menguntungkan segala pihak dan 
memberi operator lebih banyak pilihan 
chanel pemasaran” ungkap Christian.

Director Hayo Indonesia, Riyan 
Momod Bahriyansyah mengatakan Toristy 
bersama Hayo Travel sudah menunju-
kan cara membangun teknologi yang 
dibutuhkan oleh perusahaan perjalanan 
Indonesia untuk membantu menjual 
produk mereka secara online.

“Kerjasama Hayo, Toristy dan 
Magpie ini dapat membantu memper-
luas market bagi para supplier pelaku 
usaha wisata Indonesia ke seluruh dunia 
dengan layanan penjualan produk di 
berbagai platform OTA international 
secara mudah,” terangnya.
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Badan Pusat Statistik (BPS) 
mencatat  jumlah penduduk Indonesia 
hingga 2020 didominasi generasi Z dan 
generasi Y atau yang dikenal dengan 
generasi milenial. Data ini didapatkan 
melalui Sensus Penduduk (SP) 2020 
yang dilakukan secara online maupun 
tatap muka sepanjang Februari hingga 
September 2020.

Dari klasifikasi tersebut, Sensus 
Penduduk tahun  2020 menunjukkan, 
generasi Z mendominasi hingga 27,94 
persen dari penduduk Indonesia yang 
mencapai 270 juta jiwa. Artinya, seban-
yak 75 juta penduduk Indonesia saat ini 
berasal dari generasi tersebut.

Sementara untuk generasi milenial 
mencapai 69,8 juta jiwa atau berkontri-
busi 25,87 persen terhadap penduduk 
Indonesia. Generasi milenial adalah 
generasi  yang lahir periode 1981-1996. 
Sedangkan Generasi Z adalah penduduk 
yang lahir pada kurun tahun 1997-2012.
Head of Quality Assurance Podomoro 

GENERASI Y DAN Z
LEBIH SURVIVE DI TENGAH PANDEMI COVID-19

University Dr. Santi Palupi mengatakan 
bukan hanya di Indonesia, dominasi 
generasi  milenial dan Z juga terjadi pada 
penduduk dunia. Bahkan, Dosen senior 
di Podomoro University ini, mengatakan 
dua generasi ini lebih survive di tengah 
pandemi Covid-19.

“Yang bisa survive adalah dua 

generasi ini yakni generasi Z dan gen-
erasi Y. Karena dua generasi itu, usianya 
masih muda, tenaganya masih kuat dan 
mungkin kekebalan tubuhnya cepat 
ter-recovery. Nah bagaimana dengan 
generasi yang di atas itu, nah itu kita 
harus hati-hati,” kata Doktor Santi saat 
menjadi pembicara dalam webinar yang 
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diselenggarakan World Tourism Day 
Indonesia Foundation dan Podomoro 
University. Webinar ini bertajuk  Healthy 
Hype Lifestyle: The Shifting of Gen-X & 
Millennial During the New Normal Era 
dan telah disiarkan langsung oleh EL 
JOHN TV dalam program Indonesia 
Tourism Forum (ITF).

Selain Doktor Santi, narasumber 
lain yang tampil dalam webinar ini, yakni 
Darma Batara (Sr Content & Promotion 
Strategis Manager Blibli.com), Clarissa 
Suharli (Digital Consulting Manager-In-
donesia Marriot International) dan An-
gelita Kwan (Influencer-HBP Student 
Podomoro University)

Meski kedua generasi ini memiliki 
potensi yang hebat, namun ada perbedaan 
karakter yang dimiliki setiap generasi 
diantaranya dari segi perilaku. Untuk 
perilaku  generasi milenial lebih terbuka 
dan suka berkolaborasi, berbeda dengan 
generasi Z yang cenderung tertutup dan 
lebih memilih mandiri, jika perlu lebih 
disukai ada kompetisi antara generasi 
Z. Tak hanya dari perilaku, namun dari 
karir pun, kedua generasi ini memiliki 
perbedaan yang mencolok.

“Generasi milenial ini sebagian 
masih mau bekerja dengan orang lain 
atau bekerja di perusahaan. Tapi 50 
persennya lagi sudah mau berwirausaha. 

Sedangkan generasi Z itu sudah berani 
berwirausaha. Jadi nanti dia sudah gak 
mau ikut orang lagi. Cita-citanya saya 
ingin punya usaha ini, saya ingin punya 
bisnis ini, itu perbedaannya,” ungkap 
Doktor Santi seraya menambahkan dua 
generasi ini merupakan generasi yang 
familiar dengan hal yang berkaitan den-
gan digital salah satunya e-commerce.

“Kalau generasi milenial atau 
generasi Y, itu dia punya attention spend, 
kalau yang generasi Z itu attention spend-
nya rendah. Kenapa ko bisa rendah, 
karena dia lahir internet, dari sosial media 
yang sudah menjadi bagian kehidupan 
kesehariannya dia, sehingga dia dengan 
cepat mendapatkan informasi dan dia 
bisa meneruskan ke sosial media atau ke 
internet yang lain,” ungkap Doktor Santi.

Sr Content & Promotion Strat-
egis Manager Blibli.com Darma Batara 
membenarkan pernyataan yang disam-
paikan Dokter Santi terkait penggunaan 
e-commerce oleh dua generasi ini. Darma 
mengakui pengguna aktif Blibli kebanya-
kan adalah generasi milenial dan diikuti 
oleh generasi Z. Namun kendati demiki-
an, keduanya juga punya karakter yang 
berbeda saat menggunakan platform 
e-commerce.

“Benar kata ibu Santi, gen Z itu 

lebih idealis. Misalnya kaya 
traffic dia wara-wiri di plat-
form blibli itu sering tapi 
untuk transaksinya rendah. 
Jadi gen-Z ini lebih saving, 
lebih idealis. Dia ga ke-
makan iklan, ga kemakan 
promosi. Jadi yang paling 
banyak bertransaksi itu 
milenial dalam arti mer-
eka butuh eksistensi diri, 
mereka konsumtif,” kata 
Darma.

Sementara itu 
Digital Consulting Man-
ager-Indonesia Marriot In-
ternational Clarissa Suharli 
membenarkan pengguna 
internet pada tahun 2020 
melonjak pesat. Dengan 
kondisi itu, Marriot juga 
beradaptasi dengan me-

manfaatkan channel-channel baru untuk 
melakukan pemasaran.

“Kami dari sini berusaha embrace 
dan open terhadap channel-channel 
baru yang ada, kalau misalnya hotel-ho-
tel targetnya milenial mereka open, 
contohnya tiktok influencer, sekarang 
banyak untuk me-raising awareness juga 
dan mempromosikan apa yang sedang 
berjalan,” terang Clarissa.

Apa yang disampaikan ketiga 
narasumber ini mengenai perilaku milenial 
dibenarkan Angelita Kwan. Angelita yang 
menjadi seorang influencer ini mengakui 
dirinya menjadi pengguna media sosial 
aktif, apalagi di saat pandemi ini. Dalam 
bermedia sosial, Angelita selalu mem-
posting hal-hal yang bermanfaat bagi 
orang banyak.

“Sebenarnya sebelum aku share, 
aku selalu terapin apa yang aku post itu 
harus bermanfaat bagi orang banyak. 
Karena , aku sangat selektif kan dalam 
meng-endorse brand ataupun produk. 
Soalnya dengan 30 ribuan followers, 
apalagi yang percaya sama review aku 
kan, kasian kalo emang mereka yang 
bener percaya tapi aku kaya asal-asalan,” 
kata mahasiswi semester 8 di Podomoro 
University ini. (Sigit)
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Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin 
Uno, kembali melakukan kunjungan 
kerja ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri), 
20 Maret 2021

Pada kesempatan kali ini, Men-
parekraf langsung melakukan rapat 
koordinasi dengan kementerian/lembaga, 
Pemprov, Pemkot/Pemkab, dan pelaku 
usaha sektor pariwisata terkait, untuk 
memastikan bahwa Kepulauan Riau siap 
membuka kembali perbatasan melalui 
safe travel corridor yang direncanakan 
oleh Pemerintah Daerah Kepri pada 21 
April 2021. Ada dua zona yang akan 
disiapkan yaitu Nongsa dan Bintan Lagoi.

Dalam rakor tersebut, Menparekraf 
menilai bahwa Kepulaan Riau telah 
memenuhi syarat dari segi fisibilitasnya. 
Mencakup pintu masuk utama, orbita-
si yang hanya 20 km dari Singapura 
dengan waktu tempuh 40 – 60 menit 
khusus ke Batam dan Bintan. Lalu direct 
access, terdapat rute langsung yang 
menghubungkan dari pelabuhan ferry 

MENPAREKRAF PASTIKAN KEPRI SIAP 
MEMBUKA SAFE TRAVEL 
CORRIDOR

Singapura menuju Pelabuhan Nongsapura 
di Batam dan Bandar Bintan Telani di 
Lagoi Bintan.

“Saya sudah mencoba semua 
rute dan ini bisa segera kita persiapkan 
untuk pembukaan safe travel corridor 
dengan Singapura,” ujar Menparekraf.

Selain itu, Nongsa dan Bintan 
Lagoi juga memiliki aksesibilitas, amenitas, 
dan atraksi yang lengkap dan penerapan 
protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, 
and Environment Sustainability) sudah 
dijalankan dengan ketat dan disiplin.

“Meskipun begitu, 3M (memakai 
masker, mencuci tangan, dan menjaga 
jarak) tetap ditingkatkan, dan 3T (testing, 
tracing, and treatment) diperkuat. Pelaku 
usaha hotel dan restoran juga harus 
dipastikan sudah tersertifikasi CHSE, 
terlebih lagi pada zona prioritas, yaitu 
Nongsa dan Bintan Lagoi. Dengan hal ini, 
kita dapat memberikan rasa confident 
kepada wisatawan,” kata Menparekraf.

Untuk wisatawan asing yang 
nantinya masuk ke dua zona tersebut, 
diharapkan melakukan PCR-test terlebih 

dahulu. Lalu, pada saat kedatangan 
wisatawan akan melalui proses testing 
genose.

“Setelah itu akan ada aplikasi 
dimana kita bukan hanya bisa mentrace, 
tapi juga mentracking movement wisa-
tawan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa akibat 
pandemi terjadi penurunan terdalam 
pada industri akomodasi, makanan, dan 
minuman hingga minus 41,01 persen. 
Kunjungan wisatawan mancanegara ke 
Kepri pada 2020 terkontraksi hingga 
minus 85,6 persen. Oleh karena itu, 
Menparekraf juga mendorong Pemprov 
Kepri untuk mempersiapkan paket-paket 
wisata menarik jelang pembukaan safe 
travel corridor.

Untuk, kebijakan pemberian akses 
Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan 
bagi WNA masih dalam proses konsol-
idasi dengan Kementerian Hukum dan 
HAM. Diharapkan, pihak Kemenkumham 
dapat segera memberikan akses terse-
but untuk keperluan pilot project safe 
travel corridor.

Kunci keberhasilan dalam pro-
gram ini adalah vaksinasi. Percepatan 
vaksinasi untuk pekerja dan penduduk 
sekitar kawasan Nongsa Batam dan 
Bintan Lagoi yang dilakukan perdana 
pada Sabtu (20/3/2021) bisa berjalan 
dengan baik. Sehingga herd immunity 
penduduk dan pekerja pariwisata di ka-
wasan tersebut dapat terbentuk sebelum 
tanggal pembukaan safe travel corridor.
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BUDAYA
BETAWI

YANG MEMIKAT
HATI

Sebagaimana kita ketahui bahwa Suku Betawi yang mayoritas penduduknya bertempat 
tinggal di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, merupakan salah satu suku di Indonesia yang 

memiliki beragam tradisi unik.

Nama Betawi itu sendiri berasal dari kata Batavia yang merupakan sebutan untuk Jakarta 
pada zaman dahulu. Sedangkan asal usul Suku Betawi sebenarnya adalah campuran dari 

berbagai suku di Indonesia yang pada masa penjajahan dulu didatangkan oleh Pemerintah 
Belanda dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sunda, Jawa, Bali. Makassar, dan lainnya. 

Hasil pernikahan antar suku inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Suku Betawi yang hingga 
saat ini mendiami Ibukota Jakarta.

Meski tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kota besar yang mana sangat rentan 
terpengaruhi oleh budaya asing, namun sampai saat ini, adat dan budaya Betawi yang sudah 

bermukim di Jakarta sejak abad ke-17, masih terjaga dan terus dilestarikan sebagai salah satu ciri 
khas budaya Indonesia.

BUDAYA
BETAWI

YANG MEMIKAT
HATI

Yulia Gumay
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RUMAH ADAT

Ada 4 jenis rumah adat Betawi, di antaranya 
Rumah Kebaya, Rumah Panggung, Rumah Gudang, 
dan Rumah Joglo.

Keempat jenis rumah tersebut semuanya berstruktur 
rangka kayu. Ciri khas lainnya adalah rumah adat 
Betawi memiliki teras yang luas, di mana teras tersebut 
berfungsi untuk menjamu tamu dan juga sebagai 
ruang santai untuk keluarga. Di sinilah biasanya 
anggota keluarga berkumpul, bersenda gurau, seraya 
memandangi pepohonan dan rerumputan hijau yang 
tumbuh di halaman rumah dengan ditemani suara 
kicauan burung-burung.

ALAT MUSIK DAN SENJATA TRADISIONAL

Beberapa macam alat musik tradisional Betawi 
yakni gambang kayu, kromong, rebab, ohayan, dan 
kenong. Alat musik ini dimainkan untuk memeriahkan 
berbagai kesenian khas betawi seperti tanjidor, 
lenong, ondel-ondel, tari lenggang nyai, tari zapin, 
tari cokek, tari yapong, tari sirih kuning, dan lainnya. 
Sedangkan senjata khas Betawi adalah golok, keris, 
badik cangkingan, trisula, dan toya.

Selanjutnya kami sajikan beberapa adat serta 
budaya Betawi yang hingga saat ini masih terjaga 
kelestariannya.

PAKAIAN ADAT

Pakaian adat Betawi untuk laki-laki dinamakan 
Baju Sadariyah sedangkan untuk wanita adalah 
Baju Kurung.

Dikutip dari situs resmi Pemerintah DKI Jakarta, 
bahwa Baju Sadariyah merupakan baju resmi tradisional 
Betawi untuk kaum laki-laki, yang mana pakaian ini 
terdiri dari baju koko sadariyah yang juga sering 
disebut sebagai baju gunting cina, lalu dipadu dengan 
terompah dan peci hitam atau merah.

Lalu untuk pakaian wanita yaitu berupa kain 
kebaya panjang di bagian depan dan berenda, dipadu 
dengan selendang yang juga bisa berfungsi sebagai 
penutup kepala.
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ONDEL-ONDEL

Anda pasti sudah tahu dengan boneka raksasa ini. Boneka 
yang terbuat dari anyaman bambu ini, sering dijadikan sebagai 
alat pertunjukan yang ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat 
Betawi.

Biasanya boneka ini dicat dengan warna yang mencolok 
dan menarik perhatian. Namun siapa sangka ternyata warna 
cat tersebut tidak sembarangan dilekatkan melainkan untuk 
mencirikan Ondel-ondel perempuan dan laki-laki. Biasanya 
Ondel-ondel perempuan dicat dengan merah sedangkan 
Ondel-ondel laki-laki dicat dengan warna biru.

Lalu Ondel-ondel ini dipakaian kain hingga menyerupai 
pakaian manusia dan diberi hiasan pada bagian kepala hingga 
lengkap dengan aksesoris khas Suku Betawi.

Uniknya, meski Ondel-ondel ini hanya sebuah boneka yang 
dibentuk sedemikian rupa, dan bergerak dengan bantuan 
manusia, namun tidak sedikit dari anak-anak bahkan orang 
dewasa yang takut melihatnya.

Anda bisa menjumpai Ondel-ondel di berbagai sudut di 
Daerah Ibukota, bahkan saat ini sangat banyak anak-anak 
muda yang memanfaatkan boneka ini sebagai alat untuk 
mengais rezeki dengan cara berkeliling di setiap gang-gang 
seraya memainkan musik.

LENONG

Budaya Betawi yang satu ini, pasti sudah tidak asing lagi, 
kan? Bahkan beberapa TV pernah membuatkan acara Lenong 
dan disiarkan secara nasional.

Lenong merupakan kesenian teater tradisional khas Betawi, 
yang mana ciri khasnya adalah adanya sesi adu pantun antara 
para pemain dengan menggunakan dialog bahasa Betawi, 
sehingga menambah keseruan acara tersebut.

Lenong biasanya dimainkan tidak lebih dari 10 orang dan 
penuh dengan lelucon. Lenong juga diiringi dengan musik 
yang menggunakan gambang kromong sebagai pengiring.

TANJIDOR
Tanjidor sangat erat kaitannya dengan Ondel-ondel, yang 

memang merupakan pengiring musik dalam pertunjukan 
Ondel-ondel tersebut.

Tanjidor sendiri merupakan orkes khas Betawi yang juga 
digunakan untuk pesta rakyat dan pengantar pengantin.

Ada beberapa instrumen dalam orkes tanjidor, diantaranya 
adalah klarinet, drum, saksofon tenor dan masih banyak lagi.
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NYOROG

Budaya Betawi yang sangat erat kaitannya dengan 
Islam, juga tidak ketinggalan dalam tradisi menyambut 
bulan suci Ramadhan. Salah satunya adalah nyorog. 

Nyorog merupakan tradisi berkunjung ke rumah 
saudara yang biasanya dilakukan oleh orang yang 
lebih muda yang datang berkunjung ke rumah 
saudaranya yang lebih tua atau dituakan, dengan 
membawa bingkisan berupa sembako (Sembilan 
bahan pokok) seperti gula, beras, telur, makanan 
siap saji atau sejenisnya.

Tradisi ini biasanya dilakukan satu minggu sebelum 
datangnya bulan suci Ramadhan. Tujuannya tidak 
lain dan tidak bukan adalah untuk menyambung 
tali silaturrahim antar sanak saudara serta sebagai 
bentuk rasa hormat kepada keluarga atau tokoh 
yang dituakan.

Tradisi ini sebenarnya memang tidak melulu 
dilakukan saat menyambut bulan suci Ramadhan, 
di hari lain pun juga sering dilakukan. Namun saat 
menjelang Ramadhan tiba tradisi berkunjung ke 
rumah sanak saudara memang sudah sangat lazim 
dilakukan untuk saling bermaaf-maafan dalam rangka 
membersihkan diri sebelum memasuki bulan puasa.

PALANG PINTU

Kesenian lainnya dari budaya Betawi adalah 
tradisi Palang Pintu yang merupakan sebuah kesenian 
Betawi dengan paduan antara silat dan juga pantun.

Palang pintu menjadi salah satu rangkaian tradisi 
pernikahan dalam adat Betawi. Setiap pengantin pria 
akan mendapat tantangan dari mempelai wanita 
untuk menguji kepiawaian bela diri serta kepandaian 
dalam mengaji.

Diketahui bahwa tokoh Betawi, Pitung (1874-
1903) ternyata telah menjalani tradisi ini saat hendak 
memperistri Aisyah, yang merupakan putri jawara 
dengan julukan ‘Macan 
Kemayoran’, Murtadho.

Istilah palang pintu 
di kalangan masyarakat 
Betawi diartikan 
sebagai penghalang 
untuk orang lain yang 
akan memasuki daerah 
tertentu, di mana suatu 
daerah memiliki jawara alias pendekar yang siap 
menghadang.
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SILAT BEKSI

Seni beladiri tradisional khas Betawi adalah silat beksi. 
Silat ini pertama kali dikembangkan oleh masyarakat di daerah 
Kampung Dadap, kecamatan Kosambi, Tangerang.

Dalam pertunjukan Silat Beksi ini, ada pakaian khas yang 
digunakan oleh para pesilat yang disebut Pangsi, yaitu baju 
longgar khas Betawi yang dipadukan dengan celana mengatung 
di atas mata kaki, kain sarung kotak-kotak yang disematkan 
di leher, dan peci hitam atau merah. Biasanya pesilat juga 
menambahkan atribut seperti sabuk hijau, cincin batu akik, 
sendal kulit dan sebilah golok di bagian pinggang.

TARI LENGGANG NYAI

Tarian ini diciptakan oleh Wiwik Widiastuti, seorang koreografer 
dari Yogyakarta pada tahun 1998. Tarian ini menjadi populer 
dan sering ditampilkan pada acara seni dan pariwisata dalam 
negeri hingga mancanegara.

Tari lenggang nyai dibawakan oleh empat hingga enam 
gadis kecil, bisa dibilang merupakan paduan dari gaya tari 
cokek, tari topeng, dan sedikit pengaruh China. Uniknya, 
gerakan tarian ini menggambarkan karakter dan cerita dari 
Nyai Dasima. (Yulia Gumay)
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MAKANAN KHAS 

MALANG
ENAK DAN MENGGODA LIDAH

Bakso
Malang

digemari oleh berbagai pecinta kuliner.
Salah satu bakso yang sangat terkenal adalah Bakso 

Malang. Wah, siapa nih yang belum pernah mencoba Bakso 
Malang?

Selain di daerah Malang itu sendiri, bakso yang satu ini 
pun sudah terkenal memiliki beberapa cabang di daerah lain 
di Indonesia, eits, tapi pastinya saat berkunjung ke Malang, 
Anda wajib coba bakso ini dari daerah asalnya.

Salah satu warung yang menyediakan Bakso Malang 
adalah Warung Bakso President. Ya, nama warungnya adalah 
Bakso President. Warung yang berdiri sejak tahun 1977 ini berada 
tepat di samping rel kereta api loh. Wah, kebayang kan gimana 
rasanya menyantap bakso dan tiba-tiba ada kereta yang lewat. 

Sampai sekarang, rel kereta api ini masih aktif, yaitu 
jurusan Surabaya - Malang. Jadi pastikan Anda sangat berhati-
hati ketika menyeberangi perlintasan ketika akan masuk ke 

Tidak hanya di Indonesia, 
namun makanan yang 
masuk dalam daftar kuliner 

Indonesia yang paling enak ini 
juga sudah menjadi makanan 
yang sangat terkenal hingga ke 
mancanegara, maka tidak heran 
jika makanan dengan bahan 
dasar terbuat dari campuran 
daging dan tepung ini sangat su
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Kota Malang, selain terkenal 
dengan berbagai destinasi wisata 
yang selalu ramai pengunjung, 
kota terbesar kedua di Jawa Timur 
setelah Surabaya ini juga dikenal 
dengan aneka kulinernya yang 
enak dan menggoda lidah.

Berikut kami sajikan 
beberapa kuliner khas Malang 
yang bisa Anda jadikan pilihan 
ketika berkunjung ke kota penghasil 
Apel ini.

Warung Bakso President ini. Karena warung tersebut berada 
lebih kurang 3 meter dari rel kereta, jadi pastikan juga Anda 
tidak lengah ketika datang bersama anak-anak Anda.

Warung bakso ini dibuat memanjang mengikuti rel 
kereta, sehingga setiap pengunjung bisa dengan leluasa melihat 
kereta yang lewat sambil menyantap bakso. Jika Anda ingin 
lebih leluasa lagi melepaskan pandang, Anda juga bisa duduk 
di deretan meja yang diletakkan di bagian luar warung.

Tapi tentu saja kereta tidak lewat setiap waktu seperti 
angkot, namun ada jam-jam tertentu. Jika beruntung, maka 
Anda akan melihat kereta lewat sambil menyantap bakso hangat.

Bakso President memiliki beberapa varian. Ada bakso 
goreng, bakso bakar, bakso telur, pangsit dan lainnya.

Untuk harga, Anda tidak perlu khawatir, sangat ramah 
di kantong dan yang lebih penting adalah rasanya tidak 
mengecewakan dan bikin nagih.
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Rawon
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Makanan yang satu ini tentu juga sudah tidak asing di 
telinga kita. Bahkan saat ini Rawon sudah dibuat dalam 
berbagai varian rasa dan tambahan embel-embel nama.

Makanan yang bisa Anda santap dengan nasi serta 
jajanan kuliner lainnya seperti perkedel dan babat ini, terbuat 
dari olahan daging sapi yang berupa sup daging bekuah hitam. 
Adapun kuah hitam ini dihasilkan dari perpaduan berbagai 
macam bumbu yakni kluwek.

Jika Anda sedang berlibur ke Malang, untuk menyantap 
sajian ini, Anda bisa berkunjung ke salah satu warung yang 
menyediakan Rawon khas Jawa Timur, 
yaitu Rawon Nguling Malang. Kuliner 
yang satu ini sudah eksis sejak tahun 
1983. Sesuai dengan namanya makanan 
ini berasal dari Kecamatan Nguling, 
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Tidak hanya di Malang, Rawon juga bisa Anda temui 
di berbagai kota di Indonesia. Namun menyantap makanan 
khas ini tentunya akan terasa lebih khas jika bisa dinikmati 
dari kota asalnya.

Untuk harga, berkisar antara Rp35.000 hingga Rp.50.000 
saja. Masih terbilang murah untuk menu makanan yang berbahan 
dasar daging.

Atau jika Anda ingin berkreasi dan mencoba membuatnya 
di rumah, Anda bisa menemukan resep-resep lengkapnya 
di berbagai platform media sosial atau menonton langsung 

tutorial pembuatannya di aplikasi berbagi video. 
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Orem-Orem

Ronde Titoni

Mungkin namanya terdengar agak 
asing dan aneh bagi Anda yang 
bukan berasal dari Jawa Timur. 

Namun sajian yang satu ini cukup terkenal 
dan menjadi salah satu makanan yang wajib 
ada di acara pernikahan atau syukuran di 
daerah Malang.

Makanan yang satu ini berbahan 
dasar tempe goreng dan ayam yang 
diolah dengan kuah santan kental lalu 
disajikan dengan irisan ketupat beserta lauk tempe dan tauge, 
lalu disiram kuah santan.

Kuah Orem-orem ini mirip dengan sayur lodeh, namun 
lebih kental dan memiliki cita rasa yang sedikit pedas.

Keunikan kuliner ini terletak pada cara memasaknya 
yang menggunakan bahan bakar arang dan bahan dasar tempe 

Menyusuri dinginnya Kota Malang 
di malam hari, sangat cocok 
ditemani dengan kuliner yang 

satu ini, yaitu Wedang Ronde. 
Wedang sendiri adalah istilah 

kuliner Jawa yang berarti segala bentuk 
minuman panas yang terbuat dari air 

rebusan jahe, serai dan gula jawa. Cita rasa jahe membuat wedang 
ini sangat mirip rasaya dengan kuliner sekoteng. Sedangkan 
ronde menyuguhkan isian bulatan tepung beras berisi gula.

Salah satu lokasi legendaris untuk menyantap ronde 
adalah Ronde Titoni yang sudah berdiri sejak tahun 1948 dan 

terkenal sangat ramai pengunjung. Jadi jika Anda berkunjung 
ke sini, harap bersabar untuk mengantri.

Harga satu porsi Wedang Ronde hanya berkisar antara 
Rp7.000 hingga Rp9.000 saja. Jadi pastikan Anda mampir di 
sini saat berkunjung ke Kota Malang. (Yulia Gumay)

khas Malang. Salah satu alasan kenapa menggunakan arang 
adalah karena bara api arang tidak mengubah aroma bumbu 
dasar masakan tersebut.

Untuk harga satu porsi Orem-orem hanya dibanderol 
sekitar Rp7.000 hingga Rp.13.000 saja. Bagaimana? Anda 
tertarik untuk mencobanya?
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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

Meski bernama Kepulauan Seribu, namun pulau-pulau 
yang ada di perairan ini jumlahnya tidak sampai seribu loh. 

Penamaan ini hanya untuk menggambarkan bahwa
terdapat begitu banyak pulau di perairan 

Teluk Jakarta ini.

BERL AYAR KE PUL AU HAR APAN
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Dari sekian ratus pulau yang ada 
di Kepulauan Seribu ini, salah satunya 
yang menjadi tujuan para wisatawan 
adalah Pulau Harapan. Selain karena 
keindahan pantai yang ditawarkan, 
Pulau Harapan terletak tidak terlalu 
jauh dari Kota Jakarta, sehingga sering 
dijadikan tujuan refreshing bagi warga 
ibukota saat akhir pekan tiba.

Sesuai dengan namanya, pulau 
yang berlokasi di Kepulauan Seribu 
bagian utara ini, memang tidak hanya 
memberikan harapan bagi para wisa-
tawan yang datang, namun keindahan, 
kecantikan yang ditawarkan benar-be-
nar nyata mampu membuat Anda tak-
jub dan betah berlama-lama berada 
di pulau ini.

Terlebih bagi Anda pecinta div-
ing dan snorkeling, pulau ini memang 
tidak boleh terlewatkan untuk Anda 
jelajahi kecantikan alam bawah lautn-
ya. Berbagai jenis ikan serta terumbu 
karang siap memanjakan mata Anda. 
Tidak hanya itu, di sini Anda juga bisa 
menemukan Taman Biota Laut berupa 
penangkaran penyu hijau dan penyu 
sisik.

Puas menjelajah alam bawah 
laut, sore hari Anda 
akan disambut lagi 
dengan kecantikan 
sunset yang selalu 
diburu setiap wisa-
tawan yang datang 
ke Pulau Harapan. 
Ada beberapa spot 
untuk berburu sun-
rise dan sunset di 
pulau ini, salah sat-
unya adalah di dere-
tan hutan mangrove 
bagian ujung pulau 
yang berhadapan 
langsung dengan 
Pulau Kelapa. Hutan 
Bakau ini memang 
terkenal sangat 
populer menjadi 
latar belakang foto 
saat matahari teng-
gelam dan kembali 
keperaduannya.

Untuk mencapai pulau ini, Anda 
bisa menaiki kapal dari Pelabuhan Muara 
Angke. Untuk kapal reguler, bisa ditem-
puh dengan waktu perjalanan sekitar 
3-4 jam. Namun jika Anda ingin lebih 
cepat, Anda bisa naik speedboat dengan 
waktu tempuh sekitar 1-2 jam.

Selama masa pandemi ini, pro-
tokol kesehatan dijalankan dengan 
sangat ketat bagi wisatawan yang 
datang berwisata ke Pulau Harapan. 

Mulai dari social distancing, pengece-
kan suhu badan serta pemeriksaan 
identitas. Protokol kesehatan ini tidak 
hanya berlaku bagi wisatawan saja, 
namun juga diterapakan pada pengelola 
homestay, kapal penyeberangan, serta 
pihak-pihak terkait lainnya.

Jadi Anda tidak perlu ragu un-
tuk berwisata ke Pulau Harapan. Dan 
jangan lupa sediakan masker dan hand 
sanitizer ya.
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Pulau Harapan merupakan salah 
satu pulau berpenghuni dari sekian 
banyak pulau di Kepulauan Seribu, maka 
tentu saja semua fasilitas yang ditawar-
kan di pulau ini sudah sangat lengkap 
bagi para wisatawan yang datang dan 
memutuskan untuk menginap.

Penginapan di sini sangat be-
ragam, mulai dari homestay, cottage 
pinggir pantai, hingga rumah-rumah 
penduduk yang disewakan pun ada. 
Harganya pun juga tentu bervariasi. 

Pulau Harapan buka setiap hari selama 
24 jam, Anda bisa datang kapan saja, sesuai 
dengan jadwal kapal yang berlayar ke sana. 
Untuk masuk ke Pulau Harapan, tidak dipungut 
biaya tiket. Anda hanya perlu membayar 
ongkos kapal sesuai harga. Selain itu Anda 
hanya perlu menyiapkan uang cash untuk 
keperluan selama berada di sana. Bisa saja 
untuk penyewaan perlengkapan snorkeling, 
beli makan, atau untuk keperluan membeli 
oleh-oleh. (Yulia Gumay)

Anda bisa mencari informasi terlebih 
dahulu untuk detail harga sebelum 
datang ke pulau ini.

Anda tidak perlu khawatir un-
tuk kenyamanan penginapan yang di-
tawarkan. Di sini bahkan sudah tersedia 
penginapan dengan fasilitas AC, kamar 
mandi privat, sarana pemandian air 
panas serta teras menghadap ke laut.

Jika Anda ingin lebih hemat, 
Anda bisa mendirikan kemah di pinggir 

FASILITAS

JAM OPERASIONAL
DAN TIKET MASUK

laut dan menikmati suasana malam 
beratapkan langit. Untuk hal ini, Anda 
tidak perlu repot membawa perleng-
kapan dari rumah, karena di sini juga 
tersedia penyewaan tenda, loh.

Tersedia juga fasilitas lainnya 
seperti toilet umum, rumah ibadah, 
taman bermain, gazebo sebagai tem-
pat-tempat beristirahat, watersport, 
bahkan sarana kesehatan dan kantor 
pemerintahan.

Salah satu fasilitas yang tidak 
boleh tertinggal untuk dibahas adalah 
kuliner setempat. Ya, tentu saja Pulau 
Harapan memiliki fasilitas wisata kulin-
er yang dijamin tidak akan membuat 
Anda terlantar kelaparan.

Di sini kuliner yang disajikan 
sebagian besar berbahan seafood. Ini 
menjadi kuliner yang paling diburu 
oleh wisatawan karena makanan yang 
dimasak benar-benar masih segar. Bu-
kan hanya untuk makanan berat saja, 
bahkan camilan di sini seperti siomay, 
bakso, batagor dan makanan lainnya, 
juga didominasi berbahan dasar ikan.

Untuk harga tidak perlu khawatir, 
sudah pasti jauh lebih murah dibanding 
dengan harga makanan di Jakarta.
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main feature
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K E R I N C I
Destinasi Wisata

Dikenal dengan sebutan Sakti Alam Kerinci - Sekepal Tanah Surga,
kabupaten yang berada dalam kepungan Bukit Barisan ini, 

sejak tahun 2016 juga dinobatkan sebagai ikon wisata Provinsi Jambi oleh Bapak 
Arief Yahya yang kala itu masih menjabat sebagai 

Menteri Pariwisata Republik Indonesia.

Terpilihnya Kabupaten Kerinci sebagai Branding Wisata Provinsi Jambi, 
bukanlah tanpa alasan. Bapak Arief Yahya menilai bahwa Kabupaten Kerinci 

tidak hanya memiliki destinasi wisata yang indah, 
namun juga karena Kabupaten Kerinci sudah masuk ke dalam 

World Heritage UNESCO karena memiliki Gunung Berapi Tertinggi di Indonesia 
yaitu Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.085 mdpl 

dan juga beberapa wisata lainnya.

Sumber Foto : www.wildsumatra.com
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Hamparan Perkebunan Teh Tertinggi kedua di dunia 
menyelimuti kaki Gunung Kerinci bak hamparan permadani 
yang menghijau sejauh mata memandang di atas ketinggian 
1600 mdpl. 

Saat Anda berkunjung ke lokasi wisata yang juga merupakan 
Perkebunan Teh Terluas di dunia ini, Anda tidak hanya akan 
disuguhi dengan pemandangan luasnya Perkebunan Teh saja, 
namun di sela-sela perkebunan itu terdapat pula objek wisata 
lainnya yang bisa Anda kunjungi, untuk sekedar berburu spot 
foto cantik.

Sebut saja objek wisata Aroma Pecco. Berada di 
tengah-tengah Perkebunan Teh Kayu Aro, objek wisata ini 
selalu ramai dikunjungi ketika momen setelah Hari Raya Idul 
Fitri. Di sini Anda bisa menaiki perahu untuk mengelilingi 
sebuah danau kecil yang berada di tengah-tengah lokasi 
wisata tersebut.

Selain itu di sini juga terdapat banyak pepohonan 
besar dengan akar yang menjalar dan menjuntai, sangat 
cocok bagi Anda yang suka mengabadikan gambar-gambar 
estetik untuk menambah koleksi album foto Anda.

Untuk spot foto lainnya, Anda tidak perlu kawatir, 
karena sepanjang perkebunan ini merupakan spot foto 
terbaik yang bisa Anda abadikan melalui lensa kamera 
Anda. Terlebih jika Anda datang saat cuaca cerah dan 
langit sedang berbaik hati memunculkan mentari. Saat-saat 
seperti itu, Anda bisa dengan leluasa mengambil gambar 
dengan berlatarkan Gunung Kerinci yang menjulang tinggi, 
atau berlatar belakang perkampungan warga yang ada di 
sela-sela perkebunan.
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main feature

Tidak hanya dikenal dengan ikon 
wisatanya yaitu Gunung Kerinci, 
kabupaten yang berbatasan langsung 
dengan Provinsi Sumatera Barat ini 
juga memiliki deretan objek wisata 
lainnya dengan view yang tidak kalah 
menawan dari objek wisata yang ada 
di kabupaten tetangga, bahkan daerah 
lainnya di luar Provinsi Jambi.
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PENGINAPAN

Soal penginapan, Pemerintah Kabupaten 
Kerinci sudah menyiapkan beragam tempat 
penginapan yang bisa Anda sewa ketika 
berkunjung ke sini. Mulai dari homestay, 
mess, hingga hotel pun tersedia. Selain itu, 
ada juga loh rumah-rumah penduduk yang 
disewakan dengan harga super murah. 

Anda bisa menyesuaikan penginapan 
dengan objek wisata yang akan Anda tuju. 
Jika Anda ingin menyambangi Gunung 
Kerinci, Anda disarankan untuk memilih 
penginapan di daerah Kayu Aro hal ini 
tentunya akan lebih menghemat waktu 
Anda karena lokasi Gunung Kerinci berada 
di daerah Kayu Aro.

Bahkan tepat di depan Tugu Macan yang merupakan pintu 
masuk ke Gunung Kerinci sudah terdapat beberapa penginapan 
seperti hotel dan homestay dengan pemandangan langsung 
menghadap ke Gunung Kerinci.

Atau jika Anda ingin merasakan suasana kota, Anda bisa memilih 
penginapan di Kota Sungaipenuh. Untuk hal ini, tentu saja Anda 
harus menyediakan waktu yang lebih luang, karena jarak dari 
Kota Sungaipenuh ke Kayu Aro membutuhkan waktu tempuh 
sekitar 2 jam perjalanan bahkan lebih.

WISATA KULINER

Nah, ini salah satu hal yang paling dicari ketika berwisata ke 
daerah baru. Tidak hanya menikmati keindahan objek wisata, 
namun tentu wajib juga mencicipi kuliner  khas lokal.

Perlu Anda ketahui bahwa saat berkunjung ke Kabupaten 
Kerinci, Anda akan menemukan begitu banyak rumah makan 
yang menyediakan masakan khas Sumatera Barat, bahkan 
hampir di semua rumah makan. Sehingga sulit membedakan 
mana masakan khas Kabupaten Kerinci.

Untuk Kabupaten Kerinci, ada masakan khas bernama Gulai 
Ikan Semah yang mana ikan tersebut konon hanya ada di 

Danau Kerinci. Gulai Ikan Semah dijual dengan harga yang 
lumayan tinggi karena ikan ini juga termasuk langka dan biasa 
disajikan pada saat menyambut tamu terhormat atau pejabat 
yang datang dari luar Kabupaten Kerinci.

Selain itu Kabupaten Kerinci juga memiliki minuman khas yang 
diproduksi oleh warga setempat yaitu Sirup Kayu Manis. Yang 
mana kita ketahui bahwa Kabupaten Kerinci ini merupakan 
pengekspor Kayu Manis ke negara-negara bagian Eropa. 

Tidak hanya itu, sebagai daerah penghasil kopi, pastinya Kerinci 
juga memiliki minuman kopi yang khas dan diolah sendiri oleh 
penduduk setempat.

Untuk mencicipi kuliner di daerah di Kerinci, Anda bisa mene- 
mukannya di semua area wisata yang Anda kunjungi. Lokasi-
lokasi tersebut sangat mudah ditemukan karena biasanya 
berada dalam satu area dengan tempat wisata.

Harga yang ditawarkan juga beragam, namun Anda tidak 
perlu khawatir karena Kerinci adalah salah satu kota wisata 
dengan harga kuliner yang sangat terjangkau dan yang tidak 
kalah penting adalah cita rasa yang ditawarkan juga tidak 
mengecewakan lidah.
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TRANSPORTASI

Transportasi umum di Kabupaten Kerinci hanya ada ojek dan 
angkot. Jika Anda ingin mendatangi tempat-tempat wisata, 
sebaiknya Anda menyewa mobil pribadi, angkot atau pick up 
agar memudahkan Anda menjangkau objek-objek wisata yang 
ingin Anda datangi, karena terminal angkot yang ada di Kerinci 
tidak ada yang lokasinya berdekatan dengan lokasi wisata.

BUDGET

Rencana berwisata tentu tidak akan ketinggalan juga dengan 
perencanaan budget yang akan Anda bawa. Perhitungan 
budget ini sangat penting agar Anda pun bisa mengontrol 
pengeluaran selama berwisata.

PUSAT OLEH-OLEH

Yang satu ini memang tidak boleh ketinggalan saat berwisata, 
terlebih jika Anda datang dari luar kota. Selain untuk menghad-
iahi keluarga, belanja oleh-oleh juga merupakan satu hal yang 
bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat 
dan usaha-usaha kecil menengah yang masih merintis.

Untuk oleh-oleh, Kabupaten Kerinci sangat terkenal dengan 
Dodol Kentang. Dodol yang berbahan dasar terbuat dari 
Kentang ini diolah dengan berbagai varian rasa buah-buahan 
seperti rasa durian, rasa strowberi, ubi jalar, terong pirus, dan 
lainnya.

Pusat penjualan dan produksi Dodol Kentang ini ada di sebuah 
desa bernama Lubuk Nagodang. Anda akan melewati daerah 
tersebut ketika perjalanan dari Kayu aro menuju pusat kota 
atau sebaliknya. Namun tentu saja Anda juga bisa menemu-
kannya di minimarket-minimarket atau pusat belanja yang ada 
di seluruh Kabupaten Kerinci

Berwisata ke Kerinci, memang membutuhkan biaya yang 
lumayan mahal, terlebih jika Anda datang dari luar kota atau 
luar provinsi.

Jika Anda mengambil rute dari Kota Jambi, Anda akan me-
nempuh perjalanan sekitar 7 sampai 8 jam untuk mencapai 
Kabupaten Kerinci dengan menggunakan mobil travel yang 
biasa membawa penumpang dari Kota Jambi ke Kerinci.

Atau Jika Anda mengambil rute dari Kota Padang, Anda mem-
butuhkan waktu yang lebih singkat yaitu sekitar 5 sampai 6 
jam untuk bisa sampai ke Kabupaten Kerinci.

Selain itu juga bisa menggunakan akses pesawat terbang, 
yang mendarat di Bandar Udara Depati Parbo, Kerinci. Namun 
sayangnya untuk saat ini, penerbangan belum rutin setiap hari, 
sehingga Anda harus menyamakan jadwal Anda dengan jadwal 
penerbangan ke Kabupaten Kerinci. 
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Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.085 mdpl ini memang 
merupakan ikon wisata Kabupaten Kerinci bahkan Provinsi 
Jambi karena merupakan gunung api aktif tertinggi di 
Indonesia.

Bahkan gunung yang juga dikenal dengan sebutan Atap 
Sumatera ini, menjadi tujuan utama para pendaki yang berkunjung 
ke Kerinci. Sebagai mana tradisi pendakian di Indonesia, para pecinta 
alam seringkali mengadakan upacara peringatan Kemerdekaan 
Indonesia di Gunung Kerinci ketika momen 17 Agustus datang. 
Dan pada perayaan tersebut, tidak hanya dihadiri oleh pendaki dari 
daerah setempat atau sekitar Kabupaten Kerinci saja, namun juga 
pendaki-pendaki dari luar Provinsi Jambi.

Salah satu lokasi yang sangat populer di Gunung Kerinci, 
selain Puncak Kerinci adalah adanya Tugu Yudha yang terletak di 
bahu Gunung Kerinci. Tugu tersebut dibuat untuk mengenang salah 
satu pendaki yang pernah datang namun tidak pernah kembali dan 
dinyatakan hilang.

Konon menurut cerita yang berkembang, dari Puncak Gunung 
Kerinci ini, jika cuaca sedang cerah bahkan Samudera Hindia pun 
bisa terlihat dari sini.

Namun ketika Anda mendaki Gunung Kerinci, Anda perlu ingat 
bahwa Gunung Kerinci yang berada dalam kawasan Taman Nasional 
Kerinci Seblat, merupakan habitat Harimau Sumatera. Jadi pastikan 
Anda mematuhi semua aturan mendaki, terutama jangan pernah 
sesekali mengeluarkan kata-kata kotor, bercanda yang melampau 
batas, melamun atau merasa takabur, karena menurut kepercayaan 
penduduk setempat, hal ini akan mengundang datangnya Harimau 
tersebut dan menurut cerita yang beredar, Harimau tersebut akan 
marah dan memangsa orang-orang yang bertingkah demikian.

HARGA TIKET MASUK
Harga tiket masuk ke Gunung Kerinci mungkin bisa saja 

berubah sewaktu-waktu, namun untuk saat artikel ini ditulis, dari 
informasi petugas setempat harga tiket masuk untuk satu hari 
kunjungan sekitar Rp20.000/orang untuk weekday, sedangkan 
tiket masuk saat weekend sekitar Rp25.000/orang.

Harga ini memang berbeda dengan harga sebelumnya 
yang hanya Rp5.000/orang untuk weekday, dan Rp7.500/orang 
saat weekend.

Kenaikan harga tiket ini setara dengan tambahan fasilitas 
yang disediakan disepanjang jalur pendakian. 

JAM OPERASIONAL
Jika Anda ingin mendaki Gunung Kerinci, Anda bisa men-

jadwalkan pendakian sesuai dengan jam pelayanan pengunjung 
yaitu dimulai pukul 07.30 wib hingga pukul 17.00 wib.

LOKASI
Gunung Kerinci berlokasi di Desa Kersik Tuo, Kecamatan 

Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Berbatasan dengan 
Kabupaten Pesesir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Anda bisa memilih rute masuk pertama dari Simpang Tugu 
Macan yang terdapat di pinggir jalan raya. Dari sini Anda bisa melintasi 
Perkebunan Teh dengan menggunakan mobil sewaan atau jasa ojek 
menuju Pos Penjagaan TNKS atau juga disebut R10.

GUNUNG
KERINCI

main feature
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Terletak berseberangan dengan Gunung Kerinci, Danau 
Gunung Tujuh ini juga masih berada dalam kawasan 
Taman Nasional Kerinci Seblat. Danau yang dikelilingi 
oleh tujuh gunung, di antaranya Gunung Hulu Tebo, 

Gunung Hulu Sangir, Gunung Madura Besi, Gunung Lumut, 
Gunung Selasih, Gunung Jar Panggang dan Gunung Tujuh ini, 
merupakan pemandangan yang menakjubkan ketika Anda 
berada di puncak Gunung Kerinci.

Danau Gunung Tujuh juga termasuk ke dalam Situs Warisan 
UNESCO yang berada di atas ketinggian 1.950 mdpl. Dengan 
ketinggian tersebut, tentu saja Anda dapat membayangkan 
betapa dinginya air danau ini saat pagi hari.

Namun selain harus kuat menahan dingin, view sunrise 
di sini sangatlah indah. Sebab itulah sangat banyak pendaki 
yang memutuskan bermalam dan mendirikan tenda di pinggiran 
danau demi menanti view matahari pagi.

Perlu Anda ketahui bahwa tidak ada fasilitas apapun 
yang tersedia di sekitar Danau Gunung Tujuh, jadi pastikan 
Anda menyiapkan segala keperluan sebelum mendaki.

HARGA TIKET MASUK
Untuk bisa menikmati kecantikan alam berupa hutan lebat 
dan kejernihan air Danau Gunung Tujuh, pengunjung hanya 
dikenai biaya sebesar Rp5.000/orang untuk weekday dan 
Rp7.500 untuk weekend.

Selain itu, Anda tetap harus menyediakan uang cash, karena di 
danau Gunung Tujuh, tersedia penyewaan perahu yang akan 
membawa Anda menyusuri danau sambil mengabadikan potret 
kecantikannya.Untuk peneyewaan perahu, Anda dikenai biaya 
sebesar Rp50.000

JAM OPERASIONAL
Pendakian Danau Gunung Tujuh terbuka selama 24 jam setiap 
hari. Jadi Anda bisa berkunjung dan melakukan pendakian 
kapan saja. 

LOKASI
Lokasi Danau Gunung Tujuh ini adalah di Desa Pelompek, 
Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

DANAU 
GUNUNG 
TUJUH

main feature
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Beranjak lagi ke arah perbatasan Kabupaten Kerinci dengan 
Kabupaten Pesisir Selatan, Anda bisa menemukan satu objek 
wisata lainnya yaitu Air Telun Telun Berasap.

Air terjun dengan ketinggian lebih kurang 50 meter ini me-
mang terbilang cukup unik dan berbeda dengan air terjun lainnya 
yanga da di Kabupaten Kerinci dan di tempat-tempat lain.

Sebagian besar air terjun merupakan tempat yang sangat 
asik untuk bermain di bawah jatuhan air dan berenang dalam kolam 
kecil di bawahnya, namun tidak dengan air terjun yang satu ini. Anda 
tidak akan menemukan aktifitas tersebut, karena memang tidak ada 
akses untuk Anda bisa sampai di bawah jatuhan air terjun tersebut.

Air terjun ini berasal dari aliran air Danau Gunung Tujuh, 
sehingga alirannya sangat besar dan menimbulkan embun serta 
kabut asap yang menyelimuti sekelilingnya.

Untuk menikmati pemandangan air terjun ini, Anda hanya 
diperbolehkan berdiri di sebuah gazebo di pinggir jurang yang 
memang disedikan untuk semua wisatawan yang datang.

Dari gazebo ini, yang jaraknya pun sudah cukup jauh dari 
keberadaan air terjun, namun selang beberapa menit saja Anda 
berada di sana, sudah dipastikan Anda bisa basah kuyub akibat 
percikan dari air terjun tersebut.

HARGA TIKET MASUK
Harga tiket masuk ke lokasi wisata ini cukup murah, Anda hanya 
dikenai harga sebesar Rp10.000/orang. Harga ini bisa saja berubah 
di hari-hari tertentu, saat libur lebaran Idul Fitri, misalnya.

JAM OPERASIONAL
Jam buka wisata air terjun telun berasap mulai dari pukul 08.00 wib 
hingga pukul 17.00 wib.

Anda bisa datang setiap hari, namun akan lebih ramai jika berkun-
jung saat ahari libur.

LOKASI
Wisata Air Terjun Telun Berasap berada di Desa Telun Berasap, 
Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Jika Anda datang dari luar kota, lebih di sarankan mengambil rute 
dari Kota Padang ke Kayu Aro, karena lokasi air terjun ini berada di 
dekat perbatasan Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
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Setelah puas menikmati hijau pemandangan Perkebunan Teh, 
mendaki Gunung Kerinci, mengintip kecantikan Danau Gunung 
Tujuh serta basah-basahan di Air Terjun Telun Berasap, kini 
saatnya Anda move ke bagian hilir Kabupaten Kerinci untuk 

menimati keindahan lainnya dan berenang dengan air seumpama 
kaca yaitu di wisata alam Danau Kaco.
 Danau dengan luas 90 meter persegi ini memang terbilang 
kecil dibandingkan dengan kebanyakan danau di Indonesia, namun 
kecantikan yang ditampilkannya tidak kalah mempesona dengan 
kejernihan air berwarna biru, dan ikan-ikan yang dapat dilihat dari 
permukaan dengan mata telanjang.
 Untuk mencapai lokasi Danau Kaco ini, Anda harus meny-
iapkan fisik yang prima karena harus melakukan perjalanan kurang 
lebih selama 2 jam dengan berjalan kaki menyusuri jalanan setapak 
di tengah-tengah perkebunan warga hingga masuk ke dalam hutan.
 Jika sedang musim penghujan, medan yang akan Anda 
lalui tentu lebih berat karena jalan setapak berupa permukaan tanah, 
akan berubah menjadi lumpur dan menempel di telapak sepatu 
Anda.
 Namun semua lelah di perjalanan tentu akan terbayar 
lunas saat mata Anda beradu dengan cantik dan indahnya alam 
ciptaan Tuhan.

JAM OPERASIONAL
Wisata Danau Kaco buka setiap hari selama 24 jam. Namun untuk 
berkunjung, tentu saja Anda harus mempertimbangkan waktu, 
yaitu memulai perjalanan pada siang hari. Hal ini dikarenakan tidak 
terdapat fasilitas penerangan di sepanjang perjalanan, sehingga 
akan sanggat sulit menyusuri jalan saat gelap sudah merambat.

LOKASI
Danau Kaco juga masih berada dalam Kawasan Taman Nasional 
Kerinci Seblat (TNKS) dan tepatnya berada di Desa Lempur, Keca-
matan Gunung Raya, Kabuapaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Untuk mencapai lokasi ini, jika Anda datang dari luar kota, sebaiknya 
mengambil rute dari arah Kota Jambi ke Kerinci, karena akan lebih 
dekat dari pada rute Kota Padang-Kerinci.

Satu hal yang sangat diwanti-wanti ketika berkunjung ke kabupaten 
kerinci, kabupaten dengan sebutan Sakti Alam Kerinci, Sekepal 
Tanah Surga ini, mengandung banyak hal mistis yang percaya atau 
tidak semua itu benar-benar ada. Kata Sakti tidak semata sebuah 
kata tanpa makna, namun sakti di sini memang bermakna sakti. 
(Yulia Gumay)

DANAU 
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S
iapa sangka, Pacitan yang lebih dikenal dengan 
julukan Kota Seribu Gua ini, ternyata juga di 
dominasi dengan objek wisata pantai yang 
view-nya tidak kalah cantik dari pantai-pantai 
lain yang ada di Indonesia.

Salah satu pantai yang ada di kota kelahiran 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, yang namanya 
begitu familiar dan pernah dijadikan sebagai inspirasi 
lagu oleh almarhum Didi Kempot, yaitu Pantai Klayar. 
Tentunya Anda pun sudah tidak asing dengan pantai ini, 
atau setidaknya pernah mendengar namanya disebut.

Pantai dengan pasir putih serta batu karang ini, 
dikelilingi oleh tebing-tebing batu yang cukup tinggi, 
sehingga menambah kecantikan pemandangan yang 
disuguhkan.

Selain itu, pemandangan saat matahari terbenam 
juga merupakan momen yang paling ditunggu 
pengunjung terlebih jika Anda suka mengabadikannya 

melalui lensa kamera. Memotret sunset dari sela-sela 
batu karang menjadi salah satu kegiatan yang cukup 
menarik di Pantai Klayar ini.

Selain menawarkan keindahan, jika Anda 
berkunjung ke pantai yang termasuk dalam deretan 
pantai selatan ini, dan bermain di atas batu karang, 
salah satu hal yang perlu Anda waspadai adalah bahwa 
ombak yang datang menerpa karang cukup tinggi dan 
beringas. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi 
Anda agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Karena ombaknya yang terbilang tidak 
bersahabat ini, maka pengunjung tidak diperbolehkan 
untuk berenang. Namun Anda tidak perlu khawatir, 
karena Anda masih bisa melakukan aktifitas lainnya di 
pinggir pantai seperti mengendarai ATV, atau berburu 
spot foto cantik yang tidak boleh Anda lewatkan. Salah 
satunya adalah mengambil gambar dengan berlatarkan 
batu karang yang menyerupai patung Sphinx.

Pantai Klayar
Pesona Menakjubkan Di Deretan Pantai Selatan
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LOKASI
Pantai Klayar tepatnya berlokasi di Desa 

Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten 
Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini 
berbatasan langsung dengan Wonogiri, 
Jawa Tengah dan berjarak sekitar 40 km 
ke arah barat dari Kota Pacitan.

Jika Anda datang dari arah kota 
Pacitan, Anda bisa mengikuti jalur bis 
Solo-Pacitan kemudian belok kiri di 
pertigaan Dadapan. Kemudian belok 
kanan setelah tiba di Desa Candi. Lurus 
terus ikuti jalan tersebut sampai Anda 
menemukan pertigaan selanjutnya. 
Setelah itu ikuti petunjuk arah yang 
mengarahkan Anda ke Pantai Klayar.

TIKET MASUK
Untuk menikmati keindahan Pantai 

Klayar ini, Anda tidak perlu khawatir 
mengenai biaya, Anda hanya akan dikenai 
harga tiket masuk yang sangat terjangkau 
yaitu sebesar Rp15.000,- untuk dewasa 
dan Rp10.000 untuk anak-anak, cukup 
murah bukan?

Sedangkan untuk biaya parkir 
kendaraan roda dua Anda cukup 
membayar sebesar Rp2.000 dan untuk 
kendaraan roda empat dikenakan biaya 
sebesar Rp5.000.

JAM OPERASIONAL
Sama seperti kebayakan pantai-pantai di 
Indonesia, Pantai Klayar dibuka selama 24 
jam sehari dan selama 7 hari seminggu. 
Jadi Anda tidak perlu bingung mengatur 
jadwal untuk berkunjung. Tinggal 
menyesuaikan dengan waktu libur Anda.

FASILITAS
Untuk fasilitas yang ditawarkan, 

Pantai Klayar memiliki fasilitas yang 
cukup lengkap dan memadai. Di sana 
telah tersedia mushalla dan gazebo untuk 
tempat-tempat istirahat sambil Anda 
melepas pandang ke tengah-tengah 
lautan, juga sudah ada toilet dan kamar 
mandi yang bersih.

Selain itu juga tersedia warung-
warung yang berjejer dengan beragam 
pilihan menu makanan untuk mengisi 
perut Anda, serta terdapat juga 
penginapan bagi Anda yang ingin 
menginap dan merasakan sensasi 
bermalam di pinggir Pantai Klayar 
dengan ditemani deruan suara ombak 
yang akan menjadi pengiring tidur Anda. 
(Yulia Gumay)
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Sejak merebaknya pandemi Covid-19, masyarakat Tiongkok 
dan Indonesia telah saling mendukung dan bersama-sama 
melawan pandemi Covid-19 ini, memberikan kontribusi positif 
bagi pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 tersebut 
serta kerja sama ekonomi dan perdagangan.

Pameran Impor dan Ekspor China (disingkat Canton Fair 
adalah pameran perdagangan terbesar dengan skala paling masif, 
variasi pameran lengkap, distribusi pembeli luar negeri terluas, 
dan omset bisnis tertinggi diadakan di Guangzhou, Tiongkok.

Menunjukkan lebih dari 2,4 juta produk mencakup hampir 
semua jenis produk ekspor Tiongkok. Ruang Pameran Virtual Reality 
(VR) dan bilik Virtual Reality (VR) adalah teknologi baru yang 
menakjubkan yang digunakan dalam pameran online ini, dan yang 
terpenting dari pameran online adalah Peserta Langsung. Lebih 
dari 100 pembeli dan perwakilan dari Hong Kong dan Tiongkok 
berpartisipasi dalam setiap Canton Fair ini.

Pembeli baru sekarang dapat mendaftar di situs resmi 
dengan mengisi hanya lima informasi. Pembeli reguler dapat 
masuk dengan memverifikasi lencana atau Nomor ID (paspor) 
Anda. Itu Panduan Pembeli Situs Resmi bisa membantumu. Alat 
yang paling berguna bagi pembeli adalah “Tambahkan ke favorit”, 

VIRTUAL CANTON FAIR
dan “Pesan Instan”, pada pendengar dari setiap tajuk halaman 
peserta pameran.

HANYA ONLINE

Canton Fair merupakan pameran perdagangan virtual online. 
Menggunakan Streaming Langsung, Pencarian Peserta + Pameran, 
Acara Virtual, dan banyak lagi. Alih-alih dibagi menjadi tiga 
fase, semua peserta pameran dari industri yang berbeda akan 
memamerkan pada waktu yang sama 24 jam sehari selama total 
sepuluh hari. Pembeli dan peserta pameran dapat berdagang 



dari jarak jauh dengan mencari Peserta / Pameran, Menonton 
Streaming Langsung, dan Mengirim Permintaan Sumber.

ADA POTENSI EKSPOR RP 8,3 TRILIUN 

Indonesia dan Tiongkok telah menandatangani kerja sama 
ekspor impor untuk pembelian produk pada 2021. Kerja sama ini 
dalam lingkup jual beli komoditas batu bara, buah tropis, produk 
turunan kelapa, produk perikanan, makanan dan minuman serta 
produk pertanian lainnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengung-kapkan 
Indonesia berpotensi meraup 584 juta dollar AS atau Rp 8,3 
triliun dalam Canton Fair. Indonesia optimistis kerja sama dagang 
tersebut dapat mendorong peningkatan ekspor nasional. Terlebih 
Tiongkok saat ini merupakan mitra dagang utama Indonesia. 

Kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok 
diharapkan dapat terus terjalin dan perdagangan dapat terus 
meningkat, terutama di tengah perlambatan ekonomi global 
akibat pandemi Covid-19. 

Kementerian perdagangan menyambut baik penandatangan 
kerja sama tersebut karena dapat mendorong kinerja ekspor 
nasional. Selain itu, peran perwakilan perdagangan Indonesia di 
luar negeri diharapkan dapat terus berjalan dengan maksimal 
dalam memberikan kontribusi ekspor nasional. 

Adapun business matching diikuti 16 pelaku usaha Indonesia 
dan 5 buyer dari Tiongkok. Produk para pelaku usaha tersebut 
antara lain buah segar, kopi, keripik buah, minuman herbal, minuman 
jeli, makanan ringan kerupuk, fiber crème, bumbu masak, perasa 
dan produk turunan kelapa. 

Diharapkan Canton Fair dapat memperkuat kerja sama Indonesia 
dan Tiongkok, serta menghasilkan potensi transaksi bisnis bagi 
pelaku usaha kedua negara di tengah perlambatan ekonomi dan 
perdagangan global serta pandemi Covid-19. 

Kementerian Perdagangan mencatat, negara tujuan ekspor 
Indonesia masih didominasi China sebesar 18,37%, Amerika Serikat 
12,14 %, dan Jepang 8,43%. Bagi Tiongkok, Indonesia merupakan 
negara pemasok ke-15 setelah Malaysia, Vietnam, Thailand dan 
Singapura di antara negara Asia Tenggara. 

INDONESIA BAWA SARANG BURUNG WALET

Sejumlah pelaku usaha Indonesia siap berpartisipasi pada 
Canton Fair 2021. Adapun tujuan partisipasi Indonesia pada 
pameran ini merupakan bagian dari upaya mendongkrak ekspor 
Indonesia ke Tiongkok.

Salah satu produk khas Indonesia dalam Canton Fair yakni sarang 
burung walet. Selain banyak tersebar di Indonesia, komoditas ini 
juga ditonjolkan karena secara harga menjanjikan. Ke depan kita 
akan mendorong di mana produk spesifik tetapi tidak dimiliki 
orang lain. Kita akan dorong sarang burung walet, dan harganya 
cukup mahal dan salah satu sumber makanan istimewa.

Indonesia berharap produk tersebut mendapat sambutan 
hangat dari konsumen di Tiongkok, sehingga membuka peluang 
ekspor dalam jumlah besar. Ke depan akan berupaya agar ekspor 
kita maksimal, sehingga kemampuan produksi betul-betul bisa 
diserap di Tiongkok.
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Adapun pada gelaran Virtual Canton Fair 2021 kali ini, Pavili-
un Indonesia akan menampilkan Perusahaan Gas Negara (PGN), 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan PT Astra 
International. Selain itu, akan ditampilkan produk unggulan 
Indonesia seperti kelapa sawit, kopi dan sarang burung walet.

Dengan dukungan dari Kantor Kedutaan Besar Tiongkok 
di Indonesia bidang Ekonomi dan Komersial, Canton Fair 
ke-129 diselenggarakan oleh pusat perdagangan luar negeri 
Tiongkok bekerja sama dengan Dewan Bisnis Indonesia dan 
Tiongkok di Jakarta pada tanggal 01 April 2021 dengan acara 
utama promosi online yang dihadiri oleh 50 pebisnis dari kedua 
negara. Promosi kegiatan yang dimaksud adalah berupa (1) 
Berita mikro Canton Fair dan situs web resmi. (2) Delapan 
Media Sosial Canton Fair. (3) Publisitas media berita. (4) 
Promosi email untuk pembeli di Canton Fair (EDM). (5) Situs 
resmi kantor ekonomi dan komersial setempat. (6) Situs resmi 
Dewan Bisnis Indonesia dan media sosial.

TENTANG PENYELENGGARA

Indonesia China Business Council didirikan pada tanggal 
6 Juni 2002,  merupakan anggota khusus Kamar Dagang 
dan Industri Indonesia, dibentuk dengan persetujuan mantan 
Presiden Kamar Dagang Indonesia dan Industri, Aburizal 
Bakrie. Dewan Bisnis Indonesia - Tiongkok memiliki cabang 

di 23 provinsi di seluruh negeri. Anggotanya termasuk elit 
bisnis lokal termasuk teman dan orang Tiongkok, pengusaha 
Tiongkok, serta banyak gubernur provinsi dan staf perdagangan 
provinsi. Pada saat yang sama, Indonesia - Tiongkok Business 
Council juga memiliki kantor perwakilan di Tiongkok, Hong 
Kong dan Makau, yang merupakan jembatan penting yang 
menghubungkan bisnis Indonesia dan Tiongkok, serta memiliki 
perwakilan bisnis yang kuat.

Tugas utama Dewan Bisnis Indonesia – Tiongkok adalah 
memberikan informasi yang berguna kepada para anggotan-
ya tentang perdagangan, investasi, dan industri berdasarkan 
semangat perdagangan bebas; untuk mempromosikan per-
tukaran dan kerja sama antara pengusaha di Indonesia dan 
Tiongkok untuk mempromosikan lebih banyak bisnis antara 
Indonesia dan Tiongkok. Investasi dan kegiatan industri berper-
an aktif dalam mempromosikan kerjasama dan persahabatan 
antara pengusaha Indonesia dan Tiongkok merefleksikan 
kepada pemerintah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
dan unit terkait untuk menyampaikan saran dan keinginan 
anggota pada kepentingan ekonomi dan bisnis para anggota.

TINJAUAN CANTON FAIR

Pameran Impor dan Ekspor Tiongkok, juga dikenal sebagai 
Pameran Kanton, didirikan pada musim semi tahun 1957. Pam-
eran ini diadakan di Guangzhou setiap musim semi dan musim 
gugur. Pameran ini disponsori bersama oleh Kementerian 
Perdagangan dan Pemerintah Rakyat Provinsi Guangdong 
dan dilaksanakan oleh China Foreign Trade Center. Saat ini 
merupakan yang terpanjang dan terbesar di Tiongkok., Acara 
perdagangan internasional yang komprehensif dengan jenis 
produk terlengkap, pembeli terbanyak, distribusi terluas di 
negara dan wilayah, efek transaksi terbaik dan reputasi terbaik.
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Sejak didirikan, Canton Fair selalu 
berpegang pada reformasi dan inovasi, 
dan telah melalui berbagai ujian berat 
tanpa gangguan. Ini telah memperkuat 
perdagangan Tiongkok dengan dunia, 
menunjukkan citra Tiongkok dan pen-
capaian pembangunan, dan merupa-
kan platform berkualitas tinggi untuk 
Tiongkok perusahaan untuk menjelajahi 
pasar internasional. Panduan dan basis 
demonstrasi untuk strategi pengemban-
gan perdagangan luar negeri. Setelah 
bertahun-tahun berkembang, Canton 
Fair telah menjadi platform promosi 
nomor satu untuk perdagangan luar 
negeri Tiongkok, yang dikenal sebagai 
barometer dan baling-baling cuaca 
perdagangan luar negeri Tiongkok, dan 
merupakan jendela, lambang dan simbol 
keterbukaan Tiongkok ke dunia luar.

Pada sesi ke-126, akumulasi transaksi 
ekspor Canton Fair berjumlah sekitar 
US $ 14126 miliar, dan sekitar 8,99 juta 
pembeli luar negeri menghadiri Pamer-
an tersebut. Saat ini, setiap sesi Canton 
Fair memiliki skala pameran 1,185 juta 
meter persegi, dengan hampir 26.000 
peserta pameran dalam dan luar negeri, 
dan sekitar 200.000 pembeli luar negeri 
dari lebih dari 210 negara dan wilayah.

Pada tahun 2021, karena epidemi 
pneumonia mahkota baru global terus 
menyebar dan perdagangan internasi-
onal sangat terpengaruh, Canton Fair 
ke-127 hingga ke-128 telah diadakan 
secara online satu demi satu. Ini adalah 
keputusan penting yang dibuat oleh 
Komite Sentral Partai dan Dewan Negara 
untuk secara aktif menanggapi dampak 
epidemi, untuk mengoordinasikan pro-
mosi pencegahan dan pengendalian 
epidemi, dan pembangunan ekonomi 
dan sosial, dan sangat penting. Pada 
Canton Fair ke-128, 26.000 peserta 
pameran domestik dan asing meng-
gunakan platform online Canton Fair 
untuk menampilkan produk, pemasaran 
langsung, dan negosiasi online, menarik 
pembeli dari 226 negara dan wilayah 
untuk mendaftar ke pameran, dan dis-
tribusi sumber pembeli asal mence-
tak rekor sejarah. Canton Fair berhasil 
diselenggarakan secara online, menje-

lajahi jalur baru untuk pengembangan 
perdagangan internasional, meletakkan 
dasar yang kokoh untuk pengembangan 
terintegrasi online dan offline, memain-
kan peran lebih baik sebagai platform 
pembukaan serba guna, dan member-
ikan kontribusi positif untuk mensta-
bilkan dasar-dasar perdagangan luar 
negeri dan investasi asing. Ini menun-
jukkan kepada komunitas internasional 
tekad kuat Tiongkok untuk memperluas 
keterbukaannya dan bekerja keras untuk 
menjaga keamanan rantai industri dan 
rantai pasokan internasional.

Di masa depan, Canton Fair akan 
secara aktif melayani babak baru pem-
bukaan tingkat tinggi negara saya untuk 
dunia luar, membantu membangun pola 
pembangunan baru, terus meningkat-
kan tingkat internasionalisasi, spesi-
alisasi, pemasaran, dan informatisasi, 
dan berusaha untuk mempromosikan 
pengembangan terintegrasi online dan 
offline terintegrasi, dan menciptakan 
yang tidak pernah berakhir The Canton 
Fair akan membantu perusahaan China 
dan asing untuk membuka pasar yang 
lebih luas dan memberikan kontribusi 
baru untuk pengembangan ekonomi 
dunia terbuka.

China Foreign Trade Center ada-
lah lembaga yang berada langsung di 
bawah Kementerian Perdagangan dan 

terutama bertanggung jawab untuk 
menyelenggarakan Pameran Impor dan 
Ekspor Tiongkok (juga dikenal sebagai 
Pameran Kanton). Dengan lebih dari 
60 tahun pengalaman pameran pro-
fesional, kinerja luar biasa dan layanan 
profesional, China Foreign Trade Center 
telah berhasil menempati posisi penting 
dalam industri pameran di Tiongkok 
dan dunia.

Pusat Perdagangan Luar Negeri 
Tiongkok didirikan di bawah Pusat Per-
dagangan Luar Negeri Tiongkok. Bisnis 
utamanya adalah menyelenggarakan 
berbagai pameran profesional berskala 
besar; mengoperasikan ruang pameran 
Canton Fair; mengoperasikan proyek 
pameran, hotel, katering, periklanan, 
perjalanan bisnis dan serangkaian bisnis 
dalam rantai industri pameran, seperti 
manajemen properti dan perdagangan 
impor dan ekspor.

Data dirangkum 
dan diolah dari berbagai 

sumber oleh :
Dr. Andy Kurniawan Bong, 

SE, MBA. 
Dosen Senior.
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Memperkuat daya saing menjadi upaya 
yang diprioritaskan Bupati Purworejo RH Agus 
Bastian SE, MM. agar Kabupaten Purworejo 
memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif 
dalam bidang Sumberdaya Manusia, Pertanian, 
Pertumbuhan Ekonomi, Pelayanan Publik dan 
Infrastruktur. Jika ini dapat dilakukan di jalur 
yang benar, tidak menutup kemungkinan   visi 
pembangunan Kabupaten Purworejo  yakni 
Purworejo Berdaya Saing Tahun 2025,  dapat 
tercapai.

Visi ini dijalankan setelah Agus Bastian  
bersama   Yuli Hastuti SH dilantik  sebagai Bupati 
dan Wakil Bupati Purworejo periode 2021-2026 
oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
pada 26 Februari 2021. Jabatan sebagai Bupati 
dan Wakil Bupatan  merupakan jabatan yang 
kali kedua dipegang  Agus dan Yuli. Setelah 
dilantik Bupati Agus langsung bergerak cepat 
bekerja untuk mencapai visi yang  diusung. 

“Purworejo Berdaya Saing 2025 yang kami gaungkan 
dan jadikan visi pembangunan lima tahun kedepan, dapat 
menjadi semangat baru dalam menjalankan roda pemerintahan 
kedepan,” kata Bupati Agus

Visi yang diusung ini dijabarkan ke dalam lima misi  
yang diberi nama   ‘Panca Daya Saing’. Misi pertama yakni 
meningkatkan daya saing sumberdaya manusia yang unggul 
dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan 
keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.

Ada beberapa program unggulan yang terdapat di 
dalam misi pertama ini, di antaranya peningkatan kualitas 
pendidikan, penuntasan regrouping SD tanpa ada ekses, 
pembenahan sarana prasarana pendidikan SD maupun SMP. 
Pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar dan kekinian.

BUPATI PURWOREJO AGUS BASTIAN

CANANGKAN 
VISI PURWOREJO
BERDAYA SAING 2025
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“Selain itu, juga ada  pemenuhan 
akses pelayanan kesehatan dasar yang 
menjangkau semua daur kehidupan 
serta pelayanan kesehatan pada 1000 
hari kehidupan pertama atau usia emas 
(golden age),” ungkap Bupati Agus.

Misi kedua, meningkatkan daya 
saing sektor pertanian dalam arti luas yang 
sinergi dengan pengembangan UMKM, 
perdagangan dan industri. Dengan program 
unggulan, peningkatan kualitas produk 
pertanian dan produktivitas pertanian 
serta modernisasi alat alat pertanian.

“Selain itu juga peningkatan 
kualitas dan kuantitas komoditas unggulan 
Purworejo, seperti beras, kelapa, durian, 
manggis agar mampu bersaing dengan 
produk daerah lain,” ujar Bupati dua 
periode ini.

Seperti diketahui, sejumlah 
komoditas pertanian semakin meningkat 
permintaan pasar, baik pasar domestik 
maupun internasional. Hal tersebut tak 
lepas dari peran kepemimpinan sang Bupati 
di periode pertama, yang memberikan 
perhatian lebih pada sektor pertanian.

“Beberapa produksi pertanian 
Purworejo seperti beras, kelapa, durian, 
kopi, empon-empon, kambing ras 
Kaligesing dan masih banyak lagi yang lain 
yang sudah memiliki brand dan pemasaran 
yang bagus. Belum lagi beberapa produk 
turunan dan produk olahan  dari sektor 

pertanian, juga sudah merambah, tidak 
hanya di skala lokal dan regional saja, 
tetapi sebagian sudah masuk ke pasar 
ekspor,” jelas Bupati Agus.

Misi ketiga,  meningkatkan daya 
saing pertumbuhan ekonomi daerah 
berbasis UMKM, perdagangan, industri 
serta potensi pariwisata dan seni budaya. 
Dengan program unggulan, peningkatan 
kreativitas, inovasi dan pemberdayaan 
UMKM.

“Melalui “Tresno Purworejo 
Larisi Purworejo”, ASN diminta agar 
menggunakan beras premium dan produk 

lokal Purworejo,” kata Bupati.
Selain itu, meningkatkan investasi 

juga menjadi prioritas. bersamaan dengan  
memaksimalkan  pelayanan yang cepat, 
tepat dan transparan didukung Mall 
Pelayanan Publik yang representatif.

Sementara itu di sektor pariwisata, 
Bupat Agus ingin menjadikan pariwisata 
pantai Dewa Ruci yang berada di Desa 
Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, 
Kabupaten Purworejo,sebagai destinasi 
wisata berkelas internasional

Langkah ini untuk menjawab 
tempat wisata berkelas yang berada paling 
dekat dengan Yogyakarta International 
Airport (YIA) di Kecamatan Temon, 
Kabupaten Kulonprogo, DIJ.

 Realisasi peningkatan taraf 
tersebut belum dilakukan dalam waktu 
dekat. Namun, setidaknya langkah untuk 
menggaet wisatawan internasional telah 
dilakukan.Perencanaan peningkatan 
kualitas kawasan Pantai Dewaruci akan 
dilakukan pada 2021-2022. Realisasinya 
baru dimulai 2023.

“Namun demikian destinasi wisata 
yang lain berbasis pada seni budaya lokal 
tetap kita kelola dengan baik supaya lebih 
menarik untuk menyongsong Romansa 
Purworejo tahap 2,” katanya.

Dibidang perdagangan, 
Pasar Purworejo yang sudah selesai 
dibangun tahun 2020, diharapkan dapat 
didayagunakan seoptimal mungkin 
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sebagai magnet pertumbuhan ekonomi. 
Revitalisasi pasar daerah maupun pasar 
desa untuk diprogramkan di tahun 2022.

Misi keempat, meningkatkan 
daya saing kualitas pelayanan publik dan 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
(good governance). Dengan program 
unggulan : pelatihan kompetensi bagi 
ASN agar profesional dan berdaya guna.

Optimalisasi kanal aplikasi PORJO 
dan forum Critical Voice Point untuk 
menerima kritik, saran dan masukan, 
juga tetap dilakukan guna perbaikan 

tata kelola pemerintahan Kabupaten 
Purworejo.

“Strategi peningkatan kualitas 
pelayanan publik dan pemerintahan 
yang baik merupakan salah satu cara 
yang perlu terus dikuatkan di semua 
lini pemerintah daerah untuk dapat 
menangkap peluang emas tersebut. 
Melalui optimalisasi pelayanan publik dan 
penyelenggaraan pemerintah diharapkan 
mampu mencapai daya saing pelayanan 
publik dan pemerintahan yang baik,” 
terang Bupati Agus.

Misi kelima, meningkatkan daya 
saing sarana prasarana dan infrastruktur 
yang didukung kemajuan teknologi 
informasi. Dengan program unggulan, 
penyediaan akses infrastruktur dasar 
yang aman, layak dan sehat.

Selanjutnya, akses masyarakat 
terhadap kebutuhan dasar air minum, 
kebutuhan dasar sanitasi, jalan, 
persampahan dan perumahan serta 
telekomunikasi dan informasi yang  
tercukupi dan memadai. Juga mewujudkan 
Purworejo Terang secara bertahap dan 
bebas jalan berlubang.

Selain itu, mewujudkan Perkotaan 
Purworejo dan Kutoarjo lebih indah, 
menarik, dan nyaman untuk tinggal 
dengan penyediaan sarana prasarana 
perkotaan yang memadai. Sehingga dapat 
menjadi magnet bagi pengembangan 
urban dan desa-desa disekitarnya dan 
dapat memiliki daya tarik bagi para 
investor untuk menanamkan modalnya 
di Kabupaten Purworejo.

“Semua desa juga akan dapat 
terjangkau teknologi informasi/internet 
sehingga terwujud smart village. Dengan 
sinergitas dan peran serta semua pihak 
kami harapkan visi, visi dan program 
unggulan ini dapat terwujud,” imbuhnya.

PROFIL:

NAMA LENGKAP :
R.H Agus Bastian, SE, MM 

 
TEMPAT TANGGAL LAHIR
Karawang, 14 Agustus 1959

KARIR
Sebelum menjalankan tugasnya 

sebagai Bupati periode 2021-2026, 
Agus Bastian juga pernah mengemban 
tugas yang sama sebagai Bupati untuk 

periode 2015-2020. Ia juga pernah 
menjadi anggota DPR RI periode 
2009-2014 dari Partai Demokrat 

mewakili Yogyakarta.
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Grand Final Pemilihan Putra 
Putri Pariwisata Nusantara 2021 secara 
virtual yang diselenggarakan Yayasan 
EL JOHN Indonesia  pada Sabtu malam, 
20 Maret 2021, berlangsung sukses. 
Keluar sebagai pemenang yakni Galih 
Yoga Saputro mewakili Provinsi Banten 
sebagai Putra Pariwisata Nusantara 
2021 dan Afida Salsabila Azzahra dari 
Jawa Timur yang meraih  gelar Putri 
Pariwisata Nusantara 2021.

Galih dan Afida berhasil mencuri 
perhatian para juri melalui penampilan 
menawannya di puncak pemilihan yang 
disiarkan langsung oleh EL JOHN TV ini.

Ada lima juri panel yang menilai 
penampilan para finalis yakni  Founder 
& Chairwoman Indonesia Gastronomy 
Network, Vita Datau sebagai ketua, 
kemudian untuk empat juri anggota 
diisi oleh Kosmas Harefa (Asdep Bidang 

GALIH YOGA SAPUTRO DAN AFIDA SALSABILA
RAIH GELAR PUTRA PUTRI PARIWISATA NUSANTARA 2021

Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Kemenko Marves), Andara Rainy (Putri 
Pariwisata Indonesia 2009), Nordianto 

Hartoyo Hasan (Putra Pariwisata 
Nusantara 2017) dan  Adi Pratama, M.Psi. 
(Digital Marketing Enthusiast). Sementara 
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Founder Yayasan EL JOHN Indonesia 
Martinus Johnnie Sugiarto menjadi juri 
kehormatan.

Sebelum meraih gelar juara, Galih 
dan Afida masuk di 10 besar dan 5 besar. 
Para finalis yang masuk 5 besar termasuk 
Galih dan Afida harus menjalani sesi tanya 
jawab. Dalam sesi ini, Galih mendapat 
pertanyaan dari juri mengenai apa yang 
harus dilakukan Galih untuk mendorong 
masyarakat untuk mendukung program 
pariwisata yang ditetap pemerintah.

Sedangkan untuk Afida, mendapat 
pertanyaan mengapa pariwisata menjadi 
sektor yang sangat penting dalam 
membantu perekonomian nasional. 
Keduanya menjawab pertanyaan  dengan 
lugas dan tepat. Penampilan Galih dan 
Afida maupun para finalis lainnya tak 
hanya mendapat penilaian saat grand 
final, namun penilaian kepada finalis 
sudah dilakukan sejak masa karantina.

Selain Galih dan Afida, empat 
finalis yang masuk lima besar, baik putra 
dan Putri juga mendapatkan gelar. Untuk 
putra yang meraih gelar yakni adalah 
Muhammad Riqbi dari Kalimantan Barat 
(Putra Anti Narkoba 2021), Fadhlun Munir 
Pauspaus dari Papua (Putra Agrowisata 
Indonesia 2021), Risky Abdullah Saidi 
dari Aceh (Putra Kopi Indonesia 2021) 
dan  Muhammad Raihan Habibi dari 
Jawa timur (Putra Generasi Pesona 

Indonesia 2021).
Untuk Putri yang mendapat gelar, 

adalah Nur Afrah Maryam Insani dari DKI 
Jakata (Putri Antinarkoba 2021), Yokbet 
Merauje dari Papua (Putri Agrowisata 
Indonesia 2021), Dhiyana Alya Nafra dari 
Sumatera Barat (Putri Kopi Indonesia 
2021) dan Valentiara Rambu Mbuana dari 
NTT (Putri Generasi Pesona Indonesia 
2021)

Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto 
mengucapkan selamat kepada finalis 
yang meraih gelar. Menurut Johnnie, 
semua finalis yang ikut di kontes paling 
bergengsi di Indonesia ini, merupakan 
pemenang yang dapat memberikan 
kontribusi besar kepada sektor pariwisata 
di negeri ini.

“Buat finalis, menang atau kalah 
anda semuanya sudah menjadi pemenang 
untuk mempromosikan pariwisata Indo-
nesia,” ujar Tokoh Pariwisata Nasional ini.

“Saya ucapin terima kasih kepada 
para finalis, kepada keluarga finalis  yang 
mendukung putra putrinya agar tetap 
mengikuti karantina secara virtual dari 
awal sampai pada saat ini yakni grand 
final. Terima kasih atas partisipasi anda,” 
tambah Johnnie.

Hal senada juga disampaikan 
Ketua Dewan Juri  Vita Datau. Founder 
& Chairwoman Indonesia Gastronomy 

Network ini mengatakan para finalis 
merupakan para generasi yang hebat , 
luar biasa dan mempunyai tekad yang 
kuat untuk bekerja dengan sungguh-
sungguh.

“Pada akhirnya sukses seseorang 
ditunjukan dengan kerja yang tulus, 
kerja yang sungguh-sungguh dan 
konsisten. Artinya kalian semua harus 
tetap berkontribusi dan memberikan 
manfaat bagi pariwisata dan ekonomi 
kreatif Indonesia. Lalu tetap menjadi 
agen-agen perubahan untuk hal-hal yang 
baik bagi manusia, lingkungan sekitar 
dan Indonesia tercita khususnya di era 
new normal,” ungkap Vita.

Dalam grand final ini, dihadirkan   
Putra Pariwisata Nusantara 2019 
Muhammad Fadly dan Putri Pariwisata 
Nusantara 2019. Puja Lestari. Keduanya 
menyampaikan curahan hatinya saat 
bertugas menjadi seorang Putra dan 
Putri Pariwisata Nusantara 2019 selama 
satu tahun. (Sigit)
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Sabtu, 20 Maret 2021 menjadi hari yang berbahagia bagi 
Galih Yoga Saputro dan Afida Salsabila Azzahra. Di hari 
itu, keduanya meraih gelar tertinggi  di kontes pageant 
paling bergengsi di Indonesia,  yaitu Grand Final   Putra 

Putri Pariwisata Nusantara 2021 secara virtual yang disiarkan 
langsung EL JOHN TV. Gelar itu,  yakni  Putra Pariwisata 
Nusantara 2021 untuk Galih dan Putri Pariwisata Nusantara 
2021 yang diterima Afida.

Galih tak mengira namanya keluar sebagai juara pertama di kontes ini, 
padahal ia hanya menargetkan masuk di 5 besar. Rasa syukur tak terhingga pun 
diucapkan pemuda  kelahiran  30 Juli 1997 ini atas 
prestasinya tersebut.

“Sejujurnya target awal itu sampai top 
five saja. Saya percaya hasil akhirnya sesuai 
dengan proses karantina gitu. Jadi ketika 
masuk top five semua sudah pantas juara 
satu. Target saya adalah saya melakukan 
yang terbaik dan bisa membawa gelar 
juara,” katga Galih saat diwawancarai 
tim liputan Travel Club

Galih mengucapkan terima 
kasih kepada kedua orang tua yang 
membantunya selama menjalani 
karantina hingga meraih gelar 
prestisius ini.

Tak lupa Kepada Yayasan 
EL JOHN Indonesia, Galih juga 
menyampaikan terima kasih atas 
kepercayaan untuk mengemban 
amanah ini. Selain itu,. ucapan 
terima kasih juga disampaikan 
Galih kepada para juri yang fair 
dalam melakukan penilaian.

“Terima kasih atas 
kepercayaannya dari Yayasan EL 
JOHN Indonesia, Daddy Martinus 
Johnnie Sugiarto, Pak Widi dan 
seluruh dewan juri yang telah 
mempercayakan dan memberikan 
assessment yang sangat fair kepada 
kita semua, semoga saya bisa amanah 
menjalankan tanggung jawab 

GALIH DAN AFIDA UCAPKAN RASA SYUKUR

RAIH GELAR TERTINGGI
DI KONTES P3N 2021
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ini,” ucap lulusan Universitas Jenderal 
Soedirman ini.

Galih pun siap bekerjasama 
dengan Yayasan EL JOHN Indonesia, 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif maupun pihak lainnya untuk 
memulihkan kembali sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif (parekraf) di tengah 
pandemi Covid -19.

“Segala pelayanan, segala 
konsistensi dan juga integritas dari 
Yayasan EL JOHN Indonesia menjadi 
sebuah kehormatan bagi saya dan 
tentunya senang banget. Apalagi bisa 
bekerjasama dengan Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya 
sangat antusias,” ujar Galih.

Hal senada juga disampaikan 
Afida. Kepada tim Liputan EL JOHN News, 
Afida menyatakan kesiapannya membantu 
Kemenparekraf dalam mengembalikan 
kejayaan sektor pariwisata dan juga 
berkolaborasi dengan pemangku 
kepentingan lainnya, termasuk Yayasan 
EL JOHN Indonesia.

“Kalau untuk berkolaborasi, Afida 
sangat siap dan bukan hanya dari pihak 
pemerintahan tetapi kita sebagai generasi 
muda, kita harus siap membantu apalagi 
dalam kondisi pandemi ini dalam sektor 
industri pariwisata, terutama Putra Putri 
Pariwisata Nusantara di setiap provinsinya 
masing-masing,” ungkap gadis cantik 
kelahiran Blitar ini.

Afida berharap, tahun kedua 
pandemi ini, industri pariwisata dapat 
bangkit kembali sehingga berimbas pada 
meningkatnya perekonomian masyarakat.

“Pandemi ini sudah tahun berjalan 
ya, saya berharap industri pariwisata 
dapat bangkit kembali dan menerapkan 
protokol Kesehatan dengan baik dan 
pastinya dapat memulihkan perekonomian 
masyarakat,” harap Afida.

Afida juga bersyukur atas prestasi 
yang diraihnya. Ia menyebut prestasi ini 
menjadi kebahagiaan yang tak terhingga, 
karena diraih dengan penuh perjuangan.

“Semua finalis mempunyai 
kelebihannya masing-masing dan pantas 

menjadi juara, namun saya tak mengira 
ternyata  saya yang terpilih menyandang 
gelar ini,” kata Afida kepada tim liputan 
EL JOHN News.

Dalam kesempatan ini Afida juga 
menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah menjadi  
bagian dari perjuangan Afida dalam 
menjalani kontes ini.

“Terima kasih kepada daddy 
Johnnie yang telah mengamanahkan 
gelar Putri Pariwisata Nusantara 2021 
kepada Afida, seluruh dewan juri, seluruh 
panitia yang telah bekerja luar biasa, 
kedua orang tua Afida yang selalu support 
doakan tiada henti, keluarga Afida juga, 
teman-teman terutama tim Jawa Timur 
yang support aku, yang tahu perjalanan 
aku dari awal sampai grand final kemarin, 
dan terus dukung Afida, karena Afida 
butuh dukungan kalian,”ujar mahasiswi 
Universitas Brawijaya ini. (Sigit)
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Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus  Johnnie Sugiarto 
mengatakan kontes pemilihan Putra 
Putri Pariwisata Nusantara merupakan 
salah satu kontes yang diselenggarakan 
Yayasan EL JOHN Indonesia secara rutin 
setiap tahunnya,  untuk membantu 
Pemerintah   mempromosikan pariwisata 
Indonesia.

Hal tersebut  disampaikan Tokoh 
Pariwisata Nasional ini,  saat memberikan 
kata  sambutan pada acara Grand Final 
Pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 
2021 secara virtual dan disiarkan langsung 
oleh EL JOHN TV, Sabtu malam, 20 
Maret 2021.

KONTES P3N SEBAGAI BENTUK KOMITMEN 
YAYASAN EL JOHN INDONESIA

PROMOSIKAN PARIWISATA
“Semoga event ini bisa mendorong 

dan juga bisa mempromosikan objek-
objek dan destinasi-destinasi yang ada 
di provinsi masing-masing,” kata Johnnie.

Johnnie juga  mendorong kepada 
finalis untuk gencar melakukan promosi 
pariwisata di daerahnya. Finalis yang ikut 
di kontes paling bergengsi di Indonesia 
ini, merupakan pemenang yang dapat 
memberikan kontribusi besar kepada 
sektor pariwisata di negeri ini.

“Buat finalis, menang atau kalah 
anda semuanya sudah menjadi pemenang 
untuk mempromosikan pariwisata 
Indonesia,” ujar CEO EL JOHN Media ini.

Selain itu, menurut Johnnie kontes 

ini juga sebagai  komitmen Yayasan EL 
JOHN Indonesia dalam melahirkan talenta 
muda berbakat di bidang pariwisata, 
meskipun di tengah pandemi Covid-19.

“Walaupun dalam kondisi pandemi 
kita tetap semangat menyelenggarakan 
event-event sesuai dengan komitmen kita. 
Kita selalu menyelenggarakan pemilihan 
berbagai event, kali ini event Putra Putri 
Pariwisata Nusantara 2021,’’ ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Johnnie 
mengucapkan terima kasih kepada 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf) yang mendukung 
terselenggaranya kontes ini. Ucapan 
terima kasih juga dilontarkan kepada 
seluruh Gubernur dan Dinas Pariwisata 
Provinsi yang telah mengirimkan duta 
pariwisatanya mengikuti  ajang ini.

Saya juga ingin mengucapkan 
terima kasih kepada Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 
Indonesia, terima kasih telah mensupport 
program ini, sehingga program ini dapat 
berjalan dengan lancar  dengan baik. 
Kepada semua Gubernur di seluruh 
Indonesia dan Dinas Pariwisata Provinsi 
yang sudah mengirimkan Putra Putri 
terbaiknya untuk ikut dalam ajang ini. Saya 
sampaikan penghargaan dan terima kasih 
yang sebesar-besarnya,” ucap Johnnie.

Selain itu, Johnnie juga tak lupa 
mengucapkan terima kasih para dewan 
juri yang membantu pelaksanaan kontes 
ini dari awal. Kehadiran para dewan juri 
menambah motivasi untuk para finalis.

“Dalam kesempatan yang luar 
biasa ini, saya ingin menyampaikan 
terima kasih kepada ibu-ibu ketua  Dewan 
Juri yang telah bersama-sama dengan 
tim dewan juri membantu memberikan 
pembekalan dan memberikan penilaian, 
sehingga event ini bisa berjalan, mulai 
dari karantina, pembekalan, sampai ke 
grand final.’’ tutur Johnnie.

Seperti diketahui Pemilihan 
Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 
dimenangkan oleh Galih Yoga Saputro 
mewakili Provinsi Banten sebagai Putra 
Pariwisata Nusantara 2021 dan untuk 
gelar  Putri Pariwisata Nusantara 2021  
diraih oleh Afida Salsabila Azzahra dari 
Jawa Timur. (Sigit)
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Putra Pariwisata Nusantara 2019 
Muhammad Fadly dan Putri Paiwisata 
Nusantara 2019 Puja Lestari menyam-
paikan curahan hatinya saat Grand Final 
Pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusan-
tara 2021 yang dilangsungkan secara 
virtual dan disiarkan langsung oleh EL 
JOHN TV, Sabtu malam (20/3/2021).

Curahan ini disampaikan keduanya  
selama bertugas satu tahun menjadi 
Putra Putri Pariwisata Nusantara 2019, 
melalui video farewell.

Muhammad Fadly  mengatakan 
dirinya bangga menjadi Putra Pariwisata 
Nusantara 2019, karena banyak pelajaran 
dan pengalaman yang  dipetik. Gelar 
tertinggi yang diraih Fadly ini mem-
bantu dirinya untuk memperkenalkan 
lebih jauh tentang tanah kelahirannya 
yakni Kabupaten Tojo Una Una Provinsi 
Sulawesi Tengah

“Ketika nama saya disebut sebagai 
pemenang Putra Pariwisata Nusantara 
2019, banyak hal yang berubah dalam 
hidup ku. Dari fajar hingga senja, dari 
pagi hingga malam, dari suka maupun 
duka,” ucap Fadly

“Putra Putri Pariwisata Nusantara 
mengajarkan banyak hal dan bisa men-
gangkat nama daerah saya Kabupaten 
Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah 
untuk dikenal banyak orang. Hari ini 
bukan akhir perjalanan saya sebagai 

MUHAMMAD FADLY 
DAN PUJA LESTARI
BANGGA 
MENJADI 
PUTRA PUTRI 
PARIWISATA 
2019

Putra Pariwisata Nusantara 2019, namun 
sebagai pijak untuk lebih mengembangkan  
dan lebih berkontribusi bagi pariwisata 
Indonesia,” tambahnya.

Fadly mengajak generasi muda 
untuk berani berperan aktif membawa 
kejayaan pariwisata dan ekonomi kreatif. 
Pasalnya generasi muda merupakan 
generasi yang melek teknologi sehingga 
mudah untuk  memperkenalkan  sektor 
pariwisata maupun ekonomi kreatif 
kepada dunia.

“Anak muda bisa mengambil 
peran dalam pengembangan pariwisata 
dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. 

Memanfaatkan teknologi yang semakin 
akrab dengan generasi muda saat ini, 
mempromosikan juga  peningkatan pen-
galaman dalam berwisata,”  ajak Fadly.

Hal senada juga disampaikan 
Putri Pariwisata Nusantara 2019 Puja 
Lestari. Pada curahan hatinya, Puja men-
yampaikan ucapan terima kasih kepada 
Founder Yayasan EL JOHN Indonesia 
Martinus Johnnie Sugiarto yang telah 
mempercayakannya mengemban tugas 
mulia ini selama satu tahun.

Ucapan terima kasih juga dilon-
tarkan Puja kepada keluarga tercinta dan 
para pendukungnya yang selalu setia 
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mendukung Puja sehingga mendapat 
gelar tertinggi ini.

“Terima kasih daddy Martinus 
Johnnie Sugiarto beserta staf EL JOHN 
Indonesia, keluarga tercinta, seluruh 
sponsor yang telah mensupport saya, 
sahabat saya pageant lover dan kepada 
semua orang yang saya temui yang telah 
mendukung saya selama saya menyan-
dang gelar tanggung jawab ini,” ujar Puja.

Punya mengungkapkan rasa 

syukur telah menyandang gelar Putri 
Pariwisata Nusantara 2019. Gelar ini 
telah telah banyak mengubah dirinya 
menjadi pribadi yang lebih baik dan 
lebih dewasa.

“Saya Puja Lestari menjadi Putri 
Pariwisata Nusantara 2019, banyak sekali 
pelajaran yang saya dapatkan, saya bisa 
menjadi pribadi yang lebih baik lagi, 
menjadi pribadi yang lebih dewasa, ban-
yak pengalaman yang saya raih, banyak 

sekali perjalanan yang pastinya yang 
menjadikan saya menjadi lebih dewasa 
dan juga selalu berusaha yang terbaik 
untuk Indonesia, yang pastinya juga 
berusaha untuk menjadi inspirasi sesame 
kita generasi Indonesia,” ungkap Puja.

Sebagai binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia, Puja pernah sukses meng-
harumkan nama Indonesia di kontes 
pageant dunia yani di pemilihan Miss 
University 2019  yang dilangsungkan 
di Seoul, Korea Selatan, Di kontes itu, 
Puja meraih gelar   World Miss University 
Peace 2019.

Kepada para finalis Putra Putri 
Pariwisata Nusantara, Puja berharap 
untuk tak lelah bekerja demi kebangkitan 
pariwisata dan ekonomi kreatif  yang telah 
lama tertidur akibat pandemi Covid-19.

“Harapan saya kepada seluruh 
finalis, semoga beserta teman-teman, 
generasi muda untuk terus bekerja keras 
untuk memajukan pariwisata Indonesia 
dan terus menginspirasi semua,” harap 
Puja. (Sigit)
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Para finalis mendapat apresiasi 
dari lima juri panel atas kerja kerasnya 
dalam mengikuti pemilihan Putra Putri 
Pariwisata Nusantara 2021. Ucapan apresi-
asi disampaikan Ketua Juri yakni Founder 
& Chairwoman Indonesia Gastronomy 
Network  Vita Datau saat berlangsungnya 
Grand Final Putra Putri Pariwisata Nusan-
tara 2021 yang digelar secara virtual dan 
ditayangkan langsung oleh EL JOHN TV, 
Sabtu malam, 20 Maret 2021. 

Kemudian  untuk empat juri anggota,  
diisi oleh Kosmas Harefa (Asdep Bidang 
Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Kemenko Marves), Andara Rainy (Putri Pari-
wisata Indonesia 2009), Nordianto Hartoyo 
Hasan (Putra Pariwisata Nusantara 2017) 
dan  Adi Pratama, M.Psi. (Digital Marketing 
Enthusiast). Sementara Founder Yayasan EL 
JOHN Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto 
menjadi juri kehormatan.

Vita menyebut semua finalis adalah 
pemenang dan patut mendapat apresiasi 
karena keseriusannya dalam mengikuti 
kontes paling bergengsi di Indonesia ini.

“Kalian semua hebat-hebat dan 
kalian semua luar biasa, all out yaitu sung-
guh-sungguh tetapi siapa pun yang men-
jadi pemenangnya malam ini, kalian tetap 

WAKILI JURI, VITA DATAU SEBUT
PARA FINALIS P3N 2021 ADALAH PEMENANG

yang terbaik,” kata Tenaga Ahli Menteri 
Pariwisata Bidang Manajemen Strategis 
era Arief Yahya ini.

Vita memberikan semangat kepa-
da finalis untuk mengambil peran dalam 
mengembangkan dan memajukan sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif  (parekraf). 
Kehadiran para finalis yang notabenenya 
para generasi muda sangat dibutuhkan 
untuk membawa perubahan negeri ini ke 
arah yang lebih baik.

“Pada akhirnya sukses seseorang 
ditunjukan dengan kerja yang tulus, kerja 
yang sungguh-sungguh dan konsisten. Art-
inya kalian semua harus tetap berkontribusi 
dan memberikan manfaat bagi pariwisata 
dan ekonomi kreatif Indonesia. Lalu tetap 
menjadi agen-agen perubahan untuk hal-hal 
yang baik bagi manusia, lingkungan sekitar 
dan Indonesia tercita khususnya di era new 
normal,” ucap Vita.

Sebelumnya saat mengisi pem-
bekalan, Vita juga telah memberikan  pesan 
kepada para finalis, salah satunya mendorong 
finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 
untuk gencar mempromosikan pariwisata 
Indonesia melalui media sosia

Menurut Vita,  generasi muda mer-
upakan generasi yang melek teknologi dan 

memiliki pengikut di media sosial yang 
tidak sedikit, apalagi kini masuk dalam 
kontes-kontes pageant.

“Karena kalian ini anak-anak yang 
tergolong fasih menggunakan teknologi. 
Jadi peran kalian sangat dibutuhkan untuk 
mempromosikan pariwisata menggunakan 
konsep digital marketing. Kalau bisa, bisa 
jadi viral bagaimana caranya,” ujar Vita.

Vita menjelaskan, mempromosikan 
pariwisata di media sosial harus mem-
perhatikan narasi dan foto, tidak hanya 
sekedar memposting foto,  setelah itu 
tanpa didukung narasi yang meyakinkan 
pembaca.   Hal ini penting karena agar ada 
daya tarik bagi masyarakat untuk datang 
ke destinasi yang dipromosikan.

“Narasi dan foto itu harus bisa ber-
bicara  dan ini sifatnya soft selling loh, kita 
ga jual ayo datang-datang ke destinasi, 
no, anak milenial ga suka dipaksa datang 
ke suatu tempat terus terpengaruh. Dia 
harus datang karena hatinya. Jadi kalian 
harus tau bagaimana berkomunikasinya,” 
terang Vita.v

Seperti diinformasikan, kontes ini 
dimenangkan Galih Yoga Saputro mewakili 
Provinsi Banten dan Afida Salsabila Azzahra 
dari Jawa Timur. Atas penilaian dari juri, 
Galih berhak meraih gelar Putra Pariwisata 
Indonesia 2021, sedangkan Afida menyabet 
gelar Putri Pariwisata Nusantara 2021.

Selain Galih dan Afida, empat finalis 
yang masuk lima besar, baik putra dan Putri 
juga mendapatkan gelar. Untuk putra yang 
meraih gelar yakni adalah Muhammad 
Riqbi dari Kalimantan Barat (Putra Anti 
Narkoba 2021), Fadhlun Munir Pauspaus dari 
Papua (Putra Agrowisata Indonesia 2021), 
Risky Abdullah Saidi dari Aceh (Putra Kopi 
Indonesia 2021) dan  Muhammad Raihan 
Habibi dari Jawa timur (Putra Generasi 
Pesona Indonesia 2021).

Sementra itu, untuk Putri yang 
mendapat gelar, adalah Nur Afrah Maryam 
Insani dari DKI Jakata (Putri Antinarkoba 
2021), Yokbet Merauje dari Papua (Putri 
Agrowisata Indonesia 2021), Dhiyana Alya 
Nafra dari Sumatera Barat (Putri Kopi 
Indonesia 2021) dan Valentiara Rambu 
Mbuana dari NTT (Putri Generasi Pesona 
Indonesia 2021). (Sigit)
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tantangan saat ini maupun tantangan 
pasca pandemi.

Acara rakernas ini dibuka langsung 

oleh  Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan 
didampingi Ketua Umum PHRI Hariyadi 

Perhimpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia (PHRI) menggelar Rapat Kerja 
Nasional (Rakernas) 2021 secara hybrid 
(offline dan online), pada 18 Maret 2021. 
Untuk lokasi offline diselenggarakan di 
Hotel Grand Sahid Jakarta dan dihadiri 
peserta rakernas dengan jumlah terbatas 
serta menerapkan protokol kesehatan 
ketat.

Peserta yang hadir baik offline 
maupun online mencapai ratusan orang 
yang terdiri dari pelaku usaha perhotelan, 
restoran dan perwakilan dari lembaga 
maupun asosiasi pariwisata lainnya.

Rakernas yang berlangsung dua 
hari  (17-18 Maret 2021) ini mengambil 
tema “Menjaga Asa Memulihkan Pari-
wisata Indonesia’. Tema itu, diambil 
untuk memupuk kembali semangat dan 
optimisme pelaku industri pariwisata, 
khususnya di sektor perhotelan, agar 
dapat kembali bangkit menghadapi 

BUKA RAKERNAS
SANDIAGA UNO SAMPAIKAN POINT PENTING KEPADA PHRI

serba-serbi



dapat terlibat secara aktif dalam proses 
vaksinasi untuk membangkitkan kembali 
sektor pariwisata.

Point lainnya yang dijelaskan 
Sandiaga adalah soal program stimu-
lus dana hibah pariwisata. Terkait hal 
ini Kemenparekraf telah menggulirkan 
dana hibah sebesar Rp2,2 triliun. Dana 
tersebut diterima oleh 6,730 hotel dan 
7,630 restoran. Program ini terus berlanjut 
di tahun ini dengan alokasi anggaran 
sebesar Rp2,7 hingga 3,7 triliun.

Selanjutnya Sandiga menerang-
kan tentang pelaksanaan event. Untuk 
menggelar event di tengah pandemi, 
Sandiaga mengaku dirinya telah bertemu 
dengan Kapolri membahas tata cara 
pelaksanaan event di tengah pandemi.

Menurut Sandiaga, Kapolri men-
dukung kembali digelarnya event namun 
dengan protokol kesehatan yang ketat.

 “Jumlahnya dijaga, kalau zona 
hijau kita bisa completely offline, kalau 
zona kuning atau oranye kita bisa hybrid, 
dan kalau zona tidak memungkinkan 
bisa full online. Jadi ini sudah kita dapat 
komitmen dari Bapak Kapolri,” tuturnya.

Kemudian, program CHSE (Clean-
liness, Health, Safety, and Environmental 
sustainability). Pada tahun 2020, sebanyak 
5,853 usaha yang dinyatakan tersertifikasi. 
Terdiri dari 2,679 hotel, 2,427 restoran, 

dan 575 usaha pariwisata lainnya. Se-
dangkan, pada tahun 2021 akan ada 
perubahan yaitu Kemenparekraf akan 
membuka partisipasi sektor swasta untuk 
membantu menerapkan program CHSE.

Sementara itu, Ketua Umum PHRI 
Hariyadi Sukamdani optimis industri 
pariwisata dapat bangkit. “Pelaksanaan 
Rakernas ini juga merupakan upaya dan 
bentuk komitmen PHRI untuk memuli-
hkan kembali pariwisata nasional yang 
terpuruk karena pandemi COVID-19,” 
kata Hariyadi

Menurut Hariyadi, PHRI telah 
menjalani serangkaian program yang 
dikolaborasikan  pemangku kepentingan 
pariwisata. Program itu telah dijalani PHRI 
sejak tahun 2021, di antaranya adalah 
program Dana Hibah Pariwisata, penye-
diaan hotel untuk program repatriasi, 
dan vaksinasi bagi anggota perhotelan 
dan restoran di Indonesia.

Salah satu stakeholder  menjalin 
kolaborasi di tengah pandemi ini, yakni 
AirAsia. PHRI menggandeng maskapai 
yang identik dengan biaya murah ini, 
untuk mendorong kunjungan wisata ke 
destinasi prioritas yang saat ini sedang 
dikembangkan oleh pemerintah.

“Apabila para stakeholder saling 
berkolaborasi, maka proses pemulihan 
industri pariwisata Indonesia akan lebih 
cepat,” ujar Hariyadi. 

Sukamdani, Direktur Bidang Kelembagaan 
Kemenparekraf Reza Pahlevi dan Direktur 
Kajian Strategis Kemenparekraf  Wawan 
Rusiawan.

Dalam sambutannya, Sandiaga 
menjelaskan perkembangan penan-
ganan Covid-19 di sektor pariwisata, di 
antaranya adalah soal vaksinasi untuk 
pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 
(parekraf).

“Saya baru saja kembali dari Bali 
mendampingi Presiden Joko Widodo 
untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi 
massal di Ubud, Gianyar. Bali sebagai 
destinasi tulang punggung mendapa-
tkan tugas untuk melakukan vaksinasi 
sebanyak 2 – 2,5 juta sebelum Juni 2021. 
Dengan adanya vaksinasi ini diharapkan 
akan menekan laju penularan COVID-19 
dan confidence level Bali meningkat. 
Sehingga, sesuai dengan arahan Bapak 
Presiden, pariwisata nusantara sudah bisa 
kembali lagi ke Bali,” jelas Menparekraf.

Selain, Provinsi Bali, wilayah Ja-
bodetabek juga akan mendapat prioritas 
penerima vaksin. “Untuk vaksinasi bagi 
pelaku pariwisata di wilayah Jakarta 
sedang kita dorong, dan sudah ada titik 
terangnya, tapi saya tidak mau obral 
janji. Selain Bali, Presiden mengatakan 
bahwa di Jabodetabek juga diprioritaskan 
untuk pelaku sektor dan pelayan publik,” 
kata Sandiaga sembari berharap kepa-
da  anggota PHRI di seluruh Indonesia 
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Indonesia. Ditiadakannya mudik tahun 
agar manfaat vaksin dapat tercapai 
dengan efektif.

Namun ada pengecualian untuk 
mudik yakni diperuntukan bagi pegawai 
yang sedang melakukan perjalanan dinas. 

Bagi anda yang merencanakan 
tahun ini mudik lebaran, terpaksa harus 
ditunda, pasalnya Pemerintah telah memu-
tuskan melarang aktivitas mudik lebaran 
tahun 2021. Keputusan ini diambil setelah 
dilakukan rapat koordinasi (rakor) yang 
dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama 
sejumlah menteri dan pimpinan lembaga 
terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, 
Jumat (26/3/2021).

 “Sesuai arahan Bapak Presiden 
dan hasil keputusan rapat koordinasi 
tingkat menteri maka ditetapkan bah-
wa tahun 2021 mudik ditiadakan,” kata 
Muhadjir selesai rakor.

Muhadjir menerangkan laran-
gan ini tidak hanya berlaku untuk ASN 
(Aparatur Sipil Negara), TNI/Polri dan 
pegawai BUMN, namun juga pegawai 
swasta maupun seluruh masyarakat 

MELALUI RAKOR
PEMERINTAH PUTUSKAN LARANG MUDIK LEBARAN 2021
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akan diatur oleh kementerian/lembaga 
terkait dan untuk kegiatan keagamaan 
dalam rangka menyambut Ramadan dan 
Idulfitri juga akan diatur oleh Kemenag 
[Kementerian Agama] berkonsultasi 
dengan MUI [Majelis Ulama Indonesia] 
dan organisasi-organisasi keagamaan 
yang ada,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri 

Sosial (Mensos) Tri Rismaharini turut 
menyampaikan bahwa untuk bantuan 
sosial (bansos) selama masa cuti Idul Fitri 
akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal 
yakni pada awal bulan Mei. Khusus untuk 
bansos di DKI Jakarta dan sekitarnya, 
imbuhnya, dapat dilakukan pada minggu 
pertama atau awal minggu kedua di 
bulan Mei tersebut.

Itu pun harus memenuhi syarat yakni 
memiliki surat tugas yang ditandatan-
gani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi 
ASN dan BUMN atau surat keterangan 
dari kepala desa bagi masyarakat yang 
memiliki keperluan mendesak.

“Tentang urgensinya akan di-
tentukan oleh instansi dan perusahaan 
tempat dia bekerja. Panduannya akan 
diatur oleh Kemenpan RB [Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi], sedangkan untuk 
tanggung jawab perusahaan akan diatur 
oleh Kemnaker [Kementerian Ketenaga-
kerjaan], sedangkan yang di luar itu akan 
diatur oleh Kemendagri [Kementerian 
Dalam Negeri],” pungkas Muhadjir.

Sementara itu terkait cuti bersa-
ma, Pemerintah tetap memberlakukan 
satu hari yakni pada tanggal 12 Mei 
2021. Kepada masyarakat diminta tidak 
memanfaatkan cuti bersama itu untuk 
melakukan mobilisasi yang mengundang 
kerumunan.

 “Untuk imbauan supaya tidak 
bepergian kecuali dalam keadaan ur-
gent. Mekanismenya untuk pergerakan 
orang dan barang pada masa Idulfitri itu 
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(6,20%), Sumatera Barat (5,70%) dan 
Jambi sebesar (2,59%).

“Ekspor kita tetap rangking satu, 
tak terkecuali produk teh,” ucapnya.

Ridwan Kamil menyebut, meng-
galakan ekspor merupakan salah satu 
upaya dalam memulihkan perekonomian 
daerah yang lesu akibat pandemi Covid-19.  
Pemulihan ekonomi daerah atau recovery 
rate di Jabar t terus meningkat di angka 58 
setelah minggu sebelumnya di angka 48.

“Kalau nol ekonomi berhenti, kalau 
100 itu sudah normal. Alhamdulillah ekonomi 
Jabar hasil laporan minggu ini recovery 
rate-nya di angka 58, dua minggu lalu di 
48, kita terus bergerak,” ujarnya.

Ridwan Kamil memprediksikan 
bahwa ekonomi Jawa Barat akan tumbuh 
positif 4,5 persen pada akhir tahun 2021 
dan optimistis angka tersebut akan tercapai 
seiring bergeraknya ekonomi dan vaksinasi.

“Mudah-mudahan sesuai prediksi 
akhir tahun 2021 ekonomi Jawa Barat bisa 
tumbuh positif 4,5%, salah satunya dengan 
pergerakan ekonomi lewat ekspor teh,” 

imbuhnya.
Luas lahan perkebunan teh di Jabar 

berdasarkan Data Statistik Perkebunan 
tahun 2019 tercatat seluas 85.234 hektare. 
Terdiri dari perkebunan rakyat (45.240 Ha), 
perkebunan besar swasta (20.652 Ha) dan 
perkebunan besar Negara (19.342 Ha).

Perkebunan teh di Jabar tersebar 
di 11 Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung 
(18.968 hektare), Bandung Barat (2.900 
ha), Bogor (1.998 ha), Ciamis (174 ha), 
Cianjur (22.881 ha), Garut (6.822 ha), 
Majalengka (672 ha), Purwakarta (4.706 
ha), Subang (2.350 ha), Sukabumi (13.187 
ha), Sumedang (525 ha) dan Tasikmalaya 
(10.052 hektare).

Rata-rata produktivitas sebesar 1.519 
kilogram per hektar. Adapun produktivitas 
tertinggi berada di Kabupaten Tasikmalaya 
(1.918 kg/ha) dan terendah Kabupaten 
Majalengka (343 kg/ha).

Sementara itu, Kepala Dinas 
Perkebunan Jawa Barat Hendy Jatnika 
menuturkan, pihaknya terus memfasilitasi 
kegiatan yang menunjang peningkatan 
ekspor. Antara lain penyediaan benih teh, 
pestisida, alat pertanian, bimbingan teknis 
hingga akses pasar dan fasilitasi promosi 
produk perkebunan baik di  pasar dalam 
negeri maupun luar negeri.

 “Kami mendapat amanat untuk 
mengakselerasi peningkatan produksi dan 
daya saing komoditas perkebunan di pasar 
internasional melalui ekspor dan kegiatan 
promosi. Satu yang didorong adalah PT 
Kabepe Chakra yang merupakan eksportir 
komoditas teh,” tuturnya.

PT Kabepe Chakra yang menaungi 
para petani teh pada 2021 merencanakan 
ekspor teh sebanyak 10.400 ton dengan 
nilai sekitar Rp248,34 miliar dengan tujuan 
ke benua Afrika, Amerika, Asia, Australia 
dan Eropa serta negara Rusia.

Bank BNI Wilayah 04 Jabar tahun 
2020 telah menyalurkan KUR sebesar Rp1,6 
triliun dengan jumlah nasabah sebanyak 
12.165. Sementara penyaluran KUR khusus 
sektor pertanian sebesar Rp213,9 miliar, 
dengan nasabah sebanyak 4.728 atau 
sebesar  12,65 persen dari total penyaluran 
KUR pada tahun 2020. (Sumber Pemprov Jabar)

Produk pertanian Jawa Barat 
(Jabar) semakin diminati dunia. Hal itu 
ditunjukan dengan kembali diekspornya 
produk pertanian dari tanah pasundan 
ini. Kali ini yang diekspor adalah tes asli 
Jabar sebanyak 20 ton ke Uni Emirat Arab 
(UEA)  dengan nilai Rp614 juta.

Ekspor ini dilepas langsung Gu-
bernur Jabar Ridwan Kamil di  halaman 
Gedung Pakuan Bandung, belum lama ini.

“Kita masih terus memproduksi 
pertanian walaupun dalam kondisi Covid-19 
karena sektor ini terbukti tangguh,” katanya.

RIdwan Kamil mengatakan, ekspor 
ini patut disyukuri, pasalnya produk perta-
nian dan perkebunan di Jabar tertinggi di 
Indonesia. Dengan penambahan ekspor 
20 ton teh makan akan memperkuat nilai 
ekspor Jabar yang dapat berkontribusi 
untuk pendapatan nasional.

Khusus produk teh, kontribusi 
Jawa Barat terhadap total produksi teh 
nasional sebesar 69,15 persen, disusul 
Jawa Tengah (9,06%), Sumatera Utara 

PRODUK JABAR
KEMBALI TEMBUS DUNIA
KALI INI 20 JUTA TEH DIEKSPOR KE UEA






