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enurut Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif/Kepala 
Badan Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Menparekraf) Sandiaga 
Uno, desa wisata atau rural 
tourism tengah menjadi tren 
pariwisata di dunia saat ini. 
Mengusung konsep interaksi 
antara alam, budaya, dan mas-

yarakat lokal, desa wisata 
dinilai memberikan pengun-

jung pengalaman liburan yang 
lebih unik dan baru.

Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif (Kemen-
parekraf/Baparekraf) menggelar event 

Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 
dalam rangka menjawab kebutuhan desa wisata atau rural tourism. Event 

ini bertujuan menjadikan desa wisata Indonesia sebagai destinasi pariwisa-
ta berkelas dunia dan berdaya saing tinggi. Mengangkat tema “Indonesia 
Bangkit”, event ini diharapkan dapat mendorong semangat pelaku pari-
wisata dan ekonomi kreatif di desa wisata pasca pandemi COVID-19.

Menparekraf  Sandiaga menjelaskan sesuai RPJMN 2020 – 2024 Ke-
menparekraf/Baparekraf membuat target sebanyak 244 desa wisata akan ter-
sertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga tahun 2024. Namun program 
ini diharapkan dapat melebihi target yang ditentukan, mengingat besarnya 

potensi desa wisata dengan tersedianya 74 ribu desa di Indonesia.
"Kami memetakan ada 1.200 potensi desa wisata di tanah air yang siap 

dikembangkan secara berkelanjutan karena memiliki nilai kearifan lokal dan 
budaya yang kuat. Ini menjadi target kita kedepan,” ucap Sandiaga. 

Anugrah Desa Wisata Indonesia 2021 diberikan kepada desa-desa 
wisata yang memiliki tujuh kategori penilaian, diantaranya adalah pener-
apan standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sus-

tainability), Desa Digital, Suvenir (Kuliner, Fesyen, dan Kriya), Daya Tarik 
Wisata (Alam, Budaya, dan Buatan), Konten Kreatif, Homestay, dan 

Toilet.
Pesona E-Magazine Edisi 2 Tahun 2021 kali ini akan membahas secara 

keseluruhan tentang desa wisata dengan narasumber seperti Ayu Dewi sebagai public 
figure, Renaldi Ahmad selaku fotografer dan traveler, Doto Yugantoro selaku Ketua Pengelola 

Desa Wisata Pentingsari, dan Randy Danistha sebagai multitalenta musik 
dan aktor. Kami harap kelak para pembaca dapat ikut serta mem

perkuat ekonomi 
sekitar desa wisata 
dengan mendatan-
gi dan menikmati lokasi 
tersebut. 
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rogram “Anugerah Desa Wisata 
Indonesia 2021” yang termasuk 
dalam agenda pembangunan 
nasional dalam RPJMN tahun 
2020-2024 diselenggarakan 

dengan tema “Indonesia Bangkit” dalam 
rangka mendorong potensi Desa Wisata di 
Indonesia untuk menjadi destinasi pariwisata 
yang berkualitas agar memiliki multiplier 
effect yang kuat untuk perkembangan 
pariwisata di Indonesia ditengah pandemi 
Covid-19 ini.

Anugerah Desa Wisata 2021 memiliki 
tujuan untuk menjadikan desa wisata Indone-
sia sebagai destinasi pariwisata bertaraf 
Internasional yang mampu untuk mendorong 
pembangunan daerah, kesejahteraan masyar-
akat dan sebagai ajang promosi desa wisata 
kepada wisatawan domestik maupun 
mancanegara. Selain itu dengan diadakan 
program ini, Kemenparekraf berharap 
mendapatkan informasi lengkap dari 
pendaftaran dan partisipasi desa wisata 
di seluruh tanah air dalam program 
ini. Hal ini dapat dicapai dengan 
mendaftarkan desa wisata 
pada sistem jejaring desa 
wisata (jadesta.com) yang 
saat ini sedang dikembang-
kan.

Sebuah desa dapat 
diakui sebagai desa wisata 
apabila desa tersebut 
memiliki potensi sebagai 
destinasi wisata berlan-
daskan komunitas, kea-
rifan lokal kulltural 
masyarakatnya, dan 
sebagai bentuk 
p e n i n g k a t a n 
ekonomi. 
Pengembangan 
desa wisata 
m e r u p a k a n 
salah satu 
p e n g e m -
bangan pa-
r i w i s a t a 
d e n g a n 
Community 
Based Tour-
ism (CBT).

Kemenparekraf Berkomitmen Mendukung 
Pengembangan Program Desa Wisata

“Sebuah desa memiliki daya 
tarik bagi wisatawan apabila 
pengelola desa dapat menggali 
potensi dari wisata alam, 
wisata budaya, wisata buatan, 
dan produk ekonomi kreatif 
yang dapat menjadi ciri khas 
desa tersebut.” 

P

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 
diferensiasi produk daya tarik desa wisata 
dengan desa wisata sekitar yang memiliki 
daya tarik yang sama. Vinsensius Jemadu 
sebagai Deputi Bidang Pengembangan 
Destinasi dan Infrastruktur memberikan 
solusi atas hal tersebut untuk membuat 
suatu kemasan produk wisata yang berbe-
da. Terdapat 3 hal yang dapat diterapkan 
oleh pengelola desa wisata.

Sebuah desa wajib memenuhi beber-
apa kriteria untuk menjadi desa wisata 
yaitu memiliki potensi daya tarik wisata 
(daya tarik wisata alam, budaya, dan 
buatan/karya kreatif); memiliki komunitas 
masyarakat; memiliki potensi sumber daya 
manusia lokal yang dapat terlibat dalam 
aktivitas pengembangan desa wisata; 
memiliki kelembagaan pengelolaan; memi-
liki peluang dan dukungan ketersediaan 
fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk 
mendukung kegiatan wisata; dan memiliki 
potensi dan peluang pengembangan 
pasar wisatawan.

Pengukuhan desa wisata ditetapkan 
oleh pemerintah daerah, biasanya melalui 
SK bupati setelah dilakukan assess-
ment/penilaian terhadap usulan desa 
wisata di daerahnya oleh Dinas Pariwisata 
atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Desa.

Ciri khas dari potensi-potensi tersebut 
biasa disebut dengan branding. Kearifan 
lokal menjadi inti dan penggerak dalam 
pengelolaan desa wisata, kearifan lokal 
tersebut bersumber dari nilai tradisi lokal 
masyarakat. Nilai-nilai otentik ini yang akan 
menarik wisatawan untuk mengunjungi 
desa wisata tersebut. 

3
Hal Yang Dapat 
Diterapkan Oleh 
Pengelola Desa 

Wisata

What To See
Daya tarik wisata apa 

yang dapat dilihat

What To Do
Daya tarik wisata apa 
yang dapat dilakukan

What To Buy
Daya tarik wisata apa 

yang dapat dibeli

Vinsensius
Jemadu
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 Instagram: @vj_inspektur
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Pelaksanaan acara
Anugerah Desa Wisata 2021 
dipimpin oleh Menparekraf 
Sandiaga Uno. 
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Selain dari sisi produk, pengelola 
perlu melakukan identifikasi pasar atau 
wisatawan dengan cara mengetahui pref-
erensi keinginan, harapan dan kebutuhan 
dari desa wisata, sehingga produk atau 
daya tarik wisata dapat dikembangkan 
sesuai dengan target pasar. Pengemban-
gan desa wisata juga perlu menyesuaikan 
dengan tren untuk menarik para wisata-
wan. Pengembangan desa wisata bukan-
lah pekerjaan bagi satu pihak, melainkan 
memerlukan kontribusi dari banyak pihak 
lainnya, dan memerlukan kolaborasi antar 
kementerian atau lembaga terkait, pe-
merintah daerah, masyarakat, pelaku 
usaha, asosiasi, serta media. 

Dalam pengembangannya, masyar-
akat tidak menjadi sebuah objek, melain-
kan sebagai pelaku utama. Oleh karena 
itu, pendekatan dalam pengembangan 
desa wisata adalah pembangunan pari-
wisata berbasis masyarakat agar desa 
wisata dapat tumbuh dan berkembang 
dengan cepat atas hasil partisipasi penuh 
dari masyarakat.

Selama masa pandemi, program 
Anugerah Desa Wisata tetap dilaksana-
kan dengan adanya penerapan protokol 
kesehatan. Pendaftaran desa wisata 
secara online juga terbukti memudahkan 
para peserta dan Kemenparekraf. Hal ini 
juga memungkinkan Kemenparekraf 
untuk mengumpulkan data secara online 
dan masif, hingga tercapai sebanyak 
1.851 desa wisata ikut terdaftar sebagai 
peserta pada ADWI 2021. Selain itu, pen-
daftaran secara online juga memungkin-
kan Kemenparekraf untuk melaksanakan 
kegiatan berbasis online seperti work-
shop, bimbingan teknis, proses kurasi, 
hingga rapat Dewan Juri.

Anugerah Desa Wisata Indonesia 
2021 mengangkat tujuh kategori penila-
ian, diantaranya adalah CHSE (Cleanli-
ness, Health, Safety & Environment Sus-
tainability), Desa Digital, Suvenir (kuliner, 
fesyen, kriya), Daya Tarik Wisata (alam, 
budaya, buatan), Konten Kreatif, 
Homestay, dan Toilet. Diharapkan dari 
kategori tersebut, desa wisata dapat 
berkompetisi dalam menawarkan pen-
galaman pariwisata yang terbaik bagi 
para wisatawan.

Pandemi telah memberikan dampak 
besar terhadap pariwisata dan ekonomi 
kreatif di Indonesia, namun pada saat 
yang sama menciptakan sebuah tren 
baru. Tren perjalanan wisata mengalami 
perubahan yang signifikan dari wisata 
massal (mass tourism) menjadi wisata al-
ternatif (alternative tourism). Perubahan 
ini terbukti meningkatkan minat para 
wisatawan untuk berwisata di alam terbu-
ka, dimana desa wisata dapat menjadi pi-
lihan yang tepat sekaligus memberikan 
pengalaman berwisata di tengah kehidu-
pan masyarakat pedesaan.

Menurut Vinsensius, daerah desti-
nasi wisata favoritnya adalah Labuan 
Bajo dan Jawa Barat. Labuan Bajo 
memiliki bentangan pantai yang 
indah yaitu Pink Beach, juga diiringi 
dengan hamparan savana di Pulau 
Padar yang biasa menjadi tujuan fa-
vorit para wisatawan untuk berfoto. 
Kuliner lokal favoritnya adalah sop 
ikan kuah asam khas Labuan Bajo 
yang segar dan lezat.

Destinasi wisata favorit kedua pili-
han Vinsensius adalah daerah Jawa 
Barat seperti Bandung, Lembang, 
Garut, dan sekitarnya yang merupa-
kan daerah pegunungan dengan 
alam yang indah dan sejuk. Daerah 
Jawa Barat memiliki beragam kuliner 

yang tidak kalah lezat seperti nasi 
timbel, aneka hidangan ayam kam-
pung, gurame, sambal, dan lalapan 
khas Jawa Barat.

Vinsensius Jemadu berpesan 
bahwa mensinergikan desa dengan 
pariwisata memerlukan peran dan 
kerjasama dari berbagai stakeholder, 
mencakup unsur Pentahelix, yakni 
dengan melalui strategi 3C.  Unsur 
pertama yaitu Commitment, yang be-
rarti membangun komitmen bagi pe-
merintah daerah mulai dari desa, 
provinsi hingga pusat; Competence, 
yang berarti desa mempunyai mas-
yarakat yang berkompeten untuk 
membangun desanya sebagai desa 
wisata; Champion, yaitu menciptakan 
agen perubahan melalui masyarakat 
unggul yang berkontribusi.

Selain itu, juga ada tiga pilar yang 
tidak kalah penting yaitu penerapan 
Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi 
dalam pengembangan desa wisata. 
Ketiga pilar ini diharapkan mampu 
menjadi ‘senjata’ untuk membangkit-
kan pariwisata dan ekonomi kreatif 
yang harus dicapai dengan GeBer 
(Gerak Bersama), GerCep (Gerak 
Cepat), dan GasPol (Gali Seluruh Po-
tensi Lokal).

Semoga di tengah pandemi ini, 
peranan dan penguatan stakeholder 
dari seluruh unsur Pentahelix dapat 
membantu membangun daya saing 
desa untuk menjadi desa wisata yang 
Tangguh dan mampu membantu 
pemulihan pariwisata Indonesia.

Anugerah Desa Wisata
diharapkan mampu menjadi 
daya ungkit bagi ekonomi 
desa dan media promosi 
potensi desa wisata kepada 
wisatawan domestik maupun 
mancanegara, serta 
mendorong daerah sekitar 
untuk menciptakan desa 
wisata baru agar dapat 
membangkitkan 
perekonomian masyarakat.

Desa Wisata
Cibuntu
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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



O
L
E
H
:
 
M
.
 
F
A
R
R
E
L
 
P
R
A
M
O
N
O
;
 
F
O
T
O
:
 
A
Y
U
 
D
E
W
I

Wanderlust 24

WANDERLUST

ikenal sebagai sosok yang ceria, dan 
humoris, Ayu Dewi menggeluti berb-
agai profesi sebagai public figure. 

Berbagai profesi yang Ayu Dewi jalani 
diantara lain adalah sebagai seorang TV 

host, TV presenter, Master of Ceremony (MC), dan 
Content Creator. Pembawaan Ayu Dewi yang khas 
membuatnya kian dikenal oleh masyarakat luas.

Ayu mengaku tertarik untuk menggeluti dunia 
entertainment oleh karena sifatnya yang talkative. Ia 
sangat suka untuk berbicara, menyuarakan isi pikiran 
dan hatinya, dan yang utama adalah untuk meng-
hibur orang lain. Meski begitu, awal mula karirnya 
berbanding terbalik dengan karir yang ia jalani saat 
ini. Ia meniti karirnya dengan memasuki dunia mod-
elling pada tahun 2006. Akan tetapi, karena ia 
merasa tidak sejalan dengan profesi tersebut, ia 
kemudian memutuskan untuk beralih profesi ke 
dunia entertainment sebagai seorang aktris. Sejak 
saat itu, impian Ayu pun tersalurkan.

Ayu mengatakan meski ia merasa belum pantas 
untuk menyebut dirinya sebagai seorang komedian, 
ia lebih memilih pekerjaan yang memiliki unsur 
komedi di dalamnya. Menurutnya, komedian meru-
pakan sebuah profesi yang berat, karena seorang 
komedian harus memiliki kemampuan untuk 
mencairkan suasana dan mampu untuk melempar-
kan lelucon secara spontan. Ayu lebih suka menem-
patkan dirinya sebagai TV host yang suka bercanda, 
atau sosok yang dapat membawa mood yang seru 
dan lucu saat menjadi TV host. Ia mengaku sangat 
senang saat dapat membuat penonton tertawa.

Ayu Dewi juga turut membagikan pengalaman 
menariknya saat baru-baru ini ia berkesempatan 
untuk menjadi pengisi suara Sisu di film Disney, Raya 
and The Last Dragon. Baginya, bekerja dengan peru-
sahaan skala Internasional seperti Disney. “It’s a 
miracle come true” ucap Ayu Dewi. Ayu Dewi terke-
san oleh Disney bukan hanya karena besarnya skala 
perusahaan tersebut, tetapi karena banyaknya 
kenangan yang ia miliki sejak ia kecil hingga tumbuh 

dewasa sambil ditemani oleh hangatnya 
film-film karya Disney.

Raya and The Last Dragon meru-
pakan film Disney pertama 

yang terinspirasi dari Asia 
Tenggara, tempat kita 

tinggal. Film tersebut 
juga mengambil 
banyak inspirasi dari 

adat dan budaya 

Indonesia seperti keris, rumah gadang, batik, dan alur 
cerita seperti orang Indonesia. Film ini menceritakan 
Sisu, tokoh kunci yang terpisah dari sanak saudaranya 
hingga dapat kembali bersatu untuk menyatukan 
perpecahan dan menyelamatkan dunia. Banyaknya 
nilai kebudayaan Indonesia yang dapat disimak dalam 
film Raya and The Last Dragon menjadi suatu hal yang 
dapat menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indo-
nesia.

Sebagai soerang public figure, Ayu Dewi dapat 
menyalurkan berbagai informasi berkaitan dengan 
kebudayaan. Pada waktu ia menikah, ia berhasil 
melaksanakan acara pernikahan yang dibalut oleh 
adat Jawa dan Gorontalo. Hal itu ia lakukan karena ia 
percaya bahwa adat istiadat bukanlah hanya sebagai 
sesuatu yang kita jalankan atau wariskan saja dari 
leluhur kita. Melainkan, adat merupakan suatu hal 
sakral yang mengandung banyak nilai, pesan moral 
dan doa-doa baik di dalamnya.

Ayu mengungkapkan pentingnya menyerukan 
kepada generasi muda saat ini bahwa adat istiadat itu 
bukan merupakan suatu hal kompleks, melainkan 
mengandung banyak hal baik seperti petuah. Dalam 
kesehariannya sebagai content creator, Ayu mengata-
kan ia dapat menggunakan media sosialnya sebagai 
platform untuk menyalurkan karya anak muda atau 
mengunjungi destinasi wisata Indonesia yang belum 
begitu terekspose atau dikenal secara umum.

Menurutnya, Bali merupakan destinasi wisata favorit 
bagi sebagian banyak orang, begitu juga bagi Ayu 
Dewi. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa Indonesia 
juga memiliki banyak sekali hidden gem yang bisa 
dijelajahi seperti daerah Labuan Bajo dengan pantai 
Pink Beach yang indah. Saat ini merupakan momen 
yang tepat untuk mengunjungi destinasi wisata terse-
but karena suasana pantai yang sedang tidak ramai 
oleh pengunjung. 

Ayu Dewi baru-baru ini mewujudkan 
mimpinya bekerja dengan Disney 

dalam film Raya and The Last Dragon. 

D

Ayu Dewi
Public Figure



Wanderlust3 Wanderlust 26

O
L
E
H
:
 
M
.
 
F
A
R
R
E
L
 
P
R
A
M
O
N
O
;
 
F
O
T
O
:
 
A
Y
U
 
D
E
W
I

Di samping itu, 
menurutnya desa wisata meru-
pakan program yang brilliant. 
Berkat Kemenparekraf yang 
gencar mempublikasikan desa 
wisata, wisatawan dapat dengan 
lebih mudah menemukan tujuan 
desa wisata dan kuliner lokal 
pilihannya. Hadirnya program 
Anugerah Desa Wisata juga turut 
melengkapi informasi desa wisata 
dan menarik para content creator 
untuk berkunjung. Para content 
creator inilah yang dapat menjadi 
‘jembatan’ pariwisata Indonesia ke 
mata dunia untuk dapat menarik 
wisatawan lokal hingga interna-
sional dengan menceritakan 
keunikan yang dimiliki setiap desa 
wisata.

Ayu Dewi bersama 
Menparekraf Sandiaga Uno juga 
telah berkesempatan untuk 
mengunjungi Desa Wisata 
Pentingsari. Menurutnya, 
sangat disayangkan Desa 
Wisata Pentingsari kurang 
dikenal oleh masyarakat luas, 
padahal desa wisata tersebut 
menyimpan berbagai keinda-
han dan kekayaan alam juga 
budaya. Pada salah satu 
lokasi kunjungan di Desa 
Wisata Pentingsari, Ayu 
Dewi menyadari bahwa 
lokasi tersebut merupakan 
lokasi pasca bencana 
alam. Lokasi tersebut 
memiliki dataran yang 
tandus dan bergejolak, 
serta air yang mengalir 
yang kini dimanfaatkan 
oleh masyarakat sekitar 
menjadi lokasi bagi para 
pengunjung untuk 
melakukan kegiatan off 
road yang seru. Ayu 
mengungkapkah ia 
terkesima akan 
masyarakat lokal yang 
mampu bangkit dan mengubah 
sebuah tragedi menjadi anugerah.

Off-Road

Pentingsari
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isatawan yang mengunjungi kota Yogyakarta tak luput untuk menikmati wisata kuliner. Kota 
ini memiliki berbagai macam santapan dan restoran yang wajib dicoba, salah satunya adalah 
Sasanti Restaurant. Sasanti Restaurant diambil dari nama “Sri Sasanti”, yaitu nama ibu dari 
sang pemilik restoran, ibu Emmy. Sebagian resep di menu Sasanti Restaurant merupakan 
resep warisan dari beliau, salah satunya adalah menu Mento. Sasanti Restaurant berlokasi di 
Jl. Palagan Tentara Pelajar No.52, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sasanti Restaurant menghadirkan
cita rasa kuliner authentic ala Indonesia 
dengan sentuhan gaya baru.

Wanderlust3 Wanderlust3 Wanderlust27

Sebagai penutup, 
melihat adanya 
perubahan pada 
generasi ini, Ayu 

menginginkan peningka-
tan kemudahan dalam 
aksesibilitas pariwisata 
Indonesia berupa aplikasi 
untuk melihat berbagai 
destinasi wisata lokal. 
“Pada generasi ini, anak 
muda ini a thumbs away, 
mencari informasi hanya 
diujung jarinya. Diharap-
kan adanya aplikasi dapat 
menampilkan informasi 
mengenai wilayah terse-
but seperti apa saja desa 
wisata dan destinasi 
wisata lokal yang dapat 
dikunjungi,” pesan Ayu 
Dewi.

Selama masa 
pandemi, Ayu 
Dewi menemukan 
hobi baru yaitu 
olahraga golf. 
Baginya, banyak 
lapangan golf 

yang menjadi hidden 
gem, dan strukturnya 
yang beragam juga dapat 
menjadi tantangan 
tersendiri. Salah satu 
lapangan golf yang 
menjadi hidden gem 
favoritnya adalah lapan-
gan golf Gunung Geuilis, 
yang memiliki kontur 
tanah yang miring. 
Disamping itu, lapangan 
golf di Indonesia juga 
menawarkan pemandan-
gan yang menawan, 
sehingga dapat menjadi 
daya tarik pariwisata yang 
menarik bagi para anak 
muda, serta menjadi 
destinasi wisata dari 
sektor olahraga.
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Asal mula Sasanti Restaurant berawal dari 
bisnis ekspor tas yang terbuat dari bahan alami. 
Saat itu, belum ada restoran yang dapat menjadi 
solusi tepat untuk menjamu para tamu yang seba-
gian besar berasal dari luar negeri, terutama dari 
Eropa. Sehingga, Ibu Emmy mengarahkan asisten-
nya untuk memasak resep makanan dari Ibunya, 
yaitu eyang Sri Sasanti. 

Awalnya, masakan ini tergolong occasional 
karena hanya dihidangkan pada saat acara terten-
tu untuk dinikmati oleh para tamu yang datang. 
Seiring dengan berjalannya waktu, banyak tamu 
yang tertarik untuk memesan makanan tersebut, 
hingga menginspirasi Ibu Emmy untuk memban-
gun restoran dengan nama Mlangi Resto. Kemudi-
an pada tahun 2006, Mlangi Resto berpindah 
lokasi ke Sariharjo, Yogyakarta dan mengubah 
namanya menjadi Sasanti Restaurant. 

Sasanti Restaurant menawarkan berbagai 
kuliner lezat khas Indonesia. Tidak sedikit pengun-
jung yang mengira bahwa Sasanti Restaurant 
merupakan sebuah restoran fusion. Namun, pihak 
restoran menanggapi bahwa Sasanti Restaurant 
hanya menyuguhkan kuliner dengan resep authen-
tic ala Indonesia. 

Beberapa menu bestseller yang disajikan di 
Sasanti Restaurant adalah Sayur Lodeh, Buntil 
Salmon, Nasi Langgi, Nasi Campur Nusantara, 
Lidah Goreng Lado Ijo, Rawon Daging, Sup 
Manten, Ayam Bekakak, Ayam Betutu, dan Indone-

sian Rijstaffel dengan rentang harga mulai dari 
Rp. 40.000 hingga Rp. 280.000. Lezat-

nya hidangan dan tersedianya 
beraneka ragam menu khas 

nusantara menjadikan resto-
ran ini dipercaya untuk 
menjamu tamu penting 
seperti tamu negara, 
hingga presiden.  

Para karyawan tampak
sedang menyambut pengunjung

Sasanti Restaurant dengan 
mengikuti protokol kesehatan.

Travel Bite29



Diantara banyaknya menu spesi-
al, menu favorit para pengunjung 
adalah Buntil Salmon. Buntil pada 
umumnya dibuat dengan mengguna-
kan parutan daging kelapa, ikan teri, 
dibungkus oleh daun papaya, dan 
direbus bersama santan. Sasanti 
Restaurant berhasil menghadirkan 
hidangan Buntil yang berbeda dari 
resep umum dengan menggunakan 
daging ikan salmon dan bumbu 
pilihan yang berkualitas tinggi. Teks-
tur lembut daun singkong dipadukan 
dengan daging ikan salmon dan kuah 
santan yang gurih menghasilkan 
masakan yang menyegarkan dan 
memanjakan lidah.

Selain itu, Nasi Campur Nusan-

tara juga menjadi salah satu menu 
yang wajib dicicipi saat berkunjung 
ke Sasanti Restaurant. Menu ini 
menggabungkan resep dari berb-
agai penjuru wilayah di Indonesia, 
seperti Buntil Salmon khas Jawa 
Tengah, Udang Sambal Matah khas 
Bali, Rendang khas Padang dan 
Ayam Woku khas Sulawesi Utara. 
Menu spesial ini pernah menjadi 
menu pilihan Presiden AS, Barrack 
Obama saat berkunjung.

Kunjungan Presiden Barrack 
Obama merupakan sebuah pengala-
man yang tak terlupakan bagi Sasanti 
Restaurant. Setiap lokasi tujuan 
kunjungan presiden harus melalui 
proses research selama seminggu 

sebelum kunjungan dapat dilakukan. 
Anggota tim khusus presiden perlu 
melakukan research agar dapat 
memilih restoran Indonesia yang 
sesuai dengan standar kualitas yang 
mereka miliki. Hasil research tim 
tersebut akhirnya memutuskan 
Sasanti Restaurant sebagai lokasi 
yang tepat untuk menjamu presiden. 
Hal ini menjadi salah satu kebang-
gaan dan pencapaian bagi pihak 
restoran yang membuktikan bahwa 
Sasanti Restaurant menghidangkan 
masakan Indonesia dengan kualitas 
yang terjamin. 

         

Lezatnya aneka macam
hidangan khas Indonesia 

di Sasanti Restaurant.

Travel Bite31
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TRAVEL ADDICT

Bidikan Renaldi

Mengenal
Indonesia Lebih Dekat
Melalui Sudut Pandang
Renaldi Ahmad
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enaldi Ahmad atau yang 

biasa dikenal dengan nama 

skinnymonkey dari user-

name Instagramnya, telah 

memulai karir sejak awal 

tahun 2000. Ia mengawali 

karirnya dari dunia musik sebagai re-

cording engineer dan music director 

yang memiliki passion dalam bidang fo-

tografi, media sosial, dan traveling.

Akan tetapi, pada tahun 2013 Renal-

di memutuskan untuk meninggalkan 

dunia musik dan memutuskan untuk 

menjalankan passion-nya setelah meli-

hat peluang yang terus berkembang 

dalam media sosial dan fotografi, 

hingga menjadikan Renaldi sebagai 

salah satu kontributor fotografer dalam 

salah satu majalah penerbangan domes-

tik di Indonesia.

Menurut Renaldi, destinasi wisata 

yang selalu membuatnya terkesan 

adalah destinasi yang dapat di explore 

dalam berbagai hal, seperti wisata alam, 

budaya, dan suasana. Bagi Renaldi, be-

pergian bukan hanya sekedar traveling 

atau berlibur, tetapi juga menjadi keper-

luan dalam pekerjaannya seperti pem-

buatan konten atau liputan. 

“Kesan yang didapat tentunya ber-

beda-beda, mengingat Indonesia 

memiliki budaya yang beragam.. Dan itu 

seru!,” tambah Renaldi. 

Setiap destinasi wisata mempunyai 

keunikan masing-masing, bahkan terka-

dang ketika bepergian dari satu 

tujuan wisata ke tujuan lainnya, 

bahasa utama yang digunakan juga 

sudah berganti. Keunikan destinasi 

wisata yang Renaldi rasakan adalah saat 

ia mengunjungi salah satu desa wisata. 

Pada tahun 2016, Renaldi mendap-

atkan kesempatan untuk mengunjungi 

Pulau Moyo. Pulau Moyo merupakan 

salah satu pulau dalam wilayah Sumba-

wa, Nusa Tenggara Barat. Terumbu 

karang yang indah, pantai dengan air 

yang jernih, pasir putih yang lembut, 

dan suasana yang masih tenang menjadi 

daya tarik bagi para wisatawan untuk 

mengunjungi pulau ini. 

Sebelum kembali pulang, Renaldi 

mendapatkan kesempatan lain untuk 

mengunjungi Desa Mantar di Sumbawa 

Besar. Di desa itu, Renaldi menginap di 

rumah kepala desa, serta dijamu hingga 

dibuatkan makanan untuk sarapan, 

makan siang, dan makan malam. Dari 

berbagai destinasi wisata lokal yang 

telah Renaldi singgahi, ia menemukan 

bahwa setiap desa wisata memiliki ting-

kat keramahan yang tinggi.

Menurutnya, desa wisata merupakan 

suatu program yang berdampak baik 

bagi ekonomi desa. Program ini dapat 

membuka lapangan pekerjaan baru bagi 

para penduduk desa wisata, dan dapat 

meningkatkan kualitas SDM. 

R
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Sebelum pandemi, 
Renaldi sering mengguna-
kan ojek online untuk 
bepergian. Namun, saat 
kegiatan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) mulai 
diberlakukan, kegiatan 
operasional ojek online 
menjadi sangat terbatas. 
Sejak saat itulah, Renaldi 
akhirnya menjadi memiliki 
hobi dan rutinitas baru yaitu 
bersepeda sebagai sarana 

transportasi sekaligus 
kegiatan olahraganya yang 
ia lakukan sehari-hari.

Renaldi mulai rajin berse-
peda untuk turut berpartisi-
pasi dan meramaikan gera-
kan bike to work. Momen 
seru Renaldi saat bersepe-
da Bersama dengan 
teman-temannya dapat 
dilihat pada postingan di 
akun instagramnya dengan 
username @skinnymonkey. 

Renaldi juga berpesan 
kepada para traveler untuk 
tidak membuang sampah sem-
barangan. Meskipun terlihat 
sebagai suatu hal kecil, namun 
sebenarnya krusial dan ber-
dampak begitu besar. Pada 
bulan Juni lalu, salah satu uni-
versitas swasta di Indonesia 
sempat melakukan kampanye 
pembersihan di kawasan 
Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango (TNGGP), Jawa 
Barat. Selama dua hari kampa-
nye ini dilakukan, terkumpul 
sampah sebanyak 1.120,5 kilo-
gram.

Selain itu, Renaldi berharap 
agar pembangunan infrastruk-
tur di Indonesia dapat lebih 
merata. Ia mengatakan banyak 
infrastruktur destinasi wisata 
Indonesia yang belum maksi-
mal. Salah satu solusinya 
adalah dengan memperbaiki 
infrastruktur seperti akses 
menuju lokasi agar dapat me-
narik lebih banyak wisatawan 
untuk berkunjung ke destinasi 
wisata tersebut. 



Tips Aman Berkunjung 
Ke Desa Wisata6
Sertifikat vaksin menjadi persyarakatan khusus untuk bepergian 
antarkota dan antarpulau dengan minimum telah mendapat vaksin 
dosis pertama. Selain di Indonesia, kebijakan ini telah diadaptasi 
oleh banyak negara untuk memastikan keamanan pelaku pariwisa-
ta dan ekonomi kreatif di seluruh destinasi wisata.

Protokol kesehatan menjadi acuan pemerintah dalam menceg-
ah penularan COVID-19 untuk mendorong perubahan perilaku 
masyarakat saat berpariwisata. Misalnya dengan menjaga 
jarak, menghindari kerumunan, serta menghindari menyentuh 
area dan barang yang  telah disentuh oleh banyak orang.

Menjaga lingkungan menjadi kewajiban setiap pengun-
jung destinasi wisata. Hal ini bertujuan untuk mele-
starikan keindahan dan kekayaan alam dengan meng-
hindari barang sekali pakai, membuang sampah pada 
tempatnya, dan membawa alat makan pribadi. 
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Pandemi COVID-19 menyadarkan masyarakat akan pent-
ingnya menjaga kesehatan serta membawa obat-obatan 
pribadi dan hygiene kit saat sedang bepergian. Hygiene kit 
dapat mencakup barang seperti masker, vitamin, hand 
sanitizer dan tisu basah.

Membeli produk lokal dapat membantu 
penghasilan penduduk sekitar, meng-
gerakkan ekonomi tanah air. 
juga dapat menjadi buah 
tangan bagi teman dan 
keluarga.

Wisatawan diwajibkan untuk memiliki aplikasi PeduliLindungi untuk mende-
teksi zona yang dianggap berbahaya untuk dikunjungi. Aplikasi ini dapat 
melindungi wisatawan dan pelaku ekraf di seluruh penjuru destinasi wisata 
melalui fitur penting seperti pendaaran vaksin, info penting, diari perjala-
nan, teledokter, paspor digital dan scan qr code. 
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B
ermula dari visi dua 
pemuda asal Bandung, 
Jawa Barat, untuk mele-
starikan agrikultur dan food 
culture di Indonesia, 
mereka memulai sebuah 
pergerakan yang dinama-

kan BBQ Mountain Boys. Melalui gera-
kan ini, mereka memperkenalkan 
budaya bertani dan teknik bakaran 
yang biasa disebut barbeque atau 
disingkat BBQ, dengan pendekatan 
yang modern. Dua pemuda bernama 
Hedi Rusdian dan Gianjar Saribanon 
ini menginginkan agar tradisi tersebut 
dapat meregenerasi di kalangan anak 
muda.

Kisah perjalanan BBQ Mountain 
Boys berawal pada tahun 2014, saat 
Hedi dan Gianjar memutuskan untuk 
memiliki lahan perkebunan kopi di 
area hutan pinus, daerah Jayagiri, 
seluas lima hektar yang kemudian 
dinamakan SAUX Farm. Dalam perjala-
nan mengurus kebun kopi, Hedi dan 
Gianjar mendapati keseharian yang 
mereka jalani merupakan gaya hidup 
yang menyenangkan. ‘Kehidupan 
pegunungan’ mereka diwarnai 
dengan membersihkan kebun kopi, 
diselingi dengan bermotor ria, dan 
menyantap masakan daging yang 
mereka olah sendiri. Mereka berharap 
untuk dapat membagikan kesenangan 
tersebut dengan banyak orang.

Pada awal tahun 2018, Hedi dan 
Gianjar bertemu dengan Sany dan 
Dozzy untuk memulai video perdana 
mereka dalam rangka berbagi 
kesenangan dalam keseharian.  Men-
gusung tema Modern Lifestyle, 
mereka kemudian menamakan gera-
kan ini “BBQ Mountain Boys”.

Dalam setiap video Youtubenya, 
BBQ Mountain Boys selalu menanam-
kan pesan bahwa menikmati proses 
adalah inti dari setiap pekerjaan yang 
kita lakukan. Mereka belajar bahwa 
proses memasak daging dengan 
teknik pengasapan dapat memakan 
waktu yang tidak singkat. Daging yang 
dipanaskan dalam suhu relatif rendah 
harus melalui tahap-tahap perubahan 
untuk menghasilkan makanan dengan 
tekstur yang lembut, rasa yang lezat, 
dan penampilan yang menarik. 

Mereka juga menemukan pola 
yang serupa pada saat bercocok 
tanam, yaitu dengan memberi waktu 
pada tumbuhan agar dapat hidup, 
menyerap sari-sari makanan, hingga 
kemudian berbunga dan berbuah. Di 
sela-sela waktu tersebut, hal yang 
dapat kita lakukan sebagai manusia 
adalah dengan bersabar dan 
menikmati prosesnya. Mempercepat 
proses bukanlah sebuah pilihan yang 
tepat, karena langkah yang dipaksa-
kan pada akhirnya tidak selalu 
berbuah baik. Semakin kita mengeta-
hui dan menghargai proses, semakin 
kita dapat menyadari betapa berharg-
anya produk dari proses tersebut.

Kini, channel Youtube BBQ Moun-
tain Boys telah memperoleh sebanyak 
240.000 subscriber dengan rata-rata 
upload video sebanyak dua video per 
bulan. Banyaknya subscriber yang 
mereka miliki berhasil menarik sejum-
lah brand ternama seperti Gudang 
Garam dan Guiness, serta kolaborasi 
Online to Offline dengan usaha lokal 
seperti Lawless Burger Bar, Po Noodle 
Bar, hingga sepatu Compass. BBQ 
Mountain Boys menceritakan 
pengalaman unik dari hasil 
kerjasama       mereka
dengan Lawless Burger 
Bar dan Po Noodle Bar, yaitu 
dengan pengemasan yang tepat, 
kegiatan seorang petani dari kebun 
kopi dapat disandingkan dengan 
kultur anak muda yang sedang popul-
er saat ini. Selain itu, mereka juga 
sempat berkolaborasi dengan grup 
musik dan public figure seperti Kelom-
pok Penerbang Roket, Pure Saturday, 
Ariel Noah, Danilla Riyadi, dan Renatta 
Moeloek. 

Mereka juga menyeleng-
garakan aktivitas online 
lainnya yang bertajuk The 
Uncommon Journey Vol. 1 
pada tahun 2019. Event ini 
merupakan agenda rutin 
yang disusun oleh BBQ 
Mountain Boys Bersama 
dengan Melody Alam. 



O
L
E
H
:
 
M
.
 
F
A
R
R
E
L
 
P
R
A
M
O
N
O
;
 
F
O
T
O
:
 
B
B
Q
 
M
O
U
N
T
A
I
N
 
B
O
Y
S

Creativepreneur 44

Pada akhir tahun 2020, BBQ Moun-
tain Boys memulai bisnis offline 
pertamanya dengan membuka resto-
ran burger yang dinamakan BBQ 
Mountain Boys Burger di Bandung. 
Pemilihan burger sebagai menu utama 
yang disajikan bertujuan agar para 
pengunjung dapat menikmati lezatnya 
cita rasa daging olahan ala BBQ 
Mountain Boys. 

Sebagai penutup, Hedi, Gianjar, 
Sany dan Dozzy mengatakan bahwa 
pergerakan BBQ Mountain Boys masih 
tergolong kecil. Akan tetapi, mereka 
berharap dapat menjadi pemicu untuk 
gerakan-gerakan lainnya yang lebih 
masif dan terstruktur, terutama jika 
gerakan tersebut dilakukan oleh 
Kemenparekraf.  

BBQ Mountain Boys menyadari 
kalau tidak ada yang lebih menguasai 
budaya yang dimiliki oleh suatu 
negara, selain bangsanya sendiri. 
Kelestarian budaya tersebut pada 
dasarnya adalah tanggung jawab yang 
diamanahkan kepada setiap generasi 
bangsa. BBQ Mountain Boys berharap 
gerakannya dapat memberikan kontri-
busi dalam pelestarian agrikultur dan 
food culture di Indonesia. 
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enteri Kemen-
terian Pari-
wisata dan 
E k o n o m i 
Kreatif/Kepala 
Badan Pari-
wisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemen-
parekraf/Baparekraf) Sandiaga 
Uno meluncurkan event Anugerah 
Desa Wisata Indonesia (ADWI) 
2021 pada hari Jumat (30/04) di 
Gedung Sapta Pesona. 

Event Anugerah Desa Wisata 
diluncurkan sebagai ajang pembe-
rian penghargaan kepada desa 
wisata dengan prestasi yang 
memenuhi kriteria penilaian dari 
Kemenparekraf/Baparekraf. 

Kemenparekraf/Baparekraf 
meluncurkan event ini dengan 
tujuan untuk menjadikan desa 
wisata Indonesia sebagai destinasi 
pariwisata internasional.

Anugerah Desa Wisata Indone-
sia mengusung tema “Indonesia 
Bangkit”, dengan harapan untuk 
mendorong semangat para pelaku 
pariwisata dan ekonomi kreatif di 
desa wisata untuk bangkit kembali 
pasca COVID-19.

Anugerah Desa Wisata Indone-
sia terbagi atas tujuh kategori 
penilaian. Beberapa kategori 
tersebut adalah:

1. Cleanliness, Health, Safety, 
and Environmental Sustainabil-
ity (CHSE)
2. Desa Digital
3. Suvenir (kuliner, fesyen, 
kriya)
4. Daya tarik wisata (alam, 
budaya, buatan)
5. Konten kreatif
6. Homestay
7. Toilet 
Berlakunya sejumlah kategori 

penilaian ini diharapkan dapat 
mendorong desa-desa di Indone-
sia untuk menjadi desa wisata yang 
berkelanjutan. 

Disamping itu, penilaian ini 
dapat meningkatkan kuali-
tas desa wisata Indonesia 
serta mewujudkan visi “In-
donesia sebagai Negara 
Tujuan Pariwisata Berkelas 
Dunia, Berdaya Saing, 
Berkelanjutan, dan Mampu 
Mendorong Pembangunan 
daerah dan Kesejahter-
aan.”
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Anugerah Desa Wisata Indonesia 
Mendongkrak Pariwisata

Indonesia memiliki 75.000 desa dan sekitar 
1.200 desa memiliki potensi untuk menjadi desa 
wisata. Berdasarkan data ini, pemerintah menar-
getkan akan adanya penambahan lebih dari 500 
desa wisata yang berpartisipasi dalam event 
ADWI 2021. 

Menparekraf Sandiaga Uno optimis bahwa 
desa wisata dapat menjadi lokomotif sektor pari-
wisata Indonesia. Karena desa wisata tidak hanya 
menarik wisatawan saja, tetapi juga turut mem-
buka lapangan pekerjaan dan peluang usaha 
baru bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indone-
sia. Menparekraf menginginkan agar masyarakat 
Indonesia menyadari akan besarnya potensi 
desa wisata melalui event ADWI 2021. Desa 
wisata sekaligus menjadi momen yang tepat 
untuk mendongkrak ekonomi masyarakat Indo-
nesia. 

Selain itu, ADWI 2021 juga turut berpartisi-
pasi dalam target besar Kemenparekraf/Bapa-
rekraf yang tertulis dalam Rencana Pembangu-
nan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-2024, salah satunya adalah target seban-
yak 244 desa wisata yang maju, mandiri, dan 
tersertifikasi sebagai desa wisata berkelanjutan 
pada 2024.

Pendaftaran Anugerah Desa Wisata 
Indonesia 2021

Menparekraf Sandiaga Uno ingin merangkul 
lebih banyak desa wisata untuk berpartisipasi 
dalam event Anugerah Desa Wisata Indonesia 
2021. Desa wisata yang tertarik mengikuti ajang 
ADWI 2021 melakukan pendaftaran yang telah 
dibuka sejak 7 Mei 2021 hingga 26 Juni 2021.

Pendaftaran Anugerah Desa Wisata Indone-
sia 2021 diawali dengan mengakses website 
jadesta.com/adwi2021, lalu klik pilihan “For-
mulir Anugerah Desa Wisata”. 

Selanjutnya, pengelola desa wisata dapat 
masuk  dengan menggunakan akun yang telah 
didaftarkan atau membuat akun untuk mendaft-
ar.

Pengelola lalu mengisi data profil desa wisata 
sesuai dengan petunjuk yang tertera pada 
sistem. Setelah terisi, maka Kemen-
parekraf/Baparekraf akan memverifikasi data 
tersebut. Setelah terverifikasi, pengelola desa 
wisata dapat melakukan self-assessment kate-
gori desa wisata. 

Pengisian data dalam tahap ini dapat dilaku-
kan secara parsial. Sistem akan secara otomatis 
menyaring dan membuat perhitungan analisis 
kategori desa. Verifikasi data online akan dilaku-
kan secara rigid oleh Kemenparekraf/Baparekraf. 
Pengelola desa wisata dapat melakukan update 
secara real time di website jadesta.com. Sebagai 
tambahan, Menparekraf dan perwakilan dewan 
juri akan melakukan visitasi atau verifikasi untuk 
kategori lima puluh besar desa wisata terbaik. 

Desa yang termasuk dalam kategori lima 
puluh desa wisata terbaik akan mempresentasi-
kan keunggulan dari tiap desa sesuai dengan 
kategori penilaian. Presentasi ini rencananya 
akan menjadi bagian dari Malam Puncak Anuger-
ah Desa Wisata Indonesia pada 7 Desember 
2021. Pada saat yang bersamaan, akan diumum-
kan 4 desa wisata terbaik dan 1 desa wisata 
terfavorit. Total hadiah dalam event Anugerah 
Desa Wisata Indonesia 2021 ini mencapai hingga 
miliaran rupiah. 

Kemenparekraf telah membuat Jaringan 
Desa Wisata (Jadesta), sehingga bagi partisipan 
desa wisata yang belum beruntung akan 
langsung terdaftar dalam Jadesta. Dengan berg-
abung dalam Jadesta, desa wisata akan mem-
peroleh banyak keuntungan, salah satunya 
adalah desa wisata tersebut akan dipromosikan 
kepada wisatawan domestik maupun mancane-
gara.



KAMI SIAP
MELAYANI
DENGAN
PRIMA!

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

Contact Center:

www.ppid.kemenparekraf.go.id

0811 895 6767
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ndonesia memilki berbagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, 
salah satu lokasi favorit para wisatawan adalah Pulau Bali. Bali biasa dikenal 
dengan julukan ‘The Island of Paradise’ karena keindahan pulaunya yang 
membuat para wisatawan merasa seperti di ‘surga’. Bali memiliki beragam 
destinasi wisata alam mulai dari pantai hingga pegunungan yang menampil-

kan pemandangan eksotis kepada para wisatawan yang berkunjung.
Keindahan Pulau Bali menarik turis lokal hingga turis mancanegara. 

Para turis memiliki berbagai cara untuk menikmati keindahan alam 
Bali seperti melakukan berbagai aktivitas di pantai, hiking, serta 

menginap di vila bergaya bohemian hingga luxury. Berbagai 
tempat penginapan menawarkan pengalaman bermalam yang 

unik bagi para wisatawan dengan ciri khasnya tersendiri, salah 
satunya adalah Bubble Hotel Bali. 

Sesuai dengan namanya, Bubble Hotel Bali menyedia-
kan tempat menginap dalam kamar dengan bentuk yang 

menyerupai bubble atau gelembung. Pengalaman 
menginap yang ditawarkan oleh Bubble Hotel bagi 

para wisatawan dikenal dengan istilah glamping. 
Glamping merupakan gabungan dari kata glam-

ourous dan camping yang berarti wisatawan 
dapat merasakan pengalaman berkemah 
dengan fasilitas mewah. 

Sosok dibalik penginapan yang unik ini 
adalah Felix Demin, seorang entrepreneur 
dengan bisnis di berbagai belahan dunia. 
Felix menyatakan bahwa ia merupakan 
seorang traveller dan ia telah mengunjun-
gi 67 negara, tinggal di Cina selama 3 
tahun, dan saat ini telah menetap di Bali 
selama 7 tahun. Ia menggemari berb-
agai macam aktivitas outdoor seperti 
surfing, freediving, rock climbing, 
alpinism, dan volcano mountaineer-
ing. 

Bubble Hotel Bali berawal dari 
sebuah ide yang dimiliki Felix untuk 
menciptakan tempat unik dimana 
pengunjung dapat menjadi lebih 
dekat satu sama lain, juga dengan 
alam sekitar. Bubble Hotel Bali 
terdapat di tiga lokasi, yang 
pertama yaitu Bubble Hotel Bali 
Nyang Nyang yang terletak di 
Jimbaran. Hotel ini memiliki 
akses ke dua pantai sekaligus 
yaitu Pantai Nyang Nyang dan 
pantai Nainggolan.

Luxury Escape 50
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Pengunjung dapat menikmati pantai 
ini layaknya seperti private beach karena letakn-

ya yang ‘tersembunyi’. Bagi para pengunjung yang 
menyukai aktivitas lebih menantang dapat melakukan 

hiking di sekitar hotel.
Lokasi kedua yaitu Bubble Hotel Bali Nunggalan yang terletak di 

Pecatu, Uluwatu. Lokasi Bubble Hotel Bali Nunggalan tak jauh dari 
bibir Pantai Nunggalan, serta berjarak 11km dari Pantai Dreamland. 

Selain pantai, para pengunjung juga dapat mengunjungi Pura Uluwatu 
untuk menikmati matahari terbenam, menonton tari kecak, serta menyaksi-

kan para peselancar yang sedang menaklukkan ombak atau surfing.
Lokasi Bubble Hotel Bali yang ketiga memiliki nuansa yang berbeda dari 

lokasi yang lainnya. Terletak di Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bubble Hotel 
Bali Ubud menawarkan pemandangan kaki gunung yang serba hijau dan asri. Di 
dalam area penginapan, pengunjung dapat menikmati suasana perkemahan 
mewah dengan fasilitas pendukung seperti restoran, taman, layanan kamar, 
serta wifi di seluruh area.

Bubble Hotel Bali juga menawarkan sejumlah layanan pelengkap. Dian-
taranya adalah para penginap dapat menikmati romantic dinner di bawah 
indahnya langit malam sembari mendengarkan gemuruh lembut 

ombak laut, dilengkapi dengan sebuah bouquet bunga yang 
menawan. Layanan selanjutnya yaitu petal inscription, yaitu tabu-

ran bunga mawar untuk menyambut kedatangan pengun-
jung yang membuat suasana terasa lebih spesial. 

Pengunjung juga dapat meminta layanan penga-
turan lilin soft glow di taman untuk 

menciptakan suasana romantis.

Dalam hal food 
and beverage, Bubble Hotel 

Bali menyediakan sajian lezat 
seperti Crispy Baguette dan Marsh-

mallow untuk menemani kegiatan api 
unggun, juga segelas limun segar untuk 
menghilangkan dahaga saat menerjang 
teriknya siang hari di Bali. Terakhir, agar 
pengunjung dapat mengabadikan 
momen-momen mereka saat di hotel, 
Bubble Hotel Bali juga menawarkan 

jasa fotografer profesional dengan 
menggunakan drone untuk 

menciptakan visual yang 
fantastis.
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Bubble Hotel Bali berhasil 
mendapatkan berbagai respon positif 
dari para pengunjung. Pengunjung 
mendapatkan pengalaman yang tak 
terlupakan saat menginap di Bubble 
Hotel Bali, seperti bentuk kamar  yang 
unik dengan tembok dan atap yang 
transparan, fasilitas kamar mandi yang 
bergaya semi outdoor, pemandangan 
yang fantastis, hingga suasana yang 
romantis. Pengunjung juga dapat 
melakukan berbagai aktivitas menarik 
lainnya seperti bermain layangan, 
hingga bersantai di hammock atau 
tempat tidur gantung dengan peman-
dangan tebing yang menakjubkan. 
Momen terbaik yang dinyatakan paling 
membuat para pengunjung terkesima 
adalah pada saat mereka menikmati 
golden hour atau detik-detik matahari 
terbenam di private beach dan beristi-
rahat dengan nyaman dibawah langit 
jingga yang dipenuhi oleh 
bintang–bintang.
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Budaya
Banyuwangi memiliki seni tari lokal 

yang disebut sebagai tari gandrung. 

Seni tari ini kemudian membuat 

Banyuwangi dikenal dengan julukan 

lain, yaitu “Banyuwangi Kota Gan-

drung”. Banyuwangi juga dilengkapi 

oleh beragam kerajinan tangan seperti 

patung penari Gandrung, batik Banyu-

wangi, dan Udeng Banyuwangi. Oleh karena keindahan 
destinasi wisatanya, Banyu-
wangi juga dikenal dengan 
julukan lain yaitu ‘Triangle 
of Diamond’. Triangle of Di-
amond atau Segitiga Ber-
lian terdiri atas tiga lokasi 
wisata yang memiliki kein-
dahan alam tersendiri, yaitu 
Kawah Ijen, Pantai Sukama-
de, dan Pantai Plengkung. 

Julukan ini diperkenal-
kan kepada masyarakat 
oleh Pemerintah Kota 
Banyuwangi agar masyar-
akat setempat menyadari 
bahwa Banyuwangi memili-
ki potensi alam yang tinggi.

Tidak hanya Triangle of 
Diamond, para wisatawan 
yang datang ke Banyuwangi 
kerap mengunjungi loka-
si-lokasi wisata lainnya sep-
erti hutan De Djawatan, 
Taman Nasional Alas Purwo, 
juga Bangsring Underwater.

Kuliner
Beralih ke kuliner, Banyuwangi juga 

terkenal akan buatan hasil buminya 

yaitu kopi Osing atau Kopai Osing. 

Kopi ini berasal dari pohon-pohon kopi 

yang tumbuh di lembah diantara 

pantai dan gunung Banyuwangi. Keuni-

kan dari kopi ini terletak pada waktu 

penyimpanannya. Semakin lama waktu 

penyimpanan kopi ini, maka akan se-

makin mahal pula nilainya.

Pesona
Banyuwangi
Warisan alam dan budaya yang menjadi 
pedoman pariwisata di Banyuwangi

Wisata



Terletak di perbatasan antara kota 
Banyuwangi dan Bondowoso, kawah 
ini masih termasuk dalam Kawasan 
Gunung Ijen yang merupakan salah 
satu gunung aktif di pulau jawa, 
bahkan sempat meletus sebanyak 
empat kali. Meski termasuk gunung  
aktif, berkunjung ke kawah Ijen tetap 
aman selama menjaga jarak antar pen-
gunjung. Selain itu, Kawah Ijen ter-
golong memiliki suhu yang cukup 
dingin, sehingga para pengunjung dis-
arankan untuk membawa sarung 
tangan hangat dan jaket yang tebal. 

Untuk mencapai Kawah Gunung 
Ijen, pengunjung membutuhkan esti-
masi waktu mendaki selama dua jam. 
Waktu yang paling tepat untuk men-
gunjungi Kawah Ijen adalah saat 
musim kemarau. Jika mendatangi ka-
wasan ini saat musim hujan, maka per-
jalanan mendaki akan menjadi lebih 
menantang, dan pengunjung tidak 
dapat menikmati indahnya kawah. 

Kawah Ijen merupakan sebuah 
danau ditengah kawah puncak 
Gunung Ijen dengan luas 134 km 
persegi. Danau ini memiliki warna hijau 
toska dan diselimuti oleh asap menge-
pul yang sangat cocok untuk back-
ground foto yang dramatis. 

Pada saat tertentu, kobaran api 
berwarna biru dapat terlihat menyem-
bur dari sela bebatuan Kawah Ijen. 
Fenomena langka ini disebut “Blue 
Fire”, fenomena ini lah yang membuat 
wisatawan lokal hingga mancanegara 
tertarik untuk mengunjungi tempat ini. 

Indonesia Treasure59

Destinasi wisata De Djawatan 
adalah hutan mini yang berlokasi di 
Benculuk, Cluring, dengan luas hingga 
empat hektar yang memiliki koleksi 
pohon trembesi. Hutan ini secara 
resmi telah masuk ke dalam daftar 
obyek wisata Dinas Pariwisata Kabu-
paten Banyuwangi sejak Juni tahun 
2018. 

Tumbuhan bernama ilmiah 
samanea saman ini telah tumbuh 
subur dalam hutan De Djawatan 
dengan ketinggian 25-30 meter dari 
permukaan tanah. Pohon-pohon 
tersebut berjumlah ratusan batang, 
dan sepertiga dari jumlahnya telah 
mencapai usia 100 hingga 200 tahun. 

Pohon yang berasal dari Amerika 
Selatan ini memiliki kemampuan ber-
tumbuh yang pesat dan mempunyai 
karakteristik dahan pohon yang mele-
bar dan meliuk hingga membentuk 
‘kanopi’ atau ‘payung’. Pohon trembe-
si dikenal sebagai pohon hujan karena 
kemampuannya untuk menyerap air. 

Dahannya yang lembab menjadi 
rumah yang nyaman bagi tumbuhan 
jenis paku-pakuan, seperti epifit. Tak 
hanya itu, rumput-rumputan pun 
dapat tumbuh subur dengan adanya 
pohon trembesi. Kesuburan tanah 
latosol di Kawasan De Djawatan juga 
ikut berperan dalam pertumbuhan 
pohon trembesi yang pesat dan lebat 
sehingga membuat kawasan De Dja-
watan menjadi asri dan teduh. 

Para pengunjung De Djawatan 
dapat menikmati atraksi alam yang 
indah, terutama pada siang hari yang 
cerah. Pengunjung dapat melihat 
cahaya sinar matahari yang 
menyelinap masuk menembus dahan 
dan daun pohon trembesi untuk 
menyinari lantai hutan. 

Pemandangan hutan De Djawatan 
dikatakan mirip dengan hutan lebat di 
dalam film The Lord of The Rings, yaitu 
hutan Mirkwood. Sehingga, tak jarang 
orang menyebut De Djawatan sebagai 
hutan The Lord of The Rings.

Pantai Sukamade

Terletak di Kawasan Taman 
Nasional Meru Betiri, Pantai 
Sukamade dijuluki sebagai 
“Surganya Penyu Bertelur”. 
Pantai Sukamade adalah salah 
satu dari dua lokasi bertelur 
utama bagi para penyu di 
Banyuwangi, selain Pantai 
Ngagelan. Selama ribuan 
tahun, Sukamade menjadi 
tempat bertelur bagi para 
penyu raksasa dari Samudera 
Hindia dan Pasifik. Hal ini dise-
babkan oleh lokasi Pantai 
Sukamade yang terisolasi dari 
lingkungan sekitar, sehingga 
penyu dapat merasa aman 
untuk bertelur di pantai ini.

Para wisatawan dapat men-
gunjungi penangkaran penyu 
untuk mengamati cara 
pengembangbiakan penyu. 
Pada penangkaran ini, pene-
tasan telur penyu dilakukan 
secara semi alami dalam empat 
buah bak penetasan. Mas-
ing-masing bak dapat menam-
pung hingga lima puluh buah 
sarang telur penyu. Setelah 
menetas, anak penyu atau tukik 
akan ditampung dalam bak 
khusus pemeliharaan selama 
sekitar tujuh hari. Para wisata-
wan dapat turut membantu 
dalam kegiatan pelepasan 
tukik ke laut. Pelepasan tukik 
biasa dilakukan pada pagi hari 
pukul 06.30 waktu setempat 
dan pada sore hari pukul 15.00 
hingga 17.00 waktu setempat.

Pantai Plengkung memilki 
nama lain, yaitu “G-Land”. Ju-
lukan ini didapatkan dari be-
berapa singkatan, yaitu kata 
“Grajagan” yang berasal dari 
nama teluk Grajagan. Selanjut-
nya, “G” berasal dari kata 
“Green” karena lokasi pantai 
terletak di tepi hutan tropis 
yang hijau. Ada juga yang men-
yatakan bahwa “G” terinspirasi 
dari lengkungan pantainya 
yang menyerupai huruf “G”. 
“G” juga dapat diasosiasikan 
dengan kata “Great” karena 
ombaknya yang besar dan 
penuh tantangan.

Pantai Plengkung juga diju-
luki sebagai “The Seven Giant 
Waves Wonder” karena ombak 
raksasa sebanyak tujuh lapis 
yang dimilikinya dan terkenal di 
kalangan para peselancar. Pan-
jang gelombang Pantai Pleng-
kung dapat mencapai enam 
meter dalam interval lima 
menit. Oleh karena itu, Pantai 
Plengkung biasa digunakan se-
bagai lokasi kompetisi surfing 
internasional. 

“Ombak di Plengkung ini 
nomor dua setelah Hawaii,” 
kata Dwi, seorang petugas di 
Taman Nasional Alas Purwo. 
Hawaii tetap menjadi nomor 
satu karena ombaknya terjadi 
terus menerus sepanjang 
tahun. ''Puncak ombak di 
Plengkung hanya pada bu-
lan-bulan tertentu. Antara April 
hingga Agustus,'' tambahnya.

Pantai Plengkung
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Taman Nasional Alas Purwo memi-
liki wilayah seluas 43.420 hektar 
dengan ketinggian 322 meter di atas 
permukaan laut. Taman nasional ini 
merupakan sebuah hutan hujan alami 
yang memiliki sebanyak 580 jenis flora 
dan 50 jenis fauna yang tersebar di 
seluruh penjuru hutan. 

Hutan di Taman Nasional Alas 
Purwo terbagi menjadi empat zona, 
yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pe-
manfaatan, dan Zona Penyangga. Se-
jumlah jenis tanaman yang dapat 

ditemui di taman nasional ini adalah 
sawo kecik, bumbu manggong, keta-
pang, rumput, herba, semak, liana, 
kepuh, dan tumbuhan-tumbuhan lain-
nya.

 Taman Nasional Alas Purwo memi-
liki spesies fauna seperti banteng (Bos 
javanicus), rusa (Cervus timorensis), 
ajag (Cuon alpinus), babi hutan (Sus 
scrofa), kijang (Muntiacus muntjak), 
macan tutul (Panthera pardus), lutung 
(Trachypithecus auratus), kera abu-abu 
(Macaca fascicularis), dan biawak 

(Varanus nebulosus). Taman nasional 
ini juga dilengkapi dengan 236 jenis 
burung darat dan air.

Nama Alas Purwo berasal dari kata 
Purwo yang dalam bahasa Jawa berar-
ti kawitan atau permulaan. Hal ini dika-
renakan hutan ini merupakan hutan 
pertama dan tertua di Pulau Jawa. 
Bagi masyarakat Banyuwangi, hutan ini 
menjadi tempat yang keramat, sehing-
ga memiliki banyak tempat untuk para 
pengunjung dapat bersemedi dan  
beribadah.

Indonesia Treasure

Bangsring Underwater mer-
upakan destinasi wisata hasil 
buatan nelayan setempat. 
Awalnya, Bangsring merupa-
kan kawasan yang kaya akan 
hasil laut karena nelayan sekitar 
menggunakannya untuk me-
menuhi kebutuhan dasar. Akan 
tetapi, banyak nelayan yang 
menggunakan cara berlebihan 
hingga mengakibatkan kerusa-
kan lingkungan. Untuk menga-
tasi masalah ini, para nelayan 
akhirnya melarang tindakan 
tersebut agar keadaan lingkun-
gan dapat pulih kembali seper-
ti semula.

Seiring berjalannya waktu, 
jumlah terumbu karang dan 
ikan di lokasi terus bertambah 
hingga muncullah ide unuk 
mengembangkan area kon-
servasi. Pada tahun 2014, para 
nelayan menciptakan destinasi 
wisata Bangsring Underwater 
yang didedikasikan sebagai ka-
wasan apung untuk melestari-
kan biota laut. Rumah apung 
digunakan sebagai lokasi trans-
plantasi terumbu karang 
dengan mengikatkan bibit 
pada rak paralon. 

Selain merupakan destinasi 
wisata dan sarana edukasi, 
Bangsring Underwater juga 
menyediakan sejumlah wahana 
permainan seperti canoe, 
banana boat dan bola air. Des-
tinasi wisata Bangsring Under-
water terletak di Desa Bangs-
ring, kecamatan Wongsorejo 
dengan jarak tempuh selama 1 
jam atau 40 km dari bandara 
Blimbingsari Banyuwangi.

Bangsring 
Underwater



Mendalami dunia musik dan 
perfilman Si Multitalenta,
Randy Danistha
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andy Danistha merupakan 
seorang pemain keyboard 
dalam grup musik Nidji 
yang juga dikenal sebagai 
pemeran Indro dalam film 

Warkop DKI Reborn 3 dan 4. Sebagai 
seorang multitalenta, Randy juga 
merupakan seorang pemain synthesiz-
er, produser musik, penata suara, 
penulis lagu, serta creative director.

Randy mengawali karirnya sebagai 
penata musik dalam Kompetisi Bola 
Basket Utama (Kobatama) pada tahun 
2003 hingga 2005. Kobatama meru-
pakan ajang bola basket amatir 
tingkat nasional di Indonesia yang 
didirikan oleh PB Perbasi pada 1982. 
Akan tetapi, turnamen ini hanya 
mampu berlangsung selama 28 
musim hingga pada akhirnya dibeku-
kan pada tahun 2010 setelah kesulitan 
mendapatkan sponsor.  

Pada tahun 2005, setelah meniti 
karir sebagai penata musik Kobatama, 
Randy mendapat kesempatan untuk 
bergabung dalam grup musik Nidji. 
Setelah setahun berlatih bersama, 
Nidji merilis debut album mereka, 
“Breakthru”, yang berisikan single-sin-
gle populer oleh Nidji seperti 
“Sudah” dan “Hapus Aku”. 

Album “Breakthru” berhasil terjual 
sebanyak 540 ribu copy yang sukses 

membuat Nidji menjadi salah satu 
grup musik papan atas di Indonesia. 
Mereka juga berhasil mengantongi 
penghargaan  “Artis Pendatang 
Terbaik” dan “Grup Band/Duo 
Terbaik” di ajang MTV Indonesia 
Awards 2006.

Saat Nidji tengah mengisi 
soundtrack untuk film Tenggelamnya 
Kapal Van Der Wijck, produser menilai 
Randy sebagai pemeran yang tepat 
untuk memerankan salah satu tokoh 
dalam film tersebut. Hal ini dikarena-
kan Randy memiliki perawakan yang 
cocok dengan tokoh Bang Muluk 
dalam film Tenggelamnya Kapal Van 
Der Wijck.  Dalam cerita, Bang Muluk 
merupakan seorang pria yang senang 
menghabiskan uang akan tetapi 
memilki rasa hormat yang tinggi 
terhadap ibunya. Utamanya, bang 
Muluk menjadi tokoh yang humoris, 
cocok dengan kepribadian asli dari 
Randy Danistha.

Laga perfilman Randy Danistha 
berlanjut saat ia bertemu dengan 
salah satu produser film ternama. Ia 
mendapatkan tawaran casting untuk 
film terbarunya yang berjudul Warkop 
DKI Reborn 3. Saat itu, Randy 
mendapatkan tawaran untuk memain-
kan peran Dono, akan tetapi ia kemu
dian menolaknya dan memilih untuk 
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berganti memerankan Indro,  karena 
ia merasa memiliki fisik dan karakter 
yang lebih sesuai dengan karakter 
tersebut. 

Dalam film Warkop DKI Reborn 3, 
Randy Danistha turut berpartisipasi 
dalam pembuatan film bersama 
dengan aktor tanah air ternama lainn-
ya seperti Aliando Syarief sebagai 
Dono dan Adipati Dolken sebagai 
Kasino. Setelah film ini tayang, Randy 
Danistha pun kian dikenal dalam dunia 
perfilman sebagai sang aktor pemer-
an tokoh legendaris, Indro.

Lalu pada tahun 2011, Randy dan 
adiknya, Nara Anindyaguna, mence-
tuskan ide untuk mendirikan bisnis 
berupa sebuah studio produksi musik 
yang mengkombinasikan sains dan 
teknologi. Mereka memilih nama 
STEVESMITH Music Production, nama 
yang terinspirasi dari Steve Jobs dan 
Robert Smith, kombinasi dari nama 
seorang tokoh pelopor teknologi dan 
pemusik legendaris. Hingga kini, 
STEVESMITH telah sukses mempro-
duksi musik untuk film layar lebar 
seperti 5cm, Tenggelamnya Kapal Van 
Der Wijck, Antologi Rasa, festival 
musik seperti DWP, hingga perusa-
haan besar seperti BCA dan Astra.
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Saat COVID-19 mewabah, banyak terjadi 
perubahan yang drastis. Kondisi ini membuat 
masyarakat bingung dalam menghadapinya, 
terutama karena tidak ada yang bisa mem-
perkirakan kapan pandemi ini bisa berakhir. 
Melihat kondisi tersebut, Randy mengajak 
masyarakat untuk mengikuti program-program 
yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya 
adalah program vaksinasi COVID-19. Program 
vaksinasi COVID-19 merupakan upaya pemerin-
tah dalam mencegah penularan virus dan 
mengurangi gejala penyakit apabila seseorang 
telah terkena paparan virus. 

Sejak pandemi COVID-19 terjadi, banyak 
usaha yang tertimpa musibah, tidak terkecuali 
bisnis pariwisata. Akan tetapi, Randy memiliki 
sudut pandang lain, ia mengatakan bahwa 
banyak daerah yang mulai terekspos setelah 
pengunjung mulai mengunggah foto atau video 
ke media sosial. Hal ini mengakibatkan dampak 
positif bagi daerah tersebut, karena dengan 
banyaknya orang yang mengunggah foto atau 
video ke media sosial dapat menarik banyak 
wisatawan lainnya untuk mengunjungi destinasi 
wisata tersebut.

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi 
kreatif, Randy melihat anyak talent asal Indone-
sia yang dapat membuktikan bahwa karyanya 
dapat menembus pasar Internasional. Ucapan 
Randy bukan tanpa sebab, beberapa kali ia 
melihat artis Indonesia muncul dalam papan 
iklan di Times Square, New York, Amerika 
Serikat.

Melihat hal ini, Randy mencetuskan sejumlah 
ide untuk mendukung promosi pariwisata 
melalui seni musik. Berkaca dari musik K-Pop 
dari Korea, Randy menggagaskan ide untuk 
membuat Indonesia-Pop. Dalam musik Indone-
sia-Pop, lagu-lagu itu dapat menggunakan suara 
khas Indonesia seperti instrumen tradisional 
Indonesia, serta menunjukkan ciri khas daerah 
dari Sabang sampai Merauke. 

Ide tersebut dapat diwujudkan dengan 
mengadakan kembali festival-festival musik yang 
sekiranya dapat menarik masyarakat terutama di 
wilayah atau daerah yang terpencil. Hal ini dapat 
dilakukan dengan harapan agar wisatawan 
tertarik untuk datang ke festival tersebut dan 
akhirnya mengunjungi daerah tersebut yang 
pada akhirnya dapat turut meningkatkan peng-
hasilan para pelaku ekonomi kreatif. Tidak hanya 
musik, hal ini juga dapat diaplikasikan menggu-
nakan seni kreatif lainnya seperti fotografi atau 
film.

Menurut Randy, kreativitas anak-anak muda 
perlu didukung dan diberikan kesempatan untuk 
membuktikan bahwa karya mereka dapat 
dinikmati dan bermanfaat untuk Indonesia. 
Apabila mereka tidak diberikan wadah atau 
apresiasi yang baik, ditakutkan generasi muda 
dengan ide-ide cemerlangnya dapat berpindah 
untuk berkarya di luar negeri. Indonesia membu-
tuhkan orang-orang pintar dengan kreativitas 
yang tinggi untuk membangun negeri ini.
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"Desa wisata ini memberikan 
begitu banyak lapangan pekerjaan 
dan membuka peluang usaha. Serta 
dapat meningkatkan keterampilan 
masyarakat untuk digitalisasi konten 
menjual online," ujar Sandiaga.

Kegiatan ini juga untuk memban-
gun motivasi bagi pengembangan 
desa dan menjadi penggerak ekonomi 
tingkat desa melalui desa wisata.

"Dengan sosialisasi ini, kita harap-
kan akan membangkitkan minat dari 
desa-desa wisata yang ada di seluruh 
Indonesia untuk mendaftarkan diri. 
Jadi jangan lupa daftarkan desa anda 
di Anugerah Desa Wisata Indonesia 
2021 di laman www.jadesta.com/ad-
wi2021 sampai 26 Juni 2021," katanya.
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bud, 26 Mei 2021 -  Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno 
mengajak lebih banyak desa wisata 
untuk berpartisipasi dalam ajang 
Anugerah Desa Wisata Indonesia 
(ADWI) 2021.

Menparekraf Sandiaga Uno 
melakukan kunjungan ke Desa Adat 
Mas di Kawasan Ubud, Kabupaten 
Gianyar, Bali, Rabu (26/5/2021).

Selain melihat langsung potensi 
desa yang dikenal sebagai desa pema-
hat tertua yang sudah ada sejak tahun 
1930 dan terkenal di pasar Eropa, 
Sandiaga mengungkapkan kedatan-
gannya ke Desa Wisata Mas sekaligus 
mensosialisasikan ADWI 2021.

ADWI 2021 merupakan salah satu 
program unggulan Kemen-
parekraf/Baparekraf untuk membang-
kitkan kembali sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif di Indonesia yang 
terdampak oleh pandemi COVID-19.

"Anugerah desa wisata ini adalah 
bentuk keberpihakan, bentuk ekonomi 
yang berkeadilan membantu 
saudara-saudara kita yang betul-betul 
membutuhkan, yaitu para pelaku 

wisata dan ekonomi kreatif khususnya 
yang ada di desa-desa wisata," kata 
Menparekraf Sandiaga.

Program ini diharapkan mampu 
mewujudkan visi “Indonesia sebagai 
Negara Tujuan Pariwisata Berkelas 
Dunia, Berdaya Saing, Berkelanjutan 
dan Mampu Mendorong Pembangu-
nan Daerah dan Kesejahteraan 
Rakyat”.  

Sandiaga menjelaskan ada tujuh 
kategori penilaian dalam ajang peng-
hargaan ini. Yaitu penerapan CHSE 
(Cleanliness, Health, Safety, and 
Environmental Sustainability) Desa 
Digital; Suvenir (kuliner, fesyen, kriya); 
Daya Tarik Wisata (alam, budaya, 
buatan); Konten Kreatif; Homestay 
dan Toilet.

Melalui kategori-kategori terse-
but, diharapkan mampu mendorong 
berkembangnya desa wisata menjadi 
wisata berkelanjutan dan sebagai 
bahan untuk meningkatkan kualitas 
yang dapat diikuti oleh semua desa di 
Indonesia.

Sandiaga menuturkan, desa wisata 
memiliki potensi yang sangat besar 
untuk membangkitkan sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif di 
Tanah Air.

Meparekraf Sandiaga Uno 
bersama Baim Wong dan 
penduduk setempat 
menanam pohon.

Menparekraf Sandiaga 
Uno mengunjungi Desa 
Adat Mas.

Our 
Radar
Siaran Pers: 
Menparekraf Ajak 
Lebih Banyak Desa 
Wisata Ikut Serta di 
Ajang ADWI 2021



Dalam kunjungan ini, Sandiaga didampingi oleh Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan 
Kemenparekraf/Baparekraf, Indra Ni Tua; Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gede Putrawan; 
Bendesa Adat Mas, I Wayan Gede Arsania; Pemilik Siadja Gallery yang juga warga Desa Adat Mas, Gede Siadja; 
dan artis sekaligus content creator Baim Wong. 

Dalam kesempatan yang sama, Gede Siadja menambahkan Desa Adat Mas memang dikenal memiliki produk 
kreatif kriya pahatan kayu yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. "Jadi kami bisa memaksimalkan kayu, 
bahkan limbah kayu yang tergeletak di sungai misalnya menjadi sebuah fine arts," ucap Gede Siadja. Sandiaga juga 
menyempatkan diri berkunjung ke Siadja Gallery dan menebar benih ikan di Desa Adat Mas.
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akarta, 18 Juli 2021 - 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), 
kembali menggelar peluncuran 
kegiatan “Bimtek & Workshop Online 
Anugerah Desa Wisata Indonesia 
2021". Kali ini kegiatan tersebut dilun-
curkan untuk zona C, yaitu DKI Jakar-
ta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Kegiatan ini merupakan salah satu 
bentuk upaya Kemenparekraf untuk all 
out dalam mendorong penguatan 
desa wisata yang berkelanjutan, 
berdaya saing, dan berkelas dunia. 
Nantinya, para peserta yang telah 
mengikutsertakan desa wisatanya 
dalam ADWI 2021 akan mendapatkan 
bimbingan teknis dan workshop.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin 
Uno, saat menjadi keynote speaker, 
pada kegiatan “Bimtek & Workshop 
Online ADWI 2021”, secara daring, 
Minggu (18/7/2021), mengatakan 
kegiatan ini diharapkan dapat mening-
katkan daya saing pariwisata dengan 
semakin membaiknya kapasitas 

masyarakat dalam mengelola desa 
wisata, melalui prinsip 3C, yaitu 
commitment, competence, dan cham-
pion.

“Kita akan all out, desa wisata 
sebagai simbol kebangkitan ekonomi 
nasional, dengan membuka lapangan 
kerja seluas-luasnya. COVID-19 
memaksa kita untuk meningkatkan 
keterampilan kita, meningkatkan 
kolaborasi kita, dan meningkatkan 
inovasi, agar desa wisata ini bisa 
menjadi lokomotif kebangkitan 
ekonomi kita,” katanya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh 
Wakil Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 
sekaligus Dewan Juri Anugerah Desa 
Wisata Indonesia 2021, Budi Arie 
Setiadi; Deputi Bidang Pengemban-
gan Destinasi dan Infrastruktur 
Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensi-
us Jemadu; Direktur Tata Kelola Desti-
nasi Kemenparekraf/Baparekraf, Indra 
Ni Tua; Direktur Pengembangan 
Destinasi Regional 1 Kemen-
parekraf/Baparekraf, Harwan Ekon 
Cahyo; Direktur Pengembangan 
Destinasi II Kemenparekraf/Bapa-
rekraf, Wawan Gunawan; serta kepala 
daerah provinsi, kepala daerah kabu

Menparekraf Sandiaga Uno 
dan Baim Wong saat kunjun-
gan ke Desa Adat Mas.

Vinsensius Jemadu meng-
hadiri acara virtual “Opening 
Bimtek & Workshop Online: 
Anugerah Desa Wisata 
Indonesia 2021”.

Siaran Pers : 
Kemenparekraf
All Out Dorong 
Penguatan Desa Wisata 
Berkelanjutan dan 
Berdaya Saing 

J
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paten/kota, kepala dinas pariwisata 
provinsi, dan kepala dinas pariwisata 
kabupaten/kota di zona wilayah C. 
Menparekraf meyakini jika desa wisata 
dapat dikelola dengan baik dan benar, 
serta dimaksimalkan seluruh potensi 
daya tarik wisata yang dimiliki, dengan 
mengedepankan kearifan lokal, maka 
desa wisata bisa menjadi tujuan wisata 
berkelas dunia. Di tengah pandemi 
sekaligus penerapan kebijakan PPKM, 
Sandiaga berpesan kepada seluruh 
masyarakat agar jangan berputus asa.

“Saya harapkan, teman-teman 
semua jangan putus asa. PPKM daru-
rat ini merupakan satu hal yang berat, 
tapi mari kita sama-sama mendukung, 
kita yakin sebentar lagi kita bisa 
mengatasi pandemi COVID-19. Dan 
mudah-mudahan Indonesia kembali 
menjadi negara yang menjadi tujuan 
wisata kelas dunia dengan fokus ada di 
desa wisata. Mari kita pulihkan 
ekonomi kita, menang melawan COV-
ID-19, together desa wisata, yes we 
can do it,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Deputi 
Bidang Pengembangan Destinasi dan 
Infrastruktur Kemenparekraf/Ba-
prekraf, Vinsensius Jemadu, menjelas-
kan ADWI 2021 mengusung tema 
“Indonesia Bangkit”, dengan harapan 
semua pelaku pariwisata dan industri 

kreatif dapat menjadikan desa wisata 
berkembang dalam menopang pere-
konomian bangsa Indonesia agar 
menjadi kuat, tangguh, dan bangkit 
kembali dari keterpurukan akibat 
pandemi COVID-19.

Penilaian ADWI 2021 didasarkan 
atas empat pilar utama, yaitu pengelo-
laan atau manajemen, sosial budaya, 
ekonomi, dan pelestarian lingkungan 
yang terdiri atas tujuh kategori penila-
ian. Yakni kategori Homestay, Toilet, 
Suvenir, Desa Digital, CHSE (Cleanli-
ness, Health, Safety and Environment 
Sustainability), Konten Kreatif, serta 
daya tarik wisata. Vinsensius Jemadu 
juga menjelaskan bahwa peluncuran 
program ADWI 2021 telah dilakukan 
pada 30 April 2021 yang lalu. Dilanjut-
kan dengan proses registrasi oleh 
para pengelola desa wisata di Indone-
sia melalui www.jadesta.com. Pendaft-
aran ditutup pada 16 Juli 2021. 
Semangat dan antuasiasme begitu 
tinggi terhadap ajang bergengsi ini, 
terlihat dari jumlah desa wisata yang 
telah melampaui target. Tercatat ada 
1.831 peserta dari 34 provinsi di Indo-
nesia, yang mendaftarkan di ADWI 
2021.

“Setelah proses registrasi, kita 
akan melakukan bimtek dan workshop 
secara online, agar para pengelola 

desa wisata dapat mengemas 
produknya secara inovatif dan kreatif, 
sehingga lebih menarik wisatawan 
dalam mengunjungi sebuah destinasi 
wisata,” katanya.

“Kemudian kita akan melakukan 
proses kurasi dan penilaian oleh para 
dewan juri. Dan pada akhirnya akan 
ditentukan pemenang pada 7 Desem-
ber 2021,” lanjutnya.

Untuk kegiatan "Bimtek & Work-
shop Online ADWI 2021" sendiri akan 
dilakukan secara bertahap yang 
dibagi perzona, sebagai berikut:
1. Aceh, Sumatra Utara, Sumatra 
Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu (22 
Juli 2021)
2. Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan 
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 Teng-
gara Barat, Kalimantan, Gorontalo (30 
Juli 2021)

Informasi lebih lanjut tentang 
ADWI 2021 dapat dilihat di www.-
jadesta.com.

Tampak depan tempat 
tinggal di Desa Wisata.

Sandiaga Uno sedang 
berbicara dengan 
pengrajin lokal.
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ngaran, 2 April 2021- Ment-
eri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, 
optimistis desa wisata akan menjadi 
pandemic winner seiring dengan 
perubahan tren wisata pascapandemi, 
dimana wisatawan akan memilih desti-
nasi yang mengedepankan rasa aman, 
nyaman, bersih, sehat dan seiring 
keberlanjutan lingkungan.

"Desa wisata sudah kita tetapkan 
sebagai program unggulan di tengah 
pandemi sebagai program yang mem-
bangkitkan semangat dalam kebang-
kitan sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif, langsung menyentuh ekonomi 
masyarakat. Program ini dapat menja-
di bukti yang jelas bahwa parekraf siap 
untuk bangkit kembali," kata 
Menparekraf Sandiaga Uno saat 
melakukan peninjauan lapangan ke 
Desa Wisata Lerep, Kabupaten Sema-
rang, Jawa Tengah, Kamis (1/4/2021).

Menparekraf Sandiaga mengata-
kan, segmentasi pariwisata ke depan 
akan lebih kepada personalize, 
customize, localize, dan smaller in size. 
Personalized dimana wisatawan akan 
lebih memilih jenis pariwisata pribadi 

atau hanya dalam lingkup keluarga. 
Kemudian customize dimana para 
traveler akan berwisata dengan pilihan 
minat khusus seperti wisata berbasis 
alam.

Localize, yakni wisatawan akan 
lebih memilih destinasi yang jaraknya 
tidak terlalu jauh. Sementara smaller 
in size adalah pariwisata dengan 
jumlah pengunjung di setiap destinasi 
wisata yang tidak terlalu masif. Semua 
konsep tersebut dikatakan Sandiaga 
sangat cocok dan dapat diterapkan di 
desa wisata.

"Saya yakin pascapandemi kunjun-
gan ke desa wisata akan meningkat. 
Dimana wisatawan akan lebih memilih 
destinasi ke tempat terbuka, dan salah 
satunya adalah desa wisata," kata 
Sandiaga.

Untuk itu ia mendorong agar 
masyarakat dalam hal ini pengelola 
desa wisata untuk terus memper-
siapkan diri dalam meningkatkan 
kapasitas terutama dalam menerap-
kan protokol kesehatan yang ketat dan 
disiplin.

Desa Wisata Lerep dikatakannya 
dapat menjadi contoh dalam pengem-
bangan konsep tersebut ke depan. 
Desa Wisata Lerep sendiri selama ini 

Sandiaga Uno bertemu 
dengan penduduk 
desa; mengunjungi 
pasar kuliner ‘jadul’ di 
Desa Wisata Lerep.

Desa Wisata Lerep, 
Kabupaten Semarang, 
Jawa Tengah.

Siaran Pers : 
Menparekraf 
Optimistis Desa 
Wisata Jadi 
Pandemic Winner 
bagi Kebangkitan 
Parekraf

U
telah menjadi salah satu destinasi 
favorit wisatawan. Bahkan desa wisata 
yang berada di Kecamatan Ungaran 
Barat ini telah tersertifikasi sebagai 
desa wisata berkelanjutan oleh 
Kemenparekraf/Baparekraf.

Salah satu daya tarik unggulan dari 
desa wisata ini adalah pasar kuliner 
zaman dulu atau “jadul” yang meng-
hadirkan makanan khas lokal. Selain 
itu juga tradisi tahunan seperti Iriban 
yang selalu menyedot minat wisata-
wan.

"Kemenparekraf akan terus mem-
beri pendampingan, seperti pening-
katan kapasitas SDM termasuk 
pendampingan dalam menciptakan 
paket wisata dengan menghadirkan 
travel pattern yang akan memberikan 
pengalaman lebih bagi wisatawan 
serta meningkatkan lama tinggal," 
kata dia.

"Termasuk pendekatan big data 
dengan penggunaan media sosial 
untuk menangkap minat dari masyar-
akat dalam melakukan perjalanan 
wisata," kata Sandiaga.
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akarta, 8 Agustus 2021 - 
Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Kepala 
Badan Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin 
Uno, menyampaikan pesan kepada 
masyarakat untuk tidak lengah dalam 
mematuhi protokol kesehatan meski 
sudah divaksin.

Hal tersebut disampaikan 
Menparekraf Sandiaga Uno saat 
menjadi narasumber dalam acara 
"Virtual Narasumber Program Vaksin 
Untuk Indonesia spesial Hari 
Kemerdekaan" yang diselenggarakan 
oleh Metro TV, Sabtu (8/7/2021). 
Sandiaga menjelaskan bahwa virus 
COVID-19 varian delta lebih cepat 
menyerang, sehingga masyarakat 
diharapkan untuk tetap menjaga 
protokol kesehatan secara disiplin 
meski sudah divaksin.

"Alhamdulillah, kita semakin 
mendekati ujung dari PPKM level 4 ini, 
mari kita terus disiplin terapkan 
protokol kesehatan walaupun sudah 
divaksin guys, tetap hati-hati dan 
jangan sampai lengah. Sebab, varian 
ini menyebarnya lebih cepat. Jadi kita 
harus lebih ketat dan disiplin mener-
apkan protokol kesehatan," kata 

Sandiaga Uno.
Vaksinasi merupakan salah satu 

upaya mencapai herd immunity 
sehingga diharapkan nantinya roda 
perekonomian bisa kembali pulih dan 
dapat tercipta lapangan pekerjaan 
seluas-luasnya.

Sandiaga menyampaikan upaya 
pemerintah dalam mempercepat 
vaksinasi adalah membuat program 
VANIC (vaksinasi asyik di tempat 
piknik) hingga menggelar sentra 
vaksin di tempat wisata. Hal tersebut 
bertujuan agar masyarakat tertarik 
untuk divaksin.

"Jadi vaksin tempatnya di lokasi 
wisata, dapat keindahan alamnya, 
dapat sedikit rehat sembari divaksin. 
Nah ini ternyata menjadi hits, banyak 
sekali yang mengapresiasi. Sehingga 
akhirnya menjamur, mulai dari Gunung 
Kidul, Kulon Progo, di Jawa Barat, 
Jawa Timur, Bali, kemarin di Danau 
Toba di Kaldera kita menggelar vaksin 
dengan konsep gercep, geber, 
gaspol. Jadi ini inovasi, adaptasi pada 
pelaku wisata, dan kami memfasilita-
si," ujar Sandiaga.

Lebih lanjut, Sandiaga menjelas-
kan upaya akselerasi pemulihan 
pariwisata dan ekonomi kreatif, 

Menparekraf Sandiaga Uno 
sedang berbincang sambil 
menonton pertunjukkan 
musik tradisional.

Para tenaga kesehatan 
tampak sedang melaksana-
kan program vaksinasi.

Siaran Pers: 
Pesan Menparekraf 
dalam Program 
Vaksin untuk 
Indonesia Spesial Hari 
Kemerdekaan

J
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Gubernur Jawa Tengah, Ganjar 
Pranowo, mengatakan pihaknya 
mendukung Kemenparekraf untuk 
menjadikan pengembangan desa 
wisata sebagai salah satu program 
utama. Salah satunya dengan pening-
katan aksesibilitas agar wisatawan 
dapat lebih menjangkau desa-desa 
wisata.

Ia pun berharap pengelola desa 
wisata dapat melakukan adaptasi di 
era adaptasi kebiasaan baru.

"Kalaupun dibuka (menerima 
wisatawan), bisa dibuat terbatas dulu 
dengan memperhatikan protokol 
kesehatan yang ketat dan berkoordi-
nasi dengan pemerintah daerah 
setempat dan pihak terkait lainnya," 
kata Ganjar Pranowo.
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Kemenparekraf fokus pada pariwisata 
era baru, yakni pariwisata yang local-
ize, customize, personalize and smaller 
in size. Berbasis kesehatan, kuliner, 
olahraga, edutourism, ecotourism, 
serta desa wisata.

Personalize yang dimaksud adalah 
liburan yang sifatnya sangat pribadi, 
bersama keluarga. Wisatawan tidak 
lagi ikut dalam tur skala besar. 
Customize yaitu berwisata dengan 
minat khusus misalnya seperti wisata 
berbasis alam.

Lalu ada juga localize, artinya 
wisatawan tidak lagi berpergian jauh 
dari rumah. Nantinya wisatawan akan 
lebih nyaman liburan menggunakan 
kendaraan pribadi. Sehingga jarak 
yang ditempuh tidak akan lebih dari 
250 kilometer dari tempat tinggal. 
Terakhir, tren wisata juga akan 
diprediksi bersifat smaller in size artin-
ya jumlah pengunjung di setiap desti-
nasi wisata tidak terlalu massif.

Sandiaga juga meminta untuk 
lebih sabar kepada pelaku pariwisata 
dan ekonomi kreatif khususnya subse-
ktor musik dan pertunjukan yang di 
dalamnya ada musisi dimana selama 
pemberlakukan PPKM level 4 terpaksa 
tidak menggelar konser. Sebab untuk 
sekarang prioritasnya adalah pemuli-
han kesehatan dan mendorong lebih 

banyak vaksinasi.
"Saya mohon untuk teman-teman 

musisi bersabar, dan saya yakin upaya 
kita akan dibukakan jalan dan budaya 
bangsa ini adalah bergotong royong, 
ke depan diharapkan akan ada 
kegiatan yang langsung bisa mendor-
ong semangat daya tahan musisi ini. 
Mudah-mudahan tidak terlalu lama 
lagi bisa berkegiatan kembali," ujar 
Sandiaga.

Ilustrasi pagelaran 
konser musik.

Arung jeram sebagai 
salah satu kegiatan 
wisata berbasis alam.
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CONTRIBUTOR

Desa Wisata Institute merupakan lembaga pendampingan 
dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) desa wisata yang 
didirikan pada 2019. Doto Yugantoro, selaku Mentor Desa 
Wisata Intitute, juga berperan sebagai ketua pengelola Desa 
Wisata Pentingsari.

Program Desa Wisata Pentingsari merupakan salah satu dari 
banyak desa wisata yang berkembang di daerah Yogyakarta. 
Desa ini terletak di kawasan lereng Gunung Merapi yang  berjar-
ak hanya 12,5 km dari puncak gunung, berjarak tempuh 22,5 km 
dari kota Yogyakarta, serta terletak di ketinggian 700mdpl. 

Mengusung tema Desa Wisata Alam, Budaya dan pertanian 
yang berwawasan lingkungan, desa ini menawarkan pengalaman 
berupa pembelajaran dan interaksi tentang alam, lingkungan 
hidup, pertanian, perkebunan, wirausaha, kehidupan sosial 
budaya, serta aneka seni tradisi dan kearifan lokal yang masih 
mengakar kuat dengan suasana khas pedesaan di lereng 
Gunung Merapi.

Awalnya, Desa Wisata Pentingsari pada tahun 1990-an 
dikenal sebagai salah satu dusun miskin dengan tingkat 
ekonomi dan pendapatan masyarakat yang relatif rendah, 
serta kehidupan desa masyarakat yang sederhana. Hal 
ini dikarenakan kondisi geografis yang terisolasi, dan 
kondisi lahan yang kurang subur dengan luas 
wilayah 103 ha yang terdiri dari lahan peka-
rangan, perkebunan, sungai dan sebagian 
kecil persawahan. 

Desa Wisata sebagai Penggerak
Pariwisata Daerah

Doto Yugantoro

Pada awal tahun 2008, penduduk desa mulai mem-
bangun mimpi dengan langkah kecil, dengan harapan 
untuk meningkatkan nilai kehidupan sosial, ekonomi 
dan budaya penduduk desa. Dengan kemampuan 
secukupnya, Desa Wisata Pentingsari kemudian mem-
buka pariwisata dengan lima homestay, serta sebuah 
lapangan sebagai lokasi camping dan outbound. Menu-
tup tahun 2008, jumlah pengunjung belum mencapai 
1.000 orang.

Pada tahun 2009, Desa Wisata Pentingsari mendap-
atkan pendampingan dari berbagai pihak yang mem-
berikan program peningkatan sarana dan prasarana 
perkemahan seperti perbaikan aula, kamar mandi, 
lapangan parkir, dan peningkatan akses jalan masuk.  
Hasilnya, wisatawan yang datang mulai meningkat 
secara signifikan hingga mencapai 5.000 pengunjung 
dengan pemasukan yang cukup besar. 

Kemudian pada tahun 2010, Desa Wisata Pentingsa-
ri mendapatkan program dan bantuan yang digunakan 
untuk memfasilitasi pelatihan SDM, seragam pemandu, 
penambahan sarana kesenian, kuliner dan cinderamata. 
Berjalannya Program PNPM Mandiri Pariwisata ternyata 
juga membantu mempercepat upaya peningkatan 
sarana dan prasarana desa wisata, sehingga pada tahun 
2010, Desa Wisata Pentingsari telah berhasil memiliki 
homestay sebanyak 30 rumah, aneka atraksi pertanian, 
seni budaya dan kuliner, serta pelayanan yang mulai 
tertata dengan lebih baik.

Hingga akhirnya pada tahun 2014, masyarakat Desa 
Wisata Pentingsari mengaku telah mampu  memberday-
akan sebagian besar penduduk (>70%), dengan berb-
agai kelompok yang terlibat, seperti homestay (55 
homestay/140 kamar), atraksi seni dan budaya (25 
orang), pemandu wisata lokal/pemuda (30 orang), kulin-
er lokal (60 orang), home industry (20 orang), warung 

kelontong (6 unit) dan tenaga keamanan/pendukung (30 
orang).  Masyarakat juga mampu memanfaatkan lahan 
kosong desa yang terlantar menjadi sebuah area camp-
ing dan outbound, serta Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Kali Kuning menjadi area trekking yang menantang.

Desa Wisata Pentingsari memiliki target wisatawan 
asing dan domestik, terutama pelajar, mahasiswa, 
instansi, dan keluarga. Pengembangan Desa Wisata 
Pentingsari diarahkan pada upaya pelestarian alam dan 
lingkungan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga 
nilai luhur kehidupan sosial budaya pedesaan yang 
mampu menjadi tontonan dan tuntunan bagi penduduk 
lokal dan wilayah lainnya.

Berlokasikan di kawasan lereng gunung aktif mem-
buat Desa Wisata Pentingsari memiliki keunikan dalam 

keanekaragaman vegetasi, suasana desa 
yang asri, dan keramahtamahan 
penduduk desa. Selain itu, desa ini 
mampu menjaga kehidupan dengan nilai 
budaya dengan baik.

Desa ini menyajikan berbagai aktivi-
tas seperti Live in, camping, trekking, 
outbound, atraksi, dan workshop pertani-
an, perkebunan, pertenakan, seni dan 
budaya, kuliner pedesaan, dan kegiatan 
pelatihan yang memungkinkan para 
pengunjung untuk menikmati seluruh 
program yang tersedia sehingga pengun-
jung dapat merasakan interaksi sesung-
guhnya dengan Desa Wisata Pentingsari, 
dan membaur dengan lingkungan desa. 

Dalam upaya memajukan pembangu-
nan wisata, program desa wisata seharus-
nya menjadi prioritas utama karena 
terbukti dapat mengembalikan semangat 
penduduk dalam pembangunan desa 
dengan koordinasi yang efektif antara 
kementerian, dengan pemerintah daerah 
dan antara pentahelix pariwisata; 
Menciptakan champion lokal sebagai 

penggerak pariwisata daerah; dan Mem-
berikan support dalam bentuk pembi-
naan, pendampingan, kompetisi dan 
sertifikasi menjadi desa wisata berkelan-
jutan. 

Sejak tahun 2008 hingga saat ini, 
Desa Wisata Pentingsari telah berhasil 
mengantongi berbagai penghargaan 
berkat kerjasama antar penduduk. 
Seiring berjalannya waktu, Desa Wisata 
Pentingsari terus memperoleh hingga 18 
buah prestasi yang sebagian mencakup
1. Apreciation as Best Practise of Tourism 
Ethics at Local Level dari WCTE-UNWTO 
(Juni 2011)
2. Citra Pesona Wisata/Cipta Award  
Kemenparekraf (September 2012)
3. Green Destination Award Top 100 – 
Netherland (September 2019)
4. Sertifikat dan penghargaan Desa 
Wisata Berkelanjutan dari ISTC (2021)
5. Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia 
dari Kemenparekraf (2021).
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Pariwisata adalah
budaya yang dijaga dan 
terpelihara. Budaya bukan 
hanya kesenian, tapi juga
kehidupan masyarakat.” 

“
Doto Yugantoro
Mentor Desa Wisata Institute
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berikan program peningkatan sarana dan prasarana 
perkemahan seperti perbaikan aula, kamar mandi, 
lapangan parkir, dan peningkatan akses jalan masuk.  
Hasilnya, wisatawan yang datang mulai meningkat 
secara signifikan hingga mencapai 5.000 pengunjung 
dengan pemasukan yang cukup besar. 

Kemudian pada tahun 2010, Desa Wisata Pentingsa-
ri mendapatkan program dan bantuan yang digunakan 
untuk memfasilitasi pelatihan SDM, seragam pemandu, 
penambahan sarana kesenian, kuliner dan cinderamata. 
Berjalannya Program PNPM Mandiri Pariwisata ternyata 
juga membantu mempercepat upaya peningkatan 
sarana dan prasarana desa wisata, sehingga pada tahun 
2010, Desa Wisata Pentingsari telah berhasil memiliki 
homestay sebanyak 30 rumah, aneka atraksi pertanian, 
seni budaya dan kuliner, serta pelayanan yang mulai 
tertata dengan lebih baik.

Hingga akhirnya pada tahun 2014, masyarakat Desa 
Wisata Pentingsari mengaku telah mampu  memberday-
akan sebagian besar penduduk (>70%), dengan berb-
agai kelompok yang terlibat, seperti homestay (55 
homestay/140 kamar), atraksi seni dan budaya (25 
orang), pemandu wisata lokal/pemuda (30 orang), kulin-
er lokal (60 orang), home industry (20 orang), warung 

kelontong (6 unit) dan tenaga keamanan/pendukung (30 
orang).  Masyarakat juga mampu memanfaatkan lahan 
kosong desa yang terlantar menjadi sebuah area camp-
ing dan outbound, serta Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Kali Kuning menjadi area trekking yang menantang.

Desa Wisata Pentingsari memiliki target wisatawan 
asing dan domestik, terutama pelajar, mahasiswa, 
instansi, dan keluarga. Pengembangan Desa Wisata 
Pentingsari diarahkan pada upaya pelestarian alam dan 
lingkungan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga 
nilai luhur kehidupan sosial budaya pedesaan yang 
mampu menjadi tontonan dan tuntunan bagi penduduk 
lokal dan wilayah lainnya.

Berlokasikan di kawasan lereng gunung aktif mem-
buat Desa Wisata Pentingsari memiliki keunikan dalam 

keanekaragaman vegetasi, suasana desa 
yang asri, dan keramahtamahan 
penduduk desa. Selain itu, desa ini 
mampu menjaga kehidupan dengan nilai 
budaya dengan baik.

Desa ini menyajikan berbagai aktivi-
tas seperti Live in, camping, trekking, 
outbound, atraksi, dan workshop pertani-
an, perkebunan, pertenakan, seni dan 
budaya, kuliner pedesaan, dan kegiatan 
pelatihan yang memungkinkan para 
pengunjung untuk menikmati seluruh 
program yang tersedia sehingga pengun-
jung dapat merasakan interaksi sesung-
guhnya dengan Desa Wisata Pentingsari, 
dan membaur dengan lingkungan desa. 

Dalam upaya memajukan pembangu-
nan wisata, program desa wisata seharus-
nya menjadi prioritas utama karena 
terbukti dapat mengembalikan semangat 
penduduk dalam pembangunan desa 
dengan koordinasi yang efektif antara 
kementerian, dengan pemerintah daerah 
dan antara pentahelix pariwisata; 
Menciptakan champion lokal sebagai 

penggerak pariwisata daerah; dan Mem-
berikan support dalam bentuk pembi-
naan, pendampingan, kompetisi dan 
sertifikasi menjadi desa wisata berkelan-
jutan. 

Sejak tahun 2008 hingga saat ini, 
Desa Wisata Pentingsari telah berhasil 
mengantongi berbagai penghargaan 
berkat kerjasama antar penduduk. 
Seiring berjalannya waktu, Desa Wisata 
Pentingsari terus memperoleh hingga 18 
buah prestasi yang sebagian mencakup
1. Apreciation as Best Practise of Tourism 
Ethics at Local Level dari WCTE-UNWTO 
(Juni 2011)
2. Citra Pesona Wisata/Cipta Award  
Kemenparekraf (September 2012)
3. Green Destination Award Top 100 – 
Netherland (September 2019)
4. Sertifikat dan penghargaan Desa 
Wisata Berkelanjutan dari ISTC (2021)
5. Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia 
dari Kemenparekraf (2021).



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



Find Us

Sasanti Restaurant
Jl. Palagan Tentara Pelajar No.52, Panggung 
Sari, Sariharjo, Ngaglik, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55582
Telp: +62 74 8663 45
Email: marketing@sasantirestaurant.com

Bubble Hotel Bali
Puri Bali Nyang Nyang, Jl. Raya Uluwatu 
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali 80361
Telp: +62 813 3704 7585

Desa Pentingsari
Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 55583
Telp: +62 856 3927 865
Email: bayuhindrawijaya@gmail.com
Website: desawisatapentingsari.com
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Dinas Kebudayaan & Pariwisata 
Provinsi Jawa Timur
Jl. Wisata Menanggal, Dukuh Menanggal, 
Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234
Telp: +62 318 531 823
Email: info@disbudpar.jatimprov.go.id
Website: disbudpar.jatimprov.go.id



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: office@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 2 No. 72, Kayu Putih, Kupang,
Nusa Tenggara Timur, 85288
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


