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PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Allah 
SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-
Nya, penyusunan buku “Tren Industri 
Pariwisata 2021” dapat terselesaikan.
 
Tahun 2020 adalah tahun yang cukup 
berat bagi industri pariwisata. Pandemi 
COVID-19 telah memberikan dampak 
sangat signifikan terhadap pariwisata 
Indonesia. Merosotnya jumlah wisatawan 
baik domestik maupun mancanegara akibat 
dari pemberlakuan pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB) di beberapa daerah, 
serta penutupan akses internasional dari 
berbagai negara telah membuat industri 
pariwisata terpuruk.
 
Di tengah masa resesi dan masih 
berlangsungnya pandemi, harapan industri 
pariwisata untuk bangkit masih panjang. 
Namun, kepastian soal vaksinasi yang 
akan dimulai di tahun 2021 memberikan 
optimisme untuk industri ini bisa lebih 
cepat pulih.
 
Adanya pandemi COVID-19 telah 
mengubah lanskap industri pariwisata serta 
perilaku konsumen atau wisatawan yang 
telah menyesuaikan diri dengan kondisi 
new normal. Maka, para pemain di industri 
pariwisata harus bisa segera beradaptasi 
dengan ‘disrupsi’ new normal agar bisa 
bertahan dan bangkit.
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Kami bekerja sama dengan Inventure, 
sebuah perusahaan konsultan manajemen 
dan pemasaran yang banyak melakukan 
riset dan kajian terkait bisnis di masa 
pandemi, untuk membuat kajian tren 
industri pariwisata di tahun 2021 nanti. 
Fokus kajian kami prioritaskan untuk 
enam sub-sektor industri pariwisata yang 
sangat terdampak dengan adanya pandemi 
COVID-19, yaitu: akomodasi-hotel, travel 
agent, MICE, restoran, transportasi wisata, 
dan atraksi wisata.
 
Semoga dengan adanya buku kajian ini, 
bisa menjadi panduan bagi para pemain 
industri pariwisata untuk melangkah 
menghadapi tahun 2021 yang penuh 
tantangan. Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif akan selalu mendukung 
dan mendampingi seluruh stakeholder 
pariwisata demi mewujudkan pemerataan 
dan pemberdayaan masyarakat.
 
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang terlibat dalam 
penyusunan buku “Tren Industri Pariwisata 
2021”. Semoga buku ini bermanfaat dan 
menambah pengetahuan bagi pembacanya 
khususnya para pemain di industri 
pariwisata untuk bisa bertahan dan bangkit 
di tahun 2021.
Jakarta, Desember 2020   |   Deputi Bidang Kebijakan Strategis
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Di tahun 2021 kita akan menghadapi perubahan peta 
industri besar, barangkali terbesar dalam sejarah 
peradaban umat manusia.
 
COVID-19 telah meluluhlantakkan sendi-sendi 
perekonomian, industri, dan bisnis yang memaksa kita  
memasuki dunia yang sama sekali baru: A WHOLE 
NEW WORLD.
 
Di tahun 2021 kita akan menghadapi pergeseran indus-
tri maha dahsyat dan ekstrim, yang disebut sebagai: 
INDUSTRY MEGASHIFTS.
 
Bagaimana peta pergeserannya?
Secara sederhana dikelompokkan ke dalam 3  bagian 
besar yaitu pergeseran di tingkat MEGA “Changes”, 
MACRO “Competition”, dan MICRO “Customer”.
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INDUSTRI MEGASHIFT 
AFTER PANDEMIC

MEGA (CHANGES)

MACRO  (COMPETITION)

MICRO (CUSTOMER)

THE NEW 
FORCES  
OF CHANGE

THE NEW 
RULES 
OF THE GAME

THE NEW 
VALUE 
PROPOSITION

COVID-19 PROPAGATION 
& VACCINE AVAILABILITY

ACCELERATED DIGITALIZATION

SOCIETAL  ANXIETY

GLOBAL SUPPLY-CHAIN
DISRUPTION

THE RISE OF NATIONALISM

GOVERNMENT (MIS) LEADERSHIP

HYGIENE

LOW MOBILITY

LOW- TOUCH

LESS-CROWD

EMPATHIC SOCIETY

STAY AT HOME LIFESTYLE

GO VIRTUAL

BACK TO THE BOTTOM 
OF THE PYRAMID

Pergeseran di tingkat Mega mencakup perubahan-
perubahan besar di bidang teknologi, politik, regulasi, 
sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Secara umum ada 
6 perubahan besar yang terjadi di tingkat Mega ini 
yaitu:

Pergeseran di tingkat Makro mencakup perubahan-
perubahan besar yang menghasilkan peta kompetisi  
baru di era pandemi. Perubahan besar yang didorong 
oleh bencana dahsyat COVID-19 ini menghasilkan 
lanskap industri baru yang ditandai dengan empat 
karakteristik: Hygiene, Low-Touch, Less-Crowd, dan 
Low-Mobility. Perusahaan yang sukses di era pandemi 
adalah perusahaan-perusahaan yang bisa beradaptasi 
dengan 4 karakteristik tersebut. 

Itu sebabnya perusahaan di sektor industri digital 
misalnya, lebih sustainable di era pandemi karena 
bersifat low-touch. 

EMPATHIC SOCIETY
Banyaknya korban nyawa akibat COVID-19 
melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, 
welas asih, dan sarat solidaritas sosial. 

BACK TO THE BOTTOM OF THE PYRAMID
Mengacu ke Piramida Maslow, konsumen kini 
bergeser kebutuhannya dari “puncak piramida” yaitu 
aktualisasi diri, ke “dasar piramida” yaitu makan, 
kesehatan, dan keamanan jiwa-raga. 

GO VIRTUAL
Dengan adanya COVID-19 konsumen menghindari 
kontak fisik manusia, mereka baralih menggunakan 
medium virtual/digital. 

STAY AT HOME LIFESTYLE
Gaya hidup baru tinggal di rumah dengan 
aktivitas working-living-playing, karena 
adanya pembatasan sosial.
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THE FRAMEWORK
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COVID-19 GLOBAL 
STATUS UPDATE 
PER SEPTEMBER 
24, 2020

INTERNATIONAL 
TOURIST ARRIVAL 
(in million)

237,856
Kasus Baru

31,664,104
Kasus terkonfirmasi

972,221
Kematian

31,664,104 
kasus terkonfirmasi COVID-19, 
termasuk 972,221 

262,022 
TERKONFIRMASI 
+4,634 KASUS

60,064 
KASUS AKTIF 22,9% 
DARI TERKONFIRMASI

191,853 SEMBUH 
73,2% DARI 
TERKONFIRMASI

10,105 MENINGGAL 
3,9% DARI TERKONFIRMASI

KABAR TERBARU 
COVID-19 DI 
INDONESIA

Selama pandemi 
COVID-19, 
kedatangan turis 
global mengalami 
penurunan drastis 
yaitu sebesar 58% 
hingga 78% atau 
847 juta hingga 
1139 juta.

PERKEMBANGAN 
KUNJUNGAN 
WISATAWAN 
MANCANEGARA 
DI INDONESIA
(Periode Juli 2019 – Juli 2020)

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Juli 2019 - Juli 2020 (ribu kunjungan)

4,040rb  99,59%   tingkat kunjungan wisman melalui pintu masuk udara
49,859rb  83,99%   tingkat kunjungan wisman melalui pintu masuk laut
105,864rb  41,47%   tingkat kunjungan wisman melalui pintu masuk darat
159,76rb  89,12%   tingkat kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia

*year on year

PERKEMBANGAN 
TINGKAT OKUPANSI 
HOTEL BINTANG DI 
INDONESIA
(Periode Juli 2019 – Juli 2020)

BINTANG 1 BINTANG 2 BINTANG 3 BINTANG 4 BINTANG 5

41,36%

23,77%

53,17%

30,86%

54,73% 

28,61%

61,91%

28,16%

60,06%

23,28%
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Pandemi COVID-19 menyebabkan 
negara-negara di dunia 
memberlakukan lockdown. 
Terlebih di situasi saat ini, kasus 
COVID-19 masih terus bertambah. 
Akses antarnegara ditutup dan 
dampaknya maskapai penerbangan 
internasional terpaksa menutup 
rute. 

Kondisi ini menjadikan tantangan 
yang berat bagi industri pariwisata 
tak terkecuali bisnis perhotelan

Sebagai imbas dari berkurangnya 
wisatawan internasional, tingkat 
okupansi hotel di indonesia 
mengalami penurunan yang 
signifikan dari 56,73% menjadi 
28,07% selama periode Juli 2019 – 
Juli 2020 atau turun sebesar 28,66 
poin.

Penurunan tertinggi pada destinasi 
wisata Bali sebesar 59,15 poin, 
Sulawesi Utara (Manado) sebesar 
41,13 poin dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) sebesar 40,03 
poin. 
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EVENT ORGANIZER 
SUFFERING

HILANGNYA POTENSI 
REKREASI DAN MICE 
Sumber: GIPI Bali (2020)

Seiring menurunnya industri MICE di masa pandemi, 
bisnis event organizer (EO) pun turut terkena 
dampaknya. Industri EO di Tanah Air berpotensi 
rugi besar akibat wabah ini dengan estimasi potensi 
kerugian dari 1.218 EO di Indonesia berkisar Rp 2,69 
triliun sampai Rp 6,94 triliun. 

Menurut Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) saat 
ini sedikitnya 50 ribu pekerja kreatif di industri event 
terancam kehilangan pekerjaan. telah terjadi 96,43% 
kasus penundaan dan 84,86% pembatalan acara di 17 
provinsi pasca pengumuman resmi pemerintah tanggal 
2 Maret 2020.

Turnamen 
Sepak Bola UB
 
Festival Wajang 
Sedunia

Konferensi 
Organisasi 
Kepabean 
Dunia (WCO) 

Juni 2020: 
USD 13M

Juli 2020: 
USD 10M

Agu-Sep 
2020: 

USD 17M

Okt 2020: 
USD 4M

Feb - Okt 
2020

5th Festival 
Choir Sedunia 

Konferensi & 
Expo sia 
Hospital 
Management 

9th Int’s Choir 
Festival 2020

Maybank Bali 
Marathon

Asia Pasific 
Media Forum
Midwives 
Conference 

Australian 
Pharmacy 
Association 
Conference

Konferensi & 
Expo IFPSM 
Next 
Federation 
Business 
Conference 

Int’l CIDESCO 
Conference

Total Lost 
USD 310M - 
4,96T

Di samping itu, para organizers juga mengalami 
potensi kerugian pada dana-dana yang sudah telanjur 
dibayarkan atau terlanjur diproduksi. Tantangan lainnya 
adalah pinalti-pinalti atas adanya penundaan dan 
pembatalan yang diterapkan mitra bisnis seperti dari 
maskapai, hotel, tempat kegiatan, manajemen artis, 
dan lainnya.
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SITUATION 
UPDATE
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Tingginya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di 
Indonesia berdampak pada industri pariwisata di 
Indonesia. Adanya pembatasan sosial berskala besar 
dan penutupan pintu akses keluar masuk negara 
mengakibatkan penurunan pendapatan negara di 
sektor pariwisata sebesar 20,7 milyar.

Situasi ini sangat berkebalikan dibandingkan akhir 
tahun 2019 dimana industri pariwisata Indonesia 
sangat berjaya dan sukses karena di masa tersebut 
industri pariwisata sangat mendukung leisure economy.

Namun, dengan adanya pandemi, sektor pariwisata 
menjadi yang paling terpuruk dan untuk pemulihannya 
membutuhkan waktu yang cukul lama. Setidaknya 
sampai kabar vaksin diproduksi dan akan pulih total 
saat vaksin sudah terdistribusi massal baik di skala 
nasional maupun global.
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OUTLOOK THE SITUATION
(Sumber: Inventure)
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Sinyal kabar baik perkembangan vaksin COVID-19 di 
Indonesia pertama kali disampaikan oleh Presiden RI, 
Joko Widodo yang menyatakan bahwa mulai Januari 
tahun depan vaksin segera diproduksi dan perkiraan 
produksi massal di bulan Maret 2021. 

Pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia atau 
Vaksin Merah-Putih bekerja sama dengan Sinovac, 
perusahaan vaksin asal Tiongkok yang saat ini sudah 
sampai tahap III uji coba klinis. Diperkirakan tahap 
uji coba III akan selesai di Januari 2021. Uji coba 
klinis vaksin Merah Putih melibatkan lebih dari 1000 
relawan termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 
yang turut berpartisipasi menjadi relawan sebagai 
bentuk dukungan nasionalis. 

VACCINE PROGRESS 
IS A SOOTHING RELIEVE

Dengan adanya vaksin, ancaman krisis kesehatan 
sanggup ditekan sehingga konsumen tidak khawatir 
lagi beraktivitas di luar rumah seperti bekerja, 
berbelanja maupun berjualan. Artinya, konsumen 
boleh sedikit lega karena tidak akan lama lagi mereka 
bisa mendapatkan vaksin. Beruntungnya, Indonesia 
memiliki Bio Farma, perusahaan yang diberi izin oleh 
WHO untuk mengembangkan vaksin sehingga jalur 
distribusi vaksin nantinya akan lebih cepat. 

“Sejumlah negara sangat fokus mengembangkan vaksin 
COVID-19 salah satunya untuk alasan pemulihan 

ekonomi. Tahun 2020 ekonomi global terkontraksi dan 
ancaman jurang resesi tak terelakkan. Meskipun vaksin 

sudah diproduksi massal, situasi tidak akan pernah 
kembali normal. Seluruh masyarakat global akan 

memasuki era baru yaitu Era Next Normal.”
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LACAK PERKEMBANGAN 
VAKSIN COVID-19 DI DUNIA

Peneliti di seluruh dunia 
tengah bekerja keras 
dengan meneliti lebih dari 
150 vaksin untuk melawan 
COVID-19. Ini adalah 13 
perusahaan farmasi terdepan 
dengan perkembangannya 
menemukan vaksin.

DISETUJUI
CanSino Biologic, Tiongkok 
(untuk penggunaan darurat)

Sinovac Biotech, Tiongkok 
(untuk penggunaan terbatas)

Gamaleya Research Institutes, Rusia 
(untuk penggunaan awal)

FASE III
Moderna dan National Institutes of Health, 
Amerika Serikat

Pfizer, Amerika Serikat

Fosun Pharma, Tiongkok

University of Oxford, Inggris

The Wuhan Institutes of Biological Products, 
Tiongkok

Sinopharm, Tiongkok

Murdoch Children’s Research Institutes
BioNTech, Jerman

Vaksin AstraZeneca, Inggris-Swedia

KETERANGAN

PRA UJI KLINIS
Ilmuwan memberikan vaksin ke 
hewan-hewan seperti tikus atau 
monyet untuk melihat bila vaksin 
memicu imunitas.

FASE I 
(diuji keamanan)
Ilmuwan berikan vaksin ke 
sekelompok kecil orang untuk 
menguji keamanan dan dosis 
yang tepat. Selain itu juga untuk 
mengecek apakah memicu 
imunitas tubuh.

FASE II 
(pengujian vaksin diperluas)
Ilmuwan berikan vaksin ke 
ratusan orang yang dipisahkan 
ke beberapa kelompok: anak-
anak, orang tua, untuk melihat 
apakah vaksin punya dampak yang 
berbeda-beda.

FASE III 
(uji kemanjuran)
Ilmuwan berikan vaksin ke ribuan 
orang dan melihat berapa banyak 
yang terinfeksi, dibandingkan 
relawan yang menerima plasebo. 
Uji klinis ini juga untuk menentukan 
apakah vaksin benar-benar efektif 
melindungi dari virus corona.

DISETUJUI
Otoritas di masing-masing negara 
meninjau kembali hasil uji klinis 
dan memutuskan apakah setuju 
terhadap penggunaan vaksin atau 
tidak.

Sumber: IDN Times, dikutip dari WHO, Milken Institutes



19

2021, THE YEAR 
TO WIN-BACK

Pandemi COVID-19 telah menciptakan krisis ekonomi 
global yang dampaknya paling serius dibandingkan 
krisis-krisis sebelumnya. Kontraksi ekonomi terjadi 
di semua negara maju dan berkembang. Hanya China 
yang diprediksi mampu menciptakan pertumbuhan 
1% di 2020. 

Prediksi IMF dan World Bank sepakat pertumbuhan 
ekonomi Indonesia sampai akhir tahun 2020 akan 
minus. Ditambah lagi kemungkinan kuartal III terjadi 
resesi semakin nyata. Kabar baiknya pada 2021 
prediksi IMF dan World Bank pertumbuhan ekonomi 
Indonesia cukup menggembirakan yaitu di angka 6,1% 
(IMF) dan 4,8% (World Bank).

Pertumbuhan GDP 
Indonesia tahun 
2021 diprediksi di 
6,1% (IMF) dan 4,8% 
(World Bank)

Setelah merosot di 
2020 sebesar -0,3%

Tahun 2020 adalah tahun survival. Semua pemilik 
usaha pontang-panting bertahan di tengah badai 
duo krisis kesehatan+ekonomi yang disebabkan oleh 
COVID-19. Namun, dibalik perjuangan tersebut ada 
optimisme yang harus segera dibangun dibandingkan 
berlarut-larut dalam angka-angka minus. 

Tahun 2021 adalah tahun kebangkitan. Prediksi vaksin 
yang akan mulai diproduksi Januari tahun depan 
menjadi titik balik ekonomi kembali menggeliat. 

Perlu disadari, situasi tidak akan pernah kembali 
normal mengingat pandemi telah merubah perilaku 
konsumen secara ekstrim. Maka dari itu, pemilik usaha 
harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi 
era baru yaitu era next normal. Era yang mengubah 
ancaman krisis COVID-19 menjadi peluang. 
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PERSONAL/
HOUSEHOLD FINANCE 
WILL RECOVER SOON

Sebagian besar masyarakat 
Indonesia percaya bahwa 
dampak individu dan finansial 
dari COVID-19 akan berlanjut 
hingga 2 bulan ke belakang.

percaya bahwa 
keuangan mereka 
akan terdampak 
+- 2 bulan 
dikarenakan 
situasi COVID-19, 
turun dari survey 
lalu 87%

86%
~

DAMPAK PADA KEUANGAN 
INDIVIDU/RUMAH TANGGA 
% RESPONDEN

LEBIH DARI 1 TAHUN 1 1%

7-12 BULAN  19%

4-6 BULAN  32%

2-3 BULAN  24%

0-1 BULAN  6%

TIDAK BERDAMPAK  8%

Sumber: McKinsey & Company (July 2020 Data)

Studi dari McKinsey pada Juli (2020) lalu, 86% 
masyarakat Indonesia percaya bahwa kondisi keuangan 
akan kembali membaik dampak dari krisis COVID-19 
rata-rata dalam 2 bulan. Sementara itu 32% responden 
yang merupakan responden mayoritas menjawab 
keuangannya akan kembali membaik dalam 6 bulan 
ke depan.

Artinya, sekalipun konsumen cenderung mengurangi 
konsumsi namun demand itu masih ada. Di saat 
kondisi ekonomi membaik yaitu setelah 6 bulan ke 
depan, demand konsumen akan semakin meningkat. 
Terlebih vaksin sudah mulai diproduksi.

Hal yang perlu dipersiapkan oleh pemilik usaha yaitu 
bagaimana merespon demand konsumen di era next 
normal.

COVID-19 menyebabkan pergeseran preferensi 
konsumen. Perilaku konsumen berubah, secara 
otomatis nilai yang ditawarkan pun ikut berubah. 

Tahun 2020 adalah tahun habis-habisan namun juga 
sekaligus menjadi tahun pengamatan. Pemilik usaha 
harus jeli mengamati perubahan perilaku konsumen 
dan menyesuaikan strategi bisnisnya di tahun 2021.



21

DEMAND BEHIND 
THE CRISIS
Selama kurang lebih 4 bulan penerapan PSBB, 
masyarakat dihimbau untuk berada di rumah termasuk 
melakukan segala aktivitas mulai dari bekerja, belajar, 
beribadah dan berbelanja.

Hal ini kemudian praktis membuat penetrasi digital 
sangat masif. Salah satu yang paling terlihat yaitu 
aktivitas berbelanja daring di e-commerce. Tidak 
hanya untuk kebutuhan sekunder namun juga 
kebutuhan primer seperti sembako. 

Saat akses dilonggarkan dan diberlakukan PSBB 
transisi, konsumen mulai berangsur-angsur beraktivitas 
di luar rumah seperti berbelanja di mal dan dine-in 
(makan di tempat) di restoran/kafe. Studi dari Mandiri 
Institute yang melakukan pengamatan secara langsung, 
terjadi peningkatan pengunjung area perbelanjaan 
seperti shopping mall dari bulan Juli-Agustus. 
Peningkatan ini tidak hanya terjadi di ibukota saja 
tetapi di sejumlah kota-kota besar seperti Makassar, 
Denpasar, Surabaya dan Medan.

Dengan dibukanya mal dan pusat perbelanjaan 
didukung dengan aktivitas peningkatan pengunjung 
menandakan bahwa meskipun pandemi COVID-19 
menyebabkan krisis, aktivitas ekonomi masih hidup 
dan memberikan peluang baru. 

Peningkatan pengunjung area 
perbelanjaan offline meningkat 
di bulan Juli - Agustus 2020

Shopping Mall  61%

Supermarket  56%

Toko Lainya 55%

Peningkatan pengunjung paling 
besar di Kota Makassar, sebanyak 
66%, Denpasar 59% & Jakarta 57%

Sumber: Mandiri Institute

Fast Food 49,6%  52,7%
General  36,9%  54,5%
Local  38,1%  52,1%
Other  38,7%  54,2%
Specialty  37,7%  49%

Selain mal dan pusat perbelanjaan, peningkatan 
aktivitas juga terjadi untuk makan restoran. 
Peningkatan tertinggi untuk kategori makanan general 
yang merupakan tempat makan dengan varian menu 
beragam dan biasanya untuk kalangan menengah ke 
bawah.

Selain itu peningkatan yang cukup signifikan juga 
terjadi pada kategori specialty. Kategori ini melingkupi 
makanan yang menawarkan menu spesifik seperti 
japanese, western, eastern menu yang cenderung 
diminati oleh kelas menengah ke atas. 

Fakta ini menjadi angin segar bagi para pemilik bisnis 
resto dan FnB Dibalik krisis ekonomi akibat COVID-19, 
permintaan konsumen untuk membelanjakan 
uangnya ke produk kuliner baik yang sifatnya utility 
(berdasarkan kebutuhan) maupun indulgence (hanya 
untuk kesenangan) masih cukup tinggi. 

Terlebih kuliner adalah jenis konsumsi yang sifatnya 
cenderung leisure atau untuk menyenangkan diri. 
Permintaan konsumen untuk merasakan experience 
yang sifatnya leisure tidak akan bisa tergantikan dengan 
digital seutuhnya. Maka dari itu, setelah PSBB dibuka, 
konsumen dine-in loyalist akan tetap eksis.
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PEOPLE ARE MORE 
RESPONSIBLE

PERSENTASE PERUSAHAAN 
YANG MENERAPKAN 
PROTOKOL KESEHATAN 
MENURUT WILAYAH

PHYSICAL DISTANCING  79,00%  89,97%

SARANA CUCI TANGAN  80,59%  88,39%

MASKER ATAU 
PELINDUNG WAJAH  83,46%  91,73%
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81,91% Menerapkan 
Physical Distancing

81,87% Menyediakan 
sarana cuci tangan (air, 
sabun dan hand sanitizer

85,88% Mewajibkan 
penggunaan masker atau 
pelindung wajah
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Kedepannya, konsumen akan semakin bertanggung 
jawab. Patuh terhadap standar protokol kesehatan 
bukan lagi dilihat sebagai instruksi/himbauan 
melainkan kesadaran diri. 

Kesadaran mengikuti protokol kesehatan adalah 
bentuk menjaga diri sendiri, keluarga dan orang lain 
dari kontaminasi virus COVID-19. Di Indonesia sendiri, 
jumlah lonjakan kasus belum melandai. Semakin 
banyak kasus terkonfirmasi menandakan bahwa 
persebaran virus sudah menyerang orang terdekat 
kita. 

Dengan begitu, kesadaran untuk patuh dan bahkan 
meningkatkan standar protokol kesehatan akan 
semakin kuat. Hal ini kemudian terinternalisasi dalam 
pola keseharian dan menjadi kebiasaan baru yang 
mengedepankan CHSE (Cleanliness, Healthiness, 
Safety, Environment). 

Kebiasaan ini tidak akan hilang meskipun vaksin sudah 
ada. Ketika kesadaran ini telah menjadi kesadaran 
bersama maka konsumen pun tidak akan enggan 
untuk makan langsung di resto.
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DIGITAL IS CATALYST

Pandemi COVID-19 mendorong akselerasi digital. 
Di saat konsumen dihimbau untuk berada di rumah, 
digital menjadi jembatan agar bisa tetap terkoneksi. 
Hampir semua interaksi fisik dilakukan secara daring 
sebagai salah satu upaya menekan laju penyebaran 
virus. 

Teknologi digital menjadi katalisator yang membantu 
konsumen beraktivitas di tengah pembatasan sosial. 
Bekerja, belajar, dan berbelanja dilakukan dengan 
bantuan digital. Tidak hanya mendorong penetrasi 
digital semakin meluas, seperti melakukan berbagai 
aktivitas melalui aplikasi seperti Zoom, telemedicine 
dan e-commerce namun juga mendorong digital 
maturity, yaitu seberapa matang kemampuan digital 
yang dimiliki masyarakat. 

Pandemi COVID-19 membuat konsumen semakin 
matang atau mampu dalam menerima kehadiran 
teknologi digital. Misalnya saja, jika sebelum pandemi 
perilaku pemesanan daring hanya dilakukan oleh 
generasi muda yang digital savvy kini orang tua, 
kakek, nenek pun mulai ikut memesan makanan 
secara daring. Artinya, hampir semua rentang usia 
bisa beradaptasi dengan perkembangan digital.

Terjun ke ekosistem digital di era pandemi dan next 
normal menjadi suatu keharusan yang tidak bisa 
ditawar.

Hampir 60% 
usaha di kota 
sudah menerapkan 
pemasaran via 
online, sementara 
di kabupaten 
masih 48%
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LANDSCAPE 
ANALYSIS
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Pandemi COVID-19 mampu mengubah lanskap bisnis 
yang sudah terbangun kokoh menjadi lanskap bisnis 
yang sama sekali baru, A WHOLE NEW WORLD dan 
kami menyebutnya INDUSTRY MEGASHIFT. 

Lantas apa saja pergeserannya? Secara sederhana 
Kami kelompokkan ke dalam 3 bagian besar yaitu 
pergeseran di tingkat MEGA (“Changes”), MACRO 
(“Competition”) dan MICRO (“Customer”).

Di tingkat Mega (Changes) mencakup perubahan-
perubahan besar di bidang teknologi, politik, regulasi, 
sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Di tingkat Macro 
(Competition) mencakup perubahan-perubahan 
besar yang menghasilkan peta kompetisi baru di era 
pandemi. Sedangkan di tingkat Micro (Customer) 
mencakup perubahan-perubahan besar yang 
didasarkan oleh perubahan perilaku konsumen. 

Berikut adalah perubahan peta industri selama 
pandemi COVID-19 pada industri pariwisata yang 
berlandaskan pada perubahan 3C (Changes, 
Competitor, dan Customer).
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VACCINE 
PRODUCTION & 
DISTRIBUTION
Penanganan pandemi COVID-19 sangat bergantung 
pada ditemukannya vaksin yang bisa membuat kita 
lebih kebal terhadap virus. Para ilmuwan di seluruh 
dunia masih terus melakukan uji coba vaksin untuk 
menangkal COVID-19. 

Indonesia mencanangkan untuk melakukan vaksinasi 
massal dari mulai awal tahun 2021. Hal ini menaikkan 
harapan seluruh pelaku industri pariwisata untuk 
ekonomi yang lebih baik.

INTERMITTEN SOCIAL 
DISTANCING POLICY

Pembatasan sosial skala global maupun nasional 
telah memberikan tantangan yang berat bagi industri 
pariwisata. Kebijakan ini membuat sektor pariwisata 
terdampak cukup dalam karena wisatawan sementara 
mengurangi aktivitas berwisata.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dikatakan 
membuat masyarakat lebih banyak beraktivitas di 
rumah dan tingkat hunian kamar hotel serta restoran 
menurun drastis sebagai imbas dari hal tersebut.
Hal ini terkonfirmasi dari laporan BPS, di mana sektor 
penunjang pariwisata seperti transportasi pada 
kuartal II kemarin minus hingga 30% diikuti sektor 
akomodasi, makanan & minumam yang terkontraksi 
hingga minus 22%.

Seiring penarapan PSBB transisi menuju new 
normal, industri pariwisata pun beradaptasi dengan 
menerapkan pembatasan jarak dan jumlah kapasitas 
serta mematuhi protocol kesehatan yang memenuhi 
CHSE.

Photo: Unsplash

Photo: Unsplash
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ECONOMIC RECESSION

Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian 
seluruh negara, baik negara maju maupun negara 
berkembang.

Untuk wilayah Asia Pasifik, 
misalnya, Bank Dunia 
memprediksi terjadi kontraksi 
yang dalam yaitu sebesar 6%
dibandingkan pertumbuhan di 
tahun 2019.

Perekonomian Indonesia pun ikut terpuruk, 
sebagaimana negara-negara lain di dunia. Seluruh 
struktur penopang PDB Indonesia mengalami 
kontraksi. Mulai dari 

INVESTASI

EKSPOR

KONSUMSI
PEMERINTAH

KONSUMSI
RUMAH TANGGA

-5,51%

-8,61%

-11,66%

-6,90%

Indonesia untuk sementara selamat dari resesi. Pada 
kuartal II, ekonomi Indonesia memang mengalami 
kontraksi hingga 5,32%. Namun, catatan positif 
ekonomi yang pada kuartal I masih tumbuh 2,97%, 
membuat Indonesia secara teknis belum masuk ke 
resesi, tergantung angka pertumbuhan kuartal III 
nanti.

Sektor akomodasi 
dan makanan 
minuman termasuk 
yang terdampak 
paling dalam hingga

-22%

Penyebabnya tak lain dari penurunan jumlah 
wisatawan mancanegara dan dalam negeri. Lalu 
disusul dengan penutupan tempat rekreasi dan 
hiburan yang berimbas sepinya pengunjung hotel dan 
restoran. Di samping itu ada perubahan pola konsumsi 
karena kebijakan PSBB dan social distancing yang 
menyebabkan masyarakat lebih suka makan di rumah.

Sumber: Kemenko (2020)

Photo: Unsplash
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GOVERNMENT TRAVEL 
RESTRICTION

Pandemi COVID-19 berdampak sangat serius terhadap 
industri pariwisata, khususnya kunjungan wisatawan 
mancanegara (wisman) ke berbagai negara. Sejak awal 
pandemi, secara global menurut laporan UNWTO,

jumlah kedatangan 
wisman (pada 
quarter I 2020)
Minus

20%

Indonesia pun setali tiga uang, sampai dengan bulan 
Juli 2020, kunjungan wisman turun hingga 64% 
dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019.

Berbagai negara menutup akses bagi wisman (inbound) 
atau wisatawan yang ini pelesir ke luar demi mencegah 
penularan COVID-19. Malaysia misalnya menutup 
pintu bagi negara yang jumlah kasus COVID-19 di atas 
150.000 (termasuk dari Indonesia).

Indonesia sendiri untuk sementara dilarang masuk 
ke 59 negara, namun juga membatasi wisman masuk 
ke Indonesia sejak April 2020, dengan pengecualian 
terhadap kondisi tertentu.
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di mana Asia 
mengalami 
penurunan paling 
dalam hingga 35%. 
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ACCELERATED 
DIGITAL TOURISM 

COVID-19 menciptakan era baru yang begitu besar 
dampaknya bagi umat manusia yaitu: ”The Virtual 
Century”. Sebuah abad baru dimana semua orang 
bekerja (work), belajar (learn), dan bermain/menikmati 
hiburan (play) dengan menggunakan perangkat digital 
dan online platform.

Rupanya pandemi mempercepat proses migrasi 
digital dan menciptakan “The Renaissance of Digital 
Adoption”. Welcome to the virtual society.

Industri pariwisata termasuk yang mengalami 
pertumbuhan digital yang sangat cepat dalam 
beberapa tahun terakhir. Aktivitas wisatawan dalam 
merencanakan perjalanan, pre-on-post journey, 
hampir seluruhnya telah mengadopsi digital.

Online travel agent (OTA) seperti Traveloka atau Tiket.
com telah mendisrupsi agen perjalanan konvensional. 
Studi yang dilakukan DailySocial id tahun 2018 tentang 
Airline Ticket Survey 2018 “Direct Booking vs OTA” 
menunjukkan: 92% Responden melakukan reservasi 
secara online, dan 8% tidak melakukan secara daring.

Sementara pada tahun 2018 Anggota Association of 
Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) tidak lagi 
menjual tiket pesawat. Mereka fokus pada inbound dan 
domestik travel. Pada Januari 2019, 3% travel agent 
anggota Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) atau 
100 agen travel tutup karena tidak dapat bersaing 
dengan OTA.
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CORPORATE 
TRAVEL POLICIES

Perkantoran merupakan salah satu klaster penularan 
COVID-19 yang cukup tinggi. Jumlah pekerja yang 
terinfeksi COVID-19 melalui klaster perkantoran terus 
meningkat. Hal ini membuat perusahaan atau instansi 
pemerintahan semakin berhati-hati dalam membuat 
kebijakan terhadap karyawannya.

Selain memberlakukan work from home, aktivitas 
seperti perjalanan dinas dan meeting di luar juga 
semakin dibatasi atau bahkan ditiadakan untuk 
sementara.

Bahkan beberapa perusahaan akan melayangkan 
surat peringatan kepada karyawannya yang melanggar 
aturan terkait perjalanan, baik untuk dinas maupun 
pribadi. 

Hal ini membuat industri pariwisata khususnya sektor 
MICE terpukul cukup dalam. Segmen bisnis dan 
pemerintah yang banyak menyumbang pada tingkat 
okupansi hotel dan kursi pesawat untuk sementara 
harus tiarap demi menghindari resiko penularan virus 
COVID-19.

KANTOR JADI KLASTER
BARU PENULARAN
COVID-19

4 JUNI 2020 28 JULI 2020

KANTOR
PEMERINTAH
DKI JAKARTA

141
KASUS DI  
34 KLASTER

KEMENTRIAN

139
KASUS DI  
20 KLASTER

PERUSAHAAN
SWASTA

92
KASUS DI  
14 KLASTER

PERUSAHAAN
BUMN

35
KASUS DI  
8 KLASTER

BADAN/
LEMBAGA

25
KASUS DI  
10 KLASTER

KEPOLISIAN

4
KASUS DI  
1 KLASTER

*)Total kasus positif COVID-19 per
28 Juli 2020 di klaster kantor 
DKI Jakarta

Sumber: katadata.co.id

Photo: Unsplash
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EVENT CANCELLATION 
& RESCHEDULING

Industri event, sebagai bagian dari atraksi wisata turut tiarap di tengah 
pandemi COVID-19. Berbagai acara prestisius baik di tingkat internasional 
maupun lokal dibatalkan atau diundur ke tahun 2021.

Sebut saja ajang olahraga terbesar di dunia yakni olimpiade yang sedianya 
digelar tahun ini di Jepang, ditunda hingga tahun depan. Pun pagelaran 
sepakbola antar negara-negara eropa, Euro 2020 juga dijadwalkan ulang 
di tahun 2021.

Dari ajang musik, konser Coachella di Amerika yang merupakan salah 
satu konser terbesar di dunia, tahun ini dibatalkan. Begitu pula di tanah 
air acara-acara musik seperti We The Fest, Djakarta Warehouse Project 
dan sebagainya mengalami nasib yang sama.

Industi pameran pun ikut menjerit akibat pandemi yang telah berjalan 
hampir setahun belakangan. Berbagai event pameran di tanah air harus 
dibatalkan atau ditunda sampai kondisi pandemi sudah terkendali. 
Pameran otomotif terbesar di tanah air seperti GIIAS atau IIMS sudah 
menyatakan batal dan membuat konsep ulang pameran.

Begitu pun acara-acara pariwisata di berbagai daerah yang menjadi 
calendar of event juga banyak yang dibatalkan, dan sebagian beralih 
menjadi virtual event. Misalnya yang dilakukan Festival Kesenian 
Yogyakarta, yang tahun ini digelar secara virtual penuh selam 6 hari.
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NATURE ECO 
WELLNESS 
ADVENTURE (NEWA)

Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal, termasuk tren dalam 
pariwisata. Adanya wabah COVID-19 membuat kesehatan dan keamanan 
menjadi prioritas utama. Tren selfie di tempat-tempat yang instagramable 
akan menjadi salah satu yang tergeser akibat pandemi ini. 

Wisata alam akan menjadi tren populer yang digemari masyarakat dalam 
kondisi new normal nanti. Pada tahap awal pemulihan setelah pandemi, 
kejenuhan akibat di rumah saja akan mendorong wisatawan jalan-jalan 
keluar rumah untuk sekadar menikmati udara segar dan keindahan alam.

Alasannya karena alam memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan, 
tetapi rendah risiko. Wisata alam juga memberikan keleluasaan untuk 
tetap menerapkan physical distancing dengan wisatawan lainnya. 

Wisata alam berbasis adventure atau petualangan juga berpeluang besar 
untuk digemari saat new normal, khususnya kegiatan dalam grup kecil 
dengan aktivitas yang dinamis, seperti trekking, snorkeling, dan diving.
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CUSTOMER FEAR
& ANXIETY

Krisis COVID-19 sangat berpengaruh terhadap 
kesehatan mental dan well-being dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari. Takut akan krisis ekonomi, 
takut kehilangan pekerjaan, takut usaha bangkrut, 
takut tertular.

Selain itu, kekhawatiran akan tertular virus dari orang 
lain juga berpengaruh terhadap pergeseran preferensi 
konsumen yang mencari tempat wisata yang bersifat 
lebih intim dan hanya bepergian dalam jumlah mikro.

% masyarakat US dewasa menunjukan gejala 
gangguan kecemasan dan depresi 
Sumber: Statistika

*Berdasarkan laporan kesadaran frekuensi 
gejala gangguan kecemasan dan depresi.
Diambil dari respon pada dua pertanyaan 
pertama dari 8 pertanyaan Patient Health 
Questionnaire (PHQ-2) dan 7 poin Generalized 
Anxiety Disorder (GAD-2) scale.

Gejala gangguan 
kecemasan  8.2%  28.2%

Gejala depresi  6.6%  24.4% 

Gejala gangguan 
kecemasan 
atau depresi  11.0% 33.9%

PANDEMIC CAUSES SPIKE IN ANXIETY 
& DEPRESSION

Dampaknya, orang makin meningkatkan kewaspadaan 
terutama dalam hal menjaga jarak. Studi yang kami 
peroleh dari Statista, selama pandemi mayoritas 
responden mengaku mengalami gejala depresi dan 
kecemasan. 

Terisolasi di dalam rumah selama berbulan menjadi 
salah satu penyebab orang mengalami gangguan 
kecemasan. Maka dari itu, saat memiliki kesempatan 
untuk berpergian ke destinasi wisata cenderung akan 
memilih tempat wisata yang membuat rileks  seperti 
wisata alam.
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CHSE CONCERN

10 tahun terakhir istilah “green” seakan menjadi mantra sakti untuk 
komunikasi pemasaran. Hal ini terjadi seiring bertumbuhnya konsumen 
yang makin sadar akan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan.
 
Di industri pariwisata, tren tersebut naik dengan semakin sadarnya 
wisatawan untuk berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan yang 
berkelanjutan di tempat wisata. Ditambah dengan adanya pandemi, 
konsep green bertambah dengan unsur CHSE (cleanliness-health-safety-
environment) yang menjadi prioritas konsumen saat ini. 
 
Studi yang dilakukan oleh Pacific Asia Travel Association (PATA) 
mengkonfirmasi prediksi perubahan preferensi ini. Survei yang dilakukan 
dengan melibatkan lebih dari 1200 turis di Tiongkok mengkonfirmasi 
bahwa kesehatan dan keselamatan telah menjadi perhatian utama untuk 
perjalanan wisata di masa depan. 
 
Pandemi COVID-19 meningkatkan kesadaran wisatawan akan konsep CHSE 
(cleanliness-health-safety-environment). Di era next normal, CHSE akan 
menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan dalam memilih destinasi 
wisata. 
 
Pemerintah dan pengelola destinasi wisata perlu cepat merespon isu ini 
dengan melakukan langkah-langkah kesehatan. Bukan tidak mungkin, 
standardisasi seperti ISO misalnya akan diberlakukan dalam pengelolaan 
tempat wisata.
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SHRINK OF
SENIOR TRAVELER

Bisa dikatakan, secara tidak langsung COVID-19 telah “membunuh” orang-
orang tua atau lanjut usia. Merekalah yang paling beresiko terkena 
virus corona.
 
Pun, di industri pariwisata, wisatawan yang berusia lanjut atau senior 
travellers sementara akan mengurangi atau meniadakan aktivitas liburan di 
luar karena adanya risiko tersebut.

Sebaliknya wisatawan yang lebih muda, khususnya generasi milenial, akan 
meningkat keinginannya untuk berlibur pasca pandemi nanti.

Sebagai konsumen yang haus akan pengalaman otentik dan validasi 
sosial, mereka lah yang akan menjadi penggerak bangkitnya sektor 
pariwisata di masa new normal nanti.

Survei yang dilakukan McKinsey di Tiongkok menyebutkan bahwa kaum 
muda, single dan dari kelas menengah yang paling tinggi peminatnya untuk 
segera melakukan liburan setelah krisis ini berangsur pulih.

Sekitar 60% orang yang memesan tiket perjalanan di bawah usia 30, 
peningkatan yang signifikan dari 43% pada periode yang sama tahun lalu.
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DIGITAL MATURITY

Pandemi COVID-19 mendorong konsumen segera 
beradaptasi dengan digital. Sebagai contoh, jika dahulu 
memesan makan melalui platform hanya dilakukan oleh 
generasi muda yang lebih digital savvy, kini penetrasi 
memesan makanan secara daring pun juga dilakukan 
oleh orang tua dan bahkan kakek nenek.
 
Konsumen semakin mature dalam menyikapi 
perkembangan digital. Begitu juga dalam hal 
merencanakan kegiatan liburan. Tidak ada lagi gap 
antara perkembangan teknologi digital dengan skill 
konsumen.
 
Kemudahan yang ditawarkan oleh digital untuk konteks 
pariwisata misalnya terangkum dalam konsep look-
book-pay. Cukup melalui gadget, konsumen bisa 
mengetahui referensi destinasi wisata, membandingkan 
harga, memesan,melakukan pembayaran hingga 
memperoleh panduan rute perjalanan.
 
Pandemi COVID-19 membuat konsumen lebih siap 
menghadapi transformasi digital. Bagi pemain di bisnis 
pariwisata suatu keharusan untuk masuk ke ekosistem 
digital.

Photo: Unsplash, Bryan Pulgar
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FALL OF
INTERNATIONAL 
TOURIST
Dengan adanya pembatasan arus wisatawan antar 
negara yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai 
negara, maka otomatis jumlah kunjungan wisatawan 
mancanegara (wisman) akan menurun drastis.

Selain itu persepsi dan sentimen wisman terhadap 
penanganan pandemi di Indonesia juga turut 
berpengaruh terhadap minat mereka berwisata ke 
Indonesia. 

Seperti diketahui setelah 7 bulan pandemi, di saat 
negara-negara lain grafik kasus positif COVID-19 
sudah mulai menurun, jumlah kasus harian di 
Indonesia masih terus naik bahkan mencapai 5000 
kasus per hari.

Dampaknya memilukan, sekitar 60 negara 
menerapkan pembatasan akses masuk bagi kunjungan 
dari warga Indonesia. Sebaliknya, negara-negara 
tersebut juga akan melarang warga negaranya 
berkunjung ke Indonesia karena risiko pandemi yang 
tinggi.

Ketika kondisi ini berlangsung terus-menerus dan 
berlarut-larut, maka bukan tidak mungkin Indonesia 
akan kehilangan pasar wisatawan mancanegara. Jelas, 
kemampuan pemerintah menangani pandemi menjadi 
faktor penentu naiknya kepercayaan wisman untuk 
datang kembali ke Indonesia.
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Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Menurut 
Pintu Masuk Januari 2018 - Juni 2020

Airport Ngurah Rai Bali (airport 
dengan pengunjung paling 

banyak) dari sekitar 500.000 
pengunjung wisman di Januari 
2020 turun drastis menjadi 0 

pengunjung di bulan April 2020.
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DOMESTIC
MICRO TRAVELER
Pendukung micro tourism benar selama ini. Selama 
beberapa dekade, mereka telah memperingatkan kita 
bagaimana mass tourism telah merusak lingkungan dan 
mengkomersilkan budaya lokal. 

Seiring self-social distancing akan menjadi habit baru 
di era next normal, wisatawan mungkin akan cenderung 
menghindari berwisata secara grup atau ramai-ramai. 
Micro-tourism bahkan solo travelling akan menjadi 
pilihan khususnya di kalangan generasi milenial dan 
zilenial setidaknya sampai vaksin terdistribusi massal 
nanti.

Dengan begitu, beberapa destinasi yang selama ini 
populer dikunjungi banyak orang (mass tourism) juga 
sementara akan dihindari. Selain itu, pemberlakuan 
pembatasan akses terutama untuk jalur internasional 
akan mendorong orang berlibur ke destinasi-destinasi 
lokal yang jaraknya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau 
oleh kendaraan pribadi.
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STAY @ HOME
LIFESTYLE

“The challenge of work-life balance is 
without question one of the most significant 
struggles faced by modern man.” 
– Dr. Stephen Covey

Kalimat dari Stephen Covey di atas menggambar-
kan kondisi manusia modern sebelum adanya krisis 
COVID-19. Manusia modern dicirikan sebagai makhluk 
yang dinamis dengan mobilitas tinggi. Penyebaran 
virus yang belum terkendali praktis menghentikan 
mobilitas dan memaksa orang untuk berdiam diri di 
rumah. 

Survei dari Kantar, hampir 80% masyarakat Indonesia 
menghabiskan waktu di rumah selama masa 
karantina. Menariknya, tren ini tidak hanya terjadi 
di kota besar yang rata-rata termasuk zona merah 
namun juga diikuti oleh kota-kota kecil. Beradaptasi 
dengan lingkungan sosial yang terbatas di situasi yang 
penuh ketidakpastian. Resiliensi dan kemampuan 
bertahan dengan situasi krisis diuji. Krisis COVID-19 
membawa manusia seperti kembali ke zaman purba 
dimana hidupnya hanya di gua. Welcome stay @ home 
economy.
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LIGHT & AGILE
OPERATING MODEL

Pandemi COVID-19 menciptakan kondisi bisnis 
yang tidak pasti ke mana arahnya. Hampir semua 
perusahaan di berbagai sektor masih meraba-raba arah 
bisnis pasca-pandemi. Sementara itu perusahaan juga 
harus bisa menjaga keadaan keuangan mereka secara 
sehat, baik dengan menjaga stabilitas pendapatan 
maupun memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan. 
Ketidakpastiaan ini membuahkan pemikiran baru bagi 
perusahaan, untuk menciptakan model operasi yang 
lebih light & agile dengan kondisi krisis saat ini.
 
Light, agile operating model berarti perusahaan bisa 
melakukan efisiensi terhadap proses bisnisnya dan 
tanggap dengan perubahan akibat krisis pandemi. 
Contohnya di sektor perhotelan, light operating model 
bisa diterapkan dengan penggunaan digitalisasi dan 
robotisasi untuk menekan overhead cost. Seperti 
misalnya proses booking & check-in hotel yang 
digantikan oleh mesin yang tidak perlu gaji bulanan. 
Atau bisa juga room service yang digantikan oleh robot.
 
Lalu agile operating model bisa diterapkan di saat 
ini Ketika okupansi kamar hotel yang rendah, dimana 
karyawan untuk berbagai proses layanan hotel diambil 
dengan konsep gig-economy, dimana mereka baru 
akan bekerja jika hotel memiliki kebutuhan tersebut. 
Contohnya untuk layanan spa & massage room, 
hotel baru akan mengambil karyawan untuk layanan 
pijat jika memang diperlukan, jadi perusahaan tidak 
perlu membayar gaji bulanan jika tak ada kebutuhan 
tersebut.
 
Beradaptasi dengan perubahan bukan merupakan 
pilihan di saat krisis saat ini, melainkan sebuah 
keharusan ketika perusahaan tersebut masih ingin tetap 
bernapas panjang.

CHSE
PROTOCOL FIRST
Penanggulangan virus corona saat ini tidak akan 
lepas dari bagaimana kedisiplinan masyarakat & 
pelaku bisnis dalam mematuhi protokol kesehatan. 
WHO dan Kementrian Kesehatan telah mengeluarkan 
berbagai panduan penerapan protokol kesehatan 
di tempat umum sehingga diharapkan masyarakat 
bisa berkontribusi melawan krisis COVID-19 dengan 
mematuhi standar protokol kesehatan.
 
Protokol kesehatan dan keselamatan yang dianjurkan 
oleh kementrian Kesehatan meliputi: kebijakan & 
prosedur, keselamatan dan kesehatan kerja & tempat 
kerja, operasional, aktivitas eksternal dan interaksi 
dengan pihak luar perusahaan. Seperti misalnya, 
penerapan protokol kesehatan di bandara ialah yaitu 
pengecekan suhu tubuh hingga mewajibkan para 
penumpang pesawat membawa surat bukti non-reaktif 
rapid test.
 
Di berbagai tempat publik termasuk destinasi wisata 
juga sudah mewajibkan pengunjung menggunakan 
masker, menyediakan hand-sanitizer disetiap sudut 
tempat, hingga pembatasan pengunjung dan jarak antri 
yang kian diperketat.

Krisis COVID-19 meningkatkan kesadaran H&S (Health 
& Safety) masyarakat. Pandemi menyadarkan betapa 
pentingnya menjaga kesehatan yang tidak hanya bisa 
menyelamatkan nyawa sendiri tetapi juga orang lain.
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PACKAGE INNOVATION

Industri pariwisata dan sektor penunjang lainnya tak 
boleh habis akal untuk berinovasi dikala pandemi 
COVID-19. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak 
ekonomi dan membuat konsumen rela mengeluarkan 
uang di saat pandemi.

Alhasil, para pelaku bisnis mulai kreatif dan inovatif 
membuat paket-paket penawaran. Contohnya di sektor 
perhotelan, masalah yang dihadapi ialah turunnya 
okupansi kamar selama pandemi. 

Situasi ini menggerakkan pemilik hotel mengeluarkan 
inovasi seperti paket penginapan mulai dari paket 
liburan “Staycation At Hotel”, penawaran best 
price untuk hotel bintang 4 ke atas dan kemudahan 
pembayaran “Book Now, Pay Later”.

Selain itu, pemilik hotel bisa juga memaksimalkan 
bisnis lain disaat demand booking kamar turun melalui 
penawaran paket-paket menu buffet & resto yang 
dapat menciptakan pendapatan tambahan bagi para 
pemilik hotel.
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Pandemi COVID-19 telah memukul industri MICE 
yang sarat akan aktivitas fisik dan kerumunan. 
Adaptasi terhadap pandemi memunculkan inovasi 
yang menghadirkan hybrid experience dalam 
penyelenggaraan acara seperti seminar, konferensi 
hingga pameran.

Seperti yang dilakukan Kementerian Pariwisata & 
Ekonomi Kreatif, yang biasanya mengadakan acara 
meeting atau seminar di hotel, kini dikemas dalam 
bentuk webinar yang mengkombinasikan pengalaman 
offline dan online (hybrid). Narasumber dan host 
hadir di studio/ruangan secara fisik, namun peserta 
mengikuti secara online melalui platform seperti Zoom, 
Youtube dan sebagainya. Model ini bisa menjadi solusi 
ketika masih belum bisa mengadakan acara secara fisik.

HYBRID EVENT
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MOVE TOUCHPOINT
ONLINE

Pandemi COVID-19 telah merubah proses wisatawan 
dan provider wisata. Pengalaman di tempat wisata yang 
high-touch akan makin kurang diminati. Dengan begitu, 
situasi ini memaksa para pemain di industri ini untuk 
menghadirkan titik persentuhan yang memindahkan 
dari offline experience ke online experience (move 
touchpoint online).
 
Seperti namanya, proses ini mengandalkan digitalisasi 
untuk menunjang proses dan transaksi antarwisatawan 
dan provider jasa wisata. Para penyedia jasa 
wisata harus mengintegrasikan satu touchpoint 
dengan touchpoint lainnya secara daring sehingga 
meminimalisir terjadinya kontak fisik. Contohnya saja 
di bisnis maskapai penerbangan, tak ada lagi check-
in counter dan digantikan oleh e-boarding atau self 
check-in menggunakan QR-Code di mesin-mesin yang 
tersedia di bandara. Di sisi lain, sektor penunjang 
pariwisata seperti resto & bar harus mengganti semua 
transaksi fisik (uang konvensional) mereka dengan 
digital payment, e-wallet, QR-Code transaction dan 
transaksi berbasis digital lainnya.
 
Salah satu inovasi yang contactless dan digital yaitu 
dengan bantuan robot. Hal ini akan menciptakan 
babak baru di industri pariwisata dimana di masa 
depan kita tak akan kaget lagi jika berkunjung ke 
lokasi wisata dan hanya dilayani oleh robot dan mesin-
mesin yang di program khusus.
 

Photo: Unsplash, Lukas
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CONTACTLESS
TOUCH ADOPTION

Merespon situasi saat ini, industri pariwisata harus 
sangat techy dan mulai melakukan transformasi 
digital di setiap titik persentuhan konsumen. Pandemi 
memaksa untuk mengurangi titik persentuhan 
konsumen yang sifatnya high-touch. Maka dari itu 
lahirlah tren baru yaitu contactless tech adoption. 
Setiap titik persentuhan konsumen perlu didukung oleh 
teknologi untuk mengurangi kontak fisik.
 
Adopsi contactless ini terjadi mulai dari customer 
journey awal sampai akhir. Jika diilustrasikan seorang 
traveller yang akan berencana liburan, mulai dari 
memesan tiket perjalanan, memilih maskapai hingga 
melakukan check-in menggunakan bantuan teknologi 
digital yang bisa diakses melalui gadget.
 
Seperti misalnya booking melalui aplikasi online 
ticketing, lalu sampai di bandara kita melakukan 
self check-in dengan QR-code. Saat akan memasuki 
pesawat, prosedur pengecekan kesehatan 
menggunakan mesin automated-thermal scan 
kemudian sampai di tujuan untuk beberapa negara 
mungkin mewajibkan untuk mengunduh aplikasi 
mobility tracking yang memungkinkan otoritas terkait 
mengetahui pergerakan kita saat berlibur. 
 
Tren ini merupakan lompatan besar di industri 
pariwisata. Konsumen yang makin aware dengan 
perkembangan teknologi digital harus didukung dengan 
para pemain di sektor ini yang ikut beradaptasi.

Photo: Unsplash, Proxyclick
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ROAD TO RECOVERY: 
THE 3 SCENARIOS

OPTIMIST

MODER ATE

PESSIMIST
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LESS-CROWD 

Ketika kerumunan orang kian dihindari di era pandemi, 
maka wisatawan akan memilih destinasi dan atraksi 
yang jauh dari keramaian (less-crowd) dan di area 
terpencil. Maka kesunyian dan keterpencilan akan 
menjadi “kemewahan” baru. Wellness dan mindfulness 
akan kian dicari di tengah ketakutan dan kecemasan 
mental akibat pandemi.

LOW MOBILITY

Era pandemi adalah era low-mobility. Masyarakat 
mengurangi mobilitas karena semakin jauh pergerakan, 
maka semakin besar pula potensi penularan COVID-19. 
Wisatawan akan cenderung melakukan perjalanan 
pendek. Di awal, perjalanan dengan pesawat dihindari 
dan mereka lebih memilih menggunakan transportasi 
darat (roadtrip) terutama mobil pribadi.

THE BIRTH OF NEW 
TOURISM ECONOMY

Pandemi mengobrak-abrik 
lanskap industri pariwisata. 
Inilah ekonomi pariwisata baru 
(new tourism economy) yang 
ditandai oleh 4 karakteristik:

NEW 
TOURISM 

ECONOMY

HYGIENE

LOW-TOUCH LESS-CROWD

LOW MOBILITY

HYGIENE

Ketika ancaman COVID-19 terus mengintai, maka 
Cleanliness, Healthiness, Safety, Environment (CHSE) 
menjadi prioritas dan preferensi utama konsumen. 
Maka kepatuhan pada protokol kesehatan menjadi 
faktor kunci pulihnya industri ini. Pada hygiene 
economy, disiplin protokol kesehatan menjadi alat 
branding paling ampuh.

LOW-TOUCH

Di masa pandemi kontak fisik akan dihindari karena 
menjadi sumber penularan COVID-19  yang masif. 
Maka sifat industri pariwisata pun berubah frontal 
dari high-touch menjadi low-touch. Maka contactless 
solution menjadi pilihan utama wisatawan. Dan digital 
menjadi solusi sementara sekaligus selamanya.
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VALUE MEGASHIFTS 
IN TOURISM

THE CHANGING A3 
Di era pandemi, konsep A3: 
Attraction, Amenity, Access 
berubah drastis sebagai 
konsekuensi terbentuknya 
Tourism New Economy.

NATURE ECO WELLNESS ADVENTURE

Di era pandemi, sajian destinasi dan atraksi yang menawarkan konsep nature, 
eco, wellness, adventure (NEWA) akan lebih diminati dan menjadi mainstream 
baru di industri pariwisata. Di tahun 2021, inovasi-inovasi NEWA akan 
berkembang cepat untuk menangkap pergeseran preferensi wisatawan ini.

HLL (Hygiene, Low-Touch, Less-Crowd) HOSPITALITY SOLUTION

Keramahtamahan (hospitality) akan tetap menjadi “roh” dari layanan ke 
konsumen. Tapi itu saja tidak cukup. Di era pandemi wisatawan kian peduli pada 
kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (CHSE). Karena itu hospitality 
service harus disempurnakan dengan hygiene, low-touch, less crowd (HLL) solusi 
untuk menghasilkan pelayanan paripurna.

DOMESTIC MICRO TOURISM

Di era pandemi pergerakan wisatawan antarnegara kian dibatasi. Wisatawan 
inbound-outbound pun turun drastis, dan turis domestik menjadi tumpuan. Tak 
hanya itu dengan adanya low-mobility preferensi wisatawan bergeser ke arah 
“micro tourism”: jarak dan lama waktu berwisata menjadi kian pendek.

AT TR AC TI O N

AC C ES SAME NIT Y

NATURE ECO 
WELLNESS 

ADVENTURE

HLL 
HOSPITALITY 

SOLUTION

DOMESTIC 
MICRO 

TOURISM

A3
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NEXT NORMAL 
TRAVEL AGENT 
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TRAVEL AGENT 
LANDSCAPE 2021

(Sumber: Inventure)
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OUTER CIRCLE

MID CIRCLE

INNER CIRCLE

Outer Circle menggambarkan pergeseran di tingkat mega 
yang mencakup perubahan besar di bidang teknologi, 
politik, sosial, ekonomi hingga lingkungan. 

Pergesaran di tingkat mega akan mempengaruhi lanskap 
ekonomi bisnis travel agent pasca pandemi. Dimana 
perubahan dan perkembangan industri travel agent setelah 
pandemi akan dipengaruhi oleh berbagai hal berikut: 
Produksi & Distribusi Vaksin, Digital Tourism, Resesi Global 
Maupun Nasional, Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar, Kebijakan Penutupan Pintu Keluar Masuk Antar 
Negara Selama Pandemi, Kebijakan Work From Home, dan 
Pelarangan Perjalanan Dinas Antar Kota, serta Berbagai 
Pembatalan Acara Baik Tingkat Nasional Maupun Global.

Mid Circle menggambarkan berbagai perubahan yang 
didasarkan oleh perubahan perilaku konsumen. Dimana 
perubahan perilaku konsumen ini akan mempengaruh 
berbagai lanskap bisnis selama pandemi COVID-19.

Berikut adalah berbagai perubahan perilaku konsumen 
pada industri travel agent yang akan mempengaruhi 
lanskap kompetisi di industri travel agent yaitu, Na-
ture-Eco-Wellness-Adventure (NEWA), Shrink Of Senior 
Traveler, Fall Of International Tourist, Domestic; Micro 
Traveler,  Digital Maturity, CHSE Concern, Customer Fear 
& Anxiety, dan Self-guided, Fly-less, Drive More. 

Inner Circle menggambarkan pergeseran di tingkat 
micro yang mencakup berbagai perubahan besar yang 
menghasilkan peta kompetisi baru selama pandemi 
COVID-19. Akibat dari adanya perubahan konsumen 
sehingga menghasilkan lanskap industri baru. 

Berikut adalah lanskap industri baru pada tingkat 
kompetisi di industri travel agent, yaitu Light & Agile 
Operation Model, Package Innovation, Staycation Hunter, 
Virtual Tour, Flexibility Is King, Contactless Tech Adoption. 
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INNER CIRCLE 

FLEXIBILITY IS KING

Bisnis yang tahan di era pandemi COVID-19 ialah bisnis 
yang fleksibel dan bisa beradaptasi dengan perubahan 
pasar saat ini. Tak bisa dipungkiri krisis COVID-19 saat 
ini mengubah perilaku konsumen sangat ekstrim, hingga 
perusahaan pun harus beradaptasi menghadirkan value 
bisnis baru menyesuaikan perilaku konsumen yang 
berubah.

Di sektor penunjang pariwisata seperti mal dan tempat 
atraksi lainnya, banyak bangunan mereka yang disulap 
menjadi tempat drive-in cinema dimana pengunjung 
bisa menonton film bioskop dari dalam mobil ala tahun 
90-an. 

Contohnya yaitu area parkir mal Lippo Cikarang yang 
disulap menjadi bioskop. Hal ini semata-mata untuk 
menciptakan demand baru yang bisa menjadi survival 
strategy di kala bisnis utama meredup karena krisis 
COVID-19.

STAYCATION HUNTER

Dengan ancaman wabah COVID-19 masih terus 
mengintai maka para travellers tidak bisa bebas 
keluyuran di destinasi-destinasi wisata seperti 
sebelum-sebelumnya. Ketika PSBB dan physical 
distancing berakhir, hal yang paling ditunggu-tunggu 
masyarakat adalah segera pergi berlibur. Liburan 
dilakukan dalam situasi dan kondisi yang bisa dikontrol 
dan tak terpapar virus.

Liburan pasca COVID-19 akan sangat berbeda dengan 
sebelum wabah. Orang akan lebih memilih liburan yang 
tidak banyak bersentuhan dengan orang lain. Maka, 
staycation atau berlibur di dalam lingkungan hotel akan 
menjadi pilihan terbaik dan menjadi kenormalan baru. 

Gaya liburan ini disukai karena konsumen atau 
wisatawan tidak perlu bepergian jauh. Cukup tempat 
yang nyaman seperti hotel atau sewa apartemen yang 
dekat rumah mereka, namun memiliki segala fasilitas 
mumpuni. Selain itu, staycation akan digemari karena 
membutuhkan biaya yang lebih murah daripada liburan 
ke luar negeri atau ke luar pulau yang masih beresiko 
bisa tertular.

Menikmati berbagai fasilitas hotel yang ramah terhadap 
keluarga (family-friendly) seperti restoran, taman 
bermain hingga kolam renang akan diprioritaskan 
oleh konsumen. Tentu saja fasilitas ini harus mengikuti 
standar protokol kesehatan seperti kebersihan dan 
physical distancing.
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VIRTUAL TOUR

Sektor pariwisata sangat terpukul dengan adanya wabah COVID-19. Semua 
destinasi wisata terpaksa ditutup dan sepi pengunjung karena adanya social 
distancing. Peranan inovasi teknologi sangat membantu pariwisata untuk 
survive di masa krisis salah satunya dengan virtual tourism.
 
Vietnam telah meluncurkan fitur “360 degrees heritage site” untuk melihat 
berbagai situs bersejarah Vietnam secara virtual. PT Kereta Api Pariwisata 
Indonesia juga telah menyelenggarakan kegiatan tur virtual yang bertajuk 
“Virtual Tours The Legend Jogja” dan “Virtual Tour de Lawang Sewu”. 
Layanan online virtual tour juga ditawarkan oleh Kebun Binatang Ragunan, 
selain menampilkan kegiatan para hewan, dalam tur daring ini konsumen 
juga diperkenalkan mengenai habitat, cara bertahan hidup hingga status 
populasi hewan yang sedang beratraksi.
 
Selain itu, ajang bergengsi Tour de France ikut memeriahkan inovasi digital 
ini dengan menggelar Tour de France virtual yang diselenggarakan oleh 
Amaury Sport Organization (ASO) berkolaborasi dengan NTT Ltd. Pada 
ajang ini para penggemar Tour de France bisa menyaksikan balap sepeda di 
rumah dengan konsep stadion global layaknya berada di venue acara.
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MID CIRCLE

SELF-GUIDED, FLY-
LESS, DRIVE MORE
Akselerasi digital yang didongkrak oleh pandemi 
COVID-19 turut berpengaruh terhadap customer 
journey. 

Ketika akan pergi liburan, mulai dari menentukan 
tempat, memilih akomodasi, membeli tiket perjalanan, 
menyusun itinerary hingga mencari referensi kuliner 
akan sangat bergantung dengan ketersediaan informasi 
yang bisa diakses secara daring. 

Konsumen yang semakin mature beradaptasi dengan 
perkembangan teknologi tidak lagi menjadi gap untuk 
industri pariwisata going online.

DAMPAK VIRUS CORONA 
TERHADAP RENCANA 
BEPERGIAN  
82% orang yang 
berencana bepergian 
dalam 6 bulan 
terakhir mengubah 
rencana mereka 
karena COVID-19. 
Dalam kelompok 
tersebut, pelancong 
menyesuaikan 
rencana mereka 
sebagai berikut
MEMBATALKAN 
KEPERGIAN 50%

MENGURANGI 
PENERBANGAN 
KE JALUR 
DARAT 45%

MENGUBAH 
DARI 
PENERBANGAN 
KE JALUR DARAT 
22%

MENGUBAH 
DARI 
INTERNASIONAL 
MENJADI 
DOMESTIK 11%

Ph
ot

o:
 U

ns
pl

as
h,

 L
ia

m
 P

oz
z



63

Di saat bisnis akomodasi jatuh karena pandemi, tentu 
Airbnb tidak bisa menggantungkan bisnisnya kepada 
layanan sewa kamar dan apartemen. Itulah yang 
memaksa Airbnb mengembangkan fitur yang diberi 
nama “online experience”.

Online Experience adalah layanan yang diluncurkan 
oleh Airbnb untuk memberikan opsi bagi mereka yang 
bosan di rumah selama masa pandemi. Caranya dengan 
belajar keterampilan-keterampilan baru seperti: yoga 
dan meditasi, cara berkebun, merias, hingga memasak 
secara live melalui aplikasi Zoom. 

Tak hanya Airbnb, Traveloka juga meluncurkan layanan 
yang sama yaitu Traveloka Online Xperience, dimana 
pengguna dapat mengikuti berbagai ragam aktivitas 
secara daring yang dipandu langsung oleh pakarnya 
dengan harga yang terjangkau.

VIRTUAL EXPERIENCE
Tak ketinggalan bulan Juli lalu, Kemenparekraf 
mengajak para pelaku bisnis kuliner atau siapapun yang 
suka memasak untuk mengikuti ajang Masak Bersama 
Master Secara Online atau “Masamo”. Dalam ajang 
ini peserta terpilih akan mengikuti kursus memasak 
bersama chef ahli secara daring dimana bahan bakunya 
akan didistribusikan langsung ke alamat peserta. 

Ketika bisnis inti sudah tidak bisa diharapkan lagi maka 
perusahaan harus move-on, tidak boleh berdiam diri. 
Bahkan ketika perusahaan tak punya cukup kompetensi 
untuk layanan baru yang dikembangkan, perusahaan 
harus berjuang habis-habisan untuk mewujudkannya 
seperti yang dilakukan Airbnb.

Tentunya, strategi inovasi seperti ini dapat membantu 
para pemain wisata untuk dapat bertahan setidaknya 
hingga situasi kembali normal.

BUSINESS 
STRATEGY
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PRIVATE PICNIC PACKAGE
Berkurangnya tingkat kunjungan wisata selama masa 
pandemi mendorong para pemain di industri pariwisata 
untuk melakukan berbagai inovasi guna untuk bertahan 
di tengah pandemi. 

Salah satunya dengan menawarkan layanan paket 
wisata khusus mini group atau paket wisata eksklusif. 
Layanan paket wisata ini kedepannya akan menjadi 
populer sebab masyarakat cenderung lebih nyaman 
pergi dengan orang yang mereka kenal dekat. 
Sehingga potensi penularan virus dari wisatawan lain 
bisa dihindari.

Seperti misalnya Dreamland Jogja yang menawarkan 
program Private Picnic for One Family Only yang 
ditunjukkan khusus untuk para keluarga agar dapat 
merasakan piknik secara eksklusif di Dreamland Jogja.

Cukup memesan paket wisata ini, pengunjung dapat 
bermain dan berpiknik di Dreamland Jogja secara 
eksklusif dan aman selama durasi waktu yang telah 
ditentukan. Keintiman, keamanan dan harga yang 
masih terjangkau menjadi value proposition baru yang 
akan sangat dibutuhkan oleh pengunjung di era next 
normal.
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CAR RENTAL PACKAGE Trac, anak usaha Astra Group memaksimalkan momen 
pandemi ini untuk mengeskalasi bisnis rental mobil 
mereka untuk merespon kebutuhan konsumen saat ini.

Pandemi membuat mobilitas dengan kendaraan 
pribadi seperti mobil meningkat. Hal ini dikarenakan 
mobil pribadi dirasa lebih aman. Namun, krisis 
ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis COVID-19 
membuat orang cenderung orang untuk berhemat 
sehingga membeli mobil yang harganya tidak murah 
tentu bukan pertimbangan yang rasional. Maka dari 
itu menyewa mobil yang bisa dipinjam dalam rentang 
waktu cukup lama menjadi solusi. 

Begitu juga inovasi yang dilakukan oleh Toyota 
Astra Mobil lewat platform Kinto-id. Konsumen bisa 
merasakan pengalaman mobil Toyota keluaran terbaru 
dengan menyewa selama satu bulan. 
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NEXT NORMAL 
ATRAKSI WISATA 
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OUTER CIRCLE

MID CIRCLE

INNER CIRCLE

Outer Circle menggambarkan pergeseran di tingkat mega 
yang mencakup perubahan besar di bidang teknologi, 
politik, sosial, ekonomi hingga lingkungan. Pergesaran di 
tingkat mega akan mempengaruhi lanskap ekonomi bisnis 
atraksi pariwisata pasca pandemi. 

Dimana perubahan dan perkembangan industri atraksi 
pariwisata setelah pandemi akan dipengaruhi oleh berbagai 
hal berikut: Produksi & Distribusi Vaksin, Resesi Global 
Maupun Nasional, Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar, Kebijakan Penutupan Pintu Keluar Masuk Antar 
Negara Selama Pandemi, Pertumbuhan Digital Ekonomi, 
Berbagai Pembatalan Acara Baik Tingkat Nasional Maupun 
Global, serta Layanan Streaming Yang Kian Populer.

Mid Circle menggambarkan berbagai perubahan yang 
didasarkan oleh perubahan perilaku konsumen. Dimana 
perubahan perilaku konsumen ini akan mempengaruh 
berbagai lanskap bisnis selama pandemi COVID-19. 

Berikut adalah berbagai perubahan perilaku konsumen 
pada industri atraksi pariwisata yang akan mempengaruhi 
lanskap kompetisi di industri atraksi pariwisata yaitu, Fall 
Of International Tourist, Digital Maturity, CHSE Concern, 
Customer Fear & Anxiety, dan Stay At Home Lifestyle.  

Inner Circle menggambarkan pergeseran di tingkat 
micro yang mencakup berbagai perubahan besar yang 
menghasilkan peta kompetisi baru selama pandemi 
COVID-19. Akibat dari adanya perubahan konsumen 
sehingga menghasilkan lanskap industri baru. 

Berikut adalah lanskap industri baru pada tingkat 
kompetisi di industri atraksi wisata, yaitu Light & Agile 
Operation Model, CHSE Protocol First, Esport, Move 
Touch Point Online, Contact Less Touch Adoption, dan 
Hybrid Event.
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INNER CIRCLE 

REBORN OF CONSOLE GAMING. 
THE RISE OF ESPORT

Minat console gaming meningkat drastis di Indonesia 
selama masa pandemi. Penerapan PSBB membuat 
masyarakat Indonesia mengalami kebosanan dan 
salah satu cara untuk menyiasatinya adalah dengan 
terjun ke dunia gaming.

Hal ini akhirnya membuat pencarian console gaming 
di Indonesia meningkat drastis. Data yang dihimpun 
dari iPrice menunjukkan, pencarian konsol gaming 
di Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat. 
Persentase peningkatan yang mencapai 204% selama 
masa pandemi. Di Indonesia, console gaming asal 
Jepang seperti Sony PlayStation dan Nintendo Switch 
menjadi favorit masyarakat.

Sementara itu, esport memetik keuntungan tersendiri 
di tengah masa pandemi corona. Esport kini menjadi 
pilihan utama setelah banyak yang tidak bisa melihat 
pertandingan olahraga seperti sepak bola dari televisi 

atau langsung ke stadion. Ditambah lagi sejumlah atlet 
terbaik dari sepak bola, basket, hingga pembalap 
profesional bermain esport sebagai hiburan.

Sejumlah platform untuk menyaksikan esport 
seperti Facebook Gaming, Youtube, dan Twitch juga 
mengalami lonjakan penonton online. Karena hal itu 
sejumlah televisi juga mulai melirik untuk menayangkan 
esport. Sejauh ini baru ESPN dan Fox Sports yang mulai 
menyiarkan esport dalam tayangan mereka. 

Sementara itu, menurut laporan Nielsen Sports, 
balapan Texas Motor Speedway di seri eNASCAR 
iRacing menjadi tayangan esport paling ditonton hingga 
30 Maret.
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OUTER CIRCLE 

STREAMING SERVICE BOOM

Di tengah kebosanan karena stay at home, layanan 
entertainment streaming berbayar seperti Netflix, 
Amazon prime, Spotify, hingga Iflix menjadi solusi. 
Bulan lalu pelanggan Netflix di Italia 77% dan Spanyol 
33% hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan.

Di Indonesia selama bulan Maret 2020, watchtime 
Youtube mengalami peningkatan 1.5X. Livestream 
dan virtual concert menjadi mainstream baru di dunia 
hiburan. Survei McKinsey menyebutkan peningkatan 
akses ke online streaming sebesar 28% oleh konsumen 
Indonesia selama pandemi ini.

Perilaku baru di era new normal nanti akan 
mendongkrak home entertainment dan streaming 
services. Konsumen lebih memilih menonton film di 
rumah daripada ke bioskop atau berlangganan musik 
streaming dibanding nonton konser. Model bisnis 
subscription akan menjadi “The New Big Thing”.
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Aktivitas dengan intensitas 
terbanyak yang dilakukan 
ketika COVID-19 melanda 
adalah menonton secara 
online (online streaming) 

sebanyak 28% 
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VIRTUAL 
MUSIC
CONCERT

BUSINESS 
STRATEGY

Pasca wabah COVID-19, mungkin sudah tidak ada lagi konser musik 
massal di stadion dengan ribuan pengunjung, digantikan oleh virtual music 
concert. Perubahan perilaku terjadi karena masyarakat akan melakukan 
self distancing dengan menghindari aktivitas-aktivitas yang melibatkan 
kerumunan massa.

Merespon tren ini, platform digital vidio.com dan Resso berkolaborasi 
untuk menggelar virtual concert menampilkan Raisa, Ran, dan musisi lokal 
lainnya. Minggu lalu Global Citizen menggalang dana dengan virtual music 
concert bertajuk One World: Together at Home menampilkan musisi top 
dunia mulai dari Rolling Stone hingga Billy Eilish. 

Pasca wabah COVID-19, survival innovation yang mengusung digital 
experience ini bakal menjadi new normal di industri musik. Masyarakat 
lebih memilih menonton konser secara virtual ketimbang fisik karena alasan 
keamanan.

Menariknya, konser virtual menjadi sarana komunikasi baru yang lebih 
intens bagi musisi dan penonton. Survei dari Nielsen Music di Amerika 
(2020), 30% konsumen rela membayar tiket untuk menyaksikan konser 
secara personal. 64% responden puas akan pengalaman yang didapatkan 
selama menonton konser virtual. More personal, more engage.

Dengan pengalaman yang berbeda, setelah wabah usai, konser virtual 
akan menjadi kenormalan baru di industri hiburan.
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Merespon hampir semua acara live dan pertemuan berskala besar 
dibatalkan untuk masa yang akan datang, industri musik dan para 
senimannya sebagian besar beralih ke live streaming dan pengalaman 
virtual. 

Sementara ini para penggemar pesta berkumpul untuk clubbing melalui 
Zoom di rumah selama pandemi global virus corona. Namun, menonton 
DJ bermain sambil berdiri di ruang tamu kosong tidaklah sama dengan 
sensasi larut malam di dance floor yang penuh sesak dengan teman-teman. 
Membayangkan seperti apa clubbing di dunia pasca-karantina, Production 
Club, sebuah studio kreatif yang berbasis di Los Angeles telah membuat 
konsep dan menciptakan Micrashell, sebuah prototipe alat pelindung diri 
(APD) yang dirancang khusus untuk dunia malam atau clubbing. 

Micrashell memiliki desain pelindung wajah kedap udara dan sistem 
filtrasi yang rumit, dengan tambahan khusus seperti speaker berteknologi 
tinggi, mikrofon, elemen yang memungkinkan pemakai untuk melakukan 
vape dan mengonsumsi minuman tanpa memaparkan diri mereka sendiri. 

Selain itu Micrashell memiliki sistem komunikasi suara nirkabel 
berdasarkan pada kedekatan dan orientasi dengan opsi yang dikendalikan 
pengguna untuk privasi.

MICRASHELL 
FOR 
PARTYGOERS
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Para pemilik museum dan pameran sangat terdampak karena adanya 
wabah COVID-19 karena experience hanya bisa tercipta ketika 
pengunjung berada di museum secara fisik. Untuk menjaga pendapatan 
perusahaan tetap aman, inovasi yang bisa dilakukan yaitu dengan 
mengadakan pameran berkonsep drive-thru.

Inovasi ini pernah dilakukan oleh museum seni Boijmans Van Beuningen di 
Rotterdam, Belanda. Menyelenggarakan eksibisi dalam format drive-thru 
guna memastikan pengunjung tetap menjaga jarak.

Eksibisi ini diadakan di sebuah gedung serbaguna bernama Rotterdam 
Ahoy yang menampilkan 40 karya seni dari koleksi museum melalui 
layar-layar besar. Pengunjung dapat datang dengan mobil pribadi maupun 
menyewa mobil yang disediakan oleh penyelenggara.

Selama acara, pengunjung dibatasi hanya 750 kendaraan setiap harinya 
untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan. Selain itu, mobil yang 
digunakan harus kendaraan elektrik agar tidak menimbulkan polusi 
udara.

DRIVE THRU EXPERIENCE
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SOCIAL DISTANCE CINEMA 
THE COMEBACK OF THE 

DRIVE-IN THEATRE

Nonton di bioskop mungkin bukan pilihan yang bijak untuk mencari 
hiburan di kala wabah corona saat ini. Data dari Nielsen menunjukkan, 
pada Maret 2020 lalu sekitar 50% orang akan mengurangi aktivitas 
hiburan, termasuk salah satunya bioskop.

Film blockbuster musim panas tahun ini terancam tidak dapat ditayangkan 
karena pandemi virus corona memaksa bioskop-bioskop di seluruh dunia 
ditutup. Seiring pelonggaran PSBB nanti, menghadapi era new normal, 
bioskop harus menyiapkan protokol kesehatan di bioskop dengan 
menerapkan pembatasan jarak antar penonton. Sehingga kapasitas 
kursi di bioskop akan dikurangi. Selain itu drive-in theater yang pernah 
populer beberapa dekade lalu bisa jadi solusi alternatif sementara untuk 
menyelamatkan industri film. Bioskop drive-in merupakan cara menonton 
bioskop dari dalam mobil masing-masing dengan menyambungkan suara 
film yang ditonton ke dalam mobil masing-masing.

Sekarang, pandemi virus corona kembali membawa tren bioskop drive-
in untuk menjawab masalah dari industri film. Indonesia sendiri mulai 
merencanakan untuk membuat bioskop drive-in yang akan diselenggarakan 
oleh Ergo and Co. Meskipun belum terealisasi hingga sekarang, namun 
bioskop drive-in sudah dilakukan oleh Meikarta, walaupun masih 
terkendala perizinan hak siar dari produser film.

Photo: Unsplash



79

NEXT NORMAL 
MICE 



80



81

MICE LANDSCAPE 2021

NATURE
ECO

WELLNESS
ADVENTURE

(NEWA)
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OUTER CIRCLE

MID CIRCLE

INNER CIRCLE

Outer Circle menggambarkan pergeseran di tingkat mega 
yang mencakup perubahan besar di bidang teknologi, 
politik, sosial, ekonomi hingga lingkungan. Pergesaran di 
tingkat mega akan mempengaruhi lanskap ekonomi bisnis 
MICE pasca pandemi. 

Dimana perubahan dan perkembangan industri MICE 
setelah pandemi akan dipengaruhi oleh berbagai hal 
berikut: Produksi & Distribusi Vaksin, Digital Tourism, 
Resesi Global Maupun Nasional, Kebijakan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar, Kebijakan Penutupan Pintu Keluar 
Masuk Antar Negara Selama Pandemi, Pertumbuhan 
Digital Ekonomi, Berbagai Pembatalan Acara Baik Tingkat 
Nasional Maupun Global Serta Kebijakan Work From 
Home, dan Pelarangan Perjalanan Dinas Ke Luar Kota.

Mid Circle menggambarkan berbagai perubahan yang 
didasarkan oleh perubahan perilaku konsumen. Dimana 
perubahan perilaku konsumen ini akan mempengaruh 
berbagai lanskap bisnis selama pandemi COVID-19.

Berikut adalah berbagai perubahan perilaku konsumen 
pada industri MICE yang akan mempengaruhi lanskap 
kompetisi di industri MICE yaitu, Fall Of International 
Tourist, Domestic, Micro Traveler,  Digital Maturity, CHSE 
Concern, dan Customer Fear & Anxiety.
 

Inner Circle menggambarkan pergeseran di tingkat 
micro yang mencakup berbagai perubahan besar yang 
menghasilkan peta kompetisi baru selama pandemi 
COVID-19. Akibat dari adanya perubahan konsumen 
sehingga menghasilkan lanskap industri baru. 

Berikut adalah lanskap industri baru pada tingkat 
kompetisi di industri MICE, yaitu Light & Agile Operation 
Model,  CHSE Protocol First, More Touchpoint Online, 
Hybrid Experience, Virtual Event, dan New Nor-mice.
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INNER CIRCLE 

NEW NOR-MICE

Mungkin 5 tahun yang lalu kita belum terbayang bisa 
menyelenggarakan sebuah acara besar secara virtual 
tanpa harus menyediakan sebuah hall yang bisa 
menampung ribuan pengunjung untuk hadir. 

Namun pandemi COVID-19 mengubah semuanya. 
Pandemi melahirkan tren baru yang kami sebut 
New Nor-MICE (New Normal MICE). Ini adalah 
bentuk adaptasi sektor MICE (Meeting-Incentives 
Conferencing-Exhibitions) yang kedepannya mengarah 
ke hybrid. Menggabungkan pengalaman online & 
offline secara sekaligus. Contohnya saja baru-baru ini 
konferensi APACMED virtual 2020 diselenggarakan 
secara virtual namun khusus pembicara tetap 
dihadirkan secara offline dengan tetap menjaga jarak.

Meskipun krisis COVID-19 telah mendisrupsi industri 
MICE, membatalkan acara, para pemain di industri tak 
boleh lesu. Kuncinya adalah adaptasi dengan mencari 
peluang di tengah krisis. Prediksi bahwa vaksin yang 
diproduksi oleh Bio Farma mulai diproduksi Januari 
tahun depan, menjadi penyemangat bahwa bisnis MICE 
akan segera bangkit kembali dengan experience baru 
yang ditunggu oleh masyarakat.
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ONLINE EXHIBITION 
MATTERS

Festival seni ARTJOG yang rutin digelar setiap tahun, 
tahun ini diselenggarakan secara berbeda akibat 
pandemik corona.

ARTJOG MMXX Time (to) Wonder yang seharusnya 
digelar pada 23 Juli - 30 Agustus 2020 ditunda 
pelaksanannya hingga tahun depan. Untuk mengisi 
kekosongan acara, ARTJOG tahun ini tetap hadir 
melalui edisi khusus bertajuk ARTJOG:Resilience.

ARTJOG: Resilience dibuka melalui sistem daring 
yang dapat diakses melalui web www.artjog.co.id. 
Penyelenggara ARTJOG berencana agar festival seni 
ini tetap bisa dikunjungi langsung secara offline.

Menikmati ARTJOG dalam kondisi kenormalan baru 
ini terasa lebih khusyuk. Pasalnya, pecinta seni tidak 
akan terganggu berjubelnya pengunjung ARTJOG 
seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

BUSINESS 
STRATEGY
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THE “NEW” MICE: 
DISTANCING, 

OUTDOOR, VIRTUAL

Tiga tahun terakhir adalah era kejayaan leisure 
economy yang tumbuh begitu cepat. Namun dengan 
adanya wabah COVID-19, pertumbuhan tersebut 
sontak berbalik arah. Industri ini praktis mati 
suri ”dibunuh” COVID-19. Tahun lalu kita masih 
menyaksikan konferensi tingkat nasional, regional, 
dan global masif berlangsung tiap minggu.

Pameran berbagai industri dari yang UKM hingga 
kelas raksasa. Begitu juga beragam bentuk festival 
baik lokal, nasional, maupun internasional digelar 
di mana-mana. Namun kini seolah semuanya lenyap 
diterjang COVID-19.

Era new normal pasca pandemi, membuat industri 
MICE harus berubah menyesuaikan protokol kesehatan 
dan pembatasan jarak atau social distancing. MICE di 
area outdoor dengan menerapkan physical distancing 
bisa dilakukan dengan risiko yang minim. Inovasi digital 
memungkinkan untuk menggelar berbagai acara secara 
daring. 

Memperbaiki user experience untuk menandingi 
pengalaman fisik menjadi tantangan yang tak gampang. 
Karena itu, peluang pemanfaatan teknologi virtual 
reality dan augmented reality terbuka lebar untuk 
“New” MICE.
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NEXT NORMAL 
HOTEL
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HOTEL LANDSCAPE 2021
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OUTER CIRCLE

MID CIRCLE

INNER CIRCLE

Outer Circle menggambarkan pergeseran di tingkat mega 
yang mencakup perubahan besar di bidang teknologi, 
politik, sosial, ekonomi hingga lingkungan. Pergesaran di 
tingkat mega akan mempengaruhi lanskap ekonomi bisnis 
hotel pasca pandemi. 

Dimana perubahan dan perkembangan industri hotel 
setelah pandemi akan dipengaruhi oleh berbagai hal 
berikut: Produksi & Distribusi Vaksin, Digital Tourism, 
Resesi Global Maupun Nasional, Kebijakan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar, Kebijakan Penutupan Pintu Keluar 
Masuk Antar Negara Selama Pandemi, Pertumbuhan 
Digital Ekonomi, Berbagai Pembatalan Acara Baik Tingkat 
Nasional Maupun Global, serta Kebijakan Work From 
Home Dan Pelarangan Perjalanan Dinas Ke Luar Kota. 

Mid Circle menggambarkan berbagai perubahan yang 
didasarkan oleh perubahan perilaku konsumen. Dimana 
perubahan perilaku konsumen ini akan mempengaruh 
berbagai lanskap bisnis selama pandemi COVID-19.

Berikut adalah berbagai perubahan perilaku konsumen 
pada industri hotel yang akan mempengaruhi lanskap 
kompetisi di industri hotel yaitu, Nature-Eco-Wellness-
Adventure (NEWA), Fall Of International Tourist, Domestic, 
Micro Traveler, Digital Maturity, CHSE Concern, dan 
Customer Fear & Anxiety.

Inner Circle menggambarkan pergeseran di tingkat 
micro yang mencakup berbagai perubahan besar yang 
menghasilkan peta kompetisi baru selama pandemi 
COVID-19. Akibat dari adanya perubahan konsumen 
sehingga menghasilkan lanskap industri baru. 

Berikut adalah lanskap industri baru pada tingkat 
kompetisi di industri hotel, yaitu Light & Agile Operation 
Model, Package Innovation, CHSE Protocol First, Move 
Touch Point Online, New Nor-mice, dan Contactless Tech 
Adoption.
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#WFH = 
WORK FROM HOTEL

Di saat krisis wabah COVID-19 saat ini, sektor 
perhotelan harus pintar melakukan inovasi promo di 
kala okupansi kamar yang kian merosot dari waktu 
ke waktu. Banyak hotel di Bali dan kota-kota besar 
lainnya mengeluarkan paket promo “Work From Hotel” 
dengan harga yang sangat murah mulai dari Rp 2 juta 
untuk satu bulan menginap. Hal ini dilakukan untuk 
meningkatkan tingkat okupansi dan menjaga cashflow 
bisnis yang kian hancur oleh adanya PSBB. 

Inovasi bertahan yang dengan menciptakan “tawaran 
yang tidak bisa ditolak konsumen” harus harus gencar 
dilakukan pemain di industri perhotelan kalau tidak 
mau okupansi terus kosong dan cashflow mandek.

Ketika lockdown dan physical distancing berakhir, 
hal yang paling ditunggu-tunggu masyarakat adalah 
pergi berlibur. Tapi liburan pasca COVID- 19 akan 
sangat berbeda dengan sebelum wabah. Orang akan 
lebih memilih liburan yang tidak banyak bersentuhan 
dengan orang lain. Itu sebabnya kami memprediksi 
tren staycation akan menjadi pilihan. 

Paket staycation yang dikeluarkan oleh Hotel Trans 
Luxury dan Hotel Monopoli di saat krisis COVID-19, 
membuat konsumen tetap membeli di saat krisis 
walaupun periode penginapannya masih di bulan 
November 2020. 

Dengan paket yang sangat menarik, inovasi bertahan 
ini mencoba menggoda konsumen untuk membeli. 
Tujuannya jelas: untuk mendapatkan cash sekarang 
agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Ingat, di masa 
krisis cash is the king.

“STAYCATION IS 
THE NEW VACATION”

BUSINESS 
STRATEGY

Photo: Unsplash

Photo: Unsplash
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Masa recovery industri pariwisata menyambut new 
normal nanti akan dipenuhi paket-paket promo atau 
hot deals untuk menarik wisatawan kembali melakukan 
liburan. 

Apalagi setelah melakukan karantina atau stay at home 
tidak ke mana-mana selama kurang lebih 3 bulan, 
masyarakat disebut akan melakukan “balas dendam” 
untuk segera bisa berwisata.

Para pelaku pariwisata seperti hotel, travel 
agent, airline hingga pengelola tempat wisata bisa 
berkolaborasi merancang paket-paket hot deals yang 
memberikan penawaran yang tidak bisa ditolak oleh 
konsumen.

Promosi bersama antar pelaku pariwisata, membuat 
produk bundling atau paket diskon yang menggiurkan 
bisa dilakukan demi membangkitkan sektor pariwisata 
yang sedang terpuruk.

Di era new normal, konsumen menginginkan hotel yang 
terjamin kesehatan dan kebersihannya. Tamu hotel juga 
ingin meminimalisir kontak fisik atau sentuhan dengan 
barang-barang khususnya di area publik.

Untuk menghindari kontak fisik atau sentuhan dari 
benda asing, maka sebaiknya hotel menghilangkan 
barang-barang yang tak perlu. Benda-benda tersebut 
dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, 
jika tersentuh oleh manusia.

Sementara sebagian tamu suka dengan sentuhan 
mewah di kamar hotel, sepertinya tren interior yang 
minimalis bakal jadi kenormalan baru. Dengan lebih 
sedikit barang, proses disinfeksi akan lebih mudah dan 
cepat dilakukan.
 
Amari Watergate di Bangkok telah memutuskan 
untuk meniadakan beberapa dekorasi. Begitu juga 
Four Seasons Hotel di New York yang menanggalkan 
gantungan baju dan ekstra linen, serta bantal dari 
kamar hotel mereka.

HOT DEALS 
EVERYWHERE

HOTEL WITH 
MINIMALIST INTERIOR 
BECOMES A NORM

Photo: Unsplash
Photo: Unsplash
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“RANTANGS” 
FROM HOTEL

STAY-SOLATION

Pandemi telah membuat industri hotel jatuh cukup 
dalam. Okupansi kamar maupun ruangan meeting 
merosot sangat tajam, termasuk di hotel-hotel bintang 
lima.

Hotel harus memutar otak untuk menyelamatkan 
cashflow agar bisa bertahan di masa pandemi atau next 
normal nanti. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah 
membuat paket pesan antar makanan resto bintang 
lima.
 
Seperti yang dilakukan oleh Raffles Jakarta, salah 
satu jaringan hotel bintang lima terkenal. Hotel yang 
terkenal dengan makanan khas nusantaranya yang 
dimasak oleh chef terbaiknya.

Mereka menawarkan paket pesan antar “rantang” 
masakan nusantara yang dimasak dengan kayu api 
dengan menu yang berganti tiap minggunya.

Rendahnya tingkat okupansi hotel membuat para 
pemain melakukan inovasi demi bertahan menghadapi 
pandemi. Seiring semakin tingginya kasus positif korona 
di Indonesia, dan terbatasnya ruangan isolasi di rumah 
sakit, membuat beberapa hotel berinovasi menawarkan 
paket isolasi mandiri di hotel atau stay-solation.

Paket ini diperuntukkan mereka yang orang tanpa 
gejala (OTG) atau orang dalam pengawasan (ODP). 
Dengan harga yang relatif terjangkau dan fasilitas yang 
sudah sesuai protokol kesehatan seperti pengaturan 
ventilasi, penyemprotan desinfektan, pembatasan jarak 
hingga makanan dan minuman.

Fasilitas lain seperti kunjungan dokter, pemberian 
vitamin dan tes swab PCR juga bisa diberikan ke 
pasien sesuai permintaan. Inovasi paket seperti ini bisa 
dilakukan oleh pemain hotel di tengah naiknya jumlah 
pasien korona yang tanpa gejala dan minimnya jumlah 
ruangan isolasi di rumah sakit.

Photo: Unsplash Photo: Unsplash
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“BEACH BUBBLE”

Hotel Seaside Finolhu di Maladewa memperkenalkan 
tipe kamar baru yang dibuat khusus untuk tamu yang 
khawatir tertular virus corona. Hotel di empat pulau di 
Maladewa dan terdiri dari 125 vila pribadi di atas air 
dan pantai.

Ketika dibuka kembali untuk umum, mereka 
menampilkan tipologi vila tepi pantai yang baru, 
yaitu Beach Bubble. Walaupun jenis kamar ini 
tidak dirancang khusus untuk physical distancing 
menghadapi COVID-19, tetapi desainnya cukup ideal 
untuk itu.

Tamu yang memilih untuk menginap di Beach Bubble 
akan medapatkan kamar mereka terletak di hamparan 
pasir pribadi jauh dari hotel utama, dan kamar tertutup 
dalam gelembung transparan, di mana mereka dapat 
menikmati matahari terbit dan terbenam yang epik.
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NEXT NORMAL 
TRANSPORTASI
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TRANSPORTASI 
WISATA LANDSCAPE 
2021
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OUTER CIRCLE

MID CIRCLE

INNER CIRCLE

Outer Circle menggambarkan pergeseran di tingkat mega 
yang mencakup perubahan besar di bidang teknologi, 
politik, sosial, ekonomi hingga lingkungan. Pergesaran di 
tingkat mega akan mempengaruhi lanskap ekonomi bisnis 
transportasi wisata pasca pandemi. 

Dimana perubahan dan perkembangan industri 
transportasi selama pandemi akan dipengaruhi oleh 
berbagai hal berikut: Pembatasan Sosial Berskala 
Besaproduksi & Distribusi Vaksin, Kebijakan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar, Pembatasan Pergerakan Aktivitas 
Sosial, dan De-densification & De-urbanization.

Mid Circle menggambarkan berbagai perubahan yang 
didasarkan oleh perubahan perilaku konsumen. Dimana 
perubahan perilaku konsumen ini akan mempengaruh 
berbagai lanskap bisnis selama pandemi COVID-19. 

Berikut adalah berbagai perubahan perilaku konsumen 
pada industri transportasi yang akan mempengaruhi 
lanskap kompetisi di industri transportasi yaitu, Micro 
Mobility Revolution, Rise Of Cycling & Pedestrian, CHSE 
Concern, More Localized City, dan Re-designed Street.

Inner Circle menggambarkan pergeseran di tingkat 
micro yang mencakup berbagai perubahan besar yang 
menghasilkan peta kompetisi baru selama pandemi 
COVID-19. Akibat dari adanya perubahan konsumen 
sehingga menghasilkan lanskap industri baru. 

Berikut adalah lanskap industri baru pada tingkat 
kompetisi di industri transportasi, yaitu Private Car Wins, 
Healthy Car Gets Momentum, Digitalized Customer 
Journey, Vehicle Designed Re-defined dan Hygiene 
Protocol.
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OUTER CIRCLE 

DE-DENSIFICATION  
DE-URBANIZATION
Asumsi dasar keunggulan kepadatan (density) kota 
adalah skala ekonomi (economies of scale). Ketika 
sebuah kota padat dan memiliki jumlah penduduk 
yang besar maka semua layanan kota menjadi sangat 
baik dan efisien. Warga kota akan mendapatkan 
pelayanan berbelanja di toko, akses air, listrik, 
sanitasi, pelayanan kesehatan, juga pekerjaan dan 
hiburan/pertunjukkan yang terbaik dan terjangkau.

Namun kini manfaat skala ekonomi itu menjadi 
antitesis ketika padatnya kota menghasilkan kecacatan 
mendasar yaitu risiko kesehatan dan kematian yang 
amat besar oleh adanya wabah.

Karena itu pasca pandemi pemerintah kota dan urban 
planner akan kian mengarahkan perencanaan kota 
dengan mengurangi tingkat kepadatannya. Tujuannya 
jelas, untuk mengantisipasi serangan-serangan virus 
kini dan di masa-masa mendatang.

Tak hanya itu, kota pasca pandemi juga tak lagi 
semenarik dulu sebagai sasaran gelombang urbanisasi 
karena kota-kota padat penduduk akan kini kian tak 
aman untuk tempat bermukim. Sudah terbukti saat 
ini bahwa kota-kota yang menjadi sasaran empuk 
COVID-19 adalah kota-kota metropolitan padat 
penduduk.

Dengan menguatnya tren WFH, remote working, dan 
gig economy dimana karyawan bisa kerja di manapun 
tanpa harus berkantor di pusat kota, maka 
kawasan-kawasan seperti suburban, second city, third 
city, bahkan rural semakin menarik menjadi tempat 
bermukim. Hal ini menjadi faktor disinsentif bagi 
masyarakat untuk berurbanisasi.
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Micromobility Revolution:
LESS-MOBILE SOCIETY

Modal mix atau bauran penggunaan moda transportasi 
warga kota untuk menjalankan aktivitas sehari-hari juga 
akan berubah dengan adanya wabah COVID-19. Yang 
jelas penggunaan moda transportasi massal (mass 
transit) seperti Transjakarta, MRT, LRT, atau commuter 
line akan berkurang mengingat warga kota takut 
kerumunan massa di moda transportasi ini merupakan 
medium penularan virus yang sangat rawan.

Kalau penggunaan transportasi massal berkurang lalu 
akan dikompensasi dengan apa? Di kota-kota besar 
di Indonesia kemungkinan paling besar akan beralih 
ke kendaraan pribadi. Tak mengherankan, mengingat 
“kecanduan” penggunaan mobil pribadi di Indonesia 
sangat tinggi. Kalau betul beralih ke kendaraan pribadi, 
maka kita akan menyongsong problem kemacetan yang 
lebih serius. Itu untuk kelas menengah-atas. Untuk 
warga kota di strata yang lebih bawah, penggunaan 
sepeda motor akan kian populer. Alasannya jelas, 
dibandingkan dengan angkutan massal sepeda motor 
memiliki risiko penularan COVID-19 yang lebih kecil.
  

Taksi (baik konvensional maupun online) memiliki 
risiko penularan virus yang lebih rendah dibanding 
transportasi massal, namun masalahnya di harga yang 
mahal, apalagi kalau untuk kebutuhan transportasi 
rutin sehari-hari. Ojek daring yang sebelum pandemi 
begitu populer memiliki risiko menularkan virus yang 
cukup besar. Karena itu minat warga kota tak akan 
setinggi sebelumnya. Mereka akan lebih memilih 
menggunakan motor sendiri.

Moda transportasi lain adalah micromobility yaitu 
alternatif moda transportasi untuk jarak pendek dan 
kecepatan rendah di bawah 25 km/jam (sepeda, 
skuter, jalan kaki). Pilihan rasionalnya adalah sepeda. 
Karena itu di new normal tren bike to work bakal makin 
kencang lagi di kota-kota besar Tanah Air.
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THE RISE OF CYCLING 
& PEDESTRIAN

Saat lockdown dan pembatasan sosial, pemkot kota-
kota di dunia New York, London, Budapest, hingga 
Bogota mendorong warganya untuk menggunakan 
skuter, sepeda, atau berjalan kaki sebagai solusi 
sementara untuk memfasilitasi kepentingan 
pembatasan sosial.

Namun seperti telah mereka akui, solusi sementara 
itu bakal menjadi solusi selamanya. Oleh sebab itu 
micromobility (skuter, sepeda, skateboard, dll.), moda 
transportasi yang selama ini dilirik sebelah mata 
karena moda transportasi didominasi oleh kendaraan 
pribadi dan angkutan massal, bakal menemukan ruang 
geraknya.

Konsep “slow street” yaitu penggunaan jalan untuk 
moda transportasi micromobility seperti sepeda 
atau skuter dengan kecepatan di bawah 25 km/jam 
kian populer di seluruh dunia. Berbagai kota besar di 
dunia mulai merespons tren ini dengan menyediakan 
ruang yang lebih luas kepada jalur-jalur sepeda 
dan pedestrian. Micromobility dinilai sebagai moda 
yang cocok di tengah pandemi karena aman, ramah 
lingkungan dan ramah pembatasan sosial.

Tren micromobility ini nantinya juga diikuti dengan 
kecenderungan kota pasca pandemi yang kian 
“melokal”. Artinya, kota akan terdiri dari sekumpulan 
kawasan sub-kota yang mandiri, dimana aktivitas 
dan mobilitas masyarakat akan terlokalisir di masing-
masing sub-kota tersebut. Artinya moda transportasi 
jarak pendek masih bisa memenuhi kebutuhan 
mobilitas jarak pendek dan lokal di sub-sub kota 
tersebut.

MID CIRCLE 
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MORE LOCALIZED 
CITY
Wabah COVID-19 akan mendorong kota-kota basar 
(mega city) untuk menjadi “localized”. Maksudnya, di 
dalam kota yang besar tersebut terdapat “sub-kota” 
(atau “kota di dalam kota”) yang mandiri.

Tujuannya adalah segala kebutuhan warga kota, 
mulai dari berbelanja, ke rumah sakit, ke kantor 
pemerintah, atau berolahraga, bisa dilakukan di dalam 
sub-kota (intra sub-city) tidak perlu keluar (inter sub-
city). Dengan begitu mobilitas warga kota akan lebih 
terlokalisir dan dampak penularan virus bisa lebih 
dikendalikan. Di Paris konsep ini diterjemahkan dengan 
konsep “15-minute city”, sementara di Melbourne 
disebut “20-minute city”. Dengan konsep ini semua 
kebutuhan warga kota mulai dari berbelanja, ke bank, 
hingga ke tempat jogging, bisa ditempuh dalam waktu 
15 atau 20 menit dengan jalan kaki atau menggunakan 
sepeda.

Konsep localized city ini sekaligus akan memberikan 
peranan lebih besar kepada micromobility (cycling 
dan pejalan kaki). Sebabnya, angkutan massal seperti 
MRT yang awalnya menjadi pilihan utama moda 
transportasi kota karena tidak polutif kini memiliki 
kelemahan pelik karena kerumunannya bisa menjadi 
sumber penularan wabah.

Artinya, prioritas pengaturan mobilitas kota bergeser 
dari kepentingan lingkungan (tidak polusi) bergeser ke 
ketahanan kota dalam menangkal virus.

Re-Designed Street:
CHANGING STREET

COVID-19 memang mengubah segalanya, termasuk 
format, komposisi, dan ukuran jalan di kota-kota 
besar.

Kenapa bisa begitu? Yang paling gampang adalah 
ukuran trotoar. Dengan keharusan social distancing, 
maka tentu saja ukuran standar trotoar yang ada 
selama ini tak akan mencukupi lagi bagi pejalan kaki 
karena jarak antar pejalan kaki yang sebelumnya bisa 
sangat dekat kini tidak dimungkinkan lagi.

Kalau lebar trotoar tak cukup lagi maka harus 
dilebarkan. Tapi konsekuensinya kalau dilebarkan 
adalah ia akan makan jalan untuk kendaraan dan 
lahan parkir. Belum lagi jika pemkot mulai serius 
mengembangkan micromobility dengan menambah 
jalur untuk sepeda.

Itu artinya jalan dan trotoar yang sudah ada selama 
ini akan “diperebutkan” oleh kendaraan, parkir, 
jalur sepeda, dan pejalan kaki dimana pejalan kaki 
menuntut luasan yang lebih besar karena adanya 
social distancing.

Maka bisa diprediksi setelah new normal, pemkot di 
kota-kota besar akan menghadapi masalah pelik untuk 
mengakomodasi “perebutan” lahan ini. Lebar jalan 
untuk kendaraan, trotoar, dan mungkin jalur sepeda 
terpaksa harus diubah kalau kita ingin konsisten 
menerapkan social distancing.

Photo: Google



103

Ketakutan kepada virus rupanya mengubah secara 
drastis pola mobilitas dan pilihan moda transportasi 
masyarakat.

Euforia angkutan massal moderen seperti MRT, LRT, 
commuter line, dan Transjakarta yang tahun- tahun 
terakhir beredar di Jakarta agaknya mengalami titik 
balik saat kini pandemi datang. Ya, karena kerumunan 
di angkutan massal tidak diinginkan demi kepentingan 
pembatasan sosial.

Maka mobil pribadi pun menemukan momentum 
pertumbuhannya kembali sebagai moda yang paling 
aman dari terjangan COVID-19.

Survei di Cina oleh Ipsos akhir Februari 2020 lalu 
terhadap 1620 responden menunjukkan, mobil 
pribadi meloncat dari urutan ketiga ke urutan 
pertama sebagai moda transportasi yang diinginkan 
di masa new normal. Survei oleh Kantar di Cina juga 
mengindikasikan hal serupa.

PRIVATE CAR WINS 
(AGAIN)

INNER CIRCLE

Survei itu menemukan, 2/3 responden yang tidak 
memiliki mobil berkeinginan membeli mobil dalam 6 
bulan ke depan. Alasannya, 3 dari 4 orang mengatakan, 
untuk melindungi diri dari infeksi COVID-19.
 
Bagaimana dengan di Indonesia? Di tengah angkutan 
umum yang kini sangat berisiko menularkan virus 
mobil pribadi akan menjadi pilihan rasional bagi 
masyarakat untuk menangkal serangan COVID-19.

Mobil pribadi tak hanya menjadi pilihan menarik untuk 
ke kantor tapi juga untuk berlibur keluarga mengingat 
pesawat dan kereta pun dinilai berisiko besar 
menularkan virus.
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Moda transportasi pribadi seperti mobil kian diminati, 
namun ada banyak kebutuhan konsumen pasca 
pandemi yang harus disesuaikan oleh produsen mobil. 
Salah satunya adalah fitur healthy car, misalnya fitur 
AC yang bisa menjaga sirkulasi udara tetap baik yang 
dilengkap dengan air purifier, atau beberapa fitur 
lainnya yang menjamin udara di dalam mobil steril dan 
sehat.

HEALTHY CAR GETS 
MOMENTUM
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DIGITALIZED 
CUSTOMER JOURNEY
Saat ini semua bisnis termasuk yang berada di 
sektor transportasi harus membangun digital 
customer journey, dimana konsumen digarap dengan 
mengkomunikasikan produk di media digital atau 
daring.
 
Contohnya dulu cara pemasaran dan penjualan mobil 
diakukan dengan mengadakan sebuah pameran dan 
membagikan brosur, namun sekarang berganti lebih 
kearah digital yaitu dengan digital marketing. Selain itu 
membangun e-commerce untuk menjual kendaraan.
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VEHICLE DESIGN RE-
DEFINED
Konsep transportasi baik publik dan pribadi akan 
berubah, model dan desain akan mengikuti standar 
protokol kesehatan yang disesuaikan. Hal ini bertujuan 
untuk menciptakan kembali rasa aman dan nyaman 
kepada para konsumennya. Contohnya dengan cara 
memperluas jarak antar kursi penumpang, mengurangi 
media persentuhan dan memberikan tanda pengaturan 
jarak antar penumpang khusus untuk transportasi 
publik.

Moda transportasi juga harus memastikan 
protokol kesehatan dan kebersihan tetap 
terjaga. Hal ini bertujuan untuk mengemba-
likan kepercayaan konsumen. Khususnya 
untuk transportasi publik dengan melakukan 
pembersihan secara berkala menggunakan 
disinfektan, menyediakan hand sanitizer, 
melakukan pengecekan suhu dan memastikan 
semua penumpang menggunakan masker dan 
alat pelindung lainnya.

HYGIENE
PROTOCOL
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CHSE PROTOCOL
IN PUBLIC 
TRANSPORTATION

Pandemi COVID-19 mengubah seluruh perilaku 
masyarakat akan prioritas hidupnya, termasuk 
bagaimana mereka memastikan kesehatan dan 
keselamatan saat berada di transportasi publik. 
Hal ini tentu harus diadopsi dengan cepat oleh 
pemain di pasar.

MRT salah satu moda transportasi yang 
menjadi primadona juga melakukan adaptasi 
protokol kesehatan yang baik. Hal ini terlihat 
dari bagaimana seluruh karyawan dan petugas 
pelayanan di stasiun menggunakan perlengkapan 
kesehatan lengkap (masker, face shield, sarung 
tangan). Sehingga usaha ini membuat kepercayaan 
pengguna pun kembali.

Kunci utama di sektor transportasi publik untuk 
kembali menggeliat ialah protokol kesehatan. 
Baru kemudian fitur dan layanan lainnya dapat 
dikembangkan sejalan dengan kebutuhan konsumen 
di pasca pandemi.

BUSINESS 
STRATEGY

TRANSPORTATION 
COLLABORATION 

INNOVATION
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TRANSPORTATION 
COLLABORATION 

INNOVATION

Saat ini transportasi publik harus memastikan 
penumpangnya sampai dengan selamat di tujuannya 
masing-masing. Hal ini bertujuan agar kepercayaan 
masyarakat timbul kembali dan mulai menggunakan 
transportasi publik. Maka banyak hal yang bisa 
dilakukan oleh penyedia moda transportasi tersebut, 
salah satunya ialah berkolaborasi antar bisnis.

PT KAI melakukan kolaborasi dengan perusahaan 
taksi Blue Bird dalam menghadirkan layanan last mile. 
Dimana para pengguna bisa memanfatkan layanan 
transportasi lanjutan ketika mereka sampai di stasiun 
tujuan, sehingga faktor keselematan dan keamanan 
lebih terjaga.

Hal ini menciptakan nilai dimana kolaborasi antar bisnis 
dalam satu industri tidak harus selalu berkompetisi, 
namun juga bisa berkolaborasi untuk menciptakan 
suatu layanan baru.
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CONTACTLESS 
TRANSACTION
Setiap proses bisnis di sektor transportasi selalu 
ada transaksi antar pengguna dan penyedia jasa. 
Hal ini juga menjadi perhatian bagi konsumen agar 
proses transaksi dan pembayaran disiapkan secara 
contacless agar mengurangi persentuhan fisik secara 
langsung.

Blue Bird sebagai salah satu perusahaan transportasi 
terbesar, menyediakan sarana transaksi tanpa kontak, 
dimana para pengguna taksi bisa membayar melalui 
QR-Code yang sudah disediakan di masing-masing 
kursi penumpang.

Hal ini menunjukkan upaya dan respon positif Blue 
Bird akan perubahan perilaku konsumen pasca 
pandemi COVID-19. Dimana persentuhan kontak fisik 
secara langsung akan semakin dikurangi demi menjaga 
kesehatan dan keselamatan para penumpangnya.
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FLYING GETS 
EXPENSIVE

Strategi paling gampang untuk menarik konsumen naik pesawat kembali 
begitu PSBB dilonggarkan adalah dengan menawarkan diskon dan tiket 
murah.

Namun rasanya langkah tersebut sulit diwujudkan karena baru saja IATA 
(International Air Transport Association) mengumumkan indikasi bahwa 
harga tiket pesawat bakal melonjak pasca pandemi. Kenaikannya tak 
tanggung-tanggung mencapai 54% karena adanya keharusan pembatasan 
sosial.

Menurut IATA, ketentuan protokol pembatasan sosial mengharuskan mas-
kapai penerbangan hanya menggunakan 62% dari total kapasitas kursinya. 
Ketika load factor-nya turun maka konsekuensinya harga tiket harus naik.
 
Namun celaka, masih menurut IATA, untuk break even saja setiap pesawat 
setidaknya harus terisi 77% dari kapasitas total. Artinya, bisa dibayangkan 
harga tiket pesawat bakal melonjak tinggi sehingga tak terjangkau oleh 
konsumen kebanyakan.

Di samping harga tiket yang melonjak, keengganan masyarakat untuk 
terbang juga dipengaruhi oleh faktor lain. Pertama, prosedur terbang yang 
rumit dan ribet. Kedua, risiko tertular COVID-19 selama penumpang bera-
da di airport maupun di dalam pesawat.
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AIRPLANE DESIGN 
REDEFINED
Dengan adanya pembatasan sosial, dapat dipastikan 
layout dan desain interior pesawat akan berubah.

Dengan adanya ketentuan dari IATA bahwa kapasitas 
tempat duduk hanya diperbolehkan 62% saja, maka 
sudah pasti wajah dalam pesawat akan berubah. 
Yang paling sederhana adalah membiarkan middle 
seat tidak terpakai. Tapi kelemahannya, kapasitas 
penumpang yang tertampung akan berkurang banyak.

Oleh karena itu pembuat pesawat harus memutar 
otak agar kapasitas penumpang tetap bisa mendekati 
kapasitas maksimalnya, tapi dengan tetap memenuhi 
ketentuan pembatasan sosial. Salah satunya adalah 
desain yang diusulkan oleh Avio Interiors, sebuah 
perusahaan perancang interior pesawat asal Italia.

Dalam usulan ini, posisi middle seat diputar balik. 
Untuk menghindari kontak dan potensi penularan, 
Avio menambahkan sekat transparan yang membatasi 
penumpang satu dengan yang lainnya.

Barangkali first class pesawat nanti dibedakan bukan 
dari kemewahan layanan inflight entertainment atau 
sajian makanan-minuman. Tapi dari seberapa aman 
ruang first class itu dari paparan COVID-19. Kalau 
memang betul begitu, maka first class pasca pandemi 
bakal amat mahal karena membutuhkan ruang kabin 
yang super luas.
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INFLIGHT MEALS IS A 
THING OF THE PAST

Saat pandemi maskapai memangkas bahkan 
menghilangkan sama sekali layanan makanan- 
minuman di dalam pesawat, Southwest Airlines 
misalnya, meniadakan snack dan minuman untuk 
semua penerbangannya sampai waktu yang tak 
ditentukan. American Airlines meniadakan seluruh 
makanan dan hanya menyediakan minuman kaleng 
untuk seluruh penerbangan di bawah 4,5 jam.

Kita tahu, makanan dan minuman yang disajikan di 
pesawat akan berpotensi menjadi sumber penularan 
virus selama di perjalanan. Makanan segar dan 
disajikan panas atau minuman yang dituang tentu akan 
dihindari oleh penumpang karena berpotensi membawa 
virus. Minuman mungkin hanya disajikan dalam bentuk 
kemasan kaleng sehingga mengurangi risiko penularan.
Alih-alih membeli makanan-minuman di pesawat, para 

penumpang akan lebih aman jika membeli makanan-
minuman di contactless vending machine di bandara 
sebelum mereka boarding. Memberikan layanan 
makanan-minuman di dalam pesawat juga sangat 
berisiko jika muncul kasus dimana penumpang merasa 
tertular saat makan di satu maskapai penerbangan 
tertentu dan kemudian ia membagikan keluhannya ke 
media sosial dan memicu viral.

Ketika itu terjadi maka kepercayaan konsumen akan 
hancur. Reputasi yang selama ini dibangun susah 
payah tiba-tiba hancur hanya karena kasus tersebut. 
Dan akibatnya masyarakat mencap maskapai tersebut 
sebagai sarang penularan COVID-19.
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DIGITAL HEALTH 
PASSPORT
Baru kali ini dalam sejarah pariwisata dunia lebih dari 
90% populasi masyarakat di dunia tinggal di negaranya 
masing-masing karena pemberlakuan travel restrictions 
akibat pandemi COVID-19.

Akibatnya penurunan volume penumpang pesawat 
udara di tahun 2020 melebihi 110% dibanding akhir 
tahun 2019.

International Air Transport Association (IATA) akan 
bekerjasama dengan berbagai organisasi terkait 
kesehatan dan pariwisata di setiap negara untuk 
meminimalisir ketakutan dan risiko para penumpang 
pesawat ketika melakukan cross-border travel. 
World Economic Forum (WEF) baru-baru ini juga 
mengeluarkan inisiatif pembentukan sistem traveller 
digital identity untuk menggenjot kembalinya sektor 
penerbangan dan pariwisata.

Paspor baru ini berisi identity data mengenai data 
personal dan kesehatan sehingga para pengunjung 
dapat diverifikasi apakah terbebas dari risiko terjangkit 
virus corona.

Hal ini merupakan cikal bakal digital health pasport. 
Ke depan para wisatawan harus memiliki dua jenis 
paspor, yaitu paspor kewarganegaraan dan paspor 
kesehatan.

Ph
ot

o:
 U

ns
pl

as
h



114

AIRPORT HEALTH & 
SAFETY IS A NEW NORM

Memastikan kesehatan dan kebersihan di setiap sudut 
bandara dan pesawat udara menjadi hal terpenting di 
saat pandemi COVID-19. Tujuannya untuk menjamin 
keselamatan penumpang terbebas dari paparan virus.

Hal ini menjadi perhatian utama International Air 
Transport Association (IATA) dalam mengeluarkan 
kebijakan dan anjuran bagi maskapai udara di seluruh 
negara.

Baru-baru ini IATA menerbitkan Restarting Aviation 
Following COVID-19 berisi anjuran yang harus 
dilaksanakan oleh seluruh maskapai penerbangan 
perihal protokol kesehatan dan kebersihan dalam 
penanggulangan COVID-19.

Beberapa poin yang dianjurkan oleh IATA ialah 
prosedur: temperature screening, symptom screening, 
personal protective equipment, physical distancing, 
cleaning disinfection, COVID-19 testing hingga 
pengecekan immunnity passport.

Hal ini menjadi babak baru bagi standarisasi kesehatan 
dan kebersihan di dunia penerbangan dimana faktor 
kesehatan menjadi kenormalan baru bagi standar 
prosedur penerbangan internasional.
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GOODBYE LONG, 
CROWDED LINES
Airport sudah identik dengan antrian. Masuk bandara 
antri. Check-in antri. Dan masuk pesawat pun harus 
antri. Padahal pembatasan sosial mengharuskan setiap 
calon penumpang menjaga jarak sekitar 1-2 meter.

Apa jadinya kalau pembatasan sosial diterapkan di 
bandara? Dengan jarak antar pengantri 1-2 meter, bisa 
jadi panjang antrian akan mengular hampir 1 km untuk 
antrian satu pesawat saja.

Pertengahan tahun 2019 lalu misalnya jumlah 
penerbangan di Bandara Soetta mencapai 16.000 atau 
seharinya sekitar 530 penerbangan. Bisa dibayangkan, 
pasti bandara tak akan cukup menampung calon 
penumpang ketika protokol pembatasan sosial 
diterapkan.

Karena itu, mau tidak mau otoritas bandara harus 
meniadakan antrian kalau tak ingin bandara menjadi 
episentrum penularan COVID-19. Goodbye long, 
crowded lines.

Caranya bagaimana agar antrian sirna? Pemecahannya 
pasti menggunakan solusi digital dengan sistem 
reminder atau notifikasi melalui smartphone calon 
penumpang. Ketika jumlah calon penumpang begitu 
besar di bandara maka untuk menjamin aliran 
penumpang dapat lebih lancar maka barangkali 
dibutuhkan teknologi artificial intelligence untuk 
mengaturnya.

Namun kondisinya tak seburuk yang kita bayangkan. 
Kenapa? Karena dalam waktu yang cukup lama, 
berbulan-bulan bahkan mungkin 1-2 tahun ke depan, 
bandara tak akan seramai seperti sebelum pandemi. 
Ya, karena masyarakat masih enggan terbang karena 
berbagai pertimbangan pelik.

Blessing in disguise, bandara yang tak kunjung ramai 
ini memberi jeda waktu bagi pengelola bandara untuk 
mempersiapkan segala sesuatunya untuk menata 
manajemen antrian.
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CONTACTLESS, SELF-
SERVICE IN AIRPORT

Untuk menunjang keamanan para penumpang 
pesawat, bandara di berbagai negara mengembangkan 
sistem yang meminimalisir kemungkinan penumpang 
melakukan kontak dengan banyak orang. Mulai dari 
pertama kali bandara sampai masuk ke dalam pesawat. 
Contactless service kini menjadi standar industri.

Salah satu bandara udara yang sigap menerapkannya 
adalah bandara internasional Bengaluru di India. 
Mereka memperkenalkan inovasi contacless procedure 
yang meminimalisir kontak fisik penumpang mulai dari 
pre-entry check, security check, sampai penumpang 
boarding.

Mulai dari proses pre-entry check para penumpang 
dihimbau untuk memakai masker dan mempersiapkan 
e-boarding mereka. Lalu penumpang akan berjalan 
di mesin thermal scan dan harus memperlihatkan 

Aarogya Setu App yang disiapkan Pemerintah India 
untuk menunjukkan pesan verifikasi ”you-are-safe”. 
Lalu boarding pass penumpang akan diverifikasi 
pada sebuah layar, hingga penyemprotan disinfektan 
sebelum masuk ke dalam pesawat. Bandara ini 
juga mempersiapkan sistem contacless self-service 
baggage untuk memasukkan dan mengambil bagasi 
penumpang secara mandiri.

Dalam waktu yang tak lama bandara-bandara lain di 
seluruh dunia akan menerapkan prosedur contactless 
journey untuk memastikan keselamatan penumpang 
termasuk bandara-bandara di Indonesia.
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DIGITAL AIRPORT

Untuk menunjang prosedur kesehatan COVID-19 
bandara udara wajib meminimalisir kontak fisik 
penumpang. Maka digitalisasi bandara adalah solusi 
paripurna menghadapi pandemi.

Digitalisasi meminimalkan kontak fisik di sepanjang 
traveller journey secara end-to-end. Mulai dari 
sistem self check-in menggunakan barcode pada 
layar komputer, penggunaan thermal scan dan alat 
pendeteksi logam, hingga layanan self baggage claim.

Angkasa Pura II sudah menerapkan sistem smart 
airport dimana penumpang bisa memanfaatkan 
berbagai kemudahan digital untuk menunjang 
produktifitas. Mulai dari self check-in dan self baggage 
drop demi menunjang prosedur keselamatan COVID-19 
yang mengharuskan tidak adanya kontak fisik 
antarpenumpang.

Di sisi lain pengembangan teknologi pada alat 
pendeteksi virus COVID-19 yang diletakkan di 
bandara juga semakin berkembang. Salah satunya di 
Bandara Internasional Uruguay. Bandara ini sudah 
menggunakan mesin pendeteksi risiko terpapar 
COVID-19.

Di sini para penumpang bisa dideteksi melalui alat 
pemindai wajah melalui analisa data pribadi kesehatan 
mereka dan sejarah perjalanan mereka sebelum 
sampai di bandara.

Ini adalah era baru di dunia kebandarudaraan dimana 
digitalisasi bukan hanya dilakukan untuk menunjang 
kepraktisan, namun juga menciptakan rasa aman di 
kala risiko terpapar COVID-19 terus mengintai.
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DINE & FLY ROYAL 
BRUNEI AIRLINES

Industri penerbangan akan membutuhkan waktu yang 
cukup lama untuk mengembalikan traffic penerbangan 
seperti saat sebelum pandemi.

Setidaknya demand konsumen yang mulai “hidup” yaitu 
saat tanda-tanda vaksin mulai diproduksi.

Di Indonesia, perkembangan vaksin mulai diproduksi 
pada Januari tahun depan dan mulai bisa terdistribusi 
secara massal pada bulan Maret. Hal ini berarti 
lebih dari 6 industri penerbangan harus berusaha 
memperoleh pendapatan.
 

Inovasi harus segera dilakukan sebelum ambang 
kebangkrutan. Selain bisnis kargo, pemilik maskapai 
penerbangan perlu lebih inovatif lagi. Seperti misal- 
nya, maskapai Royal Brunei yang menyediakan layanan 
reservasi Dine & Fly yaitu layanan dine in di dalam 
pesawat saat pesawat terbang dari titik berangkat dan 
tiba yang sama.

Inovasi yang dilakukan oleh Royal Brunei Airlines ini 
ditanggapi positif dan slot pemesanan habis dalam 
waktu 10 menit.
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7-HOURS QANTAS AIR’S 
SCENIC FLIGHT
Inovasi lainnya juga dilakukan oleh Qantas AirWays, 
maskapai dari Australia yang menghadirkan scenic 
fiight.

Layanan ini merupakan penerbangan selama 7 jam 
yang take off dan landing di bandara yang sama.

Pesawat berkeliling negara Australia untuk menyajikan 
pemandangan negara dari atas awan. Penerbangan 
ini ditujukan bagi para penumpang yang rindu dengan 
pengalaman naik pesawat dan sama seperti Royal 
Brunei Airlines, reservasi tiket ini habis hanya dalam 
hitungan beberapa menit.
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REDESIGN SEAT 
LAYOUT

Bagi pengusaha otobus, bisnis kargo dan logistik 
menjadi alternatif di saat jumlah penumpang berkurang 
karena pandemi. 

Namun, kedepannya konsumen akan menuntut lebih. 
Faktor keamanan dan keselamatan mungkin akan 
menjadi pertimbangan utama sebelum harga.

Inovasi dari perusahaan otobus Laksana yang 
melakukan redesain posisi tata letak tempat duduk 
dan launching #socialdistancing bus yang menerapkan 
jarak antar penumpang dan tidak ada kursi untuk 
berdua.

Selain itu, inovasi lainnya yaitu memasang sistem 
filtrasi udara untuk memastikan sirkulasi udara di 
dalam bus berjalan lancar.
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NEXT NORMAL 
RESTO
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RESTO BUSINESS 
LANDSCAPE
IN THE NEXT NORMAL
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OUTER CIRCLE

MID CIRCLE

INNER CIRCLE

Outer Circle menggambarkan pergeseran di tingkat mega 
yang mencakup perubahan besar di bidang teknologi, 
politik, sosial, ekonomi hingga lingkungan. Pergesaran di 
tingkat mega akan mempengaruhi lanskap ekonomi bisnis 
restoran selama pandemi. 

Dimana perubahan dan perkembangan industri restoran 
selama pandemi akan dipengaruhi oleh berbagai hal 
berikut: Produksi & Distribusi Vaksin, Resesi Global 
Maupun Nasional, Tourism Disaster, Kebijakan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Disrupsi Pasokan 
Rantai Makanan, Pertumbuhan Ekonomi Digital, dan 
Berbagai Kebijakan Pemerintah.

Mid Circle menggambarkan berbagai perubahan yang 
didasarkan oleh perubahan perilaku konsumen. Dimana 
perubahan perilaku konsumen ini akan mempengaruh 
berbagai lanskap bisnis selama pandemi COVID-19.

Berikut adalah berbagai perubahan perilaku konsumen 
pada industri restoran yang akan mempengaruhi lanskap 
kompetisi di industri restoran yaitu, Outdoor Dining, Menu 
Innovation, Digitized Cx, Take Away Services, Drive-thru, 
Ghost Kitchen Model, Contacless Automated Solution, dan 
Online Delivery Platform.

Inner Circle menggambarkan pergeseran di tingkat 
micro yang mencakup berbagai perubahan besar yang 
menghasilkan peta kompetisi baru selama pandemi 
COVID-19. Akibat dari adanya perubahan konsumen 
sehingga menghasilkan lanskap industri baru. 

Berikut adalah lanskap industri baru pada tingkat 
kompetisi di industri restoran yaitu CHSE Concern, 
Fast Casual Dining, More Value Oriented, Food@home 
Lifestyle, dan Digital Maturity.



125

Pandemi COVID-19 telah mengacaukan rantai pasok 
global secara dramatis, dimana terjadi perubahan 
ketika pabrik menghentikan produksinya, perusahaan 
transportasi mengurangi operasi, dan pemerintah 
memantau dengan seksama pergerakan barang dan 
manusia. Salah satu yang cukup terdampak adalah 
rantai pasok makanan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia selama 
kurang lebih 6 bulan dan diterapkannya pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah 
menyebabkan produk pangan yang dihasilkan petani 
tidak terserap di pasar karena terkendala proses 
distribusi, sehingga harga pangan melonjak.

Adanya pandemi ini menyebabkan pembatasan ekspor 
dan impor di sektor pangan, diberlakukannya akses 
terbatas bagi supplier maupun pembeli di pasar 
tradisional, meningkatkan aktivitas belanja daring, 
pembatasan akses keluar masuk daerah (formal/
informal), serta terganggunya proses produksi akibat 
kurangnya tenaga kerja.

Tedapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk 
mempertahankan rantai pasok di tengah pandemi
COVID-19 dan menuju adaptasi kebiasaan baru, dian-
taranya dengan meningkatkan diversifikasi rantai pasok 
di pasar dengan mendorong pasar tradisional dan 
pasar lokal dan tetap menguatkan pasar ekspor, serta 
meningkatkan fleksibilitas rantai pasok.

FOOD SUPPLY-CHAIN 
DISRUPTION

OUTER CIRCLE
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TOURISM DISASTER

Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan 
berdampak pada usaha kuliner. Dunia pariwisata 
erat kaitannya dengan kuliner dan ketika tidak ada 
perjalanan wisata tentu wisata kuliner ini menjadi 
mandeg dan perlu memaksimalkan konsumen lokal.
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MENU INNOVATION

Berkurangnya tingkat penjualan resto selama masa 
new normal mendorong para pelaku usaha resto untuk 
melakukan berbagai inovasi guna untuk bertahan di 
tengah pandemi.

Salah satunya dengan melakukan inovasi menu 
yang telah disesuaikan dengan pergeseran perilaku 
konsumen. Seperti misalnya, pandemi COVID-19 
mendorong peningkatan penjualan jenis makanan 
frozen food dan ready to cook dikarenakan orang tidak 
berani keluar rumah
 
Sehingga cenderung membeli makanan yang 
tahan lama. Selain itu, frozen food yang dari segi 
harga lebih murah juga menjadi inovasi menu yang 
mengakomodasi kondisi ekonomi saat ini dimana 
konsumen rumah tangga cenderung berhemat.

Dengan demikian para pelaku resto harus jeli 
membaca tren perubahan preferensi konsumen dan 
mempersiapkan diri menghadapi era next normal.

MID CIRCLE
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OUTDOOR DINING

Menurunnya aktivitas makan langsung di restoran 
selama pandemi COVID-19 memaksa pemilik bisnis 
restoran untuk menata ulang konsep restoran secara 
keseluruhan. Salah satunya dengan menghadirkan 
konsep makan di luar ruangan (outdoor dining).

Kedepannya, konsep ini akan menjadi populer di 
masa next normal. Pertimbangannya yaitu, dengan 
suasana outdoor sirkulasi udara menjadi lebih lancar 
dibandingkan berada di dalam ruang. Hal ini kemudian 
bisa meminimalisir kontaminasi virus.

Selain itu, meskipun vaksin sudah ada dan bisa 
diakses secara massal. Perilaku patuh terhadap 
protokol kesehatan akan cenderung permanen.

Hal ini dikarenakan konsumen semakin pintar 
sehingga bersikap lebih preventif terhadap potensi 
kontaminasi virus-virus lain. Maka dari itu, outdoor 
dining mendukung implementasi pembatasan sosial 
atau jaga jarak.
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ONLINE DELIVERY 
PLATFORM
Barang yang paling banyak 
dibeli online ketika pandemi 
COVID-19 adalah makanan; 
15% belum pernah membeli 
online sebelumnya, 41% 
sudah pernah membeli 
online sebelumnya.

Pandemi COVID-19 memaksa orang untuk bertahan di 
rumah demi melindungi diri dari ancaman penyebaran 
virus. Digital menjadi satu-satunya yang menjembatan 
agar konsumen bisa tetap terhubung untuk melakukan 
rutinitas. Termasuk dalam hal memesan makanan.

Hal ini terlihat dari meningkatnya layanan online 
delivery dari platform daring selama masa pandemi. 
Studi dari Deloitte, produk yang paling sering dipesan 
secara daring yaitu makanan. Hal ini disebabkan 
karena makan termasuk kebutuhan primer.
 
Pergeseran perilaku konsumen ini tidak hanya dari 
sisi channel namun juga preferensi makanan. Jika 
sebelum pandemi, konsumen memesan makanan via 
online delivery platform hanya untuk makanan yang 
bersifat indulgence (bersifat leisure) kini beralih ke 
utility (kebutuhan rutin).

Perilaku konsumen yang berubah ini tidak hanya 
ditangkap oleh pemilik bisnis saja tetapi juga 
pengelola online delivery channel seperti Gojek. 
Semenjak pandemi, Gojek menyediakan kategori 
khusus untuk frozen food dan ready to cook.
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TAKE-AWAY SERVICES

Penularan virus COVID-19 yang belum terkendali 
mendorong potensi penerapan kembali pembatasan 
sosial berskala besar. Saat ini, DKI Jakarta telah 
menerapkan PSBB kembali.

Dampaknya, resto, kafe dan tempat makan dilarang 
untuk menyediakan makan di tempat (dine-in). Hal ini 
berpotensi membuat omzet resto akan turun kembali 
setelah sebelumnya sempat mengalami peningkatan.
 
ldealnya, PSBB dan operasional resto harus bisa 
berjalan beriringan. Maka dari itu diperlukan 
inovasi yang beyond the core. Misalnya saja dengan 
menyediakan layanan take away.

Tentu layanan ini perlu dioptimalisai dengan 
penerapan contactless service sehingga konsumen 
tidak perlu merasa khawatir untuk membeli makanan 
di resto.

70% orang tetap akan menggunakan 
layanan food online (delivery, take-
away, dan catering) di masa mendatang 
daripada sebelum COVID-19 dan 11% 
orang menambah intensifitasnya 

Mengapa Anda akan menggunakan 
layanan ini lebih sering di masa 
mendatang?

Lebih nyaman   26%

Menghemat waktu    15%

Alasan keamanan    9%

Lebih banyak 
pilihan online    12%

Sudah terbiasa 
dengan layanan 
online    6%

Lebih hemat    1%

Lain-lain    1%
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DIGITIZED CX Restoran mengembangkan 
sistem penilaian untuk 
mengetahui tingkat resiko alur 
pembeli dan karyawan.
(Sumber McKinsey)

Tahapan pembeli pada restoran take-away 
dengan gambaran nilai resiko

Pembeli masuk restoran   20
Mengantri untuk memesan   85
Mulai memesan  82 
Menunggu pesanan selesai   65
Karyawan memanggil 
nomor antrian dan 
memberikan pesanan   72
Pembeli meninggalkan 
restoran   15
  

Di era next normal, industri resto perlu melakukan 
desain ulang terhadap customer journey. Seperti yang 
kita ketahui, pandemi menghadirkan pola ekonomi baru 
yaitu contactless economy.

Setelah vaksin diproduksi dan bisa diakses secara 
massal, imajinasi bahwa konsumen masih ingin 
datang ke resto yang waiting list, buku menu makanan 
berbentu fisik dan tempat duduk sharing tentu tidak 
akan ada lagi. Konsumen menuntut experience yang 
minim sentuhan saat makan langsung di restoran 
dengan memaksimal fitur digital seperti booking online, 
scan barcode menu dan digital payment.

Maka, kunci utama untuk win-back di era next normal 
yaitu sesegera mungkin melakukan transformasi digital.

FOOD AWAY VS FOOD AT HOME

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E

46%

48%

50%

52%

54%

47% 47%

48%

49% 49%

50% 50%

52% 52%

53%

47%

53% 53%

52%

51% 51%

49%

48% 48%

47%

53%

50%

FOOD AWAY FOOD AT HOME

Sumber: U.S. Cencus Bureau, Haver, Morgan Stanle Research estimates
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DRIVE-THRU 
(CURBSIDE PICKUP)

TAKE OUT/DRIVE-THRU/
PICK UP berdasarkan segmen 
Restoran
(Sumber: Technomic)

 22 Maret    29 Maret 
Fast-Food  77%  78%
Fast-Casual  49%  57%
Casual-dining  49%  57%
Coffee shops/toko snack  62%  56%
Fine-dining  43%  55%

Perilaku kehati-hatian 
masyarakat terhadap layanan 
makanan memuncak pada 
minggu 22 Maret dimana 
mereka lebih memilih untuk 
tidak makan di restoran di 77% 
dan tidak memesan makanan 
dari luar rumah di 64%.

Salah satu prediksi customer journey di industri 
restoran yang akan populer di masa next normal 
yaitu curbside pickup atau yang lebih dikenal dengan 
sebutan drive thru.

Berdasarkan data Youtap, layanan drive-thru 
mengalami peningkatan transaksi sebesar empat kali 
lipat dari transaksi normal selama pandemi COVID-19.

Terdapat dua alasan utama dari tingginya penggunaan 
layanan drive thru selama masa new normal. Pertama, 
adanya imbauan pembatasan sosial dan menurunnya 
minat konsumen untuk melakukan makan di tempat 
sebagai akibat dari kekhawatiran konsumen akan 
penularan virus COVID-19 di restoran.

Kedua, tingginya biaya pengiriman (ongkir) sehingga 
konsumen berusaha untuk menghindari biaya 
pengiriman makanan dengan cara pick-up pesanan 
secara langsung di tempat yang telah disediakan. 
McDonald menjadi salah satu restoran cepat saji yang 
telah meningkatkan layanan drive-thru selama masa 
pandemi.

Photo: Unsplash
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GHOST KITCHEN 
MODEL

Semenjak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 
diberlakukan akibat dari merebaknya virus COVID-19 
di berbagai negara. Serta diikuti dengan pelarangan 
makanan di tempat (dine-in) untuk resto dan kafe 
berimbas pada penurunan penjualan.

Menurut hasil riset dari MOKA untuk kategori resto 
dan kuliner terjadi penurunan penjualan sebesar 
37%. Kondisi ini menyebabkan hampir 90% restoran 
berkonsep makan di tempat mengalami penutupan.

Sementara disisi lain, layanan online delivery di masa 
wabah COVID-19 kian meningkat jumlahnya dan 
menjadi penopang bisnis kuliner saat ini. Oleh karena 
itu para pelaku bisnis memerlukan suatu terobosan 
terbaru dalam merespon kondisi tersebut.

Salah satunya dengan memanfaatkan platform 
kolaborasi dan kokreasi untuk menciptakan layanan 
baru yang sangat dibutuhkan oleh konsumen yaitu 
dengan apa yang kami sebut sebagai ghost kitchen 
model atau cloud kitchen.

Yaitu platform berbentuk dapur yang dapat diisi oleh 
berbagai restoran secara bersama-sama (sharing). Hal 
ini membuat proses produksi para pengusahan resto 
dan kuliner menjadi efisien dan terjangkau.
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CONTACTLESS 
AUTOMATED SOLUTION

Merespon situasi saat ini, industri pariwisata harus 
sangat adaptif dan mulai melakukan transformasi 
digital di setiap titik persentuhan konsumen. Pandemi 
memaksa untuk mengurangi titik persentuhan 
konsumen yang sifatnya high-touch. Maka dari itu 
lahirlah tren baru yaitu contactless tech adoption. 
Setiap titik persentuhan konsumen perlu didukung 
oleh teknologi untuk mengurangi kontak fisik.
 
Adopsi contactless ini terjadi mulai dari customer 
journey awal sampai akhir. Jika diilustrasikan seorang 
traveller yang akan berencana liburan, mulai dari 
memesan tiket perjalanan, memilih maskapai hingga 
melakukan check-in menggunakan bantuan teknologi 
digital yang bisa diakses melalui gadget.

Seperti misalnya memesan melalui aplikasi online 
ticketing, lalu sampai di bandara kita melakukan 
self check-in dengan QR-code, Saat akan memasuki 
pesawat, prosedur pengecekan kesehatan 
menggunakan mesin automated-thermal scan 
kemudian sampai di tujuan untuk beberapa negara 
mungkin mewajibkan untuk mengunduh aplikasi 
mobility tracking yang memungkinkan otoritas terkait 
mengetahui pergerakan kita saat berlibur. 
 
Tren ini merupakan lompatan besar di industri 
pariwisata. Konsumen yang makin sadar dengan 
perkembangan teknologi digital harus didukung dengan 
para pemain di sektor ini yang ikut beradaptasi.
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CHSE CONCERN

Untuk beberapa minggu mendatang, konsumen 
mengatakan lebih peduli akan kebersihan (42%) dan 
pilihan produk makanan segar (41%) dibanding harga 
murah. 

Pandemi COVID-19 selain mendorong akselerasi digital 
juga meningkatkan kesadaran terhadap konsep CHSE 
(Cleanliness, Healthiness, Safety, Environment).

Terutama saat harus berpergian ke luar rumah 
termasuk dalam hal preferensi memilik tempat makan. 
Kedepannya, konsumen akan makin peduli dengan 
penerapan konsep CHSE di resto dan tempat makan. 
Bukan tidak mungkin, konsumen akan berpindah ke lain 
hati ketika menganggap resto tidak serius menerapkan 
protokol kesehatan sekalipun resto tersebut adalah 
resto favorit mereka. Studi dari McKinsey di Juni 
2020 faktor kebersihan menjadi pertimbagan utama 
dalam membeli produk makanan. Pandemi COVID-19 
membuat konsumen menjadi lebih selektif memilih 
makanan yang masuk ke mulut mereka dan sangat 
mempertimbangkan kandungan gizi serta aspek 
kesehatan yang mendukung untuk menjaga daya tahan 
tubuh.

Kombinasi keempat aspek ini Cleanliness, Healthiness, 
Safety, dan Environment akan menjadi value baru yang 
diinginkan konsumen. Hal ini kemudian menjadi strategi 
bagi para pebisnis resto menghadapi next normal.
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FAST CASUAL 
DINING

Kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka nongkrong 
dan berlama-lama di resto/kafe akan kian hilang. Hal 
ini dilatarbelakangi kekhawatiran akan tertular virus. 
Akhirnya, konsumen kedepannya lebih memilih konsep 
fast casual dining dimana mereka datang hanya untuk 
makan tanpa berlama-lama di lokasi.

Hal ini akan mengubah pola bisnis dan perilaku 
konsumen saat makan langsung di resto. Implikasinya 
pemilik bisnis resto perlu meredesain konsep tata 
ruang resto. Seperti misalnya dengan konsep fast 
casual dining, menerapkan jarak meja dan kursi 
yang terpisah satu sama lain agar meminimalisir 
kontak fisik selama makan, mengurangi jumlah kursi 
agar konsumen tidak berlama-lama di resto dan 
menyediakan jalur antrian khusus yang lebih cepat 
untuk para konsumen yang ingin takeaway/delivery. 
Hal ini perlu dilakukan oleh pemilik resto agar bisa 
menghadirkan layanan yang aman dan nyaman untuk 
para konsumen.

Maka dari itu, para pebisnis resto harus jeli dengan 
perubahan model bisnis yang terjadi di sektornya, 
sehingga bisa lebih cepat mengadaptasi fitur dan 
layanan yang membantu berjalannya bisnis saat 
pandemi ini.
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MORE VALUE 
ORIENTED

FOOD AT HOME 
LIFESTYLE

Keunggulan berjualan secara digital adalah cost 
yang lebih murah karena penjual tidak harus sewa 
tempat atau mempekerjakan pegawai terlalu banyak. 
Mengetahui hal tersebut, konsumen menjadi sangat 
demanding dan menjelma menjadi hyper-value 
consumer.

Dengan adanya digital, aspek brand dan experience 
menjadi komoditisasi yang terangkum dalam 3 aspek: 
Convenience, Speed, Low Cost. Di dunia digital, aspek 
emosional tidak begitu penting karena nilai emosional 
hanya bisa benar-benar diterima oleh konsumen ketika 
mereka bisa merasa dengan indera mereka (bisa 
dirasakan, dilihat, dinikmati).

Seperti misalnya, di era next normal pelanggan tidak 
mau lagi antri panjang saat membeli makanan take- 
away. Digital membuat daya toleransi konsumen 
berkurang, jika konsumen sedikit saja merasakan 
ketidaknyamanan mereka bisa langsung pindah ke 
toko lain.

Studi dari McKinsey dari berbagai negara, 3 
pertimbangan utama ketika konsumen memutuskan 
membeli produk dari brand baru yaitu: value (harga), 
availability (kemudahan mengecek stok) dan quality 
(kualitas).

Saat semua resto harus tutup di masa PSBB jilid ke-2 
di DKI Jakarta, satu-satunya harapan para pebisnis 
resto ialah bergantung pada penjualan daring dan 
layanan pesan antar. Hal ini memungkinkan konsumen 
tetap bisa membeli makanan dari rumah dan para 
resto tetap bisa menjalankan kegiatan operasional.

Situasi ini kemudain melahirkan gaya hidup baru yaitu 
food@home lifestyle. Konsumen menjadi lebih nyaman 
membeli secara daring dan makan di rumah masing-
masing. Melihat permintaan ini, peluang lainnya yang 
coba ditangkap oleh perusahaan teknologi Gojek yaitu 
mereka meluncurkan fitur baru yaitu “pickup”, dimana 
konsumen bisa memesan makanan secara daring 
namun mereka sendiri yang mengambil makanannya 
di lokasi sehingga dari segi keamanan lebih terjamin 
karena minim kontak karena konsumen tidak perlu antri 
lagi dan bisa mengambil pesanan di jam yang sudah 
ditentukan.

Photo: Unsplash
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RESTO LIVES IN THE 
3 NEW ECONOMY
Di masa pandemi resto/FnB harus bisa hidup dan 
beradaptasi di lingkungan 3 ekonomi: Hygiene Economy 
dimana cleanliness, healthiness, dan safety menjadi 
penentu krusial. Low-Touch Economy dimana operasi 
resto (front-end maupun back-end) harus memperkecil 
persentuhan fisik. Dan Less-Crowd Economy dimana 
jaga jarak menjadi sebuah keharusan untuk mengurangi 
risiko penularan COVID-19.
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DINE-IN LOYALIST, 
EXPERIENCE SEEKER

DINE-IN LOYALIST, 
VALUE SEEKER

Bagi seorang Experience Seeker, makan di resto bukan 
hanya sekedar menikmati sajian menu tetapi juga 
merasa atmosfer/suasana resto yang bagi mereka 
dianggap menghadirkan pengalaman yang tak 
terlupakan. Konsumen di segmen ini masih mencari 
pengalaman yang bisa mereka rasakan dengan panca 
indera.
 
Contohnya yaitu kafe Atjeh Connection yang tidak 
hanya menerapkan standar protokol kesehatan tetapi 
juga merubah desain resto kafe mereka dengan 
memberi sekat antar tempat duduk untuk mencegah 
kontaminasi droplets.

Konsumen di segmen ini lebih mempertimbangkan 
value yang cenderung ke harga dan kepraktisan. Harga 
yang terjangkau akan menjadi pertimbangan utama. 
Seperti misalnya konsumen makan di warteg yang 
dikelola oleh startup Warung Wahyoo. Preferensi 
konsumen yaitu menu makanan warteg dengan harga 
yang lebih murah asalkan warteg tersebut cukup bersih 
dan masih menerapkan protokol kesehatan.
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DELIVERY 
ENTHUSIAST, 
EXPERIENCE SEEKER

Bisnis resto dan kafe merupakan salah satu sektor 
bisnis yang paling berdampak dari krisis wabah 
COVID-19 saat ini, dimana tingkat penjualan mengalami 
kemerosotan terutama penjualan makan di tempat.

Maka dari itu para pelaku bisnis resto terus melakukan 
berbagai inovasi untuk menggenjot tingkat penjualan, 
salah satunya dengan menghadirkan “resto experience” 
ke dalam rumah konsumen. Magal, Raa Cha dan Shabu 
Jin yang terkenal dengan resto BBQ dan shabu-shabu-
nya menghadirkan layanan home delivery bertema 
“BBQ at home”. Mulai dari bahan makanan, condiment 
sampai alat masak dan piringnya semua disediakan dan 
dikirim ke rumah konsumen.

Konsumen di segmen ini menginginkan service 
experience, dengan membawa suasana makan langsung 
di restoran ke dalam rumah konsumen.

Permintaan produk frozen food semakin meningkat di 
kala konsumen tak bisa makan langsung di restoran. 
Konsumen di segmen ini misalnya yaitu emak-emak 
milenial yang tidak piawai memasak, sehingga mereka 
membutuhkan resep makanan yang mudah dimasak 
(simple cooking).
 
Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Es Teler 
77 dan Hokben dengan mengeluarkan varian produk 
frozen food dan ready to eat, sebagai respon dari 
tingkat penjualan makan di tempat yang terus merosot.
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DELIVERY 
ENTHUSIAST, CHSE 
SEEKER

Di tengah situasi saat ini, para pelaku bisnis resto dan 
kafe terus mengembangkan inovasi terbaru mereka, 
salah satunya dengan menerbitkan fitur buy online 
pickup in store (BOPIS). Fitur ini awalnya sebagai 
solusi untuk mengurai antrean panjang yang seringkali 
membuat konsumen malas untuk membeli produk 
makanan/minuman di resto dan kafe favorit mereka.

Konsumen di segmen ini akan sangat mematuhi 
standar protokol kesehatan. Maka dari itu, memastikan 
makanan yang mereka pesan minim sentuhan maka 
layanan yang ditawarkan Gojek yaitu pick-up service 
akan sangat memudahkan konsumen.

Selain itu, konsumen tipe ini cenderung akan memesan 
kategori healthy food. Bagi mereka, makanan yang 
masuk ke tubuh mereka tidak hanya aman, bersih 
tetapi juga sehat.

DELIVERY 
ENTHUSIAST, 
VALUE SEEKER

Layanan online delivery dari platform daring menjadi 
penopang bisnis di masa pandemi seperti saat ini. 
Namun, permasalahannya, tidak semua pelaku bisnis 
kuliner memiliki fasilitas dapur yang memadai untuk 
memenuhi layanan pesan antar mereka.

Alhasil, di era kolaborasi kokreasi saat ini, mendorong 
para pemain bisnis kuliner menciptakan inovasi 
terbaru mereka dengan apa yang kami sebut sebagai 
multibrand-cloud kitchen model.
 
Seperti contoh, Hangry! bisnis multi-brand restoran 
yang memudahkan konsumen saat memesan makanan. 
Cukup memesan di satu tempat, konsumen bisa 
membeli makanan dari 3 resto sekaligus. Kepraktisan 
dan menghemat biaya ongkir menjadi value proposition 
yang diinginkan oleh konsumen.
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