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emerintah
melalui Kemente-
rian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif / Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf / 

Baparekraf) merespon terh-
adap dampak besar akibat virus 

COVID-19 ke industri kreatif. 
Dampak virus tersebut menyebabkan 

menurunnya omzet, merumahkan kar-
yawan hingga menutup usaha. Menyikapi 

keadaan tersebut, Kemenparekraf mem-
buat strategi untuk mengembalikan 
keadaan sektor industri kreatif.

Kemenparekraf membuat sebuah 
program yang dibarengi dengan aksi 

pembelian produk ekonomi kreatif yang di-
namakan Beli Kreatif Lokal. Program ini 
memiliki fokus pada peningkatan omzet dari 
para pelaku ekraf. Kemenparekraf akan mem-
bantu para pelaku ekonomi kreatif pada subsek-
tor kuliner, fashion, dan kriya di daerah Jabode-
tabek. Pada program ini pelaku ekraf akan diarahkan 
untuk mengoptimalkan kenaikan omzet melalui 
pengembangan dalam berbagai platform yang di-

bimbing langsung oleh ahli dan praktisi berpen-
galaman dalam bidangnya.

Selain bimbingan, pelaku ekraf akan mendapat-
kan fasilitas lainnya seperti pendirian badan hukum 
ekraf, pengurusan serti�kat Hak Kekayaan Intele-
ktual (HKI), penyediaan dan pelatihan aplikasi 
pembukuan berbayar, hingga pengurusan 
serti�kat cuti bayar pajak.

Program Beli Kreatif Lokal memiliki tiga 
fokus utama dalam program ini yang mencakup 
pengembangan subsektor kuliner, fashion, dan kriya. 
Kemenparekraf mencatat ketiga subsektor tersebut 
menunjukkan gra�k pertumbuhan yang signi�kan 
paska dilakukan bimbingan.

Dalam rangka memunculkan minat terhadap 
kreativitas lokal, kami menerbitkan sejumlah artikel 

yang mengulas bisnis para pelaku usaha Nusantara. 
Kami akan mengulas berbagai ragam kisah mereka 

membangun bisnis serta menceritakan produk dan 
jasa yang mereka tawarkan. Selain kisah usaha, pem-

baca juga akan disuguhkan foto lokasi wisata yang 
wajib dikunjungi saat keadaan telah memungkin-

kan.
Harapan kami, masyarakat dapat kem-

bali menjalankan usaha dalam bidang krea-
tif dengan normal seperti saat sebelum 

terjadinya pandemi COVID-19 demi 
memulihkan dan menggerakkan 

perekonomian bangsa.
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Tak bisa dipungkiri bahwa pandemi COV-
ID-19 telah berdampak pada semua 
sektor perkenomian Indonesia, termasuk 
di dalamnya sektor pariwisata dan 

ekonomi kreatif. Pergerakan pasar usaha mengalami 
perlambatan akibat dari pembatasan �sik dan pen-
erapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) hingga secara signi�kan mempengaruhi pe-
nurunan pendapatan dan jumlah lapangan usaha.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah mem-
buat sebuah gerakan yaitu Gerakan Nasional 
Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Gerakan ini 
diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada 

tanggal 14 Mei 2020 lalu dengan tujuan untuk me-
numbuhkan rasa bangga dan minat beli terhadap 

produk buatan dalam negeri. Tujuan tersebut 
dikarenakan UMKM memiliki kontribusi besar 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) In-
donesia sebanyak 61% dan memiiki 

penyerapan tenaga kerja tertinggi seban-
yak 97%.

Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf / 
Baparekraf) melangsungkan Gernas BBI 

melalui program Beli Kreatif Lokal (BKL) 
yang  dilaksanakan pada tahun 2020 dan 
dilaksanakan kembali pada tahun 2021 
dalam program Beli Kreatif Danau Toba 
(BKDT) bagi para pelaku kreatif dalam sub-
sektor fesyen, kriya dan kuliner. Dalam 
pelaksanaan BKL dan BKDT terdapat 2 

(dua) aktivitas utama, yaitu pendampingan 
berupa upskilling serta pemasaran dalam 

marketplace.
Melalui kedua program ini, Kemenparekraf / 

Baparekraf berusaha memasarkan produk dalam 
negeri yang berkualitas dan berharap dapat men-

ingkatkan daya beli masyarakat, dengan tujuan akhir 
bertambahnya omzet para pelaku kreatif dan kem-
balinya perputaran ekonomi. Dalam mencapai 
tujuan BKL dan BKDT, pelaku usaha diberikan pelati-
han intensif secara online dan offline yang memba-
has branding, bedah kemasan, penyusunan strategi 
pengembangan bisnis, pengenalan konsep dan 
pengaplikasian strategi promosi, pengayaan wawa-
san mengenai online marketing dan e-commerce, 
pengaplikasian pemasaran, distribusi produk mel-
alui kanal offline maupun online, konsultasi hukum, 
serta literasi keuangan dan perpajakan.
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Program BKL dan BKDT diharapkan dapat 
meningkatkan daya beli masyarakat

Dalam pelaksanaan pelatihan ini, Kemen-
parekraf / Baparekraf melakukan kerja sama 
dengan beberapa stakeholder dari kementerian 
atau lembaga terkait, BUMN, marketplace do-
mestik dan internasional, serta pihak swasta, 
seperti Dirjen Pajak, Direktorat Jenderal Bea 
Cukai, PKN Stan, PT ASDP Indonesia Ferry, 
Gojek, Grab, Tokopedia, PT Adira Finance, PT 
Pos Indonesia, dan sebagainya.

Situasi pandemi ini tak dapat dipungkiri men-
gakibatkan banyak dampak yang cukup signi�-
kan terhadap berbagai aspek, termasuk di da-
lamnya adalah daya beli masyarakat. Hal ini 
menyebabkan berkurangnya minat produk krea-
tif karena bukan merupakan kebutuhan primer. 
Kemenparekraf / Baparekraf merespon kondisi 
itu dengan mengadakan promosi berbayar, kerja 
sama dengan marketplace nasional, hingga ban-
tuan gratis ongkos kirim untuk kembali mening-
katkan daya tarik masyarakat terhadap produk 
kreatif.

Dalam proses pendampingan online, banyak 
yang mengalami kendala dalam hal jaringan 
sinyal. Pengumpulan data pun menjadi tantan-
gan tersendiri oleh karena berbagai alasan, sep-
erti jaringan yang kurang baik, pelaku usaha 
yang terjangkit penyakit COVID-19, dan kemam-
puan kreatif para SDM yang terbatas. Untuk 
menanggulangi hal itu, pendampingan offline di 
mini office berperan besar sehingga para pelaku 
usaha dapat mengikuti kelas tanpa adanya gang-
guan dalam komunikasi online. Mini office 
dilengkapi dengan para mentor yang siap mem-
berikan konsultasi dan bimbingan lansung 
kepada para pelaku usaha.      

Pada saat pandemi seperti ini, pendampin-
gan banyak dilakukan secara online, namun Ke-
menparekraf / Baparekraf menjamin kesehatan 
bagi para pelaku usaha yang mengikuti pen-
dampingan secara offline. Protokol kesehatan 
dilakukan secara ketat yaitu dengan membatasi 
jumlah peserta, melakukan tes swab, dan mem-
bagikan Cleanliness, Healthiness, and Environ-
mental Sustainability (CHSE) kit seperti masker, 
hand sanitizer, dan vitamin kepada peserta.

Keseruan dalam
acara Beli Kreatif

Danau Toba.

Ilustrasi 
kerajinan

kreatif lokal.

Ilustrasi 
penerapan

protokol 
kesehatan.

S

Beli Kreatif

Lokal
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Indahnya pantai
di Belitung.

Rujak Cingur
khas Surabaya.

Ilustrasi pengrajin 
kain ulos di 

Sumatera Utara.

Nia Niscaya, sebagai Deputi 
Bidang Pemasaran Baparekraf, ber-
harap program-program seperti BKL 
dan BKDT dapat dilaksanakan setiap 
tahun karena terbukti dapat memberi-
kan ilmu dan mendorong ekonomi 
para pelaku kreatif. Selain BKL dan 
BKDT, ia berharap ada program lanju-
tan lainnya agar pelaku kreatif dapat 
terus berkembang. Dalam garis be-
sarnya, ia berharap para pelaku kreatif 
lulusan BKL dan BKDT dapat terus 
meningkatkan omzet, mengembang-
kan ilmu yang didapatkan, serta 
menyebarluaskan ilmu kepada pelaku 
kreatif lainnya, sehingga perekonomi-
an rakyat bertumbuh dan kontribusi 
UMKM terhadap PDB terus mening-
kat.

Harapan bagi sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif adalah agar dapat 
dikenal di dunia dan menjadi tulang 
punggung negara. Harapan itu terce-
tus karena pariwisata dan ekonomi 
kreatif bagaikan dua sisi mata uang 
yang tidak terpisahkan dan saling 
memberi dampak besar. Indonesia 
memiliki destinasi wisata yang tak 
ternilai, oleh karenanya Indonesia 
secara alami sudah memiliiki daya jual 
untuk mempromosikan pariwisata dan 
ekonomi kreatifnya. Namun, harapan

Nia Niscaya
Deputi Pemasaran

ini dapat lebih cepat terwujud apabila 
masyarakat bersedia menjadi brand 
ambassador bagi sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif dengan berlibur 
ke destinasi lokal serta membeli dan 
memakai produk lokal.

Dalam hal destinasi lokal, wanita 
lulusan University of New England ini 
mengatakan bahwa ia memiliki banyak 
lokasi favorit. Beberapa diantaranya 
adalah Rumah Atsiri di Jawa Tengah, 
Belitung, Raja Ampat, Darawan, 
Danau Toba dan Labuan Bajo. Nia 
menambahkan, setiap destinasi wisata 
favoritnya memiliki unique selling 
point tersendiri yang membuatnya ter-
tarik. Sedangkan dalam hal kuliner, Nia 
memilki pilihan selera makan dari asal 
daerahnya, yaitu Jawa Timur, seperti 
lontong kupang, rujak cingur, dan tahu 
telor. Meski begitu, Nia tidak menutup 
kemungkinan untuk mencoba 
makanan lainnya. Ia menambahkan, 
setiap melakukan kunjungan ke luar 
kota, ia pasti menyempatkan untuk 
mencoba makanan khas daerah terse-
but.

Dalam waktu senggang, Head of 
Indonesia Delegation pada G20 Tour-
ism Ministerial Meeting ini mengaku 
sebagai seorang health enthusiast. Hal 
tersebut berawal dari masa ia SMA

yang merupakan waktu ia pertama 
tertarik dengan ilmu biologi. Bahkan 
sejak tahun 1996 setelah menempuh 
pendidikan dari Australia, Nia menga-
takan bahwa ia selalu berjalan kaki 
dari Sudirman menuju kantor sebagai 
olahraga sebelum memulai aktivitas 
sehari-hari. Kedisiplinan tersebut ia 
terapkan sampai sekarang, diiringi 
dengan olahraga lain seperti berse-
peda dan berenang.

Sebagai penutup, Nia mengata-
kan, ia memahami jika ini merupakan 
situasi yang tidak mudah bagi kita 
semua, namun ia berpesan untuk 
seluruh masyarakat, khususnya untuk 
para pelaku kreatif agar tetap optimis, 
semangat dan berjuang untuk bang-
kit dan mengalahkan pandemi. Nia 
berharap program-program Kemen-
parekraf / Baparekraf seperti BKL dan 
BKDT dapat memberikan manfaat 
yang banyak bagi para pelaku kreatif. 

“Pemerintah akan senantiasa 
hadir mendampingi para pelaku krea-
tif, jadi tetap optimis, together yes we 
can.” tambah Nia Niscaya.



Travel In Style9



Batak Karo adalah suku bangsa atau 
kelompok etnik yang mendiami wilayah 
Sumatra Utara dan sebagian Aceh. Suku ini 
merupakan salah satu suku terbesar dalam 
Sumatra Utara dan memiliki bahasa yang 
disebut Bahasa Karo atau Cakap Karo.

Travel In Style 12



Pada masa Kerajaan Batak yang berpusat di 
Bakara, Kerajaan Batak dalam pemerintahan 
dinasti Sisingamangaraja membagi Kerajaan 
Batak dalam 4 (empat) wilayah yang disebut 
Raja Maropat, yaitu:
  Raja Maropat Silindung
  Raja Maropat Samosir
  Raja Maropat Humbang  Raja Maropat Humbang
  Raja Maropat Toba.

Travel In Style13
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Batak Mandailing adalah salah satu suku yang 
berada di Sumatra. Suku ini lebih banyak 
ditemui di bagian utara pulau Sumatra,       
Indonesia dan bagian dari Batak. Mereka 
pernah berada di bawah pengaruh Kaum 
Padri dari Minangkabau di Tanah Datar.

M A N D A I L I N G
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ULOS

Travel In Style 18



LAKE TOBA
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Temukan dan jelajahi tempat wisata
menarik tersertifikasi CHSE di

PARIWISATA
INDONESIA
SIAP! CHSE Certified

Cleanliness, Health, Safety
and Enviromental Sustainability Standards
by Ministry of Tourism and Creative Economy

www.chse.kemenparekraf.go.id

I N GAT  S E L A L U

Mencuci TanganMemakai Masker

Membatasi MobilitasMenjaga Jarak

1-2 meter

Menghindari Kerumunan



Labuan Bajo

Beach Day

Wanderlust 24

ikenal sebagai beauty vlogger atau beauty 
influencer, wanita kelahiran 29 Januari 
1990 bernama Tyna Dwi Jayanti ini dikenal 
dengan nama lain yaitu Tyna Kanna. Tyna 

Kanna mengaku bahwa ia adalah seorang beauty en-
thusiast dan telah menjalani bidang ini sejak sepuluh 
tahun silam. Karir sebagai beauty influencer yang ia 
geluti saat ini ternyata diawali dari sebuah ketidak-
sengajaan.

Pada awalnya, Tyna memiliki cita-cita menjadi se-
orang fashion designer. Hal itu terlihat dari pilihan 
jurusan yang ia jalani pada saat kuliah, yaitu fashion 
design. Namun,  pada tahun 2009 tepatnya setelah 
ia menikah, ia mulai tertarik dengan dunia makeup 
dan memasak. Saat itu, orang tua dari Kenang 
Mirdad, suami Tyna, baru saja membuka tempat spa 
dan Tyna ditunjuk sebagai person in charge atas 
kelengkapan makeup yang tersedia di spa tersebut. 
Ia seringkali bereksperimen dalam mengaplikasikan 
makeup dan mencoba mengikuti video-video tutori-
al yang ia temukan di Youtube, lalu merekamnya 
dengan menggunakan laptop. 

Hingga pada suatu saat, salah satu brand terna-
ma menawarkan Tyna pekerjaan untuk mengelola 
akun media sosial mereka. Brand tersebut tertarik 
dengan Tyna setelah melihat salah satu post Tyna di 
media sosial mengaplikasikan makeup bersama 
kedua anaknya, Aluna dan Alaia. Hal itu merupakan 
kejadian yang tidak terduga bagi Tyna, karena tu-
juannya dalam mengunggah rekaman tersebut 
adalah hanya sebatas untuk mengisi sela waktunya. 

Saat ditengah mengelola akun media sosial, Tyna 
melihat adanya peluang yang lebih besar pada plat-
form media sosial lain, yaitu Instagram. Mengenal is-
tilah endorsement, ia kemudian mencari informasi 
dari teman-temannya dan mulai mencari brand 
untuk diajak bekerja sama dengan sistem endorse. 

D

O
L
E
H
:
 
M
.
 
F
A
R
R
E
L
 
P
R
A
M
O
N
O
;
 
F
O
T
O
:
 
T
Y
N
A
 
K
A
N
N
A
 

Tyna Kanna Tetap Berinovasi
Selama PandemiTyna Kanna Tetap Berinovasi
Selama Pandemi



menyukai aktivitas di laut seperti snor-
keling bersama anak-anaknya. 
Dengan memakai rompi pengaman, 
Tyna terlihat sedang bersantai dengan 
Alaia dan Aluna di tengah jernihnya air 
laut Bali. 

Tujuannya berkunjung ke Bali 
bukan hanya untuk menikmati pantai 
dan aktivitas yang tersedia di sekitarn-
ya, tetapi juga untuk ‘hunting’ tempat 
berjualan perabotan rumah. Ibu dari 
dua anak itu mengaku, ia sangat 
senang mencari tempat penjual pera-
botan seperti selimut, sarung bantal, 
pajangan, serta aksesoris. Ia menda-
tangi toko ke toko, dari Seminyak 
hingga Canggu. Salah satu toko fa-
voritnya di Canggu sering ia kunjungi 
karena menurutnya banyak memberi-
kan inspirasi untuk menghias rumahn-
ya.

Merespon program Beli Kreatif 
Lokal yang diselenggarakan oleh Ke-
menparekraf, Tyna Kanna sangat 
menyetujui dengan diadakannya pro-

gram ini. Ia menambahkan, program 
Beli Kreatif Lokal dapat membantu 
para pelaku kreatif lokal untuk terus 
berkreasi demi membangun dan 
memutar kembali perekonomian In-
donesia. Program tersebut dapat 
memberi semangat para UMKM, teru-
tama ditengah masa perekonomian 
yang sulit di saat pandemi.

Tyna Kanna juga berpesan untuk 
para pelaku usaha kreatif agar tetap 
semangat dan termotivasi walau pan-
demi belum berakhir.

“Teruslah berkarya dan membuat 
inovasi-inovasi baru dalam situasi sulit 
yang kita hadapi saat ini. Salah satu 
harapan agar tetap bisa bertahan 
adalah dengan saling membantu dan 
support satu sama lain terutama antar 
UMKM agar perekonomian Indonesia 
dapat pulih kembali seperti semula,” 
pesan Tyna.

Seiring dengan banyaknya brand 
yang diendorse oleh Tyna, followers 
Instagramnya pun ikut meningkat 
dengan pesat.

Dalam hal makeup, Tyna mengata-
kan bahwa produk makeup yang wajib 
ia gunakan adalah lipstik, alis, con-
cealer dan mascara. Ia mengungkap-
kan bahwa dirinya lebih memilih untuk 
menggunakan concealer daripada 
foundation. Hal ini dikarenakan foun-
dation biasanya lebih digunakan 
untuk menyamakan warna kulit, se-
mentara concealer biasa digunakan 
untuk menutupi bintik hitam dan 
bekas jerawat tanpa terkesan terlalu 
berlebihan. Faktor lainnya adalah 
karena ia menyukai style makeup natu-
ral atau simple look.

Selain makeup, Tyna Kanna juga 
pernah tertangkap kamera sedang 
berlibur di Pulau Dewata, Bali. Beber-
apa kali ia mengunggah konten 
sedang berada di pantai bersama kel-
uarganya. Tyna Kanna juga tampak 

“Teruslah berkarya dan 
membuat inovasi-inovasi baru 

dalam situasi sulit yang kita 
hadapi saat ini.”

Wanderlust25
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S

Uniknya hangout di Grandis Barn, restoran yang menawarkan pengalaman 
kuliner bernuansa Eropa di tengah hutan Kota Solo.
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olo merupakan destinasi wisata wajib bagi para 
pelancong lokal maupun mancanegara. Kota ini 
merupakan kota terbesar kesepuluh setelah Yo-
gyakarta, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. 

Solo memiliki sejarah panjang dalam penamaan kota yang 
berawal dari nama Kyai Sala pada era Sunan Pakubawa II 
saat ia hendak membangun istana baru. Uniknya, dalam ad-
ministrasi, Solo menggunakan nama Surakarta sebagai 
kelanjutan monarki Kartasura. 

Kota Solo terkenal akan kulinernya yang sangat berag-
am dengan harga terjangkau, hal ini menjadi daya tarik 
tersendiri bagi para wisatawan yang sedang berkunjung. 
Salah satu restoran unik di Solo, Grandis Barn, ikut ambil 
peran dalam meramaikan kuliner kota Solo. Nama Grandis 
Barn diambil dari gabungan kata Tectona Grandis yang 
merupakan nama latin dari pohon jati, dan barn yang ber-
makna lumbung atau gudang dalam bahasa Inggris. Nama 
tersebut mencerminkan tampak bangunan Grandis Barn 
yang didirikan dengan konsep bangunan menyerupai lum-
bung ala Eropa di tengah Hutan Jati Soloraya. Desain 
lumbung ini dipadukan sentuhan modern ala industri-
al, dengan tetap mempertahankan konsep lum-
bung ala Eropa.

Lokasi Grandis Barn ini terbilang cukup 
strategis karena terletak di dekat Bandara 
Adisucipto, tepatnya di Jalan Adisucip-
to, Colomadu. Restoran ini didirikan 
oleh mantan pembalap F1 Indo-
nesia, Rio Haryanto, bersama 
teman-temannya pada 16 
Juli 2019 silam. Pada 
waktu normal, restoran 
ini buka setiap hari 
mulai pukul 07.00 
pagi hingga 
pukul 21.00 
m a l a m 
WIB. 

Grandis Barn memiliki kapasitas sebanyak 180 orang 
yang terbagi atas dua pilihan ruangan, yaitu ruangan dalam 
gedung yang bebas asap rokok, dan outdoor. Pada bagian 
depan Grandis Barn, pengunjung akan disambut oleh 
coffee shop dengan konsep open bar ditengah ruangan 
tersebut. Ruangan ini, layaknya sebuah coffee shop, memili-
ki banyak kursi tegak dan meja kecil yang digunakan se-
bagai coffee table. Pengunjung dapat menikmati suasana 
yang lega meskipun ruangan terisi oleh banyak orang, hal 
ini dikarenakan bangunan memiliki langit-langit yang tinggi. 
Grandis Barn juga memiliki pencahayaan yang telah diatur 
dengan baik sehingga tiap meja pengunjung dapat tetap 
terlihat terang dan terasa nyaman. 

Pada bagian open bar, pengunjung dapat melihat 
proses pembuatan minuman sembari menunggu pesanan 
mereka. Pencahayaan pada bagian open bar pun tidak 
kalah bagus, sinar dari lampu bar saja dapat menyinari ruan-
gan tanpa membuat pengunjung merasa silau. Pada 
bagian tengah bangunan, coffee shop dan restoran 

dipisahkan oleh area semi-outdoor yang 
cukup luas. Area ini memiliki pohon di 

tengah ruangan sebagai center of 
attention yang terlindungi 

oleh atap kaca dan 
dilengkapi dengan      

kipas angin se-
hingga

ruangan tetap sejuk dan terhindar dari 
air hujan. Area ini merupakan tempat 
yang dikhususkan sebagai smoking 
area.

Bagian belakang Grandis Barn mer-
upakan area terluas dengan jumlah 
kursi yang cukup, namun tidak sebanyak 
yang terdapat pada bagian depan ban-
gunan. Pada area ini, disediakan meja 
panjang dan tempat duduk yang berjar-
ak. Area yang luas ini diperuntukkan 
bagi kegiatan berkumpul bersama kelu-
arga atau dengan teman. Kursi yang di-
gunakan di area ini memilki kontur yang 
rileks agar pengunjung dapat duduk 
dengan lebih nyaman.

Pada taman belakang, Grandis Barn 
memiliki area terbuka untuk melakukan 
berbagai macam aktivitas. Area ini 
memiliki playground sebagai tempat 
bermain anak dan dilengkapi dengan 
bean bag di samping playground yang 
ditujukan bagi para orang tua agar 
dapat mengawasi anaknya bermain 
dengan santai. Keunikan lain yang dimi-
liki Grandis Barn adalah sejumlah rusa 
tutul putih yang dipelihara dan dapat 
ditemui oleh pengunjung. Setiap pen-
gunjung baik anak-anak hingga orang 
dewasa dapat berinteraksi langsung 
dengan rusa tersebut dan memberikan 
makan untuk rusa dengan pakan yang 
sudah disediakan oleh pihak restoran.

GrandisBarn Resto Unik 
Ala Eropa 
di Solo
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Rusa tutul putih dapat 
ditemui di taman belakang 

Grandis Barn.

Grandis Barn melayani 
delivery melalui GoFood 

dan GrabFood.

Menu Nusantara Pepes 
Dori Acar Petai, Salmon 
Kari Belanga, dan
Iga Sambal Hijau
Daun Mangkokan.

Grandis Barn memiliki kapasitas sebanyak 180 orang 
yang terbagi atas dua pilihan ruangan, yaitu ruangan dalam 
gedung yang bebas asap rokok, dan outdoor. Pada bagian 
depan Grandis Barn, pengunjung akan disambut oleh 
coffee shop dengan konsep open bar ditengah ruangan 
tersebut. Ruangan ini, layaknya sebuah coffee shop, memili-
ki banyak kursi tegak dan meja kecil yang digunakan se-
bagai coffee table. Pengunjung dapat menikmati suasana 
yang lega meskipun ruangan terisi oleh banyak orang, hal 
ini dikarenakan bangunan memiliki langit-langit yang tinggi. 
Grandis Barn juga memiliki pencahayaan yang telah diatur 
dengan baik sehingga tiap meja pengunjung dapat tetap 
terlihat terang dan terasa nyaman. 

Pada bagian open bar, pengunjung dapat melihat 
proses pembuatan minuman sembari menunggu pesanan 
mereka. Pencahayaan pada bagian open bar pun tidak 
kalah bagus, sinar dari lampu bar saja dapat menyinari ruan-
gan tanpa membuat pengunjung merasa silau. Pada 
bagian tengah bangunan, coffee shop dan restoran 

dipisahkan oleh area semi-outdoor yang 
cukup luas. Area ini memiliki pohon di 

tengah ruangan sebagai center of 
attention yang terlindungi 

oleh atap kaca dan 
dilengkapi dengan      

kipas angin se-
hingga

ruangan tetap sejuk dan terhindar dari 
air hujan. Area ini merupakan tempat 
yang dikhususkan sebagai smoking 
area.

Bagian belakang Grandis Barn mer-
upakan area terluas dengan jumlah 
kursi yang cukup, namun tidak sebanyak 
yang terdapat pada bagian depan ban-
gunan. Pada area ini, disediakan meja 
panjang dan tempat duduk yang berjar-
ak. Area yang luas ini diperuntukkan 
bagi kegiatan berkumpul bersama kelu-
arga atau dengan teman. Kursi yang di-
gunakan di area ini memilki kontur yang 
rileks agar pengunjung dapat duduk 
dengan lebih nyaman.

Pada taman belakang, Grandis Barn 
memiliki area terbuka untuk melakukan 
berbagai macam aktivitas. Area ini 
memiliki playground sebagai tempat 
bermain anak dan dilengkapi dengan 
bean bag di samping playground yang 
ditujukan bagi para orang tua agar 
dapat mengawasi anaknya bermain 
dengan santai. Keunikan lain yang dimi-
liki Grandis Barn adalah sejumlah rusa 
tutul putih yang dipelihara dan dapat 
ditemui oleh pengunjung. Setiap pen-
gunjung baik anak-anak hingga orang 
dewasa dapat berinteraksi langsung 
dengan rusa tersebut dan memberikan 
makan untuk rusa dengan pakan yang 
sudah disediakan oleh pihak restoran.

Dalam hal makanan, Grandis Barn 
menyajikan menu nusantara dan west-
ern dengan harga yang terjangkau. 
Salah satu best-seller dari menu nu-
santara adalah Kuah Asem Wuluh Iga 
Sapi, yaitu sup iga yang dimasak 
dalam kuah asam belimbing wuluh dan 
kemangi yang segar. Selain itu, Iga 
Sambal Hijau Mangkokan atau iga sapi 
tumis yang dimasak dengan cabai 
hijau dan daun mangkokan juga men-
jadi menu favorit pengunjung resto-
ran. Beralih ke menu western, yang 
menjadi hidangan best-seller adalah 

Forest Fillet Steak, yaitu potongan 
daging steak tenderloin yang disajikan 
dengan potato wedges, sayuran segar 
dan parsley pesto. Pengunjung juga 
menyukai sajian Rib Eye Steak with 
Shallot Sauce, yaitu daging steak rib 
eye yang disajikan dengan shallot 
cream sauce, kentang goreng dan 
house salad. Proses pembuatan 
makanan di Grandis Barn mengguna-
kan bumbu alami sehingga seluruh 
menu di restoran dapat disajikan 
tanpa perlu menggunakan penyedap 
tambahan. 

Grandis Barn menawarkan pen-
galaman kuliner dan hangout yang 
unik, serta menyediakan berbagai 
fasilitas lengkap dan spot foto yang 
tentunya tidak kalah menarik. Hal ini 
membuat Grandis Barn kerap dikun-
jungi oleh banyak pengunjung setiap 
saat. Oleh karena itu, Grandis Barn 
menyediakan layanan reservasi 
tempat melalui telepon dan juga 
memberikan layanan delivery melalui 
GoFood dan GrabFood.



Seiring bertambahnya pengguna Instagram khususnya 
di Indonesia pada tahun 2012, Ayla turut lebih aktif dalam 
platform tersebut untuk mengunggah konten yang relevan 
dengan pekerjaannya. Sejak saat itu, banyak tawaran mulai 
bermunculan dan Ayla melihat adanya peluang terbuka 
yang besar. Pada tahun 2015, meski digital platform masih 
berada di masa prematur, dengan keyakinan yang kuat, 
Ayla mengambil leap of faith untuk menjadi full time con-
tent creator. Berbekal pengalaman kerja di sejumlah peru-
sahaan media, ia mampu menciptakan konten personal 
yang ia gabungkan dengan konten editorial. Ayla belajar 
bahwa sebagai content creator diperlukan berbagai soft 
skills yang baik seperti kreativitas, konsistensi, komitmen, 
kerja keras, determination, dan work ethic.

Selain menjadi inspirasi dalam dunia fashion, Ayla juga 
menggunakan media sosial sebagai platform untuk 
menginspirasi pengikutnya akan keindahan dan keberag-
aman di Indonesia. Ayla banyak mengunjungi kota-kota 
wisata yang tersebar di tanah air dan menunjukkan keinda-
han alam, adat, budaya, serta kerajinan tangan Indonesia 
melalui konten-konten yang ia unggah di akun media sosial-
nya. Ayla mengungkapkan bahwa dengan menunjukkan hal 
tersebut, ia berharap masyarakat dapat memunculkan kesa-
daran yang lebih akan keberagaman di Indonesia agar gen-
erasi selanjutnya dapat lebih menghargai dan menikmati in-
dahnya alam, adat dan budaya di Indonesia.

Ia juga mengharapkan adanya sustainable travel dalam 
pariwisata lokal untuk meminimalisir dampak negatif pari-
wisata terhadap alam dan untuk meningkatkan positive in-
fluence bagi lingkungan pariwisata. Salah satu cara menca-
pai sustainable travel adalah dengan adanya pemberian 
edukasi kepada masyarakat lokal di setiap daerah yang 
akan dijadikan tempat wisata. Dalam edukasi tersebut, mas-
yarakat akan diajarkan cara memandu turis yang baik untuk 
menjaga lingkungan mulai dari hal kecil seperti membuang 
sampah pada tempatnya, mempromosikan produk-produk 
lokal, serta menjaga dan menghormati adat dan budaya 
lokal.

Visi dan misi seorang Ayla Dimitri adalah untuk berbagi 
informasi, kebaikan, dan energi positif bagi para pemilik 
usaha dalam bidang fashion, beauty, lifestyle, food and bev-
erage (FNB), juga UMKM. Banyak usaha lokal terutama 
dalam bidang fashion dan beauty yang saat ini membutuh-
kan apresiasi lebih akan kualitas produknya yang dapat 
disandingkan dengan kualitas produk milik brand interna-
sional. Ayla berharap ia dapat terus memberikan support 
terbaik bagi produk lokal, juga bagi industri kreatif dan            
pariwisata.
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alam dunia fashion dan traveling, nama Ayla Dim-
itri sudah tidak asing lagi. Ayla merupakan seo-
rang fashion editor, fashion stylist dan content 
creator yang dikenal dengan tren outfit of the day 

(OOTD). Ayla sering berfoto dengan gaya OOTD terkini 
saat traveling yang kemudian ia unggah ke akun Instagram 
pribadinya. Sebagai seorang fashion icon, Ayla menggam-
barkan fashion style-nya sebagai quirky dan boyish. Ayla 
telah diperkenalkan dengan dunia mode sejak usia dini oleh 
ibunya, Dian Tanjung, yang merupakan seorang model ter-
nama dan sudah lebih dulu terjun ke industri fashion. 

Fashion telah menjadi bagian besar dalam hidup Ayla 
Dimitri yang membuatnya memiliki mimpi untuk memasuki 
kuliah dengan jurusan fashion setelah lulus SMA pada tahun 
2005. Namun, suatu perjuangan besar tentu akan dihadapi 
dengan sejumlah tantangan, seperti mimpi Ayla yang tern-
yata ditolak karena tidak sejalan dengan pandangan ayahn-
ya, Irmawan Poedjoadi, pada saat itu.

“Papa beranggapan bahwa dunia fashion tidak akan 
menjamin masa depan yang lebih baik. Apalagi, pada 
waktu itu dunia fashion belum seperti sekarang. Masih di-
pandang sebelah mata,” ujarnya.

Mengikuti ucapan ayahnya, Ayla kemudian memilih 
untuk memasuki kuliah dengan jurusan desain komunikasi 
visual (DKV). Meski begitu, tekad kuat Ayla terhadap fash-
ion tetap berdiri tegak. Melalui salah satu mata kuliah DKV, 
editorial design, ia menemukan harapan untuk tetap men-
jalankan passion-nya dalam dunia fashion. Yang membuat 
Ayla tertarik dalam mata kuliah tersebut adalah layouting, 
yang kemudian memunculkan ide baru baginya untuk ber-
karir dalam salah satu perusahaan fashion magazine terna-
ma. 

Pada masa akhir kuliahnya, Ayla mengisi kesibukan 
dengan membantu photoshoot fashion brand milik 
teman-temannya dan membuatkan styling portfolio. Sele-
pas dari kuliah, Ayla kemudian memutuskan untuk mengiku-
ti mimpinya dan melamar pekerjaan di SUB Magazine. Ber-
bekal portfolio yang matang, ia diterima sebagai fashion 
editor dalam perusahaan majalah tersebut. Pada saat yang 
bersamaan, Ayla juga bekerja part time sebagai visual mer-
chandiser di The Goods Dept. Akan tetapi, karena Ayla 
merasa kurang cocok dengan dunia ritel, ia memutuskan 
untuk sepenuhnya bekerja di Elle Magazine sebagai fashion 
writer. Meski tidak mempunyai latar belakang yang kuat 
dalam bidang menulis, perjuangan Ayla berbuah manis 
yang berhasil menjadikannya sebagai associate fashion 
editor hingga menanjak sebagai fashion editor di                    
Elle Magazine.

D

Ayla Dimitri
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Ayla 
Dimitri
Menjelajahi 
Pariwisata Indonesia
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Ayla berharap
agar generasi 
selanjutnya 
dapat lebih 
menghargai dan 
menikmati 
indahnya alam, 
adat, dan budaya 
di Indonesia.
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irta Mandhira Hudhi, biasa 
disapa dr. Tirta, adalah seo-
rang dokter yang merintis 
usaha mencuci sepatu. Saat 

ini, ia memiliki berbagai profesi dalam 
berbagai bidang. Dalam bidang  kese-
hatan sebagai dokter umum, relawan 
Kementerian Kesehatan, dan relawan 
Satuan Tugas (Satgas) COVID-19, serta 
dalam bidang usaha, sebagai pengu-
saha dan pemilik Shoes and Care, per-
intis Communion Management, Sole 
Vacation Event, dan sebagai investor di 
beberapa brand lokal.

Pencapaian dr. Tirta tentunya dih-
adapi dengan berbagai rintangan. 
Awal mula mendirikan usaha, ia harus 
merasakan dinginnya emperan ruko. 
Berawal dari kuliah di Fakultas Ke-
dokteran Universitas Gadjah Mada 
(UGM) pada tahun 2009, saat itu 
semua orang merasakan 
bahwa buku jurusan (kedok-
teran) itu cukup mahal, tak 
terkecuali bagi dr. Tirta. 

Agar mendapatkan 
penghasilan lebih untuk 
membeli buku, dr. 
Tirta mencari kesem-
patan dalam kesempitan.  
Ia melihat adanya peluang 
untuk berjualan makanan 
karena jarak antara 
gedung kampus 
dengan kantin yang 
cukup jauh yaitu seki-
tar 200 meter. 
Dengan ide cemer-
lang, dr. Tirta kemudi-
an mencari suplai 
gorengan dari Jalan 
Magelang, Yogyakar-
ta, pada pukul 04.00 
dini hari, lalu menawar-
kan dagangannya di 
gedung kampus.

Sejak kuliah sambil 
berdagang, dr. Tirta 
sudah bisa menabung, 
membeli buku kedok-
teran, membayar uang 
kuliah, membeli handphone, 
hingga membeli sepatu. Be-
ralih dari menjual gorengan, 
dr. Tirta mulai berdagang 
barang-barang lainnya 
seperti gelang, spare 
part gadget, sepatu, 
bahkan motor. 

Sampai pada akhirnya, dr. Tirta 
memulai usaha jasa cuci sepatu yang ia 
dirikan karena banyaknya teman kuliah 
yang menitipkan sepatu untuk dicuci 
olehnya. Pada saat itu, dr. Tirta meneri-
ma penitipan cuci sepatu karena ia 
melakukan jual-beli sepatu bekas. 
Sebelum menjual sepatu bekas, ia 
selalu mencuci bersih sepatu-sepatu 
tersebut. Usaha tersebut ia rintis hanya 
bermodalkan alat cuci sepatu dan 
kamar kos yang ia gunakan.

Pada tanggal 12 Oktober 2013, dr. 
Tirta mencoba untuk melebarkan 
bisnisnya di forum online kaskus 
dengan nama Shoes and Care. Usaha 
tersebut berbuah manis sampai akhirn-
ya pada tahun 2014, ia mampu untuk 

menyewa ruko di Alun-Alun Kidul, 
Yogyakarta. Tahun 2014 menjadi 

momen dimana usaha jasa cuci 
sepatunya mulai dikenal. Ke-
jadian itu dikarenakan foto 
before-after cuci sepatunya 
menjadi viral di sosial media, 
hingga membuat omzetnya 
melonjak tajam. 

Saat hendak membu-
ka toko di Jakarta pada 

tahun 2015, dr. Tirta mem-
bekali diri dengan tabun-
gan senilai Rp50 juta. 
Namun sesampainya di Ja-
karta, ia mendapati ruko 
yang dituju mempunyai 

biaya sewa senilai tabun-
gan yang ia miliki. Aki-
batnya, ia harus meneri-
ma kenyataan tidak bisa 
kembali ke Yogyakarta, 
bahkan ia pun tidak 
memiliki uang untuk 
menyewa tempat tinggal. 
dr. Tirta mengaku ia dib-
antu oleh komunitas mas-
yarakat sekitar, bahkan ia 
pernah merasakan din-
ginnya tidur di emperan 
ruko. 

Melihat kondisi 
tersebut, salah satu ang-

gota band PeeWee Gaskins 
merasa iba dan membantu 
dr. Tirta untuk mempromosi-

kan usaha cuci sepatunya. 
Tak lama kemudian, be-

berapa rekannya yang 
merupakan anak jala-
nan mau membantu 

T

dr. tirta

“Tapi saya 
percaya proses, 
sampai saya bisa 
memiliki toko 
dan pegawai 
sebanyak 200 
orang.”

dr. Tirta, hingga pada bulan Agustus 
tokonya mulai ramai oleh pengunjung.

Seiring berkembangnya usaha, se-
karang ia sanggup dan telah membu-
ka 72 toko cabang di seluruh Indone-
sia. Sebelumnya, ia memiliki total 
cabang sebanyak 82 toko, akan tetapi 
10 toko terpaksa ia tutup akibat 
dampak dari pandemi COVID-19. Tak 
hanya toko, usaha lainnya seperti 
Communion Management, toko ap-
parel yang ia miliki hanya membuka 6 
dari total 8 gerai yang tersedia. 
Bahkan acara yang ia jalani, seperti 
Sole Vacation, dan plus6dua terpaksa 
harus dibatalkan untuk menghindari 
kerumunan pada masa pandemi. Kisah 
pilu juga ia dapati saat kuliah, tidak 
sedikit yang merendahkan usaha cuci 
sepatunya saat menjalankan kuliah 
dengan jurusan kedokteran.

“Tapi saya percaya proses, sampai 
saya bisa memiliki toko dan pegawai 
sebanyak 200 orang,” ucap lulusan 
Universitas Gajah Mada ini.

Sebanyak 40% pegawai Shoes and 
Care adalah anak jalanan, mantan anak 
punk, mantan preman, bahkan mantan 
narapidana. dr. Tirta merangkul 
mereka semata-mata karena pernah 
merasakan hangatnya bantuan yang ia 
terima saat merintis usaha cuci sepatu 
di kota Jakarta.

Memiliki profesi dokter sejak 2009 
dan merintis usaha sejak 2013, dr. Tirta 
menyangkal bahwa harus memilih 
antara kuliah atau menjalankan usaha. 
Selain itu, banyak anggapan bahwa 
orang yang memiliki kelebihan akade-
mik akan susah menjalani usaha, tetapi 
dr. Tirta membantah anggapan terse-
but. Ia membuktikannya dengan ber-
hasil lulus dari kuliah kedokteran se-
bagai lulusan cumlaude, bahkan ter-
masuk dalam 20 orang tercepat dalam 
menyelesaikan skripsi. 
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irta Mandhira Hudhi, biasa 
disapa dr. Tirta, adalah seo-
rang dokter yang merintis 
usaha mencuci sepatu. Saat 

ini, ia memiliki berbagai profesi dalam 
berbagai bidang. Dalam bidang  kese-
hatan sebagai dokter umum, relawan 
Kementerian Kesehatan, dan relawan 
Satuan Tugas (Satgas) COVID-19, serta 
dalam bidang usaha, sebagai pengu-
saha dan pemilik Shoes and Care, per-
intis Communion Management, Sole 
Vacation Event, dan sebagai investor di 
beberapa brand lokal.

Pencapaian dr. Tirta tentunya dih-
adapi dengan berbagai rintangan. 
Awal mula mendirikan usaha, ia harus 
merasakan dinginnya emperan ruko. 
Berawal dari kuliah di Fakultas Ke-
dokteran Universitas Gadjah Mada 
(UGM) pada tahun 2009, saat itu 
semua orang merasakan 
bahwa buku jurusan (kedok-
teran) itu cukup mahal, tak 
terkecuali bagi dr. Tirta. 

Agar mendapatkan 
penghasilan lebih untuk 
membeli buku, dr. 
Tirta mencari kesem-
patan dalam kesempitan.  
Ia melihat adanya peluang 
untuk berjualan makanan 
karena jarak antara 
gedung kampus 
dengan kantin yang 
cukup jauh yaitu seki-
tar 200 meter. 
Dengan ide cemer-
lang, dr. Tirta kemudi-
an mencari suplai 
gorengan dari Jalan 
Magelang, Yogyakar-
ta, pada pukul 04.00 
dini hari, lalu menawar-
kan dagangannya di 
gedung kampus.

Sejak kuliah sambil 
berdagang, dr. Tirta 
sudah bisa menabung, 
membeli buku kedok-
teran, membayar uang 
kuliah, membeli handphone, 
hingga membeli sepatu. Be-
ralih dari menjual gorengan, 
dr. Tirta mulai berdagang 
barang-barang lainnya 
seperti gelang, spare 
part gadget, sepatu, 
bahkan motor. 

Sampai pada akhirnya, dr. Tirta 
memulai usaha jasa cuci sepatu yang ia 
dirikan karena banyaknya teman kuliah 
yang menitipkan sepatu untuk dicuci 
olehnya. Pada saat itu, dr. Tirta meneri-
ma penitipan cuci sepatu karena ia 
melakukan jual-beli sepatu bekas. 
Sebelum menjual sepatu bekas, ia 
selalu mencuci bersih sepatu-sepatu 
tersebut. Usaha tersebut ia rintis hanya 
bermodalkan alat cuci sepatu dan 
kamar kos yang ia gunakan.

Pada tanggal 12 Oktober 2013, dr. 
Tirta mencoba untuk melebarkan 
bisnisnya di forum online kaskus 
dengan nama Shoes and Care. Usaha 
tersebut berbuah manis sampai akhirn-
ya pada tahun 2014, ia mampu untuk 

menyewa ruko di Alun-Alun Kidul, 
Yogyakarta. Tahun 2014 menjadi 

momen dimana usaha jasa cuci 
sepatunya mulai dikenal. Ke-
jadian itu dikarenakan foto 
before-after cuci sepatunya 
menjadi viral di sosial media, 
hingga membuat omzetnya 
melonjak tajam. 

Saat hendak membu-
ka toko di Jakarta pada 

tahun 2015, dr. Tirta mem-
bekali diri dengan tabun-
gan senilai Rp50 juta. 
Namun sesampainya di Ja-
karta, ia mendapati ruko 
yang dituju mempunyai 

biaya sewa senilai tabun-
gan yang ia miliki. Aki-
batnya, ia harus meneri-
ma kenyataan tidak bisa 
kembali ke Yogyakarta, 
bahkan ia pun tidak 
memiliki uang untuk 
menyewa tempat tinggal. 
dr. Tirta mengaku ia dib-
antu oleh komunitas mas-
yarakat sekitar, bahkan ia 
pernah merasakan din-
ginnya tidur di emperan 
ruko. 

Melihat kondisi 
tersebut, salah satu ang-

gota band PeeWee Gaskins 
merasa iba dan membantu 
dr. Tirta untuk mempromosi-

kan usaha cuci sepatunya. 
Tak lama kemudian, be-

berapa rekannya yang 
merupakan anak jala-
nan mau membantu 

Ia mengatakan memiliki visi untuk 
dapat berguna bagi masyarakat luas. 
Ia juga memiliki beberapa misi dalam 
hidupnya seperti saat beraktivitas di 
luar, ia selalu menggunakan paling 
sedikit satu pakaian atau aksesoris 
brand lokal yang ia kombinasikan 
dengan brand luar.

Misi dr. Tirta lainnya adalah men-
gurangi penggunaan kredit untuk ke-
butuhan tersier karena menurutnya 
akan mengganggu manajemen keuan-
gan, terutama sebagai pelaku usaha. 
Misi terakhir dr. Tirta adalah ia ingin 
mengembangkan brand lokal agar 
lebih laris di dalam negeri.

Sebagai penutup, dr. Tirta men-
yarankan untuk memakai brand lokal 
sebagai kebiasaan baru. Banyak cara 
yang dapat kita jalani dalam menduku-
ng brand lokal, salah satunya adalah 
dengan membeli dan mengenakann-
ya. Jika tidak sanggup untuk membeli, 
maka hal itu juga dapat dilakukan 
dengan membantu memasarkannya. 
Dengan begitu, brand lokal mendap-
atkan peluang lebih untuk bertumbuh, 
hingga suatu saat nanti dapat bersaing 
dengan brand internasional. 
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Tampak depan
toko Shoes and Care
milik dr. Tirta

Tampak dalam dari
toko Communion
Management

Potret profil
dr. Tirta
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Kebangkitan
Parekraf Indonesia

Menparekraf Sandiaga Uno 
Berdialog dengan Mari Pangestu 
Bahas Kolaborasi Parekraf

enteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Men-
parekraf), Sandiaga Salahud-
din Uno, berbincang dengan 

mantan Menparekraf, Mari Elka Pang-
estu, yang sekarang menjabat sebagai 
World Bank Managing Director of De-
velopment Policy and Partnerships 
untuk membahas kemajuan pariwisata 
and ekonomi kreatif Indonesia.

Perbincangan virtual Sandi dan Mari 
dilakukan pada hari Sabtu (2/1/2021). 
Sandi banyak membahas pengemban-
gan pariwisata dan ekonomi kreatif na-
sional, sekaligus peran World Bank 
dalam pengembangan tersebut.

"Pagi ini, Alhamdulillah saya ter-
hubung dengan Manajer Direktur 
World Bank, Ibu Mari Pangestu yang 
kebetulan juga menjadi Menteri Pari-
wisata dan Ekonomi Kreatif pada kabi-
net sebelumnya. Kita diskusi mengani 
fokus ke depan quality dan sustainable 
tourism," jelas Sandi.

Sandiaga Uno meyakini pada tahun 
2021 akan menjadi momentum kebang-
kitan sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif (parekraf) Indonesia. Perbincan-
gan virtual ini banyak membahas ten-
tang perubahan fokus pengembangan 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 
di masa depan, yang semula kuantitas 
dan pariwisata massal menjadi pening-
katan kualitas dengan pariwisata 
berkelanjutan.

"Pengembangan bisa dilihat dari in-
dikator kualitas lainnya, seperti spend-
ing, kunjungan yang tidak merusak ling-
kungan yang berbasis alam, dan tatan-
an sosial dan sebagainya. Juga pola pa-
riwisata ke depan tentunya akan 
berubah di tempat yang tidak banyak 
orang, seperti eco-tourism, sport tour-
ism, bersifat hibrid (campuran), mung-
kin menggunakan teknologi, platform 
virtual," jelas Sandi.

"Juga lebih berbasis lokasi yang 
harus kita tingkatkan kesiapannya, serta 

M berbasis pengalaman story telling dan 
destinasi-destinasi yang dikelola 
dengan baik, dan akhirnya yang tidak 
menimbulkan kerumunan yang tidak 
aman dan nyaman," tambahnya.

Sandi juga mengungkapkan untuk 
membicarakan stimulus fiscal atau in-
sentif untuk memperbaiki kawasan dan 
akses wisata. Rencana tersebut sudah 
dikoordinasikan dengan Menteri Peker-
jaan umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR), Mochamad Basuki Hadimul-
jono, dan Menteri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), Erick Thohir. Dengan 
adanya kerjasama antar Menteri ini, 
Sandi mendapatkan kepastian untuk 
menyempurnakan infrastruktur 
dan akses kawasan pariwisa-
ta. 

"Dari segi kesehatan 
kami sepakat dengan 
Menteri Kesehatan 
(Budi Gunadi Sadikin) 
untuk menerbitkan 
SKB, agar sektor pari-
wisata ini bisa masuk 
kepada kualitas aman 
dan nyaman untuk pari-
wisata berbasis medis 
ataupun lainnya," jelas 
Sandi.

"Dan juga sampai 
kepada hal-hal yang 
cukup detail seperti 
crew ship maupun 
yacht, juga akses 
jalan darat. Dan pari-
wisata yang berbasis 
berkelanjutan, aspek 
ekonomi digital, dan 
kreatifnya," jelasnya.

Pengembangan pari-
wisata tersebut menyebutkan 
pengembangan eco-tourism di 
wilayah pesisir, seperti hutan 
mangrove atau terumbu karang. 
Dalam pengembangan tersebut 
akan diadakan pelatihan mengenai 
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el standar pelayanan seperti kebersihan, 
menjaga lingkungan hidup, pengelo-
laan sampah hingga pengelolaan tur.

"Dan yang perlu kita garis bawahi 
adalah program cash transfer atau ban-
tuan langsung tunai kepada para peker-
ja informal di sektor ini, karena kita 
tidak ingin mereka kehilangan peng-
hasilan dan fokus untuk mereka bisa 
bertahan di tengah-tengah pandemi 
ini," jelas Sandi.

“Ini adalah beberapa poin yang kita 
angkat yang mengutamakan sisi kese-
lamatan dan kesehatan, tetapi juga dari 
sisi pendapatan serta pemasukan dari 
30 juta lebih lapangan pekerjaan di 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 
yang harus kita selamatkan dengan 
program-program yang inovatif, tepat 
sasaran, tepat manfaat, dan tepat dari 
segi waktu," tambahnya. "Itu yang 
harus kita fokuskan ke depan," kata 
Sandi bersemangat.

Pada kesempatan lain, Kemen-
parekraf membuat program untuk 
membangun dan meningkatkan minat 
masyarakat agar lebih mencintai, dan 
menggunakan produk-produk lokal 
yang dihasilkan oleh pelaku UMKM 
tanah air, biasa disebut dengan arti-
sanal. Pelaku UMKM mempunyai peran 
besar dalam menggerakan perekono-
mian Indonesia. 

Secara statistik, pelaku UMKM 
memberikan kontribusi kepada PDB 
sebesar 60 persen dan menyerap 90 
persen tenaga kerja. Program Beli 
Kreatif Lokal dilakukan dalam rangka 
untuk menindaklanjuti dampak pande-
mik COVID-19 yang sangat signifikan 

terhadap sektor parekraf ini. Dalam 
hitungan bulan, sektor 

parekraf mengalami pe-
nurunan omset be-

sar-besaran, 

pemutusan hubungan kerja (PHK), 
bahkan 
beberapa harus menutup usahanya 
akibat penurunan permintaan barang 
yang drastis. 

Menurut halaman resmi BeliKreati-
fLokal.id, sejak April tahun 2020 hingga 
April 2021 program #BeliKreatifLokal 
berhasil menyerap sebanyak 6.738 
tenaga kerja, berkolaborasi dengan 6 
e-commerce dan 2 jasa transportasi 
asing. Program ini memiliki tiga fokus 
utama yaitu pengembangan subsektor 
kuliner, fesyen, dan kriya. 

Program ini mengarahkan pelaku 
ekraf untuk mengoptimalkan kenaikan 
omset melalui pengembangan di berb-
agai platform. Para peserta program 
Beli Kreatif Lokal dibimbing langsung 
oleh ahli dan praktisi berpengalaman 
pada bidangnya. Peserta program akan 
mendapatkan fasilitas selain bimbingan 
seperti pendirian badan hukum 
ekonomi kreatif, pengurusan sertifikat 
HAKI, penyediaan dan pelatihan aplika-
si pembukuan berbayar, hingga pengu-
rusan sertifikat cuti bayar pajak. 
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Menikmati
Glamping Eksotis
di Hutan Tropis

Capella Ubud mempertemukan harmoni antara kekayaan tropis
dan kenyamanan yang mewah.
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Tampak eksterior
salah satu kamar di
Capella Ubud.

Tampak interior
The Officers Tent.

Tampak interior
ruang tamu di
Keliki Valley Tent.

Konsep desain 
arsitektur hotel 
mencerminkan 
gaya hidup para 
penjelajah Eropa 
pada tahun 
1800-an ketika 
sedang berlayar 
dan berdagang 
rempah-rempah
di Nusantara. 

aat ini mulai banyak pengi-
napan yang menawarkan 
penginapan di tengah alam 
dengan fasilitas hotel. Dian-

tara berbagai penginapan tersebut, 
Capella Ubud merupakan salah satu 
hotel terbaik yang masuk dalam daftar 
100 hotel terbaik di dunia dalam maja-
lah wisata Travel + Leisure.

Hotel Capella Ubud berlokasi di 
tengah hutan hujan tropis Desa Keliki, 
Ubud, Bali. Capella Ubud menghadir-
kan penginapan mewah bergaya 
perkemahan yang dirancang oleh arsi-
tek kenamaan dunia, Bill Bensley. 
Konsep desain arsitektur hotel terlihat 
mencerminkan gaya hidup para penje-
lajah Eropa pada tahun 1800-an ketika 

Desain interior setiap tenda dihias 
secara indah dengan tema yang 
menggambarkan keahlian mas-
ing-masing awak ekspedisi pada 
tahun 1800-an. Salah satu tenda fa-
vorit pengunjung adalah The Lodge 
yang menampilkan desain interior 
gaya oriental khas Tiongkok yang 
kental. Tenda berukuran 217 meter 
persegi ini memiliki dua kamar tidur, 
ruang tamu, kolam renang pribadi 
seluas 19 meter persegi dan beranda 
yang luas. Tenda direkomendasikan 
untuk keluarga dengan anak-anak 
yang suka bertualang dan kelompok 
teman yang bepergian bersama.

sedang berlayar dan berdagang rem-
pah-rempah di nusantara. 

Disamping itu, penginapan ini 
didirikan dengan prinsip pelestarian 
dan pemeliharaan komunitas, budaya, 
dan alam sekitarnya untuk membantu 
melestarikan �ora dan fauna sekitar 
agar dapat tumbuh secara alami dan 
hidup berdampingan dengan bangu-
nan hotel.

Capella Ubud dilengkapi dengan 
23 vila dan sejumlah fasilitas penduku-
ng bertemakan perkemahan, seperti 
Camp’s Post (lobi), The Of�cers Tent 
(ruang tamu dan rekreasi), The Armory 
(pusat kebugaran), The Cistern (kolam 
renang), 3 tenda Auriga Wellness 
(spa), dan 2 restoran. 
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Para pengunjung yang menginap 
di Capella Ubud akan menikmati pen-
galaman berlibur ala penjelajah pada 
tahun 1800-an. Dengan begitu banyak 
sejarah yang terukir pada setiap sudut 
hotel, pengunjung dapat merasakan 
pengalaman unik seperti sedang 
berada di dalam ‘mesin waktu’. Selain 
bergaya Eropa, Capella Ubud juga 
menggabungkan dua unsur budaya 
yaitu Bali dan Jawa yang dapat dilihat 
pada furnitur antik, ukiran-ukiran kayu, 
dan lukisan yang digunakan.

Setiap pengunjung yang hendak 
menginap di Capella Ubud akan 
dilayani oleh tim Culturist sesaat 
setelah kedatangan hingga saat kepu-
langan agar pengunjung mendapat-
kan pengalaman menginap yang baik 

dan sesuai dengan keinginan mas-
ing-masing. Culturist dianggap se-
bagai pintu dan jembatan yang mem-
pertemukan para pengunjung dengan 
kecantikan budaya lokal yang sesung-
guhnya.

Pengunjung Capella Ubud disugu-
hkan dengan pengetahuan akan masa 
lampau, kearifan masa kini, serta 
budaya lokal seperti menghadiri 
upacara langka di pura desa dan 
mempelajari teknik meracik jamu. Ke-
giatan-kegiatan menarik yang memu-
ngkinkan pengunjung untuk menikma-
ti dan berinteraksi dengan budaya 
lokal kemudian dikemas menjadi kate-
gori kegiatan baru yang dinamakan 
Capella Curates. 
     

Kegiatan meracik jamu
di Capella Ubud.

Seorang wanita tampak 
sedang bersantai di 
dalam kamar.



Pelayanan yang baik, desain yang 
unik, serta pemandangan dan suasana 
yang menakjubkan berhasil membuat 
Capella Ubud meraih posisi tertinggi 
dalam penghargaan World's Best 
Award 2020 dalam majalah wisata 
Travel + Leisure. Penghargaan ber-
gengsi tersebut berhasil didapatkan 
berdasarkan pengalaman dan kepua-
san pengunjung akan keseluruhan pe-
layanan yang diberikan oleh manaje-
men dan karyawan hotel.

Capella Ubud juga telah mengu-
tamakan kenyamanan dan kesehatan 
pengunjung dengan melaksanakan 

protokol kesehatan dan keselamatan 
di hotel sesuai dengan standar Clean-
liness, Health, Safety, and Environment 
Sustainability (CHSE) yang diberlaku-
kan oleh Kemenparekraf sejak Sep-
tember 2020.

Tampak eksterior
kolam renang
di Terrace Tent.

Tampak interior
kamar mandi di 
Rainforest Tent.

Tampak interior
kamar tidur di
River Tent.
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D
ikenal sebagai pulau terbe-
sar ke enam di dunia, Suma-
tra memiliki luas 443.066 
km persegi. Wilayah Suma-

tra terbagi atas sepuluh provinsi, salah 
satunya adalah Sumatra Utara. Suma-
tra Utara merupakan kampung hala-
man dari Suku Batak dan Suku Melayu 
yang tinggal di pesisir timur provinsi 
Sumatra Utara.

Sebagai ibukota dari Sumatra 
Utara, Medan adalah pusat ekonomi 
dan perdagangan di kawasan terse-
but. Keberagaman etnis di kota ini 
mempersatukan begitu banyak jenis 
kuliner nusantara yang membuat Kota 
Medan hingga kini dikenal sebagai

Kota Kuliner. Keberagaman etnis 
tersebut menyebabkan banyak pen-
datang kemudian memutuskan untuk 
menetap di kota ini.

Salah satu jajanan khas Medan 
yang terkenal hingga kini adalah kue 
tradisional Bolu Meranti yang memiliki 
tekstur empuk dan biasanya disajikan 
dengan berbagai isi seperti keju, 
cokelat, stroberi, moka, nanas, blu-
beri, dan abon. Selain itu, Bolu Meran-
ti juga dapat disajikan dengan taburan 
meses, keju atau kacang. Karena ke-
unikannya, jajanan ini kerap menjadi 
incaran oleh masyarakat sekitar 
bahkan oleh wisatawan mancanegara.

Warisan alam dan budaya 
yang menjadi dasar pariwisata 
di Sumatra Utara

Jajanan khas Medan, Bolu 
Meranti, yang disajikan di 
atas piring keramik.
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Pesona
Sumatra
Utara



Berastagi merupakan kota yang 
terletak di Dataran Tinggi Karo, berja-
rak hanya 70 kilometer dari Medan 
dalam rute menuju Danau Toba. Ber-
diri di ketinggian 1.300 meter, suhu di 
Kota Berastagi tergolong dingin 
dengan suhu normal serendah 17-20 
derajat Celcius. Pemandangan kota 
ini didominasi oleh megahnya 
Gunung Sinabung dan Gunung Sibay-
ak. Pada sisi barat kota, Bukit Gundal-
ing dapat terlihat menjulang tinggi, 
menyuguhkan pemandangan spek-
takuler dari Gunung Sinabung dan 
Gunung Sibayak. 

Berastagi
Terletak pada ujung barat wilayah 

Sumatra Utara, Kota Sibolga dikenal 
sebagai Kota Pelabuhan yang sejak 
dahulu merupakan tempat persingga-
han pedagang India dan Arab sebe-
lum pergi berlayar ke Samudra Hindia. 
Salah satu daya tarik yang dimiliki Kota 
Sibolga bertumpu pada kapur barus 
atau kamper berkualitas tinggi yang 
biasa ditemukan di sekitar Pelabuhan 
Barus. Pelabuhan ini merupakan peng-
hubung antara Pulau Sumatra dengan 
Pulau Nias, sebuah pulau dengan 
ombak terbaik di dunia yang kerap 
dicari oleh para peselancar.

Sibolga
Tampak Gunung Sibayak 
dari atas Dataran Tinggi 
Karo, Berastagi.

Seorang nelayan sedang 
berlayar di perairan Kota 
Sibolga, Sumatera Utara.
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Tidak hanya Bukit Gajah Bobok, 
Bukit Holbung juga dapat menjadi 
pilihan hiking alternatif bagi para 
pengunjung Danau Toba. Peman-
dangan perbukitan yang dipadu-
kan dengan keindahan Danau Toba 
menjadikan Bukit Holbung lokasi 
yang tepat untuk berfoto sembari 
menikmati udara sejuk.

Bukit Holbung

Sesuai dengan nama tempatn-
ya, Salju Panas Tinggi Raja memiliki 
keunikan berupa tanah kawah ber-
warna putih yang menyerupai salju 
dan air panas kawah yang berwar-
na biru kehijauan. Yang menjadi 
daya tarik utama dari objek wisata 
adalah pengunjung dapat merasa-
kan hangatnya berendam di pe-
mandian air panas serta berfoto ria 
layaknya di ‘negeri salju’.

Salju Panas Dolok 
Tinggi Raja
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Danau Toba merupakan salah 
satu hasil dari fenomena alam 
menakjubkan yang terbentuk sejak 
74.000 tahun lalu akibat letusan 
gunung berapi. Letusan tersebut 
digolongkan dalam salah satu 
erupsi supervulkan terbesar di 
dunia.

Selain itu, Danau Toba juga 
terkenal sebagai pusat wisata alam 
terbaik di Sumatra Utara. Pengun-
jung yang datang dapat menikmati 
berbagai wisata olahraga air, sep-
erti mengitari Danau Toba dengan 
menggunakan perahu kayak. Ter-
dapat tiga rute kayak yang dapat 
diikuti oleh pengunjung. Rute per-
tama adalah rute termudah yaitu 
rute Tongging-Silalahi sepanjang 
12 kilometer, rute Tongging-Samo-
sir yang cukup menantang dengan 
panjang mencapai 50 kilometer, 
dan yang terakhir adalah rute 
dengan tingkat kesulitan tertinggi 
yaitu rute Lingkaran Utara sejauh 
175 kilometer.

Danau Toba

Pengunjung Danau Toba dapat 
melakukan hiking ke Bukit Gajah 
Bobok untuk melihat matahari 
terbit atau terbenam di atas bukit. 
Indahnya langit malam juga dapat 
dinikmati oleh pengunjung 
dengan berkemah dan bermalam 
di atas bukit.

Gajah Bobok

Pemandangan
Danau Toba dari atas 
Bukit Gajah Bobok.

Sekelompok penari
sedang mengenakan
busana adat Batak Toba.

Seorang wisatawan
sedang berjalan di atas
Bukit Holbung.



arasuara adalah grup musik 
asal Jakarta yang dikenal 
dengan lagu-lagunya yang 
menggebrak. Grup musik ini 

mengusung konsep ‘menjadi sebenar-be-
narnya orang Indonesia’, yang mempun-
yai arti mereka akan selalu menciptakan 
lagu dengan lirik berbahasa Indonesia.      

Sebelumnya, Iga Massardi sudah be-
berapa kali tergabung dalam band seper-
ti Soulvibe, The Trees & The Wild, serta 
Tika & The Dissidents. Awalnya, Iga Mas-
sardi memiliki ide untuk membuat sebuah 
solo project dengan lagu ciptaannya 
sendiri. Akan tetapi, ia berubah pikiran 
dan kemudian mendirikan band miliknya 
sendiri. 

Terbentuknya Barasuara berawal pada 
tahun 2012. Pada waktu itu, Iga mengaju-
kan contoh musik kepada TJ Kusuma, 
yang kemudian menyetujui untuk ber-
gabung dalam band bersama Iga. 
Setelah itu, Iga merasa ia harus 
memiliki drummer yang handal, 
sehingga ia mengajak Marco 
Stef�ano, yang saat itu 
sedang aktif menjadi drummer 
Raisa, untuk bergabung dalam 
band miliknya. Sebagai gitaris 
dan vokalis, ia mengatakan perlu 
adanya vokalis lain hingga ia men-
gajak Cabrini Asteriska Widiantini, 
yang dikenal dengan nama panggilan 
Icil, sebagai backing vocalist. Awalnya, 
Iga mengajak Jmono (pencetus grup 
musik Neorotic), namun karena waktu 
yang kurang memungkinkan, akhirnya 
Gerald Situmorang ditunjuk untuk meng-
gantikan posisi tersebut.

Perjalanan grup musik Barasuara tidak 
sesingkat apa yang terlihat. Proses pen-
carian ide, pencarian personel band, dan 
penggarapan materi berlangsung selama 
tiga tahun. Selama itu pula, grup musik ini 
hanya melakukan rentetan latihan dan 
latihan, tanpa naik ke atas panggung. 
Ketika sudah hampir matang, Puti Chitara 
kemudian bergabung dalam band dan 
ikut meramaikan sebagai vokalis.
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Perjalanan Barasuara dalam ‘menjadi
sebenar-benarnya orang Indonesia’
melalui musik 
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Tiga tahun berlalu, Barasuara meri-
lis album perdana mereka, “Taifun” 
pada tahun 2015 yang menampilkan 
single Bahas Bahasa dan Sendu 
Melagu yang menduduki Top-Chart 
Singles. Barasuara menyuguhkan 
makna berlapis yang menjadi magnet 
tersendiri bagi para pecinta musik. 
Setiap lirik yang mereka ciptakan mer-
upakan rangkaian bahasa Indonesia 
yang lugas nan puitis. Mereka meng-
gelar konser tur pertama mereka, 
Taifun, sebagai grup musik rock Indo-
nesia, yang dimulai di Yogyakarta 
pada 2 Mei 2016 dan berakhir di Jakar-
ta pada 15 Mei 2016.

Tidak butuh waktu lama setelah 
rilis, Barasuara memenangkan AMI 
Awards pada tahun 2016 untuk “Best 
Alternative Production” dan menerima 
nominasi untuk “Best New Artist". 
Selain itu, album ”Taifun” menempati 
posisi kedua dalam daftar "20 Album 
Indonesia Terbaik 2015" oleh Rolling

Stone Indonesia, dan juga masuk 
dalam daftar "10 Album Indonesia Ter-
baik 2015" versi CNN Indonesia. Aksi 
panggung mereka yang selalu tajam 
dan sensasional berhasil memenang-
kan penghargaan "Best Live Act" di 
Rolling Stone Indonesia Editor's 
Choice Award 2016. Mereka juga di-
nominasikan sebagai “Breakthrough 
Artist of the Year" dan “Best Album of 
the Year" dari Indonesian Choice 
Awards 2016.

Mulai diformulasikan pada 2015 
dan dirilis pada 2019 di bawah Darlin 
Records, album kedua mereka, ”Pik-
iran dan Perjalanan” merupakan 
sebuah memoir tentang kompleksitas 
perasaan, ekspektasi, kebahagiaan, 
kekecewaan, dan naik turunnya kondisi 
mental manusia.

“Pikiran dan Perjalanan adalah 
kalut dan harapan yang dibungkus 
dalam bentuk musikal,” tambah Iga.

Konser Taifun
22 Oktober 2015
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Konser dan tur yang mereka jalani 
di berbagai kota di Indonesia memu-
ngkinkan mereka untuk mengek-
splorasi tempat-tempat pariwisata 
yang indah. Salah satu hal penting 
bagi mereka dalam traveling adalah 
wisata kuliner. Mereka mengaku 
sangat menyukai bereksperimen 
dalam mencoba dan mencicipi 
makanan baru. Setiap daerah mempu-
nyai kenikmatan kuliner masing-mas-
ing, akan tetapi, daerah Lampung, 
Palembang, Makassar, Solo, Yogyakar-
ta, Banjarmasin, dan Balikpapan akan 
selalu menjadi daerah wisata kuliner 
favorit mereka. Menurut mereka, 
daerah Bali, Pacitan, dan Labuan Bajo 
memiliki pantai dengan pemandangan 
terbaik, serta pegunungan juga 
menjadi destinasi wisata favorit bagi 
personel Barasuara yang hobi menda-
ki gunung. 

Akan tetapi, sejak terjadinya 
pandemi ini, kita semua diharuskan 
untuk mengurangi kegiatan di luar 
rumah sehingga memberi dampak 
yang signi�kan pada pariwisata. 
Pandemi ini menyebabkan masyarakat 
yang bergantung pada pariwisata dan 
ekonomi kreatif harus berjuang lebih 
agar dapat bertahan hidup dalam 
situasi ini. Destinasi wisata menjadi 
tidak ramai oleh pengunjung, baik 
kota besar maupun kota kecil juga 
terkena dampak dari pandemi. 

Barasuara mengatakan situasi ini 
tidak bisa dianggap remeh. Sudah 
sepatutnya hal ini dianggap dengan 
serius, bukan hanya untuk diri sendiri, 
namun juga untuk orang-orang di 
sekitar kita. Oleh karena itu, langkah 
baik untuk menghadapi situasi ini 
adalah dengan menjalankan protokol 
kesehatan dengan baik seperti 
mencuci tangan, memakai masker, 
menjaga jarak, menjauhi kerumunan, 
serta mengurangi mobilitas. Semakin 
kita cepat dan taat dalam mengambil 
tindakan untuk mencegah, diharapkan 
pandemi juga dapat segera teratasi 
dan semua sektor industri dapat 
segera pulih dan bangkit kembali.

Untuk memajukan kearifan lokal 
dalam bidang seni, Barasuara menga-
takan  banyak sekali ide yang dapat 
dilakukan bersama seperti dengan 
mengumpulkan seniman dari berb-
agai sektor seni yang berasal dari 
bermacam-macam daerah. Hal ini 
bertujuan untuk menarik khalayak 
ramai sehingga kebutuhan dari setiap 
daerah dapat didengar dan dikem-
bangkan bersama. Barasuara 
berharap agar program-program 
seperti kolaborasi seni dapat terus 
dijalankan secara konsisten, tidak 
terkecuali halnya dengan pariwisata 
dan ekonomi kreatif Indonesia.
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enoa, 26 Juli 2021 -  Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif / Kepala Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, 
hadir secara daring dalam pembukaan 
program vaksinasi massal yang dilak-
sanakan oleh Poltekpar Bali.

Dalam program vaksinasi yang 
dilaksanakan pada Senin (26/7/2021), 
Sandiaga mengatakan Kemenparekraf 
/ Baparekraf ikut berkontribusi dalam 
mengendalikan angka penyebaran 
COVID-19 dengan mendorong perce-
patan vaksinasi. “Vaksinasi ini terus 
kita dorong karena (COVID-19) varian 
delta ini mengakibatkan terjadinya 
dinamika yang luar biasa,” kata Sandi-
aga.

Sandiaga juga mengapresiasi 
Poltekpar Bali yang bekerja sama 
dengan Kelurahan Benoa dalam 
melaksanakan vaksinasi ini. Menurutn-
ya, vaksinasi ini bisa menjadi benteng 
bagi masyarakat Bali, terutama yang 
ada di sekitar kawasan Poltekpar Bali 
untuk meningkatkan kekebalan tubuh 
dari COVID-19.

“Sekitar 80 persen masyarakat 
Benoa yang bekerja pada sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif tentu 

saja terdampak oleh pandemi ini. 
Oleh karena itu pada 24, 26, dan 

29 Juli 2021 ini kita dorong untuk 
melaksanakan vaksinasi karena banyak 
varian baru dari COVID-19 yang harus 
kita sikapi dengan vaksinasi yang lebih 
terdistribusi merata,” katanya.

Selain itu, vaksinasi yang diikuti 
oleh 2.000 masyarakat Benoa ini juga 
bertujuan untuk mempercepat 
pembukaan kembali pariwisata Bali 
bagi wisatawan.

“Sudah 88,5 persen penduduk Bali 
atau 3,1 juta orang yang menerima 
vaksin dosis pertama. Namun yang 
dosis kedua baru 700 ribu orang atau 
sekitar 23 persen, jadi kita harus 
bergerak lebih cepat lagi,” ujar Sandi-
aga.

Sandiaga juga mengingatkan agar 
2.000 masyarakat Kelurahan Benoa 
yang menerima vaksinasi dari Poltek-
par Bali ini agar tetap menerapkan 
protokol kesehatan dengan ketat dan 
disiplin. Selain itu, ia juga mengajak 
seluruh masyarakat Indonesia untuk 
melaksanakan vaksinasi dengan 
berkunjung ke sentra vaksinasi setem-
pat.

“Mari bantu Indonesia, bantu Bali 
untuk menyukseskan vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi 
massal Poltekpar Bali.

Sandiaga Uno 
menghadiri online 
meeting.

Our 
Radar
Siaran Pers: 
Menparekraf Hadiri 
Program Vaksinasi 
Massal Poltekpar Bali
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akarta, 24 Juli 2021 - Ment-
eri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif / Kepala Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno 
mendorong diaspora Indonesia yang 
berada di Qatar untuk turut serta 
mempromosikan pariwisata tanah air. 
Tidak hanya itu, Menparekraf juga 
mengajak diaspora Indonesia 
berkolaborasi untuk membuka 
peluang-peluang usaha dan lapangan 
kerja dengan memasarkan produk 
ekonomi kreatif Indonesia. Hal terse-
but disampaikan Menparekraf Sandia-
ga Uno saat melakukan "Virtual 
Bincang Parekraf dengan KBRI dan 
Diaspora Indonesia di Qatar", Sabtu 
(24/7/2021) malam.

"Saya mendorong agar diaspora 
Indonesia di Qatar juga memiliki 
pemahaman tentang pariwisata dan 
ekonomi kreatif Indonesia. Jadi 
langsung saja, saya ucapkan selamat 
kepada diaspora Indonesia di Qatar 
telah ditunjuk sebagai duta pariwisata 
untuk menggaungkan pariwisata dan 
ekonomi kreatif di Qatar. Kita harus 
dapat berkolaborasi, bergerak cepat 
membuka peluang-peluang baru," 
kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Arah kebijakan pariwisata Indone-
sia ke depan adalah menuju pariwisata 
yang berkualitas dan berkelanjutan 
lingkungan, sustainability based on 
nature and culture. Tren dari pariwisa-
ta dunia yang juga akan menjadi 
segmen di Indonesia adalah pariwisa-
ta yang personalized, customized, 
localized, and smaller in size.

Untuk itu, Kemenparekraf dikata-
kan Sandiaga melakukan pendekatan 
dengan inovasi, adaptasi, dan kolab-
orasi. Dirinya mengajak peran aktif 
dari komunitas diaspora Indonesia di 
Qatar untuk dapat bersama-sama 
mewujudkan kebangkitan pariwisata 
dan ekonomi kreatif.

"Pandemi COVID-19 memaksa kita 
untuk dapat meningkatkan keterampi-
lan melalui upskilling dan reskilling 
baik dalam bahasa maupun kemamp-
uan kita untuk masuk ke ekosistem 
digital. Kemenparekraf telah meny-
iapkan berbagai program pendampin-
gan dan siap bekerja sama dengan 
para diaspora Indonesia," kata Sandi-
aga.

Salah satu program utama yang 
tengah dijalankan pemerintah di 
bawah koordinasi Kementerian Koor-
dinator Bidang Kemaritiman dan 

Ayo kita berkolaborasi, kita bergerak, 
beri harapan baru, dan lahirkan 
momentum bangkitnya perekonomian 
Indonesia,” ungkap Sandiaga.

Sementara itu, Direktur Poltekpar 
Bali, Ida Bagus Putu Puja, yang hadir 
langsung di Aula Joop Ave Poltekpar 
Bali, mengatakan vaksinasi ini dilak-
sanakan dengan kolaborasi antara 
pihaknya dengan Kelurahan Benoa 
dan Puskesmas Benoa. “Vaksinasi ini 
dilaksanakan untuk membentuk herd 
immunity di kalangan masyarakat, 
sehingga dapat mencegah dan 
menurunkan potensi penyebaran virus 
COVID-19,” kata Putu Puja.

Dalam acara ini, Menparekraf 
Sandiaga didampingi Sekretaris 
Kemenparekraf / Sekretaris Utama 
Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani; 
serta Staf Ahli Menparekraf Bidang 
Manajemen Krisis, Henky Manurung.

Seorang pendaftar 
tampak sedang
melakukan vaksinasi.

Sandiaga Uno menghadiri 
“Virtual Bincang Parekraf 
dengan KBRI dan Diaspora 
Indonesia di Qatar.”

Siaran Pers : 
Menparekraf Ajak 
Komunitas Diaspora 
Indonesia di Qatar 
Promosikan Pariwisata 
Tanah Air

J

Our Radar 66Our Radar65



O
L
E
H
:
 
K
E
M
E
N
P
A
R
E
K
R
A
F
;
 
F
O
T
O
:
 
K
E
M
E
N
P
A
R
E
K
R
A
F

Investasi adalah "Indonesia Spice Up 
the World". Program ini memiliki 
tujuan memperluas pemasaran produk 
bumbu atau pangan olahan dan 
rempah Indonesia. Juga mengem-
bangkan restoran Indonesia di luar 
negeri atau sebagai bagian dari 
gastrodiplomasi restoran. Mendorong 
kuliner Indonesia hadir di mancanega-
ra dan memberi nilai tambah bagi 
Indonesia. Sehingga dapat menguat-
kan kuliner di dalam negeri atau desti-
nasi gastronomi.

Target dari “Indonesia Spice Up 
the World” hingga 2024 adalah 
hadirnya 4.000 restoran Indonesia di 
luar negeri. Juga peningkatan nilai 
ekspor bumbu dan rempah menjadi 2 
miliar dolar AS. Data ekspor 
bumbu/rempah olahan dan komodi-
tas/rempah segar Indonesia sendiri 
mengalami tren positif dengan rata-ra-
ta pertumbuhan 2,95 persen selama 
lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, 
nilai ekspor tercatat sebesar 1,02 miliar 
dolar AS.

"Banyaknya diaspora Indonesia di 
Qatar tentu dapat membantu tercapa-
inya program ‘Indonesia Spice Up the 
World’," kata Sandiaga.

Menparekraf mengucapkan terima 
kasih atas antusiasme dan semangat 
yang ditunjukkan diaspora Indonesia 

yang berkomitmen untuk membantu 
promosi pariwisata dan ekonomi 
kreatif serta membuka peluang-pel-
uang usaha agar terciptanya lapangan 
kerja. 

Duta Besar Indonesia untuk Qatar, 
Ridwan Hassan, menjelaskan, jumlah 
masyarakat Indonesia di Qatar seban-
yak 17 ribu orang dan banyak diisi 
generasi muda yang bergerak di berb-
agai macam sektor. Mulai dari sektor 
migas, hospitality, IT, juga pekerja 
domestik.

Keberadaan diaspora Indonesia di 
Qatar tanpa disadari telah menjadi 
agent of promotion bagi Indonesia. Di 
berbagai aktivitas di lingkungan kerja 
masing-masing, banyak dari mereka 
yang bercerita tentang potensi Indo-
nesia yang luar biasa.

"Mereka para ekspatriat yang 
umumnya memiliki tingkat kesejahter-
aan yang tinggi, tentu juga akan 
menjadi potensi sebagai wisatawan 
ketika kembali ke tanah air," kata 
Ridwan Hassan.

Dirinya berharap kolaborasi yang 
baik antara Kemenparekraf dengan 
KBRI di Qatar serta masyarakat Indo-
nesia di Qatar benar-benar dapat 
mewujudkan potensi bersama khusus-
nya di sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif.

"Mudah-mudahan ini akan menja-
di satu potensi yang dapat kita 
kembangkan bersama. Dengan jumlah 
ekspatriat yang besar dan terdidik, 
kita bisa manfaatkan diaspora Indone-
sia di Qatar sebagai captive market 
pada produk dan jasa Indonesia,  
sebagai sales person dalam produk 
dan jasa Indonesia, promotor bagi 
produk dan jasa Indonesia, promotor 
dari seni dan budaya Indonesia, dan 
promotor bagi pariwisata Indonesia," 
kata Ridwan Hassan.

Turut hadir dalam kesempatan 
tersebut, Deputi Bidang Sumber Daya 
dan Kelembagaan Kemenparekraf, 
Wisnu Bawa Tarunajaya; Deputi 
Bidang Produk Wisata dan Kegiatan 
(Events) Kemenparekraf, Rizki 
Handayani; Deputi Bidang Ekonomi 
Digital dan Produk Kreatif Kemen-
parekraf, Muhammad Neil El Himam; 
Direktur Pemasaran Pariwisata 
Regional II Kemenparekraf, Agustini 
Rahayu; Direktur Pemasaran Ekonomi 
Kreatif Kemenparekraf, Yuana Rochma 
Astuti; Direktur Wisata Pertemuan, 
Insentif, Konvensi, & Pameran (MICE) 
Kemenparekraf, Iyung Masruroh; 
Direktur Event Nasional dan Interna-
sional Kemenparekraf, Dessy Ruhati; 
serta Plt. Kepala Biro Komunikasi, 
Cecep Rukendi.

Wisatawan sedang 
berfoto di salah satu 
objek wisata dalam 
negeri.

Seseorang tampak 
sedang memindai
QR Code.
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akarta, 23 Juli 2021 - Ment-
eri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif / Kepala Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, 
memaparkan sejumlah strategi atau 
kebijakan Kemenparekraf / Baparekraf 
dalam memulihkan sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif pascapandemi 
COVID-19.

Menparekraf Sandiaga, saat 
menjadi keynote speaker dalam acara 
KKP II Sespim Lemdiklat Polri, secara 
daring, di Jakarta, Jumat (23/7/2021), 
mengatakan sesuai dengan arahan 
Presiden dan Wakil Presiden, Kemen-
parekraf / Baparekraf bergerak untuk 
memulihkan sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif dengan fokus pada 
pembangunan infrastruktur di lima 
destinasi super prioritas, yaitu Boro-
budur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau 
Toba, dan Likupang.

Kemudian, persiapan calendar of 
events yang saat ini disebut Kalender 
Event Nusantara (KEN), dalam pola 
penyiapan 360 derajat. Selanjutnya, 
implementasi aspek kesehatan dan 
keselamatan pada setiap destinasi 
wisata dan sentra ekonomi kreatif juga 
diperketat dan diperluas, melalui 

serti�kasi CHSE, agar wisatawan 
merasa aman dan nyaman dalam 
berwisata.

Dan terakhir, sektor ekonomi 
kreatif yang diharapkan mampu 
menjadi lokomotif untuk menciptakan 
lapangan pekerjaan. “Di masa 
pandemi ini ternyata ada beberapa 
subsektor ekonomi kreatif yang 
mampu bertumbuh secara sigini�kan 
akibat transformasi digital,” ujarnya.

Turut mendampingi Menparekraf 
dalam acara KKP II Sespim Lemdiklat 
Polri, yaitu Sekretaris Kemenparekraf / 
Sekretaris Utama Baparekraf, Ni 
Wayan Giri Adnyani, dan Kepala Biro 
Sumber Daya Manusia dan Organisasi 
Kemenparekraf / Baparekraf, Cecep 
Rukendi.

Lebih lanjut, Menparekraf 
menyampaikan dalam melakukan 
strategi pemulihan tersebut, Kemen-
parekraf / Baparekraf mengusung 
budaya kerja 4as, yakni kerja keras, 
kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja 
ikhlas. Dengan penerapan 3G, yaitu 
gercep (gerak cepat), geber (gerak 
bersama), dan gaspol (garap semua 
potensi lapangan kerja).

“Hal tersebut perlu dilakukan, 
karena ada 34 juta masyarakat yang 

Pelaksanaan
Sertifikasi CHSE.

Sandiaga Uno
saat sedang terjun ke 
lapangan.

Siaran Pers: 
Menparekraf Paparkan 
Strategi Pemulihan 
Sektor Parekraf 
Pascapandemi 
COVID-19

J
menggantungkan hidupnya di sektor 
ini dan dampak pandemi juga sudah 
dirasakan oleh masyarakat lebih dari 
satu setengah tahun,” katanya.

Dikatakan Menparekraf, dampak 
tersebut terlihat dari data yang 
menunjukkan kunjungan wisatawan 
mancanegara turun 75 persen, 
pertumbuhan jumlah wisatawan 
mancanegara pada Januari 2021 turun 
89 persen, devisa turun hampir 80 
persen, sedangkan pertumbuhan 
ekonomi tahun 2020 minus 2 persen, 
dan ekonomi kreatif yang biasanya 
bertumbuh antara 5-7 persen juga 
harus terkontraksi sampai minus 2,39 
persen. “Ini adalah tantangan 
tersendiri yang harus kita hadapi,” ujar 
Menparekraf.

Oleh karena itu, Menparekraf 
berharap adanya kolaborasi yang 
berkesinambungan antara Kemen-
parekraf dengan pemangku kepentin-
gan khususnya Kepolisian RI. Dengan 
semangat inovasi, adaptasi, dan 
kolaborasi, Menparekraf meyakini 
bahwa semua mampu memulihkan 
ekonomi tanah air dan juga kebang-
kitan sektor parekraf.
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akarta, 22 Juli 2021 - 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif / Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf / Baparekraf) 
menggelar kegiatan Bimbingan Teknis 
& Workshop Online Anugerah Desa 
Wisata Indonesia (ADWI) 2021 untuk 
wilayah I yang terdiri dari Aceh, Suma-
tra Utara, Sumatra Barat, dan Bengku-
lu. Kegiatan ini merupakan salah satu 
bentuk upaya Kemenparekraf dalam 
mendorong penguatan desa wisata 
yang berkelanjutan, berdaya saing, 
dan berkelas dunia. Dalam kegiatan 
ini, para peserta diberikan pemaha-
man dan materi secara komprehensif 
mengenai 7 kategori penilaian ADWI 
2021, yakni homestay, toilet, suvenir, 
digital, CHSE, konten kreatif, dan daya 
tarik wisata. Kemudian, para peserta 
juga akan dibekali pembuatan propos-
al, pitch desk desa wisata, dan 
pembuatan video promosi yang 
menarik dan kreatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin 
Uno, saat menjadi narasumber, pada 
kegiatan “Bimtek & Workshop Online 
ADWI 2021”, secara daring, Rabu 

(22/7/2021), menuturkan ADWI adalah 
program unggulan dan kebanggaan 
Kemenparekraf / Baparekraf. Sebab, 
dalam perspektif pengembangan 
pariwisata nasional, pengembangan 
destinasi yang berkualitas dan 
berkelanjutan harus dimulai dari 
pengembangan wisata pedesaan 
karena ketangguhan pariwisata 
nasional terdapat di pedesaan.  

“Dan kita akan kembangkan desa 
wisata menjadi lokomotif untuk pemu-
lihan sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif, serta simbol kebangkitan Indo-
nesia. Dengan pulihnya ekonomi, 
pariwisata bangkit, insyaAllah lapan-
gan kerja terbuka,” ujarnya. 

Tercatat ada 421 peserta yang 
mengikuti kegiatan bimbingan teknis 
dan workshop online untuk wilayah I. 
Hal ini menunjukkan antusiasme dan 
semangat yang begitu tinggi dari para 
pengelola desa wisata. Oleh karenan-
ya, Menparekraf berpesan untuk 
menjaga semangat tersebut, dan 
terus memberikan motivasi kepada 
masyarakat agar lebih kreatif, aktif, 
dalam mempromosikan desa wisatan-
ya.

“Semoga di tengah pandemi dan 
tantangan ekonomi, peranan dan 

Seorang pembeli sedang 
melakukan pembayaran 
secara virtual.

Bapak Vinsensius Jemadu 
dalam acara Bimbingan 
Teknis & Workshop Online 
ADWI 2021.

Siaran Pers : 
Kemenparekraf Gelar 
Bimbingan Teknis dan 
Workshop Online 
ADWI 2021

J
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“Jika kita menjalankan peran ini 
dengan hati, maka akan berdampak 
besar bagi pemulihan ekonomi kita 
dan tentunya kesejahteraan masyar-
akat. Seperti kegiatan penertiban 
yang kemarin saya lihat di instagram 
Bapak Gubernur NTB, dimana Bapak 
Jenderal Iqbal, Kapolda, dengan 
begitu humble-nya mengingatkan 
kepada masyarakat untuk mematuhi 
PPKM Level 4 dan memberikan bantu-
an. Saya melihat ini adalah contoh 
leadership yang menginspirasi dan 
patut kita contoh,” katanya.

Oleh karena itu, pada 24, 26, dan 
29 Juli 2021 ini kita dorong untuk 
melaksanakan vaksinasi karena banyak 
varian baru dari COVID-19 yang harus 
kita sikapi dengan vaksinasi yang lebih 
terdistribusi merata,” katanya.
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penguatan stakeholders dari seluruh 
unsur pentahelix dapat mendorong 
pengembangan desa wisata yang 
berdaya saing, menjadikan desa 
wisata yang tangguh, membantu 
pemulihan ekonomi kreatif. Karena 
sudah saatnya desa wisata yang mem-
bangun Indonesia,” kata Sandiaga.

Melalui kegiatan ini, Deputi 
Pengembangan Destinasi dan 
Infrastruktur Kemenparekraf / Bapa-
rekraf, Vinsensius Jemadu, juga 
berharap para pengelola desa wisata 
dapat menunjukkan potensi desanya 
masing-masing, yang berfokus pada 
empat pilar pengembangan desa yaitu 
pengelolaan atau manajemen, sosial 
budaya, ekonomi, dan keberlanjutan 
lingkungan. Sehingga nantinya dapat 
memberi nilai tambah pada perekono-
mian masyarakat, meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat, mem-
perkuat kearifan lokal, dan kelestarian 
lingkungan.

“Semoga desa wisata ini mampu 
menjadi penopang perekonomian 
bangsa Indonesia, yang kuat, tangguh, 
dan bangkit kembali dari keterpurukan 
akibat pandemi COVID-19,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan 
tersebut, Sekretaris Kemenparekraf / 
Sekretaris Utama Baparekraf, Ni 
Wayan Giri Adnyani; Direktur Tata 

Kelola Destinasi Kemenparekraf / 
Baparekraf, Indra Ni Tua; para dewan 
juri ADWI 2021; serta sejumlah kepala 
daerah provinsi, kepala daerah kabu-
paten / kota, kepala dinas pariwisata 
provinsi, kepala dinas pariwisata kabu-
paten / kota, dan kepala desa di 
wilayah I.

Kegiatan Bimbingan Teknis & 
Workshop Online ADWI 2021 sendiri 
masih akan terus berlanjut sampai 
dengan akhir Juli 2021 dan dilakukan 
secara bertahap yang dibagi 
perwilayah. Berikut rinciannya:

1.   Aceh, Sumatra Utara, Sumatra 
Barat, Bengkulu (22 Juli 2021);

2. Riau, Kepulauan Riau, Kepu-
 lauan Bangka Belitung, Jambi, 
Lampung (23 Juli 2021); 

3.   Maluku, Maluku Utara, Papua, 
      Papua Barat (24 Juli 2021); 
4.   DKI Jakarta, Banten, Jawa 

 Barat (27 Juli 2021); 
5.  Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Jawa Tengah (28 Juli 2021);
6. Jawa Timur, Bali (29 Juli 2021);
7.  Nusa Tenggara Timur, Nusa 
     Tenggara Barat, Kalimantan, 
     Gorontalo (30 Juli 2021).
Informasi lebih lanjut tentang 

ADWI 2021 dapat dilihat di
www.jadesta.com.

Seorang pengrajin 
lokal sedang mengan-
yam.

Sinergi antar kompo-
nen untuk peningka-
tan ekonomi lokal.



rand sepatu lokal bergaya 
klasik, biasa dikenal dengan 
Nappa Milano, telah berdiri 
selama enam tahun sejak 2015. 

Nama tersebut diambil dari kata nappa 
leather, salah satu jenis material kulit 
untuk barang premium. Sedangkan, 
Milano diambil dari kisah perjalanan ayah 
dari pendiri Nappa Milano, seorang 
pengusaha bisnis manufaktur sepatu yang 
pergi ke Italia untuk belajar tentang 
craftmanship. 

Sepak terjang Nappa Milano diawali 
dengan banyak tantangan. Penggagas 
brand tersebut, Dennis Sanjaya, memulai 
bisnis Nappa Milano atas desakan 
‘keadaan’. Awal mula kejadian ini terjadi 
pada tahun 2015, saat bisnis keluarganya 
dalam bidang manufaktur menghadapi 
masalah. Hasil produksi sepatu mengala-
mi penurunan minat yang besar akibat 
perlambatan ekonomi dunia. Hal ini 
mengakibatkan banyaknya stok produksi 
yang berlebih dan turunnya pendapatan. 
Pada saat itu, Dennis yang sedang mene-
mpuh pendidikan tinggi di luar negeri, 
diminta pulang untuk membantu membe-
nahi bisnis keluarganya. 

“Sejujurnya, saya tidak ingin menerus-
kan bisnis ini, karena background pendidi-
kan saya berbeda dan saya juga sudah 
mencoba untuk apply ke perusahaan 
lain,” ungkap Dennis.

Pada saat menunggu mendapatkan 
pekerjaan tetap, Dennis mencoba 
menjual stok sepatu berlebih melalui 
media sosial dan bazar di mal. Percobaan 
tersebut membuahkan hasil dan menarik 
minat banyak pelanggan hingga mengha-
biskan seluruh stok berlebih. Hal ini mem-
buat Dennis menimbang ulang apakah 
akan melanjutkan bisnis sepatunya atau 
meneruskan rencana awal, yaitu bekerja 
di perusahaan.

Ia menentukan keputusan akhirnya 
saat sedang berjalan dan melihat ada O
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yang memakai sepatu hasil dagangannya. 
Kejadian tersebut membulatkan tekad 
Dennis untuk kembali melanjutkan bisnis 
sepatu hingga terciptalah Nappa Milano. 

Sejak popularitas di media sosial 
Instagram mulai meningkat, Dennis 
memutuskan untuk mencari partner. 
Terlebih dari itu, Dennis membutuhkan 
sesorang yang memilki latar belakang 
dalam bidang kreatif. Sehingga, ia kemu-
dian bekerja sama dengan Fariz Noor 
Pramandha sebagai co-founder Nappa 
Milano. Fariz yang telah berpengalaman 
dalam bidang fotogra�, memiliki tanggu-
ng jawab atas pengaturan konten dan 
kreatif dari Nappa Milano. Secara garis 
besar, Dennis memiliki tanggung jawab 
dalam operasional dan produksi, semen-
tara Fariz memiliki tanggung jawab dalam 
marketing dan branding.

Pada masa pandemi, Dennis menga-
kui minat beli pelanggan terhadap Nappa 
Milano mengalami penurunan sebanyak 
50% terutama pada bulan Maret dan April 
2020 sehingga diperlukan strategi 
pemasaran baru dengan produk yang 
relevan dengan kondisi, diskon, serta 
campaign yang mendukung. 

Baru-baru ini, Nappa Milano mengelu-
arkan Leisure Collection untuk memenuhi 
kebutuhan di masa pandemi dengan 
konsep yang lebih santai, namun tetap 
mempertahankan sisi formalitasnya. 
Dalam artikel ini, Nappa Milano menawar-
kan produk sepatu dan sandal dengan 
desain dan tampilan yang semi casual. 
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Pada tahun 2021 ini, Dennis 
menargetkan Nappa Milano dapat 
menjual 10 ribu sepatu dengan bantu-
an 15 karyawan. Untuk mencapai 
target tersebut, Nappa Milano meng-
gencarkan produk baru, memperban-
yak titik distribusi, dan membuat 
campaign dalam media sosial, seperti 
edukasi tentang kulit asli dan sintetis. 

Nappa Milano memiliki target 
pelanggan pria dan wanita berusia 24 
sampai 35 tahun. Gaya sepatu Nappa 
Milano memang terlihat formal, tetapi 
banyak pula pelanggan mahasiswa 
dan orang dewasa yang membeli 
sepatu tersebut untuk kegiatan sehari 
-hari karena tingkat kenyamanan yang 
baik dan desain sepatu yang stylish.

Tidak hanya berfokus kepada 
produk sepatu kulit asli, Nappa Milano 
juga membuat berbagai macam 
aksesoris penunjang berbahan dasar 
kulit. Askesoris penunjang fashion dan 
daily needs yang ditawarkan Nappa 

Milano yaitu ikat pinggang, card 
holder, kaus kaki, dan mask strap. 
Selain itu, Nappa Milano juga mengel-
uarkan beberapa jenis apparel seperti 
kaus dan kemeja.

Sejauh ini, para pembeli memberi-
kan tanggapan yang positif terhadap 
produk Nappa Milano. Hal ini terlihat 
saat peluncuran produk baru dan 
banyaknya pelanggan lama yang 
melakukan repurchase atau pemesan-
an kembali. Dalam penjualan online, 
Nappa Milano memberi kemudahan 
bagi  para pembeli untuk menukar 
ukuran sepatu secara gratis apabila 
terjadi kesalahan pemilihan ukuran. 

Regulasi itu dibuat karena Nappa 
Milano menyadari adanya kesulitan 
bagi para pembeli dalam menyesuai-
kan ukuran sepatu dengan size chart 
yang tersedia. Sebagai jaminan, 
Nappa Milano juga memberikan 
garansi 6 hingga 12 bulan untuk 
seluruh produknya.

Nappa Milano dapat menjadi salah 
satu contoh bahwa brand lokal di 
Indonesia dapat bersaing dengan 
brand berskala internasional. Gaya 
dan desain dari sepatu Nappa Milano 
juga dapat disandingkan, meski harga 
yang ditawarkan lebih terjangkau dari 
harga produk luar negeri. Hal ini dapat 
mereka capai dengan memberdaya-
kan supplier dan pengrajin lokal, yang 
di sisi lain dapat menggerakkan pere-
konomian lokal.

Nappa Milano berpesan agar 
bisnis dan kreatif lokal diberikan 
sarana exposure seperti melalui 
Pesona Magazine. Mereka juga 
menambahkan, dengan adanya sarana 
exposure, diharapkan bisnis dan 
kreatif lokal bisa mendapatkan lebih 
banyak support dan pelanggan baru 
yang dapat membantu mereka untuk 
berkembang lebih besar hingga ke 
skala internasional.
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Get
Social
Temukan Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif di berbagai
platform digital favoritmu

0811-895-6767

@kemenparekraf.ri

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

@kemenparekraf

Kemenparekraf

www.kemenparekraf.go.id

https://www.instagram.com/kemenparekraf.ri/
https://www.facebook.com/ParekrafRI/
https://twitter.com/Kemenparekraf
https://www.youtube.com/channel/UClm8VHUZQnhFmIndX6oLgJA
https://www.kemenparekraf.go.id/


Find Us

Dinas Kebudayaan & Pariwisata 
Provinsi Sumatra Utara
Jl. Jend. A. Yani 107
Medan, Sumatra Utara, Indonesia.
Telp: +62 614 528 436
Email: sumatra_tourism@yahoo.co.id
Website: disbudpar.sumutprov.go.id

Capella
Jl. Raya Dalem Banjar Triwangsa
Desa Keliki, Tegallalang, Ubud,
Gianyar, Bali, Indonesia.
Telp: +62 361 2091 888
Email: Info.ubud@capellahotels.com
Website: capellahotels.com

Grandis Barn
Blukukan Dua, Blulukan, Colomadu, 
Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.
Telp: +62 717 464 107
Email: grandisbarn@gmail.com
Website: grandis.ctcin.bio

Nappa Milano
Ruko Mendrisio Blok C No 5
Jl. Boulevard Raya, Gading Serpong, Tangerang.
Telp: +62 813 8122 5969
Email: info@nappamilano.id
Website: nappamilano.id
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Dewi Sartika No. 91, Palu, Sulawesi Tengah
Telp: +62 451 483 942
Email: pariwisata.sulteng@gmail.com
Website: pesonawisata.sultengprov.go.id

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Tebau Nunggu No. 2 Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp: +62 401 326 634
Email: admin@pariwisatasultra.com
Website: disparsultra.id

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Provinsi Sulawesi Barat
Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju
Telp: +62 426 232 1815
Email: of�ce@dispopsulbar.com
Website: dispar.sulbarprov.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sulawesi Utara
Jl. W. R. Supratman No. 72, Manado, Sulawesi Utara,
95123, Indonesia
Telp: +62 431 851 721
Website: sulutprov.go.id

Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo
Jl. Jendral Sudirman No. 57 Kota Gorontalo
Telp: +62 435 827 615
Email: dishubpar@gorontaloprov.go.id
Website: pariwisata.gorontaloprov.go.id

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku
JL. Jenderal Sudirman, Batu Merah, 97128
Telp: +62 911 312 300
Email: disbudparmaluku@yahoo.com
Website: dispar.malukuprov.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku Utara
Jl. Kamboja No. 14A Ternate, Maluku Utara
Telp: +62 921 327 396
Website: dispar.malukuprov.go.id

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua
Otonom Gedung A VIM, Kotaraja
Telp. +62 967 581529
Email: bbkp@papua.go.id
Website: www.papua.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat
Komplek Perkantoran Arfai, Manokwari
Telp. +62 967 537523
Email: disparekraf_papua@yahoo.co.id
Website: www.pariwisata.papua.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Jl. Tgk. Chik Kuta Karang No. 3, Banda Aceh
Telp: +62 651 262 06
Email: disbudpar@acehprov.go.id
Website: disbudparaceh.business.site

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatra Utara
Jl. Jend. A. Yani 107, Medan, Sumatra Utara
Telp: +62 614 528 436
Email: sumatra_tourism@yahoo.co.id
Website: disbudpar.sumutprov.go.id

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Sumatra Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 7, Padang , Sumatra Barat
Telp: +62 751 705 5183
Email: info@minangkabautourism.info
Website: dispar.sumbarprov.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatra Selatan
Jl. Demang Lebar Daun Kav. IX, Palembang,
Sumatra Selatan
Telp: +62 711 357 348
Website: southsumatratourism.com

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Lampung
Jl. Jend. Sudirman No. 29, Bandar Lampung
Telp: +62 721 261 430
Email: info@visitlampung.com
Website: dinaspariwisata.lampungprov.go.id

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu
Jl. P. Tendean No. 17, Bengkulu
Telp: +62 736 212 72
Email: admin@pariwisata.bengkuluprov.go.id
Website: pariwisata.bengkuluprov.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
Jl. H. Agus Salim Kota Baru, Jambi
Telp: +62 741 445 054 56
Email: admin@pariwisata.bengkuluprov.go.id
Website: disparbud.jambikota.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Bangka Belitung
Jl. Profesi 2 Komplek Pemprov
Kep. Bangka Belitung, Air Itam, Pangkal Pinang,
Bangka 33149
Telp: +62 717 431 143
Email: visitbangkabelitung@babelprov.go.id
Website: visitbangkabelitung.com

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 
Gedung B1 Lantai 1 dan Lantai 2, Dompak
Telp: +62 771 315 677
Email: pariwisata_kepri@yahoo.com
Website: kepri-travel.kepriprov.go.id

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Riau
Jl.Jend. Sudirman No. 200, Pekan Baru 28282
Telp: +62 761 403 56
Email: disparekraf@riau.go.id
Website: pariwisata.riau.go.id

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi DKI Jakarta
Jl. Kuningan Barat No. 2, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12710
Telp: +62 215 205 455
Email: tourism@jakarta.go.id
Website: jakarta-tourism.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Barat
Jl. RE Martadinata No. 209, Bandung, Jawa Barat
Telp: +62 227 273 209
Email: disparbud@disparbud.jabarprov.go.id
Website: disparbud.jabarprov.go.id 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda 136, Semarang, Jawa Tengah
Telp: +62 243 546 001
Email: budpar@jatengprov.go.id
Website: disporapar.jatengprov.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
Jl. Wisata Menanggal, Dukuh Menanggal, Gayungan,
Surabaya, Jawa Timur 60234
Telp: +62 318 531 814
Email: info@disbudpar.jatimprov.go.id
Website: disbudpar.jatimprov.go.id

Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Malioboro No.56, Danurejan, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55271
Telp: +62 274 587 486
Email: dispar@visitingjogja.com
Website: visitingjogja.com

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, Palima Kota Seran
Telp: +62 254 267 060
Email: ppid.disbudpar@bantenprov.go.id
Website: dispar.bantenprov.go.id

Dinas Pariwisata Provinsi Bali
Jl. S. Parman, Niti Mandala, Denpasar, Bali 80235
Email: infotourism@baliprov.go.id
Website: baliprov.go.id/web/pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Lengko 70, Mataram 21868 Ampenan,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114
Telp: +62 370 640 471
Email: admin@disbudpar.ntbprov.go.id
Website: disbudpar.ntbprov.go.id

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Frans Seda No. 72, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp: +62 380 826 384
Email: dinparekrafntt@gmail.com
Website: nttprov.go.id

Dinas Pariwisata Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara
Sekretariat Daerah Jalan Kol. H. Soetadji, Tanjung Selor, 
Kalimantan Utara 77212
Telp: +62 552 215 67
Email: humasprovkaltara@gmail.com
Website: dispar.kaltaraprov.go.id

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Letjen Sutoyo No. 17, Pontianak, Kalimantan Barat
Telp: +62 561 742 838
Email: pariwisata@kalbar.go.id
Website: disporapar.kalbarprov.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Cilik Riwut Km 5, Palangkaraya,
Kalimantan Tengah 73112
Telp: +62 536 421 0368
Website: kalteng.go.id/page/94/dinas-kebu-
dayaan-dan-pariwisata-provinsi-kalimantan-tengah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Jendral Surirman No. 22
Samarinda, Kalimantan Timur 75111
Telp: +62 541 736 850
Email: disbudparkaltim@gmail.com
Website: dispar.kaltimprov.go.id

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 
Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Pramuka No. 4, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70149
Telp: +62 511 326 4511
Website: pariwisatakalsel.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Jendral Sudirman No. 23, Makassar, Sulawesi Selatan
Telp: +62 411 878 912
Email: disbudparsulsel@telkom.net
Website: disbudpar.sulselprov.go.id
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Kemenparekraf
Sapta Pesona Building

Jl. Medan Merdeka Barat No.17
Gambir, Jakarta Pusat

DKI Jakarta, 10110

Kemenparekraf
Sapta Pesona Building

Jl. Medan Merdeka Barat No.17
Gambir, Jakarta Pusat

DKI Jakarta, 10110




