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ementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Bapa-

rekraf) kian berusaha untuk membangkitkan kembali sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengakselerasikan se-

jumlah program, salah satunya melalui program desa wisata seiring 
dengan upaya dalam meningkatkan kompetensi SDM pariwisata dan 

ekonomi kreatif. 
Wisnu Bawa Tarunajaya, Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan Ke-

menparekraf/Baparekraf, pada hari kedua Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa kedepannya akan ada revenge tourism, 
lantaran sudah sekitar satu setengah tahun masyarakat telah tinggal di rumah dan 

ingin melakukan wisata. Selain persiapan destinasi, SDM perlu dipersiapkan secara 
matang agar dapat menyambut wisatawan kembali terutama dalam sektor 

parekraf yang diproyeksikan akan menjadi tulang punggung devisa negara. 
“Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan akan menjadi tump-

uan ke depan. Khususnya di era adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi 
COVID-19 sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang tepat man-

faat, tepat sasaran, dan tepat waktu. Pengembangan sumber daya 
manusia menjadi faktor kunci,” ujar Wisnu. 

Vinsensius Jemadu, Deputi Bidang Pengembangan 
Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, 

menguatkan Wisnu bahwa ke depannya desa wisata 
dapat menopang perekonomian tanah air. Hal 

tersebut dapat terwujud apabila desa wisata 
menjadi destinasi wisata yang berkem-

bang dan berkelanjutan. 
Menurutnya, pengemasan 

produk wisata perlu diduku-
ng oleh sejumlah fasilitas seperti 

tersedianya homestay, rumah makan, kafe, 
pusat informasi, juga sarana pendukung lainnya 

seperti sarana komunikasi yang baik, ja-
ringan sinyal yang stabil, dan tersedi-
anya listrik dan air bersih. 

“Pengembangan desa wisata 
secara fisik tentunya harus dise-
lenggarakan dengan pengem-
bangan produk wisata non-fisik 
seperti budaya dan kearifan 

lokal masyarakatnya,” tambah 
Vinsensius.

Selain berkonsentrasi 
dalam Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, edisi kali ini akan 

menyuguhkan informasi lain yaitu 
wawancara dengan Alika Islamadina, 

liputan di daerah Labuan Bajo, Naura 
K. Hakim, Chef Michael Whyag, resto-
ran Pondok Mai Ceng’go, Green Vil-
lage, sambutan dari Luhut Binsar Pand-

jaitan, dan grup musik NTRL. 
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Pemulihan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Ni Wayan
Giri Adnyani

apat Koordinasi Nasion-
al (Rakornas) Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif 
(Parekraf) 2021 dise-

lenggarakan oleh Pemerintah mel-
alui Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif (Kemen-
parekraf/Baparekraf) untuk mem-
peringati World Tourism Day. Tema 
yang diusung pun sejalan dengan 

World Tourism Day, tema Rakor-
nas Parekraf 2021 adalah 

pemulihan dan pertumbuhan 
sektor Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, mendor-
ong peluang usaha dan 
membuka lapangan kerja 
seluas-luasnya.  

Tema Tourism for 
Inclusive Growth 
diusung untuk mere-
spon keadaan Indone-
sia yang sudah semak-
in kondusif untuk 
tahap pemulihan 
sektor pariwisata 
dan ekonomi krea-
tif. Dalam upaya 
mencapai tujuan 
tersebut,  dukun-
gan penuh dari 
berbagai stake-
holder me-
megang per-
nanan penting 
karena sinergi-

tas pentahelix dapat mendukung 
keberhasilan dari kebangkitan 
Indonesia. Oleh karena itu, Ni 
Wayan Giri Adnyani dan panitia 
penyelenggara sangat berterima 
kasih atas dukungan penuh bapa-
k/ibu menteri sebagai pembicara 
kunci yaitu Menteri Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan Investasi 
Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, 
Menteri Koordinator Bidang Pere-
konomian Bapak Airlangga Hartar-
to, Menteri PPN Kepala Bappenas 
Bapak Suharso Monoarfa, Menteri 
Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri 
Kesehatan Bapak Budi Gunadi 
Sadikin serta tentunya juga Ment-
eri Pariwisata dan Ekonomi Kreat-
if/Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif yang kita bangga-
kan Bapak Sandiaga Salahuddin 
Uno.

Adapun tujuan yang ingin dica-
pai dalam Rakornas Parekraf pada 
tahun ini adalah:
1. Sinkronisasi dan harmonisasi 
program pemulihan lintas sektor 
(tepat sasaran, tepat waktu, dan 
tepat manfaat)   
2. Kolaborasi dan aksi percepatan 
pemulihan, kolaboraksi. Gerak Ber-
sama (Geber) dan Gerak Cepat 
(Gercep)
3. Terwujudnya peluang usaha dan 
lapangan kerja seluas-luasnya atau 
Garap Semua Potensi Lapangan 
Kerja (Gaspol)

R

Pokok-pokok pembahasan akan 
mencakup lima langkah pemulihan yang 
akan ditampilkan dalam 5 sesi panel 
diskusi, sebagai berikut 

1

2

3

Pemulihan dan Perluasan Pasar. 
dengan beberapa pendekatan 
seperti meningkatkan kemampuan 
dan kerja sama penanganan 

pandemi, membangun kepercayaan 
internasional, dan memfokuskan strategi 
pada negara dengan potensi terbesar. 
Panel ini disampaikan oleh Wakil Menteri 
Luar Negeri, Bapak Mahendra Siregar; 
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Bapak 
Edward Omar Sharif Hiariej; Wakil Menteri 
Perdagangan, Bapak Jerry Sambuaga; 
Direktur Jenderal Informasi dan Komu-
nikasi Publik Kementerian Kominfo, Bapak 
Usman Kansong;

Peningkatan Resiliensi dan Daya 
Saing Usaha. Pada panel ini, Bapak 
Triawan Munaf selaku Wakil Ketua 
Umum Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia (KADIN) menyampaikan empat 
pilar utama yaitu tulang punggung 
kesehatan; ekonomi nasional, dan daerah; 
kewirausahaan dan kompetensi; internal 
organisasi dan regulasi; lalu 16 Program 
Umum dari KADIN. Selanjutnya Bapak 
Noor Fuad Fitrianto selaku Direktur 
Perencanaan Jasa dan Kawasan menyam-
paikan progress dan perencaan investasi 
proyek-proyek tanah air. Kementerian 
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman 
Modal mempresentasikan upaya untuk 
mempermudah berusaha dan investasi 
demi Meningkatkan Resiliensi dan Daya 
Saing Sektor Pariwisata. Lalu Bapak 
Amam Sukriyanto selaku Director of Small 
& Medium Business dari Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) menyampaikan kesiapan 
Indonesia untuk potensi terjadinya 
Revenge Travel. Tak berbeda jauh, Hariya-
di B. Sukamdi selaku Ketua Umum BPP 
PHRI & Ketua Umum DPN APINDO 
menyampaikan kesiapan dunia usaha 
pariwisata dan ekonomi kreatif untuk 
menyikapi era baru pasca pandemi.

Inovasi Produk dan Jasa. 
Pada panel ini inovasi dan produk 
jasa, Indonesia Wellness 
Institute menyampaikan peran 

kesehatannya pada masyarakat Indone-
sia. Asosiasi Game Indonesia mempre-
sentasikan potensi game lokal dalam 
pendapatan negara. Lalu Bapak 
Ricky J. Pesik menyampaikan 
potensi ekonomi dan transformasi 
digital untuk ekonomi kreatif. Sesi terakhir 
pada panel ini ditutup oleh Bapak Freddy 
Harris mengungkapkan sistem perlindun-
gan untuk kekayaan intelektual, dalam 
upaya penguatan ekonomi kreatif.



Spoken Mind 8Spoken Mind7

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

4

5

Revitalisasi Destinasi Pariwisata 
dan Infrastruktur Ekraf. Panel 
Revitalisasi Destinasi Pariwisata 
dan Infrastruktur Ekraf, dimulai 

dengan Bapak Kuswardono mempre-
sentasikan progres pembangunan 
infrastuktur PUPR untuk 2021 dan rencana 
pembangunan untuk tahun 2022. Dilan-
jutkan penyampaian Revitalisasi destinasi 
wisata alam di kawasan konservasi oleh 
Direktoran Jenderal Konservasi Sumber 
Daya Alam Ekosistem (KSDAE). Lalu 
Bapak Sugito sebagai Direktur Jenderal 
Pembangunan Desa dan Perdesaan 
mengenai kolaborasi pengembangan 
desa wisata tahun 2021-2022 untuk 
pemulihan ekraf Indonesia. Ditutup oleh 
Bapak Pamuji Lestari selaku Dirjen 
Pengelolaan Ruang Laut untuk kolaborasi 
pengembangan wisata bahari di masa 
pandemi.

Peningkatan Kapasitas SDM. Panel 
terakhir untuk peningkatan kapasi-
tas SDM, dibuka oleh Bapak Wikan 
Sakarinto sebagai Direktur Jender-

al Pendidikan Vokasi menyampaikan 
penyiapan SDM Vokasi Unggul di Bidang 
pariwisata pasca pandemi. Lalu paparan 
kolaborasi strategi dan dan pengemban-
gan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif 
oleh Bapak Arus Gunawan dari Kemente-
rian Industri. Selanjutnya Pemaparan 
Sinergi program pengenmbangan SDM 
UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif 
oleh Direktur Pengembangan Usaha 
LPDB-KUMKM. Bapak Muchtar Aziz 
mewakili Kemnaker melanjutkan dengan 
menyampaikan kolaborasi strategi dan 
proses pengembangan kompetensi SDM 
parekraf. Ditutup dengan penyampaian 
kolaborasi strategi serti�kasi oleh ketua 
BNSP, Bapak Kunjung Masehat.

Ni Wayan melaporkan bahwa salah satu 
dari hasil semangat inovasi, adaptasi, dan 
kolaborasi Kemenparekraf bersama 
stakeholder pada tahun ini, sejak Januari 
hingga September telah tertuang dalam 
bentuk 50 Memorandum of Understading 
(MoU) dan 41 Perjanjian Kerjasama (PKS) 
dari berbagai pihak pentahelix. Rakornas 
yang dihadiri oleh unsur pentahelix terba-
gi atas perwakilan dari kementerian, 
lembaga negara, pemerintah daerah, 
dinas provinsi kabupaten dan kota, 
asosiasi parekraf, industri dan pelaku 
usaha parekraf, akademisi universitas, 
unsur media, pemerhati parekraf, dan 
interal Kemenparekraf. Poin penting 
lainnya yang disampaikan oleh Ni Wayan 
adalah monitoring evaluasi dari komitmen 
kesepakatan dan kerjasama yang dihasil-
kan.

Sinergitas
pentahelix dapat 
mendukung
keberhasilan dari 
kebangkitan
Indonesia.

Dalam penutupan, Ni Wayan mengucap-
kan terima kasih yang sebesar-besarnya 
untuk seluruh narasumber, penanggap, 
moderator, dan pihak yang telah memper-
siapkan Rakornas Parekraf 2021 ini 
dengan baik sehingga dapat terlaksana 
sesuai dengan jadwal. Ni Wayan juga 
berharap kegiatan Rakornas Parekraf 
2021 dapat memberikan manfaat sebe-
sar-besarnya untuk pemulihan sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tourism For
Inclusive Growth
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WANDERLUST

eorang penyanyi dan social 
media creator, nama Alika 
Islamadina kian dikenal oleh 
masyarakat luas. Awal kemun-
culannya terlihat dari salah 
satu ajang pencarian bakat 

pada tahun 2004 lalu. Dua tahun berse-
lang, Alika merilis album bertajuk “Alika” 
dan berhasil meraih tiga penghargaan 
dalam ajang award pada tahun 2006.

Setahun kemudian, ia berhasil 
mendapatkan prestasi kembali, yaitu 
rekor MURI oleh Museum Rekor Dunia 
Indonesia sebagai penyanyi cilik dengan 
waktu konser musik terbanyak selama 
satu bulan. Alika berhasil mengadakan 
konser musik sebanyak 36 kali dalam 
kurun waktu satu bulan saja. Kini, Alika 
ikut terjun menjadi social media creator, 
profesi ini membolehkannya untuk mem-
buat konten yang dinamis dalam berbagai 
situasi.

Pada satu kesempatan, Alika mendap-
atkan undangan untuk berpartisipasi 
dalam New York Fashion Week (NYFW) 
2022 sebagai salah satu perwakilan dari 
brand lokal di Indonesia. Ia merasa takjub 
saat pertama kali menghadiri acara 
NYFW, dan melihat kondisi acaranya yang 
teratur dengan protokol kesehatan yang 
sangat ketat.

Dari sisi fashion, Alika melihat banyak 
tamu yang berani untuk tampil dengan 
berbagai kombinasi warna, dan motif 
pakaian. NYFW 2022 menyimpan 
pengalaman dan momen yang tak 
terlupakan, juga menjadi suatu kebang-
gaan tersendiri bagi Alika telah dapat 

terpilih sebagai salah satu perwakilan 
fashion tanah air dalam acara tersebut.

Saat di Amerika Serikat (AS), Alika 
mengunjungi kota Chicago yang terkenal 
akan arsitekturnya. Wisatawan mengun-
jungi kota ini untuk melihat landmark 
seperti Tower Willis (sebelumnya Tower 
Sears) dan Cloud Gate. Hal yang mem-
buat Alika kagum adalah kerapihan tata 
kotanya. Kota ini juga dilengkapi dengan 
sejumlah taman dan museum. Bagi para 
pecinta seni, mereka pasti akan mengun-
jungi Art Institute Chicago untuk melihat 
hasil karya masterpiece oleh seniman 
ternama. Dibangun pada tahun 1879, Art 
Institute Chicago memamerkan koleksi 
terbesar aliran seni impressionism dan 
post-impressionism selain di Louvre 
Museum di Paris. 

Salah satu landmark Chicago lainnya 
adalah Millenium Park dengan seni ikoni-
knya, yaitu Cloud Gate. Cloud Gate atau 
“The Bean” merupakan sebuah patung 
yang menyerupai bentuk kacang yang 
dibalut dengan warna krom sehingga 
memantulkan area sekitarnya layaknya 
sebuah cermin raksasa.

Beralih ke pariwisata Indonesia, desti-
nasi tanah air pilihan Alika jatuh pada 
Yogyakarta yang merupakan kampung 
halamannya. Daerah ini menyajikan 
makanan dan suasana yang ‘homey’, juga 
dikenal dengan masyarakat lokal yang 
ramah. Yogyakarta atau Jogja memiliki 
destinasi wisata yang kaya akan sejarah 
dan budaya, seperti Keraton Yogyakarta 
dan Candi Prambanan. Bangunan Keraton 
Yogyakarta terikat erat dengan sejarah 
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Yuk untuk 

teman-teman, kita 

traveling lagi secara 

aman ke destinasi 

domestik! 
“
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berdirinya kota Yogyakarta 

yang berawal dari kesepakatan 

Negara Mataram dengan Kom-

peni Belanda pada tahun 1755, 

hingga berdirinya Daerah 

Istimewa Yogyakarta pada 

tahun 1945. 
Menanggapi program Desa 

Wisata oleh Kemenparekraf, 

Alika berpendapat program 

tersebut dapat menjadi salah 

satu pilar pariwisata Indonesia. 

Desa wisata merupakan 

program yang sejalan dengan 

tren pariwisata terkini yaitu 

eco-tourism. Penerapan 

program pariwisata dengan tren 

terkini dapat menarik wisatawan 

untuk mengunjungi tanah air 

dan harapannya dapat mem-

bantu ekonomi masyarakat 

sekitar. 
Selain itu, pengunjung desa 

wisata bisa mendapatkan 

informasi lengkap mengenai 

daerah tersebut, dan melakukan 

berbagai aktivitas seperti 

birdwatching populasi burung 

kuntul di Desa Wisata Keting-

nan, membuat kuliner lokal di 

Desa Wisata Nglinggo, memba-

jak sawah di Desa Wisata 

Tanjung, dan masih banyak lagi. 

Masa pandemi COVID-19 

mengubah semua kebiasaan, 

terutama saat pada pertenga-

han tahun 2020. Alika merasa-

kan banyak pekerjaan 

yang terhenti atau 

tertunda, sehingga ia 

beralih melakukan 

kegiatan lain 

seperti meny-

ibukkan diri di 

dapur untuk memasak dan 

membuat kue. Alika juga mene-

mukan hobi baru yaitu meronce 

atau membuat aksesoris seperti 

gelang dan kalung. Banyaknya 

variasi warna dan bentuk dari 

manik-manik membuat banyak 

orang tertarik untuk melakukan 

meronce. Lalu belakangan ini, 

setelah keadaan pandemi 

mulai membaik, Alika telah 

dapat kembali melanjutkan 

karyanya seperti melakukan 

rekaman di studio, workshop, 

dan lainnya. 
Sebagai penutup, Alika 

ingin mengajak masyarakat 

untuk kembali melakukan 

traveling ke destinasi wisata 

domestik. Akan tetapi, ia 

mengingatkan agar para 

wisatawan tetap menjalankan 

protokol kesehatan yang ketat 

saat bepergian demi 

keamanan wisatawan, masyar-

akat, dan pelaku usaha 

ekonomi kreatif setempat. 

Alika juga mengajak masyar-

akat untuk turut meramaikan 

desa wisata. Menurutnya, 

turis lokal dan mancanegara 

dapat mempelajari lebih 

dalam mengenai sejarah 

dan budaya Indonesia 

dengan mengunjungi 

desa wisata.



TRAVEL BITE

erasal dari bahasa Manggarai, Nusa 
Tenggara Timur, Mai Cenggo diartikan 
sebagai mari mampir atau mari singgah. 
Akan tetapi “Cenggo” sendiri jarang 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Kata yang biasa digunakan adalah “Mai”, 
Mai Hang, yang berarti mari makan. 

Nama tersebut dipilih karena bersamaan dengan 
bisnis kuliner dan ajakan untuk mengunjungi resto-
ran ini. Restoran ini terletak di jalan Alo Tani, Kompl-
ek BTN-Bandara, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, 
Kabupaten Manggarai Barat. Restoran ini hanya 
berjarak satu kilometer dan hanya membutuhkan 
5-10 menit perjalanan dari Bandara Komodo. Berdir-
inya restoran ini ditujukan untuk memenuhi kebutu-
han dari para wisatawan. Kawasan Labuan Bajo 
diproyeksikan oleh pemerintah sebagai destinasi 
pariwisata premium kelas dunia, sehingga memiliki 
potensi daya tarik para wisatawan dari berbagai 
negara. Proyeksi ini mendorong pendiri Pondok Mai 
Cenggo untuk mengisi kebutuhan para wisatawan 
dengan cita rasa nusantara. 

Pondok Mai Cenggo mengadopsi konsep 
Nusantara, dimulai dari nama dan dekorasinya. 
Salah satu dekorasi yang unik adalah patung 
Komodo. Komodo diangkat menjadi salah satu ciri 
khas restoran karena reptil besar itu menjadi daya 
tarik untuk pariwisata Labuan Bajo dan Taman 
Nasional Komodo. Ciri khas lain dapat dilihat dari 
hiasan lampu, mengingat Labuan Bajo sebagai kota 
penghasil ikan kerapu/sunu. Ciri khas utama terlihat 
dari bangunan restoran yang menyerupai rumah 
adat.

Dalam pilihan menu, Pondok Mai Cenggo meng-
hadirkan masakan seafood, ayam, bebek, dan 
sayur-sayuran. Selain makanan, Pondok Mai Cenggo 
menawarkan menu minuman berupa minuman 
bersoda, kopi, dan es krim. Pondok Mai Cenggo 
juga dikenal dari es krimnya, beberapa menu es krim 
pilihan pengunjung adalah es krim rebok yang 
terbuat dari gula rebok, es krim komodo khas labuan 
bajo, es krim kopi, dan menu es krim lainnya. Menu 
yang ditawarkan Pondok Mai Cenggo memiliki 
harga yang variatif dan terjangkau. Es krim Pondok 
Mai Cenggo merupakan salah satu menu yang 
cukup dikenal masyarakat, dan menjadi daya tarik 
bagi pengunjung dan menikmati hidangan Pondok 
Mai Cenggo.

Hampir semua menu menjadi favorit pengun-
jung, karena cita rasa nusantara dan seafood-nya 
yang segar. Selain menu perorangan, Pondok Mai 
Cenggo menyediakan paket makanan untuk grup 
dalam rangka menyambut tamu yang datang dalam 
kelompok besar. Pondok Mai Cenggo juga membu-
ka restorannya untuk acara spesial seperti arisan, 
tunangan, akad nikah, pertemuan kantor, dan acara 
lainnya. Bangunan Pondok Mai Cenggo yang meng-
adopsi ruangan terbuka membolehkan tamu untuk 
merasakan ruangan yang lapang, sehingga dapat 
digunakan untuk berbagai acara.
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Pondok
Mai Ceng’go
Tempat Singgah Khas Nusantara

di Labuan Bajo

B

Pembukaan pada bulan Desember 2019 cukup menjadi 
tantangan bagi Pondok Mai Cenggo hal ini dikarenakan 
oleh pandemi. Bahkan pada tahun 2020, Pondok Mai 
Cenggo diharuskan tutup dari bulan April sampai dengan 
Juli hingga terpaksa merumahkan karyawan. Pada bulan 
Agustus, Pondok Mai Cenggo dapat membuka kembali 
restorannya dengan membatasi pengunjung. 

Oleh karena itu terjadi penurunan yang sangat signi-
fikasn jika dibandingkan periode bulan Januari-Juli tahun 
ini dengan tahun lalu, maka ada penurunan yang sangat 
signifikan hingga mencapai pengurangan wisatawan 
sampai separuhnya.

Dalam upaya bertahan dalam kondisi tak menentu, 
Pondok Mai Cenggo melakukan penghematan dari beber-
apa sisi. Salah satunya dari pengeluaran operasional dan 
dilakukan subsidi silang dengan beberapa usaha mereka. 
Selain itu Pondok Mai Cenggo membuat kebijakan baru 

untuk karyawan yaitu dapat tinggal di mess yang disedia-
kan. Meski begitu, selama PPKM Pondok Mai Cenggo 
dapat terus berjuang tanpa harus melakukan pengurangan 
karyawan. Kebijakan yang dijalankan pun dilakukan dengan 
adanya persetujuan bersama.

Pondok Mai Cenggo berharap agar Kemenparekraf 
dapat menambah program-program untuk pelaku pariwisa-
ta dan ekonomi kreatif. Selaku pelaku usaha, Pondok Mai 
Cenggo memberi saran untuk membuat sesi konsultasi 
dalam upaya untuk menampung masalah yang dihadapi 
oleh para pelaku usaha dan membuat komunikasi dua arah. 
Konsultasi dan komunikasi ini diharapkan dapat memboleh-
kan Kemenparekraf untuk mengetahui langsung kesulitan 
yang dialami oleh para pelaku usaha di lapangan, serta 
membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan 
UMKM mereka.
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Pembukaan pada bulan Desember 2019 cukup menjadi 
tantangan bagi Pondok Mai Cenggo hal ini dikarenakan 
oleh pandemi. Bahkan pada tahun 2020, Pondok Mai 
Cenggo diharuskan tutup dari bulan April sampai dengan 
Juli hingga terpaksa merumahkan karyawan. Pada bulan 
Agustus, Pondok Mai Cenggo dapat membuka kembali 
restorannya dengan membatasi pengunjung. 

Oleh karena itu terjadi penurunan yang sangat signi-
fikasn jika dibandingkan periode bulan Januari-Juli tahun 
ini dengan tahun lalu, maka ada penurunan yang sangat 
signifikan hingga mencapai pengurangan wisatawan 
sampai separuhnya.

Dalam upaya bertahan dalam kondisi tak menentu, 
Pondok Mai Cenggo melakukan penghematan dari beber-
apa sisi. Salah satunya dari pengeluaran operasional dan 
dilakukan subsidi silang dengan beberapa usaha mereka. 
Selain itu Pondok Mai Cenggo membuat kebijakan baru 

untuk karyawan yaitu dapat tinggal di mess yang disedia-
kan. Meski begitu, selama PPKM Pondok Mai Cenggo 
dapat terus berjuang tanpa harus melakukan pengurangan 
karyawan. Kebijakan yang dijalankan pun dilakukan dengan 
adanya persetujuan bersama.

Pondok Mai Cenggo berharap agar Kemenparekraf 
dapat menambah program-program untuk pelaku pariwisa-
ta dan ekonomi kreatif. Selaku pelaku usaha, Pondok Mai 
Cenggo memberi saran untuk membuat sesi konsultasi 
dalam upaya untuk menampung masalah yang dihadapi 
oleh para pelaku usaha dan membuat komunikasi dua arah. 
Konsultasi dan komunikasi ini diharapkan dapat memboleh-
kan Kemenparekraf untuk mengetahui langsung kesulitan 
yang dialami oleh para pelaku usaha di lapangan, serta 
membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan 
UMKM mereka.
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Pembukaan pada bulan Desember 2019 cukup menjadi 
tantangan bagi Pondok Mai Cenggo hal ini dikarenakan 
oleh pandemi. Bahkan pada tahun 2020, Pondok Mai 
Cenggo diharuskan tutup dari bulan April sampai dengan 
Juli hingga terpaksa merumahkan karyawan. Pada bulan 
Agustus, Pondok Mai Cenggo dapat membuka kembali 
restorannya dengan membatasi pengunjung. 

Oleh karena itu terjadi penurunan yang sangat signi-
fikasn jika dibandingkan periode bulan Januari-Juli tahun 
ini dengan tahun lalu, maka ada penurunan yang sangat 
signifikan hingga mencapai pengurangan wisatawan 
sampai separuhnya.

Dalam upaya bertahan dalam kondisi tak menentu, 
Pondok Mai Cenggo melakukan penghematan dari beber-
apa sisi. Salah satunya dari pengeluaran operasional dan 
dilakukan subsidi silang dengan beberapa usaha mereka. 
Selain itu Pondok Mai Cenggo membuat kebijakan baru 

untuk karyawan yaitu dapat tinggal di mess yang disedia-
kan. Meski begitu, selama PPKM Pondok Mai Cenggo 
dapat terus berjuang tanpa harus melakukan pengurangan 
karyawan. Kebijakan yang dijalankan pun dilakukan dengan 
adanya persetujuan bersama.

Pondok Mai Cenggo berharap agar Kemenparekraf 
dapat menambah program-program untuk pelaku pariwisa-
ta dan ekonomi kreatif. Selaku pelaku usaha, Pondok Mai 
Cenggo memberi saran untuk membuat sesi konsultasi 
dalam upaya untuk menampung masalah yang dihadapi 
oleh para pelaku usaha dan membuat komunikasi dua arah. 
Konsultasi dan komunikasi ini diharapkan dapat memboleh-
kan Kemenparekraf untuk mengetahui langsung kesulitan 
yang dialami oleh para pelaku usaha di lapangan, serta 
membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan 
UMKM mereka.

Meski Pondok Mai Ceng’go 
berdiri pada masa pandemi, 
pihak restoran tetap berusaha 
memberikan pelayanan
yang terbaik kepada
para pengunjung.
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Naura
K. Hakim

     Keselarasan dan Harmoni
Antar Alam dan Budaya

erasakan dunia kerja sejak 
awal, Naura K Hakim menya-
dari akan tanggung jawab 

dalam keluarga. Wanita kelahiran 21 
Oktober 2000 ini mengikuti audisi 
salah satu majalah yang cukup dikenal 
pada tahun 2016. Majalah tersebut 
menjadi batu loncatannya untuk 
bekerja, meski saat itu Naura masih 
menduduki bangku SMA. 

Pada tahun 2019, Naura tergabung 
dalam salah satu modelling agency. 
Dalam karir modelling, Naura sering 
melakukan photoshoot di alam terbu-
ka. Kisah menarik yang Naura alami 
adalah saat melakukan photoshoot di 
salah satu pantai di Yogyakarta. 
Kondisi pantai saat itu sangat sepi, 
sehingga hanya ada Naura bersama 
kru liputan. Ketika sedang beristirahat 
di tengah waktu liputan, Naura duduk 
terdiam di pinggir pantai dan merasa-
kan kedamaian yang mendalam. 
Naura hanya terfokus pada suara 
ombak pantai, burung yang berkicau 
dan situasi pantai yang tenang, 
hingga ia merasa hanya seorang diri 
saja di pantai itu. Momen itu berhenti 
saat salah satu kru memanggil Naura 
untuk melanjutkan liputan. Sejak saat 
itu, Naura jatuh cinta dengan alam, 
terutama dengan pantai di Yogyakar-

ta. 
Meski jatuh cinta dengan pantai 

di Yogyakarta, menurutnya, ia 
tidak bisa memilih antara 

gunung atau pantai. Naura 
berpendapat bahwa setiap 

destinasi wisata di Indonesia 
mempunyai keindahannya 

masing-masing. “Menurut 
aku semua kota, semua 

negara, itu memiliki perbedaan dan 
itu semua menarik.” ucap Naura. 

Akan tetapi jika ada pilihan lain, 
Naura lebih memilih destinasi wisata 
pantai yang memiliki perjalanan yang 
menantang dengan jalan berliku dan 
berkontur seperti bukit dan lembah.

Dari sejumlah destinasi wisata 
yang pernah ia kunjungi, Naura 
mengaku kota yang paling berkesan 
baginya adalah Yogyakarta dan 
Labuan Bajo. Ia merasa sangat 
nyaman saat berkunjung dan 
singgah di Yogyakarta. Ia mengata-
kan banyak makanan dan kerajinan 
tangan yang dijual dengan harga yang 
terjangkau. Daerah Yogyakarta juga 
kaya akan destinasi wisata alam 
berupa gunung, pantai, dan 
tempat-tempat kesenian. 

Selanjutnya, Labuan Bajo juga 
berkesan bagi Naura oleh karena 
pengalaman uniknya saat berma-
lam di kapal pinisi. Menginap di 
kapal pinisi menjadi sebuah hal 
yang baru bagi Naura, karena hal 
pertama yang ia lihat saat mem-
buka matanya adalah laut. 
Selama menginap, Naura dapat 
menikmati sunrise dan sunset 
tanpa adanya halangan dari bangu-
nan, hanya terlihat horizon laut di 
sekeliling pemandangan. Layaknya 
hidup dalam dongeng, Naura 
menikmati kesehariannya di pinisi, 
seperti mencari makan dengan cara 
memancing, dan berenang di sekitar 
kapal. Pengalaman Naura saat mengi-
nap di kapal pinisi merupakan salah 
satu program Kemenparekraf bersa-
ma Garuda yaitu Sea Safari Cruise 
pada bulan Desember 2020. 

M
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Menurut aku,
semua kota, semua negara,
itu memiliki perbedaan
dan itu semua menarik.
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Pada satu kesem-
patan, Naura bersa-

ma kru liputan juga 
sempat mengunjungi 

Kawah Ijen di Banyuwangi 
untuk melakukan photoshoot. 
Untuk mencapai puncak 
Kawah Ijen, diperlukan waktu 
tempuh selama 3-4 jam 

perjalanan. 
Namun, di tengah perjalanan 

tersebut, Naura mengalami cidera 
pada kakinya. Meski begitu, ia 
bersikeras untuk tetap menyelesai-
kan perjalanan menuju puncak 
walau dengan usaha yang lebih 
besar dari sebelumnya. Usaha itu 
pun berbuah baik, Naura dan 
kelompoknya berhasil mencapai 
puncak Kawah Ijen dengan 
selamat. Ia merasa jerih payahnya 
seolah-olah ‘terbayar’ dengan 
pemandangan menakjubkan di 
puncak Kawah Ijen. 

Kota Medan juga menyimpan 
keindahan tersendiri bagi Naura. 
‘Bertemunya’ beragam adat dan 
budaya seperti Batak, Melayu, 
Jawa, India, dan Tiongkok, mem-
buat Medan menjadi kota yang 
unik dan berwarna. Hal ini juga 
membuat Medan menjadi ‘surga’ 
kuliner yang dapat membuat 
para pengunjung terkesima. 
Banyaknya pengalaman dan 
kesan menarik saat mengun-

jungi destinasi wisata di 
Indonesia membuatnya 

semakin jatuh cinta 
dengan traveling.

M e n d e n g a r 
akan Program Desa 
Wisata, Naura melihat 
sisi positif bagi penduduk 
setempat. Menurutnya, 
program ini dapat menjadi 
salah satu cara untuk mening-
katkan nilai ekonomi dari setiap 
desa wisata. 

Ia juga menambahkan para 
penduduk setempat dan peman-
du wisata perlu mematangkan 
persiapan lokasi, dan memastikan 
turis yang berkunjung dapat 
menghargai kebudayaan setem-
pat sehingga terdapat keselarasan 
dan harmoni antar alam dan 
budaya.

Sebelum pandemi, Naura lebih 
banyak menghabiskan waktu 
weekday untuk kuliah, dan week-
end untuk bekerja diluar kota. 
Akan tetapi, dengan adanya 
pandemi ia lebih banyak mengha-
biskan waktu di rumah untuk 
menjalankan kuliah daring, bero-
lahraga, hingga memasak. 

Menanggapi kondisi pariwisa-
ta Indonesia saat ini, Naura 
bersimpati dengan para pengusa-
ha yang bergantung dengan 
keberlangsungan industri 
pariwisata. Ia berharap berbagai 
usaha yang dilakukan oleh 
pemerintah dapat membang-
kitkan kembali sektor 
pariwisata, diiringi dengan 
terjaganya kelestarian dan 
keindahan dari alam dan 
budaya sekitar.
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Destinasi
CHSE

Health &
Hygiene

Kit

Membeli
Produk
UMKM

Tips Berwisata Aman4
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CREATIVEPRENEUR

Michael
WHYAG

emiliki panggilan Chef Michael, 
pria yang memiliki nama asli 
Michael Irawan ini telah menggelu-
ti bidang gastronomi selama 24 
tahun sejak 1997. Gastronomi atau 
tata boga merupakan seni atau 
ilmu akan konsumsi yang baik 
(good eating).

Chef Michael membagikan 
kisah inspiratif awal mula ia melihat 
sosok seorang “chef” dalam 
hidupnya, yaitu ayahnya. Chef 
Michael berasal dari keluarga 
sederhana, seorang anak lelaki 
dari 11 bersaudara. Ayahnya 
dikatakan selalu menemukan cara 
yang unik untuk memasak meski-
pun terdapat keterbatasan bahan, 
uang, dan waktu. Sang ayah selalu 
mengatakan “I'll make a magic for 
you", dan Chef Michael kemudian 
menunggu dengan bahagia hasil 
masakan ayahnya.  

Menurut Chef Michael,  hasil 
masakan ayahnya terbilang inova-
tif, seperti contohnya daun 
singkong karet yang bersifat 
toxicant dapat diolah menjadi gulai 
daun singkong yang lembut. Saat 
memasak udang, ayahnya tak lupa 
untuk menyisihkan kulit udang. 
“Kelezatan udang terletak di 
kulitnya”, ucap ayahnya. Kulit 
udang tersebut kemudian direbus, 
ditumbuk, dan disaring sehingga 
menjadi shrimp broth yang dapat 
digunakan untuk berbagai jenis 
masakan. 

Sang ayah menjadi tokoh 
penting dalam hidup Chef Michael 
yang mengajarkannya kreativitas 
dan survival tanpa batas. Hal ini 
menumbuhkan keberanian yang ia 
butuhkan untuk mendirikan resto-
ran miliknya sendiri. Ia memilih 
Jepang sebagai tema restorannya 
karena masyarakat Indonesia 
dinilai sudah akrab dengan masa-
kan Jepang, dan di tempat ia 
tinggal, yaitu di daerah Labuan 
Bajo, belum banyak penyedia 
makanan bertema Jepang yang 
terjangkau.

M
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Mikisu Izakaya merupakan 
sebuah restoran yang ia dirikan, 
sekaligus sebuah media untuk 
menyalurkan ilmu gastronomi dan 
visi serta misi dari seorang Chef 
Michael. Restoran ini juga ia 
dirikan untuk memenuhi kebutu-
han warga yang tinggal di daerah 
Labuan Bajo akan makanan 
modern dan lintas bangsa. 

Chef Michael mengungkapkan 
keunikan dari restorannya terletak 
pada bahan makanan yang 
digunakan untuk setiap masakann-
ya. Dengan adanya keterbatasan 
persediaan bahan makanan di 
Labuan Bajo seperti kombu, 
katsuoboshi, mirin, sake, dan toga-
rashi, ia memutuskan untuk 
mengolah bahan tersebut 
berdasarkan referensi dan literatur 
dari resep tradisional Jepang dari 
zaman Edo/Tokigawa (江戸時代 
1603-1867).  Hal ini ia lakukan 
untuk mempertahankan keistime-
waan dari setiap masakan yang 
disajikan. 

“
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Chef Michael berharap agar masyar-
akat memiliki pemahaman mengenai geo-
grafis yang lebih baik. “Makanan merupa-
kan artefak yang masih hidup dari prase-
jarah hingga kini. Dengan mempunyai pe-
mahaman dalam penciptaan sebuah 
makanan, maka harus memahami letak 
geografis, lini masa sejarah, dan pergera-
kan migrasi tiap bangsa. Jika ditelusuri 
lebih dalam, maka tidak ada masakan 
yang orisinil, bahkan Gudeg sekalipun. 
Akan tetapi, kita akan mendapatkan fakta 
menarik bagaimana bangsa India Selatan 
dapat membuat pengaruh untuk masakan 
Indonesia sejak zaman dahulu,” ujarnya. 

Mikisu Izakaya menawarkan berbagai 
jenis menu dengan tiga menu utama yaitu 
Katsu, Makimono, dan Ramen. Menu 
Katsu mencakup makanan yang terbuat 
dari aneka daging yang dilumuri tepung 
panir, kemudian digoreng hingga matang. 
Berbagai jenis katsu tersedia di restoran 
ini seperti Torikatsu, Cheese Katsu dan 
Fish Katsu. Menu Makimono menyuguh-
kan berbagai jenis sushi yang dibalut nori, 
baik sushi tradisional maupun fusion. 
Menurut Chef Michael, spesialisasi Mikisu 
Izakaya terletak pada hidangan ramen, 
salah satunya adalah Shoyu Ramen 
dengan tingkat kepedasan yang dapat 
disesuaikan dengan selera pelanggan. 

Beberapa menu favorit pengunjung 
mencakup Torikatsudon, Curry Katsu, 

Cheese Katsu, dan Omurice. Torikat-
su merupakan salah satu lauk 

utama berbahan dasar 
daging ayam yang 

dibalut oleh 
tepung roti

sehingga daging ayam terasa lebih 
renyah dan kaya akan rasa. Lalu pada 
menu Curry Katsu terdapat tambahan 
daging ayam goreng tepung dengan 
bumbu Japanese Curry yang dilengkapi 
dengan irisan kentang dan wortel. Sedan-
gkan pada hidangan Cheese Katsu ditam-
bahkan keju di bagian tengah katsu, seh-
ingga terdapat keju yang meleleh pada 
tiap gigitan. Selanjutnya, menu Omurice 
merupakan hidangan telur omelette yang 
lembut dan dibalut oleh nasi goreng yang 
tentunya menggugah selera. 

Chef  Michael mengakui  ia sangat  
jatuh cinta  kepada  berbagai  jenis  
olahan  tahu,  bahkan menurut cerita 
ibunya,  ia telah  mencicipi dan mengkon-
sumsi  tahu  sejak  umur  dua  tahun.  Ia 
mendeskripsikan  tahu  sebagai  makanan  
yang memiliki  protein  lembut,  tingkat  
kegurihan  yang subtle,  dan  dapat  diolah  
menjadi  apa  saja  dan dimana  saja.  Tahu  
juga  mudah untuk  dibuat  sendiri di 
rumah,  cukup dengan menambahkan  
larutan acidity pada susu kedelai. Berb-
agai jenis hidangan tahu  seperti  pepes  
tahu,  tahu  goreng  setengah matang,  
tahu  rebus,  tahu  gejrot,  mapo  tofu, dan 
agidashi tofu sangat digemari oleh Chef 
Michael. 

Chef Michael turut berpesan bagi 
para pelaku usaha bahwa dalam upaya 
memulihkan ekonomi kreatif Indonesia, 
setiap pelaku usaha sebaiknya memiliki 
kreativitas yang berdasar atas survey dan 
studi kelayakan. Komponen-komponen 
tersebut memainkan peran penting yang 
menjadi kunci survival dan kemajuan 
usaha.
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ersamaan dengan Hari Pariwisata 
Dunia, Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif (Kemen-

parekraf / Baparekraf) mengadakan 
kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rako-
rnas) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021 
dalam rangka membahas strategi perce-
patan, pemulihan, dan pertumbuhan 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi kreatif, Sandiaga Salahuddin 
Uno, membuka Rakornas Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif yang dilakukan secara 
daring dari Balairung Soesilo Soedirman, 
Gedung Sapta Pesona pada hari Senin, 27 
Oktober 2021. Pada saat yang sama, 
Sandiaga menjelaskan bahwa sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia 
terkena dampak yang signifikan akibat 
pandemi, pada tahun 2020 kunjungan 
wisatawan mancanegara turun sebesar 75 
persen. Dampak penurunan tersebut 
berbanding lurus dengan penurunan 
devisa sebesar 79,15 persen, sedangkan 
jika dibandingkan dengan tahun 2019, 
devisa sebelum pandemi, dapat menca-
pai 16,9 miliar dolar AS.

“Yang tadinya devisa pariwisata ada di 
posisi dua setelah minyak dan gas bumi, 
sekarang hanya 3,54 miliar dolar AS atau 
kurang lebih turun 80 persen. Ini yang 
disebut sebagai penurunan yang sangat 
fenomenal dan membutuhkan resiliensi 
dan kebijakan yang sangat tepat sasaran, 
tepat manfaat, dan tepat waktu untuk 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” 
kata Menparekraf Sandiaga.

Oleh karenanya, Menparekraf Sandia-
ga menentukan target pada tahun 2022 
nilai devisa pariwisata dan kontribusi PDB 
harus lebih ditingkatkan, nilai ekspor 
produk ekonomi kreatif juga ditargetkan 
sebesar Rp.16,83 triliun dikarenakan Indo-
nesia menduduki peringkat ke tiga dunia 
setelah Hollywood dari Amerika dan 
K-Pop dari Korea Selatan. Selain itu, 
target penambahan wisatawan domestik 
dan mancanegara, dan penyerapan 
tenaga kerja parekraf juga diharapkan 
dapat kembali pulih dengan tujuan 
mengembalikan situasi pariwisata Indone-
sia. 

Peningkatan
Resiliensi dan
Daya Saing
Usaha
B

IT IS SAID

Dengan Rakornas ini 
kita bersatu padu untuk 
memperluas daya tahan 
kita, daya saing, dan 
menciptakan lapangan 
kerja seluas-luasnya.

“
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“Mudah-mudahan kita bisa mem-
berikan signal confidence, sehingga 
bulan-bulan selanjutnya Bali bisa 
dibuka kembali dan mampu mengger-
akkan wisatawan nusantara yang 
menjadi andalan kita. Sehingga total 
34 juta ekosistem pariwisata dan 
ekonomi kreatif bisa kita capai,” kata 
Sandiaga.

Program vaksinasi COVID-19 dan 
sertifikasi InDOnesia Care kian diper-
cepat oleh Kemenparekraf. Tak luput 
juga program Kemenparekraf lainnya 
seperti Bantuan Insentif Pemerintah, 
Apresiasi Kreasi Indonesia, Desa 
Wisata, Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa) 
perlu untuk dilakukan secara maksimal 
agar terbuka peluang usaha dan 
lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Dalam upaya untuk mencapai 
target yang ditentukan, perlu dilaku-
kan implementasi dari tiga pilar utama 
Kemenparekraf yakni inovasi, adaptasi 
dan kolaborasi. Pilar pertama, inovasi, 
dilakukan dengan menghadirkan 
produk yang berkualitas dan berdaya 
saing. Pilar kedua yakni adaptasi 
dengan adanya penerapan protokol 
Kesehatan secara disiplin dan ketat. 
Lalu perlunya kolaborasi dengan unsur 
pentahelix serta stakeholder lainnya, 
karena gerak bersama merupakan 
solusi untuk kita semua dalam masa 
pandemi ini dalam upaya untuk mem-
buka seluruh potensi.

“Tentunya inilah semangat kita 
bersama dan mudah-mudahan 

dengan Rakornas ini kita bersatu padu 
untuk memperluas daya tahan kita, 
daya saing dan menciptakan lapangan 
kerja seluas-luasnya,” ujarnya.

 Rakornas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif 2021 turut dihadiri oleh Ment-
eri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian, Airlangga Hartanto; 
Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Wakil 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoe-
soedibjo; Wakil Menteri Luar Negeri, 
Mahendra Siregar; Wakil Menteri 
Kesehatan, Dante Saksono Harbu-
wono; Wakil Menteri Perdagangan, 
Jerry Sambuaga; Wakil Menteri 
Hukum dan HAM, Edward Omar 
Sharif; Dirjen Informasi dan Komunika-
si Publik Kominfo, Usman Kansong; 
dan seluruh peserta.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuan-
gan menyampaikan bahwa pihaknya 
siap untuk mendukung pengemban-
gan sektor pariwisata dan perekono-
mian Indonesia agar dapat kembali 
bangkit. 

“Diharapkan nantinya akan dapat 
mengembangkan pariwisata dan 
ekonomi kreatif dari tiga aspek, yaitu 
aksesibilitas, atraksi, dan amenitas, 
serta dari sisi 2P yaitu promosi dan 
partisipasi pelaku swasta. Kita tentu 
juga ingat Presiden mengharapkan 
destinasi pariwisata yang prioritas 
harus betul-betul siap. Jadi pemban-
gunan lima destinasi super prioritas 
diharapkan telah betul-betul 
memenuhi level kesiapan,” katanya.

Penyiapan lima destinasi super 
prioritas tersebut merupakan program 
kolaborasi antar pemerintah/lembaga 
dan stakeholder yang terkait dikarena-
kan anggaran pemulihan pariwisata 
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tidak hanya dialokasikan untuk Kemenparekraf. Sebagai 
contohnya pembangunan akses jalan, merupakan alokasi 
anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) dan revitalisasi destinasi wisata berseja-
rah seperti Borobudur menjadi anggaran Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendik-
budristek).

Pada Rakornas Pariwisata dan Ekonomi kreatif 2021, 
Kemenparekraf melakukan penandatanganan nota kesepa-
haman bersama/Memorandum of Understanding (MoU) 
dengan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam upaya 
untuk meningkatkan pemanfaatan informasi meteorologi, 
klimatologi dan geofisika dalam pariwisata dan ekonomi 
kreatif serta berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian 
dan pertolongan bagi pengembangan kepariwisataan dan 
ekonomi kreatif. Penandatanganan MoU ini dilakukan 
secara hibrid oleh Menparekraf Sandiaga dengan kepala 
BMKG, Dwikornita Karnawati dan Kepala Basarnas, Henri 
Alfiandi.

“Saya yakin kerja sama ini memegang andil yang sangat 
penting untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi 
seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan 
kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan 
semoga kerja sama kami dengan BMKG dan Basarnas dapat 
terus terjalin dengan baik, sehingga kita bisa mencapai 
kepulihan kita,” kata Sandiaga. 

Sementara Dwikornita Karnawati selaku Kepala BKMG 
berharap bentuk kerja sama ini dapat memperkokoh 
pariwisata tanah air agar dapat lebih tangguh dan tumbuh. 
Henri Alfiandi selaku kepala Basarnas memiliki harapan 
yang tak jauh berbeda yaitu nota kesepahaman ini dapat 
memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indone-
sia.

Sementara pada kesempatan lain, Kemenparekraf 
melalui Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi 
sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Pelanggaran 
Kekayaan Intelektual Produk Ekraf, Ari Juliano, turut 
menyaksikan penandatanganan MoU antara Tokopedia 
dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang digelar 
secara daring. Kerja sama ini diharapkan dapat mengatasi 
pembajakan produk ekonomi kreatif (dalam hal ini buku) 
yang dijual dalam platform digital yaitu Tokopedia.

“Kami menyambut bahagia dengan adanya kesepaha-
man antara Tokopedia dan IKAPI untuk menanggulangi 
pelanggaran hak cipta di platform digital dan juga nantinya 
akan ada program kampanye dan edukasi terkait dengan 
wawasan literasi baca tulis,” ungkap Ari Juliano. 

Pembangunan lima 
destinasi super prioritas 
diharapkan telah 
betul-betul memenuhi 
level kesiapan.

“
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erletak di 
ke c amat an 

A b iansemal,  
Badung, Green 

Village hanya 
berjarak 30 menit 

dari pusat kota Ubud 
dan menyajikan pemandan-

gan tepi Sungai Ayung yang 
indah. Green Village telah menjadi 
salah satu destinasi wajib bagi wisata-
wan domestik maupun mancanegara 
karena desain arsitekturnya yang unik 
dan komunitasnya yang dinamis.

Asal mula berdirinya Green Village 
berawal dari dibangunnya Green 
School pada tahun 2008 oleh John 
Hardy dan istrinya, Cynthia Hardy. 
Sesuai dengan namanya, sekolah ini 
mengusung konsep sustainable yang 
tersusun dari bambu dengan desain 
bangunan yang terbuka tanpa adanya 
tembok, beton, maupun kaca sehing-
ga Green School kemudian dikenal 
sebagai sekolah dengan etos sustaina-
ble yang kuat, praktis dan inovatif.

Pada tahun 2010, putri John Hardy, 
Elora Hardy bersama tim arsitek 
IBUKU mulai membangun Green 
Village yang terinspirasi dari Green 
School. Mengusung konsep luxury 
sustainable living, bangunan Green 
Village memiliki desain yang indah 
tanpa merusak atau mengganggu 
alam sekitar.

Saat ini Green Village memiliki 18 
buah properti, dan tiap properti 
dimiliki oleh masing-masing individu 
dari berbagai negara. Awalnya, 
pembangunan Green Village hanya 
ditujukan bagi anggota keluarga 
Green School saja. Akan tetapi, 
banyaknya wisatawan yang tertarik 
dan berkunjung untuk melihat desain 
rumah pada akhirnya mengubah misi 
dari Green Village.

Setiap bangunan dirancang untuk 
mengikuti kontur alami dari lingkun-
gan sekitar dengan fokus pemandan-
gan ke tepi sungai. Green Village 
berhasil menciptakan ruang hidup 
yang indah, juga tempat menginap 
dengan kenyamanan dalam kemewa-
han yang menyatu dengan alam 
sekitar. Pihak Green Village mengata-
kan tempat ini cocok bagi seseorang 
yang tertarik dengan bidang arsitek-
tur, desain, dan fotografi.

T
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Green Village
mengusung konsep
luxury sustainable living
tanpa merusak atau
mengganggu alam sekitar.

“
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Selain penginapan, Green Village 
juga menawarkan sejumlah program 
kegiatan bagi para pengunjung seper-
ti Green Village Tour, Bamboo Course 
Rindik Instrument, Bamboo Course 
Model Making, dan Bamboo Course 
Joinery Technique. 

Sebagai upaya untuk menjaga 
privasi dan kenyamanan para peng-
huni Green Village, pihak manajemen 
mengadakan pembatasan jumlah 
pengunjung sebanyak maksimum 20 
pengunjung per hari. Pengunjung 
yang diperbolehkan untuk memasuki 

area Green Village hanyalah individu 
atau kelompok yang sebelumnya telah 
melakukan reservasi untuk menginap 
atau mengikuti aktivitas di dalam area 
Green Village. 

Salah satu langkah utama yang 
mereka ambil dalam mengatasi situasi 
pandemi adalah dengan mengikuti 
program sertifikasi Cleanliness, 
Health, Safety, and Environment 
Sustainability (CHSE) yang diberlaku-
kan oleh Kemenparekraf. Green 
Village telah dinyatakan lulus sertifika-
si CHSE dengan nilai indikator yang 

sempurna. Green Village juga turut 
mendukung program pemerintah 
dengan mengimplementasikan QR 
code PeduliLindungi sebagai ‘kartu 
akses pengunjung’ untuk dapat masuk 
ke area Green Village, serta tetap 
memprioritaskan kepuasan dan mem-
berikan pelayanan terbaik mereka 
dengan  menjalankan protokol 
kesehatan COVID-19.

Sebagai salah satu pelaku usaha 
pariwisata, Green Village turut 
berharap agar sektor pariwisata Indo-
nesia dapat bangkit kembali. O
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Belakangan ini, Labuan Bajo menjadi tujuan destinasi 
wisata popular oleh para wisatawan lokal. Masyarakat 
Kabupaten Manggarai Barat terdiri atas beragam suku, 
seperti suku Manggarai dan Bajo. Sementara mayoritas 
penduduk di Labuan Bajo adalah suku Bajo. Selain bahasa 
resmi nasional bahasa Indonesia, penduduk juga menggu-
nakan bahasa Manggarai dengan dialek Manggarai Barat.

Labuan Bajo merupakan kawasan di provinsi Nusa Teng-
gara Timur, Indonesia, yang memiliki berbagai jenis keinda-
han flora dan fauna. Salah satu keunikan dari daerah ini 
adalah adanya spesies biawak besar bernama Komodo. 
Bahkan tempat penangkarannya, Taman Nasional Komodo, 
sempat terpilih menjadi New 7 Wonders of Nature oleh 
New 7 Wonders Foundation pada tahun 2012. 

Taman Nasional Komodo adalah satu-satunya habitat 
Komodo di dunia. Oleh karena itu, wilayah Labuan Bajo 
termasuk dalam program “10 Bali Baru” sebagai Destinasi 
Super Prioritas (DSP). Selain itu, Labuan Bajo juga menyim-
pan berbagai keindahan alam seperti objek wisata Pink 
Beach atau Pantai Pink, Manta Point, Pulau Padar, Pulau 
Kelor, dan Kampung Melo.

Taman nasional ini merupakan tempat bernaung bagi 
spesies Komodo sejak tahun 1980 dan terus 
dijaga hingga sekarang. Spesies Komodo (Vara-
nus komodoensis) adalah spesies reptil purba 
yang langka dan hampir punah. Hewan 
Komodo dapat dikenali sebagai reptil 
besar menyerupai kadal raksasa 
yang meiliki panjang 2-3 meter dan 
berat dapat mencapai 165 kg atau 
100 kg saat perut kosong. 
Sebagai predator, Komodo 
dapat berlari hingga 18-20 
km/jam dan memiliki senjata 
yaitu  bakteri pada liurnya 
untuk melumpuhkan mangsan-
ya. Oleh karena itu, setiap 
rombongan pengunjung akan 
dipandu oleh pemandu lokal 
sebagai keamanan.

Taman Nasional Komodo, 
sempat menjadi New 7 Won-

ders of Nature oleh New
7 Wonders Foundation 

pada tahun 2012. 

1. Taman Nasional Komodo

Pesona

Warisan alam dan budaya yang 
menjadi pedoman
pariwisata di 
Labuan
Bajo.

“
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Pulau Komodo menyimpan kejutan 
lain selain Komodo, yaitu pantai indah-
nya yang berwarna merah muda. 
Pantai yang biasa disebut dengan Pink 
Beach mendapatkan warnanya dari 
hewan yang berukuran kecil bernama 
Foraminifera. Hewan ini kemudian 
memberikan pigmen merah pada 
koral-koral yang kemudian terbawa 
ombak menuju pesisir. Biasanya koral 
yang sampai pesisir telah hancur 
menjadi serpihan, butiran-butiran 
halus dan akhirnya bercampur dengan 
pasir, mewarnai pantai menjadi warna 
pink. Pantai ini juga menawarkan 
pengunjung untuk melakukan diving 
atau snorkeling tanpa perlu khawatir 
dengan visibilitas karena pantai ini 
memiliki air yang jernih.

Manta Point merupakan destinasi 
wisata bawah laut terletak antara Pulau 
Rinca dan Pulau Komodo, yaitu Loh 
Liang. Manta Point dapat ditempuh 
hanya 25 menit dari Pink Beach. 
Jernihnya air membolehkan pengun-
jung untuk menikmati pemandangan 
raksasa laut dari kapal maupun bere-
nang bersama. Saat berenang bersa-
ma, pengunjung akan diarahkan oleh 
instruktur untuk memastikan fungsi 
peralatan menyelam, dan mengingat-
kan akan untuk waspada terhadap 
habitat alami Manta Ray ini. Penyelam 
harus waspada dengan habitat alami 
Manta ini memiliki arus yang cukup 
kuat dan banyak ubur-ubur yang 
menjadi makanan Manta. Akan tetapi 
selama pengunjung dan penyelam 
mengikuti instruksi maka akan tetap 
terjaga keamanannya.

3. Pulau Padar2. Pink Beach

Kampung Melo merupakan salah 
satu daerah asli dari Labuan Bajo. 
Kampung ini yang menyimpan berb-
agai nilai budaya lokal, yang merupa-
kan daya tarik utama bagi para 
pengunjung. Para pengunjung dapat 
menikmati wisata kebudayaan masyar-
akat lokal, terutama dengan suasanan-
ya yang sepi dan tenteram, sesuai 
dengan namanya. 

Saat pengunjung mendatangi 
kampung ini, mereka dapat menyaksi-
kan penampilan seni khas daerah itu 
yaitu Tari Caci. Tari Caci merupakan 
bentuk untuk memanjatkan rasa 
syukur kepada Tuhan atas keberhasi-
lan panen dan kebaikan lainnya. 
Dalam tari tersebut, para pemuda 
akan menari sambil membawa cambuk 
untuk mencambuk satu sama lain 
sesuai iringan lagu. Meski penari 
mendapatkan sakit dan memar, ini 
adalah bentuk persembahan terhadap 
para leluhur agar panen kedepannya 
bisa berhasil. Selain Tari Caci, pengun-
jung juga dapat mendatangi rumah 
warga untuk melihat bagaimana 
mereka menjalani keseharian aktivitas 
maupun mempelajari budaya mereka 
secara mendalam.

6. Kampung Melo

Pulau Padar merupakan pulau 
ketiga terbesar di kawasan Taman 
Nasional Komodo, setelah Pulau 
Komodo dan Pulau Rinca. Meski 
termasuk dalam kawasan Taman 
Nasional Komodo, Pulau Padar tidak 
memiliki Komodo. Hewan raksasa 
tersebut pernah hidup di pulau ini, 
namun karena terganggunya rantai 
makanan mengakibatkan hilangnya 
populasi Komodo. 

Kini Pulau Padar biasa dikenal 
pemandangannya yang eksotis. Topo-
grafi tanah yang terjal berupa bukit 
bersatu dengan teluk laut dalam, 
memanjakan mata para pengunjung 
pulau. Pulau Padar memilki iklim yang 
kering dengan semak dan rumput 
yang menutupi pulau, menciptakan 
pemandangan berupa bukit sabana 
yang indah. 

5. Pulau Kelor
Pulau Kelor memiliki keindahan 

alam tersendiri dari pulau pulau lainn-
ya, yaitu pulau menyerupai gunung 
pasir putih dan ombak kecil. Sepinya 
pengunjung dan suasananya mem-
buat Pulau Kelor kerap dijadikan desti-
nasi wisata oleh pasangan karena 
suasananya yang sepi. Ombak yang 
tenang membolehkan para pengun-
jung untuk melakukan snorkeling 
dengan rasa aman, cocok untuk 
pemula yang belum mempunyai 
pengalaman. Para pengunjung dapat 
menikmati pemandangan bawah laut 
dengan berbagai macam ikan dan 
terumbu karang yang berwarna-warni.

4. Manta Point
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Berpikir Positif

dan Tetap Netral

ampir 29 tahun berkarya, grup musik 

NTRL telah mengukir kisah perjalanan 

yang panjang sejak berdiri pada 11 

November 1992. Sejak saat itu pula, 

band ini telah melewati sejumlah trans-

formasi seperti pergantian nama dan anggota 

grup. Band ini membawakan lagu yang memiliki 

aliran atau genre musik alternative rock.

Terbentuknya band NTRL bermula secara 

tidak sengaja saat mereka duduk di bangku 

Sekolah Menengah Atas (SMA), dimana Bagus 

dan Bimo menempuh pendidikan di sekolah 

yang sama. Saat itu, posisi Bagus dalam band 

adalah sebagai vokalis dan bassis, dan Bimo 

memiliki posisi sebagai drummer. Awalnya, 

mereka hanya tampil dengan membawakan 

lagu-lagu dari band lain seperti Led Zeppelin, 

Black Sabbath, dan Jimi Hendrix. Hingga pada 

suatu saat, mereka berkeinginan untuk mencip-

takan lagu sendiri dan mengajak Miten untuk 

bergabung sebagai gitaris. Mereka merilis 

single dan album perdana mereka yang berna-

ma Wa…lah pada tahun 1995 yang  ditayang-

kan di televisi.

Akan tetapi, setelah merilis album Tidak 

Enak (1997) dan album Minggu Ini (1998), Bimo 

memutuskan untuk mengundurkan diri yang 

kemudian posisinya digantikan oleh Eno. 

Formasi baru band ini menghasilkan album 

keempat mereka yang bernama Paten. Hingga 

tak lama setelah itu, Miten mendapatkan 

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di 

Amerika Serikat dan kemudian memutuskan 

untuk mengundurkan diri dari Netral.

Keluarnya dua personil perintis band ini tak 

membuat Bagus dan Eno patah semangat. 

Dengan bantuan pemain gitar tambahan yang 

dikenal dengan nama Apoy, mereka kemudian 

menciptakan album Oke Deh pada tahun 2001. 

Di kala mencari personil baru, NTRL yang pada 

waktu itu masih dikenal dengan nama Netral 

melahirkan album The Best of Netral (2002) 

dengan bantuan Taras sebagai gitaris, dan 

Dessy Fitri sebagai pemain keyboard.

Pada suatu saat, Eno disponsori oleh 

salah satu produsen musik yang menghar-

uskannya berkeliling kota untuk mempro-

mosikan drum bersama sang gitaris dan 

bassis. Di tengah berkeliling kota, Eno 

bertemu dengan Coki yang pada waktu itu 

masih tergabung dalam band Base Jam. Eno 

merasa gaya Coki dalam bermain gitar cocok 

dengan Netral dan kemudian mengajaknya 

untuk bergabung dalam band. Dengan forma-

si grup yang baru, mereka berhasil mencipta-

kan enam album baru yaitu Kancut (2003), 

Hitam (2005), Putih (2005), 9th (2007), The 

Story Of (2009) dan Unity (2012).

Pergantian nama Netral menjadi NTRL 

dikatakan terjadi oleh karena suatu masalah 

yang sempat menimpa mereka di tahun 2012. 

Meski begitu, mereka mengaku nama barunya 

membawa berkah tersendiri hingga berhasil 

kembali mempopulerkan NTRL di mata publik.

Selama situasi pandemi COVID-19, para 

anggota NTRL mengaku mengalami peruba-

han yang signifikan dari banyak sisi seperti 

suasana saat memanggung dan penghasilan 

yang didapat. Sebelum pandemi, NTRL terke-

nal dengan interaksi panggung mereka seperti 

crowd surfing. Namun, sejak pandemi terjadi, 

interaksi dengan penonton sangat dibatasi 

apalagi mereka hanya dapat tampil secara 

online.
Oleh karena hal tersebut, NTRL muncul 

dengan ide cemerlang dalam upaya menduku-

ng bangkitnya pariwisata dan ekonomi kreatif 

Indonesia. Saat berpariwisata, mereka beren-

cana untuk mengunjungi destinasi-destinasi 

wisata untuk membuat video blog atau vlog. 

Upaya ini bertujuan untuk menarik minat 

masyarakat dengan memberi informasi lokasi 

wisata yang belum terkenal atau jarang diliput.

NTRL sepakat bahwa Bali merupakan desti-

nasi wisata favorit mereka untuk refreshing dari 

kehidupan di kota dan untuk mencari inspirasi 

dalam berkarya.

H
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Para anggota band NTRL juga 
memiliki sejumlah wishlist atau desti-
nasi wisata lainnya yang ingin mereka 
kunjungi seperti Gili Trawangan, 
Labuan Bajo, Sorong, dan Raja Ampat.

Masa pandemi tidak menjadi 
halangan bagi grup band NTRL untuk 
terus berkarya, bahkan mereka baru 
saja selesai membuat video klip terba-
ru untuk lagu mereka yang berjudul 
Mantra. Video klip ini menceritakan 
sebuah ‘mantra’, atau simbol seman-
gat untuk tetap menghadapi dan 
menjalani hidup tanpa bersedih. 

“Jangan menyerah dalam kondisi 
pandemi, kita harus berfikir positif,” 
pesan NTRL bagi para pelaku usaha 
dan ekonomi kreatif Indonesia. 
Mereka mengatakan bahwa pikiran 
positif dapat membawa peluang baru  
dan menciptakan ide yang cemerlang 
agar dapat terus bertahan dalam 
kondisi yang tidak mudah ini. Sebagai 
penutup, NTRL juga tidak lupa meng-
ingatkan kita semua untuk mengun-
jungi destinasi wisata lokal agar sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif Indo-
nesia dapat pulih kembali.

Jangan menyerah

dalam kondisi pandemi,

kita harus
berpikir positif.

"



J

kontribusi PDB mencapai 5-6 persen 
dalam beberapa tahun kedepan. 
Ditambah sektor ekonomi kreatif yang 
ditargetkan memberikan sumbangan 
PDB sebesar 11-12 persen kita mem-
berikan kontribusi yang besar 
ditahun-tahun mendatang,” katanya.

Kemenparekraf juga melakukan 
langkah transformatif di bidang SDM, 
karena membangun infrastruktur tidak 
lengkap tanpa membangun SDM-nya. 
Menparekraf Sandiaga juga yakin 
Kemenparekraf akan menghadirkan 
kebijakan yang berkeadilan kepada 
masyarakat dengan cara-cara baru, 
dengan mendorong peningkatan 
pengembangan SDM, sektor ini akan 
berpotensi membuka lapangan kerja 
yang baru dan berkualitas.

“Kami melihat fasilitas sertifikasi 
kompetensi bagi 16.300 SDM parekraf 
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akarta, 15 Juli 2021 - Ment-
eri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, 
mendorong akselerasi penggunaan 
moda digital atau digitalisasi bagi 
Sumber Daya Manusia (SDM) pada 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 
(Parekraf) sebagai upaya pemulihan 
ekonomi di masa pandemi COVID-19 
di Tanah Air.

Menparekraf Sandiaga dalam 
Pra-Rakornas Kemenparekraf dengan 
tema Pilar Pengembangan SDM dan 
Kelembagaan secara virtual, Kamis 
(15/7/2021) menjelaskan, pandemi 
memberikan tantangan berupa 
disrupsi digital yang terjadi pada 
setiap lini, serta memunculkan berb-
agai peluang hingga hilangnya berb-
agai mata pencaharian pada sektor 
parekraf.

“Ini yang menjadi bagian dari 
tantangan akselerasi kita di era digital-
isasi yang berpengaruh bukan hanya 
pada sektor pariwisata namun juga 
seluruh sektor secara luas di sektor 
ekraf. Untuk itu diperlukan pelatihan 
bersinggungan dengan digitalisasi, 
misalnya teknik pembuatan konten 

dan pemasaran berbasis online,” 
katanya.

Dalam Pra-Rakornas Kemen-
parekraf hadir pula Wakil Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela 
Tanoesoedibjo, jajaran Deputi dan 
Staf Ahli Menteri di Lingkungan 
Kemenparekraf, Deputi Bidang 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Kemenkomarvest Oddo RM Manuhu-
tu, hingga Kepala Badan Sertifikasi 
Nasional (BNSP) Kunjung Maseta.

Dalam rangka beradaptasi di 
tengah pandemi ini, Menparekraf 
Sandiaga juga menjelaskan bahwa 
saat ini Kemenparekraf  tidak lagi 
mengejar angka kunjungan wisata-
wan, namun fokus mendorong 
pariwisata berkelanjutan (sustainable 
tourism) atau pariwisata yang lebih 
berkualitas. Saat ini pariwisata berba-
sis alam dan budaya menjadi daya 
tarik sendiri di tengah pandemi. 
Sektor pariwisata menjadi sektor yang 
sangat strategis terbukti pada 2020, 
sumbangsih sektor pariwisata untuk 
PDB tanah air mencapai 4,1 persen.

“Kita pertahankan angka ini, justru 
ingin kita tingkatkan dengan kualitas 
based tourism dan sustainable 
tourism diharapkan bisa memberikan

Menparekraf 
Sandiaga Uno sedang 
melihat penyajian 
makanan penutup.

Seseorang tampak 
sedang memindai QR 
Code.

Proyeksi Pemulihan 
Ekonomi Kreatif 
Indonesia.

Our 
Radar
Siaran Pers:
Menparekraf
Dorong Percepatan 
Digitalisasi SDM 
Parekraf untuk 
Pulihkan Ekonomi 
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akarta, 27 September 2021 
– Bertepatan dengan Hari 
Pariwisata Dunia, Kemente-
rian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) 
menyelenggarakan kegiatan Rapat 
Koordinasi Nasional (Rakornas) 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021 
untuk membahas strategi percepatan 
pemulihan dan pertumbuhan sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin 
Uno, saat membuka kegiatan Rakornas 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 
digelar secara daring, di Balairung 
Soesilo Soedarman, Gedung Sapta 
Pesona, Jakarta, Senin (27/9/2021), 
menjelaskan sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif di Indonesia mengala-
mi kontraksi yang cukup dalam akibat 
pandemi. 

Di tahun 2020, kunjungan wisata-
wan mancanegara turun hampir 75 
persen. Devisa pariwisata yang dihasil-
kan selama tahun 2020 juga menurun 
sebesar 79,15 persen, jika dibanding-
kan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 
16,9 miliar dolar AS.

“Yang tadinya devisa pariwisata 
ada di posisi dua setelah minyak dan 
gas bumi, sekarang hanya 3,54 miliar 
dolar AS atau kurang lebih turun 80 
persen. Ini yang disebut sebagai 
penuruan yang sangat fenomenal dan 
membutuhkan resiliensi dan kebijakan 
yang sangat tepat sasaran, tepat 
manfaat, dan tepat waktu untuk sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata 
Menparekraf Sandiaga.

Oleh karena itu, Menparekraf 
Sandiaga menargetkan di tahun 2022 
nilai devisa pariwisata dan kontribusi 
PDB pariwisata harus lebih ditingkat-
kan, nilai ekspor produk ekonomi 
kreatif juga ditargetkan sebesar 
Rp16,83 triliun, karena Indonesia 
menduduki peringkat ke tiga dunia 
setelah Amerika dengan Hollywood 
dan Korea Selatan dengan K-Pop. 
Selain itu, target dari peningkatan 
jumlah kunjungan wisatawan nusan-
tara dan wisatawan mancanegara, 
serta serapan tenaga kerja parekraf 
juga diharapkan dapat kembali 
tumbuh seiring dengan upaya untuk 
mereaktivasi pariwisata tanah air.

“Mudah-mudahan kita bisa mem-
berikan signal confidence, sehingga 
bulan-bulan selanjutnya Bali bisa 

ini sebagai pengakuan kompetensi 
yang dimiliki dan kita bisa meningkat-
kan daya saing sesuai dengan SKKN. 
Untuk mewujudkan ini semua tentunya 
bukan sekadar fisik saja yang harus 
dibangun, tetapi juga manusianya. 
Oleh karena itu program pelatihan 
dan pendampingan telah disiapkan 
untuk mencetak SDM yang berkuali-
tas, yang mampu memanfaatkan 
peluang usaha dan membuka lapan-
gan kerja seluas-luasnya,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang 
Sumber Daya dan Kelembagaan 
Kemenparekraf Wisnu Bawa Taruna-
jaya menambahkan, ada beberapa 
poin pembahasan dalam pra-rakornas 
yang mengangkat tema besar 
‘Pengembangan Kapasitas SDM Yang 
Unggul dan Berdaya Saing di Era 
Digital untuk Pemulihan dan Pembu-
kaan Peluang Kerja dan Peluang Usaha 
disektor Parekraf’.

Pelaksanaan dan Partisipan 
Acara “PraRAKORNAS: Pilar 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Dan Kelem-
bagaan”.

Pelaksanaan acara 
RAKORNAS 2021 dipimpin 
oleh Menparekraf Sandiaga 
Uno dan Wamenparekraf 
Angela Tanoesoedibyo.

Siaran Pers:
Kemenparekraf Gelar 
Rakornas Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif 
2021

J
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MoU dengan BMKG dan Basarnas

Dalam kesempatan itu, Kementeri-
an Pariwisata dan Ekonomi Kreat-
if/Badan Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif melakukan penandatanganan 
nota kesepahaman bersama (MoU) 
dengan Badan Meteorologi, Klima-
tologi, dan Geofisika (BMKG) dan 
Badan SAR Nasional (Basarnas), 
sebagai upaya untuk meningkatkan 
pemanfaatan informasi meteorologi, 
klimatologi, dan geofisika di bidang 
kepariwisataan dan ekonomi kreatif 
serta berkaitan dengan penyelengga-
raan pencarian dan pertolongan bagi 
pengembangan kepariwisataan dan 
ekonomi kreatif.

Penandatanganan nota kesepaha-
man ini dilakukan secara hybrid oleh 
Menparekraf Sandiaga Uno dengan 
Kepala BMKG, Dwikornita Karnawati 
dan Kepala Basarnas, Henri Alfiandi.

“Saya yakin kerja sama ini 
memegang andil yang sangat penting 
untuk memberi rasa aman dan nyaman 
bagi seluruh pemangku kepentingan 
dalam penyelenggaraan kepariwisa-
taan dan ekonomi kreatif di Indonesia. 
Dan semoga kerja sama kami dengan 
BMKG dan Basarnas dapat terus 
terjalin dengan baik, sehingga kita 
bisa mencapai kepulihan kita,” kata 
Sandiaga.
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dibuka kembali dan mampu mengger-
akkan wisatawan nusantara yang 
menjadi andalan kita. Sehingga total 
34 juta ekosistem pariwisata dan 
ekonomi kreatif bisa kita capai,” kata 
Sandiaga.

Akselerasi program vaksinasi dan 
sertifikasi InDOnesia Care juga terus 
Kemenparekraf masifkan. Kemudian, 
program Kemenparekraf lainnya 
seperti Bantuan Insentif Pemerintah, 
Apresiasi Kreasi Indonesia, Desa 
Wisata, Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa), 
harus dimanfaatkan dengan maksimal, 
sehingga peluang usaha dan 
penciptaan lapangan kerja terbuka 
seluas-luasnya.

Dalam mencapai target yang 
diinginkan, implementasi dari tiga 
pilar utama Kemenparekraf harus 
digalakkan, yakni inovasi, adaptasi, 
dan kolaborasi. Inovasi dengan meng-
hadirkan produk yang berkualitas dan 
berdaya saing. Adaptasi dengan 
menerapkan protokol kesehatan 
secara ketat dan disiplin. 

Serta kolaborasi dengan seluruh 
unsur pentahelix dan stakeholders 
lainnya, karena di tengah pandemi dan 
tantangan ekonomi kita tidak lagi 
berkompetisi, melainkan gerak bersa-
ma agar bisa menggarap seluruh 
potensi untuk mencetak peluang.

“Tentunya inilah semangat kita 
bersama dan mudah-mudahan 
dengan Rakornas ini kita bersatu padu 
untuk memperluas daya tahan kita, 
daya saing dan menciptakan lapangan 
kerja seluas-luasnya,” ujarnya.

Rakornas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif 2021 turut dihadiri oleh Ment-
eri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian, Airlangga Hartanto; 
Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Wakil 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoe-
soedibjo; Wakil Menteri Luar Negeri, 
Mahendra Siregar; Wakil Menteri 
Kesehatan, Dante Saksono Harbu-
wono; Wakil Menteri Perdagangan, 
Jerry Sambuaga; Wakil Menteri 
Hukum dan HAM, Edward Omar 
Sharif; Dirjen Informasi dan Komunika-
si Publik Kominfo, Usman Kansong; 
dan seluruh peserta.

Pada kesempatan itu, Menteri 
Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan 
pihaknya akan siap untuk mendukung 
penuh pengembangan sektor 
pariwisata dan perekonomian Indone-
sia secara keseluruhan agar dapat 
kembali bangkit. Penyiapan lima desti-
nasi super prioritas ini tentu tidak 

hanya dilakukan oleh Kemenparekraf, 
melainkan kolaborasi dengan kemen-
terian/lembaga serta stakeholders 
terkait, karena anggaran untuk pemu-
lihan pariwisata tidak semuanya dialo-
kasikan ke Kemenparekraf. Seperti, 
membangun akses jalan, yang angga-
rannya masuk ke KemenPUPR, merevi-
talisasi destinasi wisata bersejarah 
seperti Borobudur anggarannya 
masuk ke Kemendikbudristek.

Menkeu Sri Mulyani juga mengata-
kan ada anggaran yang dicanangkan 
sebesar Rp9,2 triliun untuk tahun 
2022, yang terdiri dari alokasi belanja 
pemerintah pusat Rp6,5 triliun dan 
Rp2,8 triliun melalui transfer ke 
daerah.

“Diharapkan nantinya akan dapat 
mengembangkan pariwisata dan 
ekonomi kreatif dari tiga aspek, yaitu 
aksesibilitas, atraksi, dan amenitas, 
serta dari sisi 2P yaitu promosi dan 
partisipasi pelaku swasta. Kita tentu 
juga ingat Presiden mengharapkan 
destinasi pariwisata yang prioritas 
harus betul-betul siap. Jadi pemban-
gunan lima destinasi super prioritas 
diharapkan telah betul-betul 
memenuhi level kesiapan,” katanya.

Pelaksanaan acara 
RAKORNAS 2021 turut 
dihadiri secara virtual 
oleh Luhut Binsar 
Pandjaitan.

Menparekraf
Sandiaga Uno tampak 
sedang bertugas dengan 
Wamenparekraf Angela 
Tanoesoedibyo saat 
RAKORNAS 2021.
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akarta - 29 September 2021 
– Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif/Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif terus mengakselerasi beberapa 
program untuk membangkitkan 
kembali sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif salah satunya melalui 
desa wisata seiring dengan upaya 
peningkatan kompetensi SDM 
pariwisata dan ekonomi kreatif.

Deputi Bidang Sumber Daya 
Kelembagaan Kemenparekraf/Bapa-
rekraf Wisnu Bawa Tarunajaya di Rako-
rnas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
hari ke dua, di Gedung Sapta Pesona, 
Jakarta, Selasa (29/9/2021) menjelas-
kan, kedepan akan ada revenge 
tourism, lantaran masyarakat sudah 
satu tahun setengah lebih banyak 
tinggal di rumah dan ingin berwisata. 
Untuk itu selain destinasi, SDM perlu 
dipersiapkan secara matang untuk 
menyambut kunjungan wisatawan 
kembali. Terlebih sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif diproyeksikan 
akan menjadi tulang punggu penghas-
il devisa bagi tanah air.

“Pariwisata yang berkualitas dan 
berkelanjutan akan menjadi tumpuan 
ke depan. Khususnya di era adaptasi 

kebiasaan baru pascapandemi COV-
ID-19 sehingga dibutuhkan kebija-
kan-kebijakan yang tepat manfaat, 
tepat sasaran, dan tepat waktu. 
Pengembangan sumber daya manusia 
menjadi salah satu faktor kunci,” 
ujarnya.

Kemenparekraf juga akan 
mengembangkan pariwisata dan 
ekonomi kreatif khususnya dalam 
pendekatan pembangunan sumber 
daya manusia. COVID-19 ini memaksa 
kita meningkatkan keterampilan-ket-
erampilan berkaitan dengan akselera-
si digitalisasi dan juga adaptasi 
protokol kesehatan. Wisnu juga 
menjelaskan, saat ini Kemenparekraf 
telah menyiapkan uji kompetensi 
untuk SDM pariwisata di tanah air. 
Kesempatan ini diberikan kepada 
industri pariwisata, yang akan menen-
tukan mana subsektor yang nantinya 
didahulukan untuk disertifikasi. 
Program sertifikasi SDM pariwisata 
akan dilakukan Kemenparekraf untuk 
2000 orang, yang dibagi untuk tiga 
lokasi yakni Danau Toba, Sumatera 
Utara; Borobudur, Prambanan, dan 
Yogyakarta; serta Lombok.

“Kemenparekraf juga memastikan 
daerah penyangga lain akan mendap

Partisipan acara RAKORNAS 
2021; Prosesi Penandatan-
ganan MoU dilakukan oleh 
Menparekraf Sandiaga Uno.

Partisipan acara tampak 
sedang menyimak 
kelangsungan RAKORNAS 
2021.

Siaran Pers:
Kemenparekraf 
Fokus Kembangkan 
Desa Wisata dan 
Kompetensi SDM di 
Rakornas Parekraf 
2021

J
Sementara Kepala BMKG, Dwikor-

nita Karnawati berharap kerja sama ini 
dapat memperkokoh pariwisata Indo-
nesia agar lebih tangguh dan tumbuh.

Kepala Basarnas, Henri Alfiandi, 
juga berharap nota kesepahaman 
yang terjalin ini dapat memperkuat 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selain itu, pada Minggu 
(26/9/2021) Kemenparekraf melalui 
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi 
dan Regulasi sekaligus Ketua Satuan 
Tugas Penanganan Pelanggaran Keka-
yaan Intelektual Produk Ekraf, Ari 
Juliano, turut menyaksikan penanda-
tanganan nota kesepahaman antara 
Tokopedia dengan IKAPI (Ikatan 
Penerbit Indonesia) yang digelar 
secara daring.

Hal tersebut dilakukan sebagai 
salah satu upaya mengatasi pembaja-
kan produk ekonomi kreatif (dalam hal 
ini buku) yang dijual di paltform digital 
yaitu Tokopedia. Dengan adanya kerja 
sama ini diharapkan hak cipta buku di 
Indonesia dapat terlindungi.

“Kami menyambut bahagia 
dengan adanya kesepahaman antara 
Tokopedia dan IKAPI untuk menang-
gulangi pelanggaran hak cipta di 
platform digital dan juga nantinya aka 
nada program kampanye dan edukasi 
terkait dengan wawasan literasi baca 
tulis,” ungkap Ari Juliano.
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at program serupa. Jadi wisatawan 
yang datang kan bukan diam di 
Mandalika saja misalkan. Mereka pasti 
akan ke destinasi lain juga, yang saat 
ini paling mendesak untuk disertifikasi 
terkait dengan hospitality. Untuk SDM 
di hotel dan restoran sudah cukup 
siap. Yang perlu digenjot lagi adalah 
pemandu wisata,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang 
Pengembangan Destinasi dan 
Infrastruktur Kemenparekraf/Bapa-
rekraf Vinsensius Jemadu menjelas-
kan, desa wisata dapat menopang 
perekonomian Indonesia. Kendati 
demikian, hal tersebut baru bisa 
dilakukan jika desa wisata menjadi 
destinasi wisata yang berkembang 
dan berkelanjutan.

“Salah satu upaya untuk mewujud-
kan destinasi wisata berkualitas, 
berdaya saing, dan berkelanjutan. Dan 
mampu mendorong pembangunan 
daerah, kesejahteraan masyarakat, 
dan ajang promosi potensi desa 
wisata ke wisatawan baik domestik 
maupun mancanegara,” katanya.

Vinsensius juga mengatakan 
bahwa pihaknya melakukan hal lain 
sebagai komitmen untuk mengem-
bangkan desa wisata yakni program 
sertifikasi desa wisata. Pada 2020, 
pihaknya telah memberikan sertifikasi 

desa wisata berkelanjutan kepada 16 
desa wisata. Tahun ini, jumlahnya naik 
menjadi empat kali lipat.

“Tahun ini ada 60 desa wisata yang 
akan disertifikasi oleh Kemenparekraf. 
Potensi desa wisata juga tercatat 
dalam Anugerah Desa Wisata Indone-
sia 2021, dimana peserta yang 
mendaftar mencapai 1.831 peserta 
dari 34 provinsi di Indonesia. Jumlah 
tersebut melebihi ekspektasi awal 
yang hanya sekitar 700 peserta,” 
katanya.

Lebih lanjut Vinsensius menjelas-
kan, produk wisata juga memiliki andil 
dalam membuat desa wisata semakin 
berkembang. Pengemasan produk 
wisata menurutnya perlu didukung 
oleh sejumlah fasilitas. Diantaranya 
adalah tersedianya homestay, rumah 
makan, kafe, dan pusat informasi. 
Kemudian sarana komunikasi yang 
baik, jaringan sinyal yang stabil, serta 
tersedianya air bersih dan listrik.

“Pengembangan desa wisata 
secara fisik tentunya harus diseleng-
garakan dengan pengembangan 
produk wisata non-fisik seperti 
budaya dan kearifan lokal masyarakat-
nya,” kata Vinsensius.

Titik kritis penularan 
COVID-19 di tempat 
wisata.

Tampak salah satu 
Desa Wisata di 
Indonesia.

Tren baru pariwisata 
dunia dan arahan 
RPJMN 2020-2024.
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Strategi Percepatan Pemulihan Sektor
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia

Luhut Binsar Pandjaitan

Bertepatan dengan Hari Pariwisata Dunia, 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreat-
if/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Kemenparekraf/Baparekraf) mengadakan 
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021 untuk 
membahas pertumbuhan dan strategi perce-
patan pemulihan sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif Indonesia. 

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordi-
nator Bidang Kemaritiman dan Investasi 
(Menko Maritim dan Investasi), selaku koordi-
nator Kemenparekraf, menyampaikan sambu-
tan pada pembukaan kegiatan Rakornas 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021 dengan 
menyampaikan poin-poin utama yang akan 
dibawakan dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Luhut menyampai-
kan tujuan utama dalam Rakornas tahun ini 
(2021) merupakan menumbuhkan kembali 
sektor pariwisata dan ekonomi. Pada saat 
yang sama, Luhut juga berterima kasih untuk 
semua orang, sehingga kasus COVID-19 terus 
melandai termasuk kesadaran masyarakat 
untuk melakukan 3T yaitu Testing, Tracking, 
dan Treatment dalam langkah memutus rantai 
COVID-19.

Pandemi ini berdampak langsung pada 
berbagai kegiatan ekonomi, salah satunya 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh 
karenanya perlu diadakan langkah strategis 
dan inovatif agar roda perekonomian tetap 
berjalan dalam kondisi ini. Pemerintah telah 
memulai program Gerakan Nasional (Gernas) 
Bangga Buatan Indonesia (BBI) sejak tahun 
lalu, dan tahun ini telah digaungkan seman-
gat Bangga Berwisata di Indonesia saja. 
Strategi ini perlu diperkuat dengan menyasar 
pasar domestik terlebih dahulu, karena pada 
pasar itulah akar dari pemulihan pariwisata 

nasional dimulai. Pemerintah juga meny-
iapkan destinasi wisata dengan konsep 

terbaik untuk Medical Tourism, 
agar para wisatawan dapat merasa 
nyaman dan tenang saat mengunjungi 
lokasi pariwisata. 

Sementara itu, pemerintah juga merang-
kul seluruh stakeholder untuk mengangkat 
kuliner Indonesia melalui program Indonesia 
Spices Up The World (ISUTW). Pemerintah 
optimis, dengan adanya program ini ekspor 
rempah dapat mencapai 2 miliar USD, dan 
akan menghadirkan 4.000 restoran pada 
tahun 2024. 

Selain itu, Luhut menyampaikan akan 
potensi industri game dapat mencapai 2 
miliar USD, oleh karenanya sektor industri ini 
perlu didorong agar memiliki kontribusi yang 
lebih besar. Terutama bantuan ini perlu dialo-
kasikan kepada game lokal, dengan tujuan 
industri dan pelakunya dapat tumbuh di 
negerinya sendiri. Luhut berharap generasi 
muda Indonesia dapat berkarya untuk mela-
hirkan invasi-inovasi baru dalam permainan 
game. 

Gernas BBI yang telah dijalani sejak tahun 
lalu telah melahirkan banyak program-pro-
gram kolaboratif dan memberi manfaat 
ekonomi bagi masyarakat selaku pelaku 
ekonomi kreatif. Hingga Juli 2021, jumlah 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
artisan Indonesia yang telah berpijak ke 
e-commerce sudah mencapai lebih dari 15 
juta unit UMKM. 

Luhut berterima kasih atas kerja sama 
semua orang, terlebih dengan terbitnya 
KEPPRES No. 15 tahun 2021 berisikan tim 
Gernas BBI karena dengan gotong royong, 
kita semakin kuat. Baik pemerintah pusat 
daerah, asosiasi, industri, media, untuk 
sama-sama mendorong pelaku pariwisata 
dan ekonomi kreatif untuk berkiprah di pasar 
global. Luhut berpesan pada seluruh kepala 
daerah, agar mendukung masyarakat kita. 
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Saya percaya pada usaha
kecil-menengah ini, dan itu adalah
merupakan tulang punggung
ekonomi kita.
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Agar mampu menghadirkan layanan wisata 
sekaligus wisata premium di daerah kita 
masing-masing. Lalu, kuasai dan manfaatkan 
teknologi yang ada untuk menguasai pasar. 

“Dan saya percaya pada usaha kecil-me-
nengah ini, dan itu adalah merupakan tulang 
punggung ekonomi kita.” lanjut Luhut pada 
sambutan Rakornas 2021. 

Pada sisi lain, pemerintah terus mem-
perkuat sektor industri pariwisata dan ekonomi 
kreatif, salah satunya melalui program Pemuli-
han Ekonomi Nasional (PEN), stimulus untuk 
meningkatkan fasilitas kesehatan di 5 Destinasi 
Pariwisata Super Prioritas (DPSP), stimulus BBI 
berupa voucher diskon bagi para pelaku usaha 
kreatif dibidang fesyen, ria, kuliner, dan perfil-
man tanah air.  

Luhut percaya leadership Menteri Pariwisa-
ta dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, akan 
membawa pariwisata terus maju ke depan. 
Luhut mengajak untuk melakukan 
program-program ini dengan ikhlas, 
satu padu dengan bekerja sama, 
dan bekerja secara terintegrasi 
holistik serta berpesan untuk 
berbuat sesuatu yang bermanfaat 
untuk negara Indonesia yang kita 
cintai. 
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Pondok Mai Ceng’go
Jl. Alo Tanis, Labuan Bajo, Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat,
Nusa Tenggara Timur, 86554 
Telp: +62 811 3836 788 
Instagram: @maicenggo

Mikisu Izakaya
Jl. Ketentang, Batu Cermin, Komodo, 
Kabupaten Manggarai Barat,
Nusa Tenggara Timur, 86745
Telp: +62 852 1164 5907
Instagram: @mikisu.izakaya

Green Village
Jl. Tanah Ayu, Sibang Gede, Abiansemal, 
Badung, Bali, 80352
Telp: +62 811 3922 254
Instagram: @greenvillagebali_
Website: greenvillagebali.com
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Dinas Pariwisata &
Ekonomi Kreatif Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Jalan Frans Seda 2 No. 72, Kayu Putih, 
Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85228
Telp: +62 380 8263 84
Email: dinparekrafntt@gmail.com
Website: tourism.nttprov.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


