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Pandemi COVID-19 membawa dampak besar 

bagi berbagai negara, tak terkecuali bagi tanah 

air kita. Akan tetapi tahun 2021 diprediksi menja-

di momen keberhasilan Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN) pada semua sektor, salah satunya 

sektor ekonomi kreatif. 

Ekonomi kreatif kian berjuang menjadi garda 

terdepan untuk berkontribusi dalam momentum 

Kebangkitan Nasional pasca terpuruk oleh 

pandemi COVID-19. Upaya ini dilakukan dengan 

mengadakan sejumlah program unggulan guna 

mempercepat pemulihan sektor ekonomi kreatif. 

Pandemi COVID-19 berdampak bagai dua sisi 

mata uang bagi ekonomi kreatif di Indonesia. 

Pada saat yang bersamaan, pandemi ini juga 

membuka peluang baru untuk pelaku ekonomi 

kreatif tanah air. 

Perubahan sistem penjualan pada industri 

kreatif secara global menjadi tantangan terbesar 

saat pandemi. Masyarakat tidak mau mengam-

bil risiko terpapar penularan COVID-19, 

sehingga sistem transaksi jual-beli 

beralih dari luar jaringan (luring) 

menjadi dalam jaringan (daring). Oleh 

karenanya, hal ini memberikan tantangan 

yang besar bagi sektor ekonomi kreatif tanah 

air. 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreat-

if/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf/Baparekraf) dengan sigap 

merespons masalah tersebut dan mengubah 

tantangan menjadi kesempatan. Tercetuslah 

program bimbingan untuk memasarkan produk 

menjadi daring bagi pelaku ekonomi kreatif. Hal 

ini menjadi salah satu kekuatan baru bagi sektor 

industri ini, dan harapannya setelah pandemi 

berakhir, kemampuan menguasai pasar daring 

menjadi nilai tambah para pelaku ekonomi kreatif 

tanah air. 

Pada Pesona E-Magazine Edisi terakhir tahun 

2021 kali ini akan merangkum sejumlah artikel 

mengenai pelaku kreatif dan upaya yang mereka 

lakukan dalam masa pemulihan ekonomi saat 

pandemi. Edisi ini akan meliput narasumber 

seperti Nila Tanzil, Pitaloka, Ade Putri Paramadi-

ta, Surya Abduh, Nirjhara, .Feast dan Open Quar-

ter. 
Harapan kami, agar situasi ekonomi kreatif 

dapat kembali pulih dari dampak pandemi COV-

ID-19 dan atau bahkan melampaui jauh dari 

kondisi sebelum pandemi, sehingga dapat turut 

dapat turut mendongkrak sektor perekonomian 

lain di tanah air. 
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andemi COVID-19 mem-
berikan dampak yang 
sangat signifikan, teruta-
ma bagi sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif 
(parekraf) Indonesia. Hal 

tersebut dapat terlihat dengan jelas dari 
menurunnya jumlah wisatawan domes-
tik maupun mancanegara yang menga-
kibatkan lebih dari 1 juta pekerjaan 
hilang di sektor parekraf. 

Merespon hal tersebut, pemerintah 
telah mengalokasikan dana Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) untuk memberi 
bantuan secara masif kepada sektor 
parekraf melalui program Stimulus 
Bangga Buatan Indonesia (SBBI), dukun-
gan untuk insan perfilman (PEN Film), 
dukungan akomodasi hotel dan stayca-
tion untuk para tenaga kesehatan, dan 
Bantuan Pemerintah untuk Usaha 
Pariwisata (BPUP).

Program Bangga Buatan Indonesia 
menjadi stimulus untuk menggerakkan 
kembali tiga sektor ekonomi kreatif 
yaitu fesyen, kriya dan kuliner. Hara-
pannya, program ini dapat meningkat-
kan pelaku ekonomi kreatif melalui 
pemberian voucher untuk menarik 
minat konsumen.

Sementara dukungan insan perfil-
man (PEN Film), diharapkan dapat 
menjadi program yang mampu 
mendorong kembali perfilman tanah 
air. Bantuan yang diberikan bagi 
industri perfilman berupa cashflow. 
Hal ini bertujuan agar produksi 
film-film dalam negeri dapat berger-
ak kembali sehingga dapat mem-
pekerjakan kembali masyarakat 
yang bergantung pada ekosistem 
perfilman, mulai dari pembuat film 
atau tim produksi, hingga pekerja 

lepas atau freelance. Selain itu, 
hadirnya kembali film-film dalam 
negeri secara tidak langsung meng-
hidupkan kembali bisnis bioskop di 
Indonesia.

Dukungan akomodasi hotel dan 
staycation untuk para tenaga 
kesehatan merupakan program untuk 
mendukung reaktivasi industri 
pariwisata. Program ini mencakup 
penyediaan penginapan dan fasilitas 
berupa sarana pendukung seperti 
transportasi, konsumsi, serta binatu 
atau laundry. Disisi lain, program ini 
menjadi bentuk apresiasi terhadap para 
tenaga kesehatan yang telah menjadi 
garda terdepan dalam penanganan 
pandemi COVID-19 di Indonesia.

Bantuan Pemerintah untuk Usaha 
Pariwisata (BPUP) merupakan program 
bantuan bagi usaha pariwisata yang 
telah terdaftar dalam Online Single 
Submission (OSS) Kementerian Investa-
si/BKPM tahun 2018 sampai dengan 
2020 lalu. Sejumlah jenis usaha pariwisa-
ta yang termasuk dalam Klasifikasi Baku 
Lapangan Indonesia (KBLI) yaitu Hotel 
Melati, Homestay/Pondok Wisata, 
Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek 
Lainnya, Agen Perjalanan Wisata, dan 
Spa.

Kondisi pandemi yang kian berubah 
menjadi tantangan tersendiri dalam 
mencapai tujuan dari PEN. Seperti 
halnya program dukungan akomodasi 
bagi para tenaga kesehatan (nakes), 
awalnya ditujukan untuk mempermu-
dah para nakes dalam menjalankan 
tugasnya dan meminimalisir adanya 
potensi penularan virus kepada keluar-
ga para nakes dengan memberikan 
akomodasi hotel di dekat rumah sakit 
tempat mereka bekerja. 

P

Upaya Kemenparekraf
dalam Mencapai Tujuan dari 
Pemulihan Ekonomi Nasional
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Spoken Mind 8

Banyak sekali destinasi 
wisata di Indonesia dan 
masing-masing memiliki 
daya tarik tersendiri.
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Spoken Mind 10

Namun, seiring dengan kondisi pandemi yang kian 
membaik, kebutuhan akan akomodasi nakes juga turut 
menurun, sehingga Kemenparekraf beradaptasi dan 
mendesain ulang program tersebut dengan melihat secara 
menyeluruh kondisi di lapangan. Perubahan yang diadopsi 
oleh Kemenparekraf yaitu dukungan akomodasi menjadi 
staycation bagi para nakes.

Program PEN ini diharapkan dapat membantu keber-
langsungan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, mem-
bantu para pelaku usaha parekraf agar dapat bertahan 
pada tahun 2021, dan menjadi dorongan agar para pelaku 
usaha parekraf dapat mengambil momentum pada tahun 
2022. 

Program lain Kemenparekraf dalam upaya pemulihan 
ekonomi yaitu diadakannya 5 Destinasi Super Prioritas 
(DSP). Upaya pemerintah melalui Kemenparekraf ini dilaku-
kan untuk mendorong minat masyarakat dalam mengunjun-
gi 5 destinasi wisata ini. Program ini juga diberlakukan 
untuk mempersiapkan kelayakan destinasi wisata dengan 
pelatihan hospitality warga lokal dan fasilitas umum lainnya. 
Dalam upaya mempromosikannya, diperlukan strategi yang 
berbeda-beda bagi tiap destinasi yang secara umum 
dibagi menjadi 3 strategi utama yaitu:
1. Publikasi media digital. Menyediakan informasi melalui 
platform digital agar dapat mudah diakses melalui berbagai 
media digital seperti media sosial dan owned media. 
2. Fasilitasi pada berbagai kegiatan. Memberikan fasilitas 
DSP melalui kegiatan seperti bursa pariwisata dan Sales 
Mission.
3. Kerja sama. Membuat kerja sama terpadu dengan whole-
saler dan maskapai, serta mengadakan Familiarization Trip.

Selanjutnya, Program Padat Karya merupakan program 
yang diadakan untuk membantu para pekerja pariwisata 
yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kemenparekraf 
optimis bahwa Program Padat Karya dapat menciptakan 
4.000 hingga 6.000 lapangan pekerjaan. Program ini memi-
liki fokus pada masyarakat menengah kebawah, karena 
segmen ini yang dianggap terkena dampak paling besar 
pandemi COVID-19. Banyak pelaku usaha maupun pekerja 
pariwisata yang kehilangan pekerjaan mereka akibat pan-
demi, dan Program Padat Karya ditujukan untuk menghad-
irkan solusi atas permasalahan tersebut. 

Dampak lain yang ditemukan adalah terjadinya peruba-
han tren pariwisata dari mass tourism menjadi quality tour-
ism. Angela Tanoesoedibjo selaku Wakil 

Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Krea-

tif 

(Wamenparekraf) mengatakan kejadian tersebut adalah hal 
yang wajar. 

“Perubahan permintaan wisatawan terhadap perjalanan 
wisata yang menuntut produk yang lebih customize, local-
ize, personalize, dan smaller in size. Serta terjadi shifting pa-
riwisata era baru pascapandemi yang lebih mengutamakan 
cleanliness, health, safety, and environmental sustainabili-
ty,” ucap Angela.

Perubahan tren ini sejalan dengan adaptasi kebijakan 
pemerintah, seperti menyiapkan hal-hal mendasar yang 
mencakup kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keber-
langsungan lingkungan. Protokol kesehatan berbasis CHSE 
(Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainabili-
ty) termasuk revitalisasi amenitas.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengaku memi-
liki banyak destinasi wisata favorit.  “Banyak sekali destinasi 
wisata di Indonesia dan masing-masing memiliki daya tarik 
tersendiri, dari mulai daya tarik keindahan alam, budaya 
dan masih banyak lagi,” ujar Angela. 

Menurutnya, destinasi wisata favorit diantara DSP 
adalah Labuan Bajo karena keindahan alamnya yang 
menakjubkan, pulau-pulau yang eksotis, keragaman hayati 
bawah laut, pemandangan pantai yang indah, juga dengan 
adanya hewan endemik seperti komodo di Taman Nasional 
Komodo.

Sedangkan untuk wisata kuliner, Wamenparekraf 
Angela Tanoesoedibjo mengaku sangat menyukai 
aneka hidangan mie. Salah satu daerah yang dipilih 
untuk wisata kuliner favoritnya adalah Sumatera 
Utara dengan hidangan Mie Gomak. Mie ini 
menyerupai pasta sphaghetti khas Italia dengan wana 
kuning kejinggaan yang membuat Mie Gomak sering 
dijuluki sebagai Spaghetti Batak.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo men-
gatakan, masyarakat dapat ikut berperan 
dalam keberhasilan program PEN dengan 
menggunakan produk ekonomi kreatif buatan 
dalam negeri, menonton film tanah air, dan be-
pergian ke destinasi wisata lokal. Dengan begitu, kontri-
busi tersebut diharapkan dapat memberikan efek domino 
untuk menguatkan pasar dalam negeri, meningkatkan lapa-
ngan kerja bagi masyarakat, dan meningkatkan pendapatan 
pelaku parekraf. 

Sebagai penutup, Angela mengajak masyarakat untuk 
ikut berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 
dengan cara disiplin dalam menerapkan protokol Kese-
hatan agar dapat menekan penularan COVID-19, dan 
pada akhirnya dapat mewujudkan akselerasi Pemuli-
han Ekonomi Nasional.
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WANDERLUST
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eorang social enterpreneur yang dikenal 
dengan nama Nila Tanzil memiliki visi 
untuk membawa dampak positif besar 
bagi Indonesia. Nila mendirikan sejum-
lah usaha yang memberdayakan masyar-

akat lokal seperti Travel Sparks, Tanatenun, dan 
The Nila Tanzil Collection. Ia juga mendirikan 
yayasan Taman Bacaan Pelangi untuk membantu 
meningkatkan literasi anak Indonesia. Disamping 
itu, Nila mengaku gemar mengunjungi berbagai 
destinasi wisata baik lokal maupun mancanega-
ra. 

Taman Bacaan Pelangi merupakan sebuah 
yayasan pendidikan dengan misi untuk mening-
katkan kemampuan literasi serta menerapkan ke-
biasaan membaca anak-anak yang tinggal di 
bagian timur Indonesia. Yayasan ini didirikan oleh 
Nila pada tahun 2009, dan kini Taman Bacaan 
Pelangi telah mendirikan sebanyak 135 perpusta-
kaan di sekolah dasar yang tersebar di 18 pulau 
Indonesia. Melalui perpustakaan tersebut, yayas-
an ini telah menyediakan lebih dari 250.000 buku 
bacaan dan menjangkau lebih dari 33.000 anak. 
Selain itu, Taman Bacaan Pelangi telah memberi-
kan pelatihan kepada lebih dari 5.000 guru yang 
bertugas di bagian timur Indonesia.

Usaha sosial Nila yang pertama adalah Travel 
Sparks yang merupakan sebuah social enterprise 
dalam bidang travel yang mengusung semangat 
“Travel with a Cause”. Travel Sparks menjadi 
salah satu pencetus social enterprise travel di 
tanah air yang menyediakan jasa tailor-made 
atau customized itinerary bagi para wisatawan 
domestik maupun mancanegara yang ingin berli-
bur ke bagian timur Indonesia. sal mula Travel 
Sparks diawali dari cerita masyarakat lokal yang 
menyayangkan kurangnya kontribusi yang didap-
atkan oleh para jasa pemandu pariwisata lokal di 

daerah tersebut. Cerita ini menjadi motivasi 
utama Nila untuk membangun social enterprise 
dalam bidang travel dengan menyertakan tenaga 
masyarakat sekitar. 

Selanjutnya, Tatantenun ia dirikan bersama 
dengan sahabatnya, Wita Mahadi. Tanatenun 
merupakan usaha sosial yang menjual tenun 
dalam rangka untuk memberdayakan peremp-
uan-perempuan penenun yang tinggal di bagian 
timur Indonesia. Para penenun ini cenderung 
harus melakukan pekerjaan lain seperti bertani, 
karena menenun cenderung mendatangkan pen-
dapatan yang tidak pasti. Oleh karena itu, Nila 
dan Wita membuka usaha ini untuk memfasilitasi 
para perempuan penenun.

Usaha Nila yang terbaru adalah The Nila 
Tanzil Collection, sebuah merek fesyen lokal 
yang baru ia luncurkan pada bulan Januari 2021 
lalu. Usaha ini merupakan bentuk respon Nila ter-
hadap banyaknya masyarakat Bali yang kehilan-
gan pekerjaan selama pandemi. Berawal dari 
hobi melukis dengan menggunakan cat air, Nila 
kemudian mengaplikasikannya pada lifestyle 
product seperti tote bag, pouch kosmetik, dan 
tas laptop yang kemudian memberi Nila sebuah 
ide untuk mendirikan The Nila Tanzil Collection. 

Produk yang ditawarkan The Nila Tanzil Col-
lection adalah produk artisan dengan jumlah ter-
batas. Setiap koleksi menampilkan lukisan cat air 
yang bertemakan traveling. Koleksi produk dilun-
curkan dalam jangka waktu beberapa bulan, dan 
mengangkat ciri khas kota yang berbeda-beda. 
Pada awal peluncurannya, kota yang ditmpilkan 
dalam lukisannya adalah kota London, lalu Am-
sterdam, dan edisi terakhir menampilkan kota 
Cartagena, Kolombia. 

Saat pandemi, Travel Sparks diharuskan 
menghentikan operasinya dikarenakan mayoritas 

S
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klien adalah turis mancanegara. Se-
dangkan, Tanatenun yang direncana-
kan akan diluncurkan pada bulan Mei 
2020, terpaksa diundur hingga bulan 
Maret 2021. Nila terpaksa menunda 
memasarkan produk-produknya ke 
berbagai butik karena pandemi. Meski 
begitu, Nila mengambil solusi dengan 
memasarkan produk Tanatenun dan 
The Nila Tanzil Collection melalui plat-
form online yaitu e-commerce. 

Sebagai seorang traveler, destinasi 
lokal pilihannya adalah Flores, teruta-
ma Taman Nasional Komodo. Lokasi 
ini menyimpan berbagai keindahan 
alam bawah laut yang cocok untuk 
aktivitas diving. Destinasi wisata ini 
menawarkan pengalaman menyelam 
bersama manta ray dan hiu sambil 
menikmati indahnya pemandangan 
terumbu karang yang berwarna-warni. 
Destinasi favorit Nila berikutnya 
adalah Raja Ampat, yang dikenal 
dengan rangkaian empat gugusan 
pulau yang indah, serta keindahan 
alam bawah lautnya. Dalam wishlist se-
lanjutnya, Nila berkeinginan untuk 
mengunjungi Kepulauan Anambas 
yang terletak di Riau.

Ia juga sering mengajak buah hat-
inya untuk ikut traveling bersama. 
Sejak putrinya menginjak usia 3 bulan, 
Nila sudah mengajaknya ke Flores 
untuk mengunjungi kampung-kam-
pung nelayan seperti yang terdapat di 

Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan 
pulau lainnya. Saat menginjak usia 7 
bulan, Nila mengajak sang buah hati 
untuk mengunjungi Portugal dan Turki. 
Hingga saat ini, mereka sudah men-
gunjungi 10 negara bersama-sama. 

Nila gemar mengajak putrinya 
untuk mengunjungi museum dan 
membacakan tulisan yang tertera 
pada obyek pameran agar putrinya 
dapat lebih memahami dan menga-
presiasi budaya dan sejarah. “Seka-
rang, dia sudah bisa membaca dan 
ternyata ketika diajak ke kebun bina-
tang atau tempat-tempat wisata, ia 
membaca keterangan-keterangan 
yang ditulis di depan hewan-hewan 
itu. So cute!” ujar Nila. Nila menam-
bahkan “Kami berpetualang bersama, 
mencoba berbagai hal baru bersama 
dan merasakan berbagai pengalaman 
menarik bersama. Those experiences 
are priceless.”. Kemudian, dalam hal 
kuliner, makanan favorit Nila adalah 
lumpia basah vegetarian khas Sema-
rang. Sesuai namanya, lumpia ini ber-
isikan beragam sayur yang disajikan 
dengan bumbu yang menggugah 
selera.

Menanggapi situasi perkemban-
gan sektor pariwisata saat ini, Nila 
merasa pariwisata Indonesia sudah 

semakin maju. “Saya berharap pemer-
intah daerah bisa mengelola potensi 
wisata di daerahnya masing-masing 
dengan baik dan serius. Kebersihan 
harus diperhatikan. Kenyamanan dan 
keamanan juga harus dikedepankan. 
Pariwisata di Indonesia ini jika dikelola 
dengan serius, maka potensinya luar 
biasa!” ujar Nila. 
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Ia juga menambahkan ekonomi kreatif 
Indonesia kini sudah semakin berkem-
bang, yang terlihat dari banyaknya UKM 
di Indonesia, juga wanita yang semakin 
kreatif untuk berjualan, mulai dari bidang 
kuliner hingga fesyen. 

Nila berpesan kepada para pelaku 
usaha untuk turut memulihkan ekonomi 
kreatif Indonesia dengan saling bekerja 
sama. Nila menjelaskan bahwa kini kolab-
orasi menjadi sebuah tren, apabila 
diaplikasikan dalam usaha maka diharap-
kan dapat membantu mempercepat 
pemulihan ekonomi kreatif tanah air. 

Nila juga menyampaikan sejumlah 
pesan untuk Kemenparekraf dalam upaya 
untuk membantu pemulihan pariwisata 
dan ekonomi kreatif Indonesia. Menurutn-
ya upaya ini dapat dimulai dari memper-
banyak program pelatihan bagi masyar-
akat sekitar yang tersebar di destinasi 
wisata, dan memberdayakan masyarakat 
di bidang ekonomi kreatif maupun pari-
wisata. Serta menyediakan market bagi 
UMKM agar dapat mempermudah pe-
masaran produk mereka. Selanjutnya, 
infrastruktur daerah wisata seperti akses 
menuju lokasi wisata, dan fasilitas penun-
jang seperti toilet, tempat sampah dan 
tempat pengelolaannya, perlu disediakan 
dan lebih diperhatikan. Terakhir, hal yang 
menurutnya tidak kalah penting adalah 
diperlukannya law enforcement sebagai 
pihak yang dapat menjaga keamanan dan 
ketertiban lokasi wisata.
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engusung tema 
klasik, Pitaloka 
memiliki arti “yang 
telah berlalu” dalam 
bahasa Sunda. 
Restoran ini menyaji-
kan makanan 
tradisional khas 

Indonesia dari berbagai penjuru provinsi 
dan mengadopsi konsep arsitektur koloni-
al Belanda. Sehingga saat memasuki 
restoran, pengunjung dapat merasakan 
seperti berada dalam mesin waktu. Resto-
ran Pitaloka terletak di Jl. Batur Sari No. 
90, Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, 
Denpasar. 

Diantara banyaknya restoran saat ini 
dengan tema simple dan modern, gaya 
bangunan Pitaloka menjadi salah satu 
keunikannya tersendiri. "Keberanian 
menjadi berbeda dan menerobos arus 
adalah suatu hal yang perlu dicoba untuk 
hal yang lebih baik.” ujar pihak manaje-
men restoran.

Bangunan Pitaloka didominasi oleh 
tembok berwarna putih yang mencermin-
kan ketulusan. Pitaloka ingin menginspira-
si tamu akan ideologi Pancasila dengan 
gedung yang menjulang tinggi. Ideologi 
ini menyatukan keberagaman nusantara 
dan sebagai simbol perjuangan pahlawan 
dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.

Para tamu yang mengunjungi Pitaloka 
akan dipandu oleh pihak restoran untuk 
lebih mengenal cita rasa nusantara. Berb-
agai menu Indonesia yang ditawarkan di 
Pitaloka terinspirasi dari resep yang 
dibukukan oleh Ir. Soekarno yang 
berjudul “Mustika Rasa” pada tahun 1967 
pada saat beliau pergi mengelilingi 
Nusantara. 

Sejumlah menu yang menjadi favorit 
pengunjung adalah Mie Goreng Jawa, 
Ayam Bakar Bumbu Rujak Nganjuk, 
Lontong Sayur Katsuri, Wedang Ronde, 
dan Bir Pletok, dengan kisaran harga 
mulai dari Rp. 15.000 hingga Rp. 175.000. 

Pitaloka menyajikan Mie Goreng Jawa 
dengan bahan dasar dan bumbu hasil 
olahan sendiri. Oleh karena itu, para 
pengunjung dapat benar-benar 
menikmati cita rasa khas 
Pitaloka.

Beralih ke minuman, 
menu yang menjadi 
favorit di kalan-
gan pengun-
jung adalah 
Bir Pletok. Terle-
pas dari penamaan-
nya, minuman ini ter-
golong halal karena sama 
sekali tidak mengand-
ung alkohol. Melainkan 
minuman ini terbuat dari 
rebusan kayu secang, jahe, 
kayu manis, cengkeh, sereh, biji 
pala, dan merica bubuk.

Keberanian menjadi 
berbeda dan menerobos 
arus adalah suatu hal 
yang perlu dicoba 
untuk hal yang 
lebih baik.

“
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 Dalam penyajiannya, minuman ini 
dapat dinikmati secara dingin maupun 
hangat. Selain itu, Bir Pletok juga 
dapat menghangatkan tubuh karena 
menggunakan jahe sebagai bahan 
dasar utamanya. 

Situasi pandemi COVID-19 meru-
pakan waktu yang tidak mudah baik 
bagi masyarakat, juga bagi para 
pelaku usaha. Sejak pembukaan resto-
ran di masa pandemi pada tanggal 6 
Juni 2021, Pitaloka mampu bertahan 
ditengah ketidakpastian pasar. Meny-
iasati situasi tersebut, Pitaloka 
menciptakan inovasi dan melakukan 
strategi pemasaran yang tepat agar 
dapat terus berjalan.

Pitaloka turut mengikuti program 
sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, 
dan Environment Sustainability (CHSE) 
oleh Kemenparekraf dengan nilai yang 
cukup memuaskan dari indikator 
penilaian CHSE. Oleh karena itu, para 
pengunjung dapat merasa lebih aman 
dan nyaman untuk mengunjungi 
restoran.
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ulinary Storyteller merupakan 
sebuah istilah baru yang 
dibuat oleh Ade Putri Parama-
dita. Pekerjaan seorang culi-
nary storyteller menyerupai 

pekerjaan dari seorang penulis boga.  
Perbedaan antara kedua pekerjaan 
tersebut terletak pada fokus cerita 
yang disampaikan, dimana culinary 
storyteller tidak hanya menceritakan 
rasa dan selera, tetapi juga  pengala-
man yang didapat saat mencicipi 
suatu makanan, seperti tampilan, 
bahan dasar yang digunakan, resep, 
proses pembuatan, hingga tradisi dan 
sejarah dari hidangan tersebut.

Pada Januari 2020 lalu, Ade berke-
sempatan untuk bergabung dalam 
serial TV Gordon Ramsay: Uncharted. 
Acara TV yang ditayangkan dalam 
saluran National Geographic ini men-
ceritakan tentang chef ternama 
Gordon Ramsay yang melakukan per-
jalanan ke beberapa lokasi menarik 
nan terpencil dalam upaya untuk men-
cari inspirasi kuliner, petualangan yang 
menakjubkan dan pengalaman 
budaya yang tak terlupakan. 

Hal ini bermula saat Ade dihubungi 
oleh salah satu temannya dari perusa-
haan produksi film yang pernah mem-
bantu liputan acara tersebut. Kebetu-
lan, pada waktu itu mereka tengah 
berencana untuk melakukan liputan di 
Indonesia, sehingga tim produksi dik-
abarkan sedang mencari pemandu 
lokal sebagai co-host bersama 
Gordon Ramsay. Melihat peluang 
tersebut, Ade tertarik dan kemudian 
menjalani interview dengan tim mana-
jemen Gordon Ramsay dan tim Na-
tional Geography. Tak lama kemudian, 
Ade terpilih sebagai co-host dalam 
acara Gordon Ramsay: Uncharted ke 
Pulau Sumatera Bersama dengan 
Gordon Ramsay dan William Wongso.

Ade merasa liputan ini merupakan 
kesempatan yang unik, karena ia 
tampil sebagai dirinya sendiri tanpa 
adanya script atau dialog, melainkan 
hanya ada arahan untuk melakukan 
suatu aktivitas seperti saat Ade men-
gajak Gordon untuk mencicipi buah 
durian. “Go with the flow,” ucap Ade. 

Sebagai penikmat kuliner, Ade 
mengatakan setiap masyarakat sudah 
seharusnya mengenal masakan dari 
daerah asalnya masing-masing. Pent-

ingnya mengenal masakan dari 

daerah asal merupakan upaya dalam 
melestarikan kuliner Indonesia. Dalam 
hal selera, masakan kuliner yang Ade 
gemari adalah masakan khas Manado 
dan Bali. 

Menu kuliner favorit Ade dari 
daerah Manado adalah woku. Menu 
woku memiliki sejumlah variasi bahan 
dasar seperti ayam, ikan, atau cumi 
yang merupakan makanan kesukaan 
Ade. Menu favorit Ade dari daerah 
Bali adalah hidangan lawar, yang biasa 
disajikan dengan sayuran dan bumbu 
base genep. Dari berbagai jenis hi-
dangan lawar, Ade menyukai sajian 
lawar klungah dan lawar marlin. Lawar 
klungah merupakan campuran daging 
klungah atau batok kelapa muda, yang 
disajikan dengan  bumbu khas Bali. 
Sedangkan lawar marlin terbuat dari 
olahan lawar dengan menggunakan 
daging ikan marlin.

Menjadi seorang culinary storytell-
er sekaligus traveler, Ade mengaku 
sempat mengunjungi sejumlah desa di 
Indonesia. Menurutnya. Kunjungan ke 
desa memberikan pengalaman 
yang tak terlupakan dengan 
kehidupan dan kesehari-
an di desa yang 
sederhana.

Memperkenalkan Kuliner Indonesia Melalui Storytelling
Ade Putri Paramadita

C
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Ade mengatakan sektor kuliner 
dapat menjadi nilai tambah 

bagi Indonesia untuk menarik 
wisatawan mancanegara.
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Ade mengatakan program Desa Wisata dari Kemen-
parekraf merupakan suatu upaya yang baik untuk menarik 
wisatawan baik lokal dan mancanegara. Harapannya, pro-
gram ini dapat mengembangkan tradisi budaya lokal dan  
memperkenalkannya kepada masyarakat luas, sekaligus 
untuk meningkatkan penghasilan tambahan di desa terse-
but.

Akan tetapi, pandemi COVID-19 ini membatasi pergera-
kan masyarakat, tak terkecuali bagi Ade. Sehingga, tahun 
pertama pandemi memaksa Ade untuk berhenti traveling 
sejenak, Pada saat itu pula, Ade mengalihkan kegiatannya 
dengan lebih banyak memasak dan melakukan eksperimen 
di dapur dengan bahan dasar lokal.

Memasuki tahun 2021, Ade mulai melakukan kegiatan di 
luar rumah, meski pergerakannya masih terbatas. Dengan 
begitu, Ade dapat kembali mencoba dan mempromosikan 
berbagai makanan tradisional Indonesia. 

Meski diterjang pandemi, kondisi pariwisata dan 
ekonomi kreatif Indonesia telah berkembang secara 
signifikan sejak 5-6 tahun yang lalu. 
Dengan adanya sejumlah 
kota yang dipilih sebagai 
kota wisata kuliner, Indone-
sia kini semakin dikenal 
akan wisata kulinernya. Ade 
mengatakan sektor kuliner 
dapat menjadi nilai tambah 
bagi Indonesia untuk menarik 
wisatawan mancanegara. 

Dalam upaya mendukung 
pariwisata dan ekonomi kreatif 
tanah air, Ade berharap masyar-
akat dapat turut meningkatkan 
kualitas daerah masing-masing 
tanpa menghilangkan nilai auten-
tik dari budaya tersebut. 

Saya sih pinginnya kita semua
bisa memajukan kualitas daerah 

masing-masing tanpa menghilangkan 
autentisitas budaya yang sudah ada, 

jangan terlalu dicover up, dibuat 
cantik sehingga hilang esensinya.

Travel Addict 40
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Pengembangan
Kreativitas

Ekspansi
Bisnis

Pemasaran
Online

Melakukan
Riset

Menentukan
Pasar

Pemahaman awal bisnis menjadi kerangka dasar 
yang menjadi penentu kesuksesan suatu usaha. 
Riset dapat menentukan kebutuhan dan 
permintaan pasar, barang/jasa yang akan dijual, 
mengetahui kompetitor, dan mengetahui potensi 
kendala dan resiko demi meningkatkan presentasi 
keberhasilan. 

Tahap penentuan pasar dimulai dari mengenali 
usia rata-rata target, jenis kelamin, dan status 
ekonomi. Lalu perlu diketahui pula tren yang 
sedang berjalan di kalangan target dengan tujuan 
untuk menganalisa persaingan pasar serta 
kekurangan dan kelebihan dari kompetitor setaraf.

Pengembangan barang atau jasa dilakukan 
berdasarkan analisa kelebihan dan kekurangan 
dari kompetitor. Pengembangan kreativitas perlu 
dilakukan oleh setiap pelaku usaha untuk 
memberikan nilai tambah pada barang atau jasa 
yang ditawarkan.

Diperlukan perbekalan yang memadai agar pelaku 
usaha dapat melakukan ekspansi usaha ke pasar 
global. Hal ini dapat dicapai dengan penyesuaian 
struktur dan kemampuan tim, adanya diversifikasi 
dalam produk atau jasa yang disediakan, dan 
keterbukaan terhadap peluang bisnis baru. 

Pandemi COVID-19 mengubah perilaku masyarakat 
dalam bertransaksi secara konvensional menjadi 
secara online. Platform digital membolehkan para 
pelaku usaha untuk memilih target pasar untuk 
memudahkan pemasaran barang yang dilakukan 
melalui media sosial. 
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Tenggelam dalam Tenunan Kisah, 
Wastra, dan Busana Indonesia

urya Abduh, sebuah merek yang tidak 
asing dalam dunia fashion, merupakan 
sebuah nama dari seorang tokoh 
fashion designer berbakat dari Indo-
nesia. Surya Abduh mengemas busana 
yang ia ciptakan, khususnya busana 

pengantin, dengan menggunakan wastra atau 
kain Indonesia. Ia kerap dikatakan sebagai salah 
satu penggagas seni dalam dunia mode yang 
mengedepankan ciri khas Indonesia. 

Sebagai seorang fashion designer, Surya 
Abduh memiliki keinginan untuk dapat memu-
dahkan keseharian masyarakat dengan menawar-
kan rancangan desain, baik secara fungsi 
maupun tampilan. Sehingga kelak busana terse-
but dapat berfungsi secara baik dan dapat 
menjadi cerita yang diturunkan dari satu genera-
si ke generasi selanjutnya.

Sejumlah tokoh inspiratif yang menurutnya 
berpesan besar terhadap jenjang karirnya 
mencakup tokoh fashion tanah air yang 
mencakup Biyan, Ramli, Obin, dan Ghea Pang-

gabean. Sedangkan panutannya dalam lingkup 
internasional meliputi YSL, Chanel, Dior, dan 
Christian Lacroix. 

Dalam bisnis, Surya Abduh menggunakan 
namanya sendiri sebagai merek fashion-nya. Lini 
bisnis ini dikatakan telah ia impikan sejak kecil, 
hingga menggiringnya ke sekolah fashion design 
di perguruan tinggi Institut Kesenian Jakarta 
(IKJ) pada tahun 2008. Meski begitu, Surya 
Abduh tidak menyangka bahwa ia akan membuat 
produk dalam bidang wastra Indonesia.

Berawal pada tahun 2015, saat itu Surya 
Abduh sering kali membantu teman-teman deka-
tnya dengan menjadi freelance fashion stylist dan 
turut mengunggah hasil pekerjaannya ke media 
sosial. Tak disangka, unggahannya berhasil 
mengundang minat banyak orang, juga menda-
tangkan customer yang mempercayai Surya 
Abduh untuk merancang busana mereka. 

Rancangan busana Surya Abduh mengadop-
si gaya kebaya klasik dengan sentuhan budaya 
Tiongkok. Gabungan yang unik ini kemudian ia 

S
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jadikan sebagai sebuah mahakarya yang berjudul “Teng-
gelam dalam Rindu” dengan tagline ‘melukis menggunakan 
9 macam benang.’ Kombinasi busana Indonesia dengan 
pengaruh budaya Tiongkok ini kemudian ia aplikasikan 
pada setiap karyanya. 

Surya Abduh turut berbagi cerita mengenai latar 
belakang penggunaan bordir yang menjadi ‘anak emasnya’. 
Ia mengaku bahwa bordir menjadi hal utama dalam rancan-
gannya, karena bordir membolehkannya untuk menyampai-
kan kisah perjalanan hidup melalui berbagai aspek. Dalam 
teknik bordirnya, Surya Abduh menggabungkan teknik 
bordir khas Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan Bukittinggi, 
Sumatera Barat. Ia menekankan bahwa ia ingin mendorong 
masyarakat tanah air untuk menggunakan bordir agar 
kelestariannya tetap terjaga.

Lini brand Surya Abduh terbagi atas tiga buah brand, 
yaitu Surya Abduh Deluxe Collection sebagai brand utama, 
diikuti dengan Peranakan by Surya Abduh, dan Kinasih 
Sangking Surya Abduh. Produk yang menjadi best seller 
dalam Surya Abduh Deluxe Collection adalah 
mahakaryanya yang berjudul “Tenggelam dalam Rindu” 
atau ”Kasmaran”, yang merupakan layanan custom made 
yang ia tawarkan kepada customer. Mahakarya ini kerap 
menceritakan kisah hidup dari sang customer, sehingga tiap 
busana menyimpan emotional value tersendiri yang 
menjadikan busana tersebut sebagai sebuah karya yang 
personal. 

Salah satu kisah unik yang pernah ia lewati dalam mem-
buat karya ini adalah adanya permintaan unik dari seorang 
customer untuk menggambarkan motif kucing dalam 
rancangan busana pengantinnya. Hal ini dikarenakan eratn-
ya hubungan sang customer dengan hewan peliharaanya.

Kemudian untuk produk best seller dalam brand 
Peranakan by Surya Abduh adalah seri busana Kondangan 
dan Lebaran. Brand ketiga nya yaitu Kinasih Sangking Surya 
Abduh menjadi platform baginya untuk berkolaborasi 
dengan pengrajin rumahan. Akan tetapi, situasi 
pandemi membuat Surya Abduh untuk sementara 
menunda brand ini. “Harapannya segera bisa kami 
bangunkan supaya bisa menjadi rumah dan 
senyuman bagi banyak pengrajin rumahan,” ujar 
Surya Abduh.

Hingga kini, Surya Abduh telah berhasil meraih 
berbagai pencapaian, mulai dari menjadi perancang 
busana untuk seluruh Kepala Staf TNI Angkatan 
Darat (KSAD) ASEAN, hingga menjadi salah satu 
desainer binaan Jakarta Fashion Forward. Ia 
mengatakan pencapaian utamanya adalah Surya 
Abduh telah memiliki studio dan badan resmi 
sehingga dapat melakukan photoshoot dengan 
mudah. 

Menanggapi situasi pandemi, Surya Abduh 
mengaku hal ini memang tidak mudah untuk 
dilalui, akan tetapi Surya Abduh tetap menaati 
setiap peraturan yang berlaku. Upaya yang ia 
lakukan dalam menyiasati situasi ini adalah 
dengan menawarkan berbagai bentuk 
promosi dan pendekatan secara personal 
kepada loyal customer-nya. Harapannya 
adalah agar setiap karyawannya dapat tetap 
bekerja dan bisnisnya dapat terus bertahan 
dalam melewati kondisi yang tidak menentu 
ini.

Pesan Surya Abduh bagi para pelaku usaha 
adalah agar tidak takut akan kegagalan dan segala 
tantangan yang mungkin akan dihadapi, dan untuk 
selalu bersemangat, pantang menyerah, konsisten 
dalam berkarya, berbisnis, dan bangkit sebelum 
terjatuh.O
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Selalu bersemangat,
pantang menyerah, 
konsisten dalam berkarya, 
berbisnis, dan bangkit 
sebelum terjatuh.

“
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It Is Said 50

IT IS SAID

enteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Men-
parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno optimis 
bahwa 2021 akan menjadi tahun pemulihan 
sektor ekonomi kreatif secara global. Melalui 

program ini, Sandiaga berharap dapat membuka lapangan 
pekerjaan seluas-luasnya dan memajukan kesejahteraan 
umum. Terutama, berdasarkan hasil survei Badan Pusat 
Statistik (BPS) di tahun 2020  menunjukkan sebanyak 52,52 
persen usaha mengurangi jumlah pekerjanya akibat COV-
ID-19. Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Parekraf 
akan dilakukan dengan mengadakan sejumlah program 
unggulan, beberapa diantaranya adalah PEN Film, PEN 
NAKES dan BPUP.

PEN FILM
Pemerintah telah memberi kelonggaran 

aktivitas masyarakat dengan menurunkan 
level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) menjadi level 2 dan 3. 
Kebijakan tersebut digunakan oleh 
Kemenparekraf untuk pemulihan industri 
film melalui program PEN Film. Program 
PEN film ini terbagi dalam tiga skema, 
yaitu skema promosi, pembelian lisensi, 
dan produksi.  

Skema promosi merupakan upaya untuk mempromosi-
kan film-film terpilih Indonesia yang siap tayang. Skema 
promosi pada tahun ini akan memilih sebanyak 40 film 
panjang/film layar lebar.  

Skema pembelian lisensi sebagai bentuk apresiasi bagi 
pemilik film Indonesia dan upaya untuk meningkatkan film 
berkualitas tanah air. Peruntukan skema ini diberikan 
kepada komunitas film pendek atau dokumenter daerah.  

Sedangkan skema promosi dibuka mulai dari bulan 
Oktober sampai dengan 10 Desember 2021 (skema promo-
si dimulai sejak tanggal penetapan penerima bantuan terpi-
lih). Informasi lebih lanjut mengenai PEN Film dan skema 
promosi dapat diakses di penfilm.kemenparekraf.go.id.

“Mudah-mudahan uji coba pembukaan bioskop ini bisa 
membangkitkan kembali ekosistem bioskop 

dan film-film nasional,” ujar 
Sandiaga.

Pemulihan Ekonomi 
Nasional PEN FILM, PEN NAKES,

DAN BPUP

M
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PEN Nakes
Pada tanggal 3 September 2021 Menparekraf Sandiaga Uno memastikan upaya reaktiva-

si sektor pariwisata terus berjalan, salah satunya melalui program akomodasi bagi "Tenaga 

Kesehatan dan Tenaga Penunjang Fasilitas Kesehatan Penanganan COVID-19" yang telah 

memasuki tahap persiapan akhir.Dalam pelaksanaannya, program ini akan dikoordinasikan dengan rumah sakit, industri 

perhotelan, kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah pada tujuh lokasi. Beber-

apa lokasi tersebut dipilih berdasarkan daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi, saat 

program ini diusulkan melalui Komite Penanganan COVID (KCP) PEN beberapa bulan lalu.

Sebelumnya, Kemenparekraf telah menerima pengajuan akomodasi bagi tenaga 

kesehatan dari 71 rumah sakit sebanyak 9.766 orang dengan 465.659 unit kamar. Dalam 

dukungan akomodasi tersebut, sudah termasuk dengan penyediaan fasilitas berupa makan, 

minum, binatu, dan transportasi, yang akan berjalan sampai akhir November 2021. 

“Dengan kolaborasi baik antara berbagai pihak, program ini diharapkan dapat tepat 

sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan akan kita dorong sebagai kontribusi Kemen-

parekraf dalam penanganan pandemi COVID-19 di tengah masa PPKM. Program ini selain 

untuk menunjang kinerja tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan 

pandemi COVID-19 dengan memberikan kemudahan mobilitas dan memperpendek jarak 

tempuh ke tempatnya bertugas, terlebih juga menjadi upaya akselerasi reaktivasi sektor 

pariwisata,” kata Sandiaga.
BPUP
Bantuan Pemerintah bagi Usaha Pariwisata (BPUP) merupakan bantuan pemerintah 

dalam rangka reaktivasi usaha yang diberikan kepada usaha pariwisata yang sudah terdaftar 

pada OSS (Online Single Submission) Kementerian Investasi/BKPM tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2020.  Program BPUP melibatkan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata dan 

asosiasi yang akan berperan sebagai verifikator dari permohonan yang diajukan. Proses ini 

diharapkan dapat membantu dalam pemberian BPUP agar pendistribusiannya lebih akurat 

dan tepat sasaran. Proses BPUP mulai dari pendaftaran hingga pengesahan dilakukan secara digital. 

Digitalisasi diharapkan dapat mempermudah semua pihak yaitu pengguna, verifikator 

(Pemerintah Daerah dan asosiasi), dan pengawas (Pemerintah Pusat).

Sejak dimulainya program BPUP, sudah terdata 38 Kabupaten/Kota yang sudah 

memenuhi kriteria untuk mendapatkan BPUP dengan jumlah 10.934 penerima bantuan, 

meliputi 6 usaha pariwisata, antara lain biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, spa, 

hotel melati, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, dan homestay). 

Kita ciptakan program-program
bersinergi untuk sektor parekraf agar dapat 

membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan 
memajukan kesejahteraan umum.
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alam bahasa Sansekerta, 
Nirjhara berarti air terjun, 
yang mengacu pada air 
terjun indah yang mengh-

adap ke resort ini. Sementara dari 
perspektif yang lebih spiritual, nama 
Nirjhara dipilih untuk  mencerminkan 
budaya Bali. Meski bahasa Indonesia 
telah menjadi bahasa resmi, bahasa 
Bali sangat dipengaruhi oleh bahasa 
Sanskerta dan masih digunakan 
sehari-hari untuk upacara keagamaan 
Hindu di Pulau Bali.

Resort mewah ini memiliki nilai 
sejarah dari salah satu pendirinya yaitu 
Dimitri Tran. Dimitri jatuh cinta 
dengan pemandangan sekitar saat ia 
mengunjungi lokasi ini dengan keluar-
ganya. Bahkan hingga saat ini, peman-
dangan disekitarnya mencerminkan 
seperti saat pertama kali mereka 
menjajakkan kaki di pulau ini, yaitu 
tahun 1996.  

Sungai yang tenang, air terjun 
yang megah, disandingkan dengan 
hamparan ladang sawah pada  latarn-
ya, menyajikan pemandangan indah 
dan otentik khas Bali. Pemandangan 
yang cocok sebagai gambaran 
kehidupan di pulau, sangat sempurna 
untuk dijadikan cover kartu pos. 
Melihat kembali lama pembangunan, 
resort ini menjadi perjalanan untuk 
introspeksi yang cukup dalam bagi 
Dimitri dan Adrien Portier selaku 
partnernya. Sejak itu, mereka berdua 
dapat membangun ikatan yang 
kuat dengan komunitas di 
Kedungu, menambah relasi 
baru dengan orang-orang 
hebat, dan mempelajari diri 
sendiri sepanjang perjalanan 
ini.

Adrien mengatakan Nirjhara 
mencerminkan Bali bagi 
mereka, yaitu autentisi-

tas, pesona, dan keindahan dari pulau 
Dewata, tak luput juga kehangatan 
masyarakat lokal yang dapat dirasakan 
dari pelayanan di Nirjhara. Visi 
Nirjhara adalah untuk mendesain 
ulang konsep sustainable luxury dalam 
bidang hospitality. Berpusat pada 
arsitektur dan desain, prinsip sustaina-
ble digunakan dalam pembangunan 
resort Nirjhara. Tujuan utamanya 
adalah untuk mengurangi dampak 
pada lingkungan sekitar tanpa 
mengurangi kemewahannya. 

Ciri khas Nirjhara menggabungkan 
autentisitas Bali dengan sustainability, 
serta pendekatan arsitektur dan seni 
kontemporer. Vila Nirjhara ditata 
sesuai dengan standar, dengan desain 
yang minimalis, warna natural, dan 
aksen dekoratif untuk menampilkan 
ciri khas Indonesia. 

Setiap vila di Nirjhara didesain 
langsung oleh artisan lokal yang telah 
teruji keahliannya, dan juga 
seniman-seniman baru yang mempro-
mosikan seni kontemporer Indonesia. 
Nirjhara menggunakan banyak batu 
yang didapat dari berbagai penjuru 
nusantara seperti paras kelating dan 
batu andesit, lalu menambahkan kayu 
lokal untuk menghasilkan kontras yang 
alami. 

Dalam upaya mencapai sustaina-
ble development, sebagian besar 
kayu yang digunakan untuk hiasan 
dinding dan dek pada Nirjhara meng-

gunakan kayu bekas perkebu-
nan pohon karet. 

Pohon yang digunakan telah dipilih 
dari getahnya yang sudah 
mengering. Sedangkan custom 
furniture yang berasal dari jati diambil 
dari hutan sustainable untuk membat-
asi dampak pada hutan di Indonesia.

Nirjhara menjadi sebuah resort 
yang spesial karena menggabungkan 
berbagai elemen dalam satu properti. 
Sebagai contoh, Nirjhara menyedia-
kan ruangan yang mewah dan besar, 
namun juga memberikan keintiman 
yang biasanya hanya ditemukan pada 
boutique resort. Pada saat yang sama, 
resort ini memberikan area yang privat 
dengan pemandangan yang mengin-
gatkan pada Ubud, yaitu sungai dan 
sawah. Padahal, resort ini hanya berja-
rak sekitar 20 menit dari kota Canggu 
yang ramai. 

Dimitri dan Adrien sering bergurau 
bahwa 25 vila dan suite-nya menawar-
kan 25 cara unik untuk merasakan 
Nirjhara, karena setiap vila memiliki 
ciri khasnya masing-masing dengan-
pemandangan dan pengalaman 
menginap yang berbeda. Suite kanopi 
pada dasarnya adalah sebuah adapta-
si kontemporer dari impian rumah 
pohon mereka semasa kecil. 

Sebagian besar paviliun di Nirjhara 
menghadap ke sungai yang 
berkelok-kelok, ada juga yang mengh-
adap indahnya air terjun, dan sejumlah 
paviliun memiliki kolam renang priba-
di. Terdapat pula vila dengan 2 kamar 
yang cocok untuk keluarga maupun 
rombongan yang dilengkapi dengan 
kolam renang pribadi. 

Pada bulan Desember 2021 lalu,  
Nirjhara baru saja meresmikan 
pembukaan The Residence untuk 

publik, sebuah vila luas dengan 
fasilitas dua lantai dan infinity 

pool yang menyuguhkan 
pemandangan alam yang 

menawan. Nirjhara

D
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Merespon tren sustainable, 
Nirjhara mengutarakan pendapat 
bahwa sustainable merupakan sebuah 
kewajiban yang harus diadopsi setiap 
usaha. Sebagai contoh, salah satu 
inisiatif yang Nirjhara terapkan dan 
memberikan dampak yang sangat 
signifikan adalah pengurangan kapasi-
tas unit AC. Berdasarkan riset yang 
dilakukan Nirjhara, mereka mampu 
mengurangi penggunaan listrik dari 
pendingin ruangan.  

Dalam proses pembangunan tiap 
vila di Nirjhara, dilakukan proses 
pelapisan dalam dinding hingga ke 
langit-langit untuk menjaga udara 
sejuk dan mengeluarkan udara panas 
dari dalam. Hal ini memungkinan 
Nirjhara untuk mengurangi penggu-
naan listrik dari pendingin ruangan. 
Begitu pula dengan pemanas air, 
Nirjhara memanfaatkan iklim hangat 
Bali melalui pompa panas dan pema-
nas tenaga surya. 

Momen pembukaan Nirjhara 
menjadi tantangan tersendiri, karena 
dua bulan setelah itu terjadi pandemi 
COVID-19. Pihak manajemen berjuang 
untuk tetap membuka resort selama 
pandemi, meski terjadi penghematan 
dalam berbagai sisi. 

Di sisi lain, pihak manajemen 
Nirjhara memanfaatkan momen ini 
untuk beralih fokus dan mengadakan 
pelatihan staf, melakukan rotasi staf, 
dan meningkatkan standar pelayanan. 
Nirjhara bertanggapan bahwa tahun 
2020 menjadi tahap soft opening 
mereka dan momen penting untuk 
bekerja bersama sebagai tim, mem-
buat hubungan antarstaf Nirjhara 
semakin erat dan semakin baik 
untuk menyambut pengun-
jung. 

Nirjhara menghargai 
upaya Kemenparekraf 
dalam menciptakan 
program sertifikasi 
Cleanliness, Health, 
Sustainability, dan 
E n v i r o n m e n t 
(CHSE) yang dapat 
membuat pengun-
jung merasa lebih 
aman dan nyaman saat 
sedang traveling. 

Dalam pandangan ke 
depannya, Nirjhara ber-
harap Kemenparekraf 
dapat semakin kiat dalam 
mendukung pelaku usaha 
di sektor pariwisata.
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Sejauh mata memandang terdapat 
gugusan pulau-pulau diantara 
hamparan laut biru nan jernih seben-
ing kristal. Beningnya air laut mem-
buat siapapun dengan mudah melihat 
ikan-ikan kecil yang sedang berlari 
riang di antara terumbu karang. Desir 
ombak pun bergantian menyisir pasir 
putih yang berada di tepian pantai. 
Diiringi kicauan burung-burung yang 
merdu seakan-akan sedang 
mensyukuri ciptaan sang maha kuasa. 

Itulah sedikit gambaran mengenai 
“The Last of Paradise” yang terletak di 
wilayah Indonesia bagian Timur, yakni 
Raja Ampat, tepatnya di Provinsi 
Papua Barat. 

Raja Ampat menjadi wishlist bagi 
kebanyakan wisatawan, baik domestik 
maupun internasional, lantaran memi-
liki kekayaan alam yang tidak hanya 
indah, tapi menakjubkan dan luar 
biasa. Meskipun akses untuk sampai di 
surga dunia ini terbilang tidak murah, 

tapi sepadan dengan pengalaman 
yang akan didapat jika berkunjung 
kesini.

Tanpa basa-basi lagi yuk simak 
beberapa destinasi yang wajib dikun-
jungi kalau ke Raja Ampat.

Pernah mendengar untaian kalimat 
“Belum ke Raja Ampat kalau belum ke 
Wayag”?. Yap betul sekali, Wayag 
merupakan salah satu destinasi yang 
paling ikonik di Raja Ampat. Lantaran 
memiliki gugusan batu karang atau 
dalam bahasa ilmiahnya disebut karst, 
dibalut pohon hijau yang tersebar 
diantara laguna berwarna toska. 
Sehingga menggambarkan miniatur 
Raja Ampat. Jika dilihat dari puncak, 
Wayag ini sangatlah cantik.

Warisan alam dan budaya yang 
menjadi pedoman pariwisata   
di Raja Ampat

INDONESIA TREASURE
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sebagai Wayag versi mini. Hal ini 
karena pemandangan yang disuguh-
kan sangat serupa dengan Wayag. 
Bedanya, Wayag memiliki gugusan 
batu karang atau karst yang lebih 
besar daripada Piaynemo.

Untuk sampai ke puncak 
Piaynemo, wisatawan harus menaiki 
kurang lebih 300 anak tangga kayu 
terlebih dahulu. Mendengarnya cukup 
melelahkan yaa, tapi rasa lelah terse-
but akan terbayar dengan keindahan 
alam jika kita sampai di puncak 
Piaynemo.
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Sesuai dengan namanya, destinasi wisata 
ini adalah sebuah teluk atau laguna yang ben-
tuknya terlihat seperti bintang, yang diper-
cantik dengan air laut berwarna toska serta 
perbukitan batu karst disekitarnya. Sangat 
indah dipandang jika dilihat dari atas. Jarak 
tempuhnya sendiri hanya lima menit dari 
Piaynemo jika menggunakan speed boat.
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Tak lengkap rasanya jika ke Raja Ampat tidak 
melakukan aktivitas birdwatching di Warkesi 
Park, Pulau Waigeo yang merupakan salah satu 
pulau yang menjadi habitat alami bagi hewan 
endemik. Mulai dari burung maleo waigeo 
hingga cendrawasih merah. Untuk mencapai titik 
pemantauan cendrawasih merah, kita perlu 
mendaki setinggi 700 meter.

Cendrawasih merah atau yang biasa di sebut 
burung surga (Red Bird of Paradise) ini memiliki 
keunikkan tersendiri. Terletak pada warnanya 
yang secara kasat mata didominasi oleh warna 
merah, memiliki ekor yang cukup panjang, serta 
berparuh kuning.

Ketika burung jantan dan betina bertemu, 
burung-burung jantan akan berlomba untuk 
merebut hati burung betina. Mereka akan 
bermain dan menari dari satu dahan pohon ke 
dahan yang lain. Suaranya pun terdengar sangat 
nyaring dan bersemangat. Momen tersebut 
menandakan bahwa burung jantan sedang 
mencoba mengawinkan burung betina. Sangat 
istimewa melihat pemandangan langka ini.

Aktivitas bermain dan menari ini bisa kita 
nikmati sekitar pukul 06:00 sampai dengan 08:00 
dan pada pukul 15:00 sampai 16:00. Karena pada 
siang hari mereka biasanya mencari makan diluar 
lokasi bermain tersebut.
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Jika ingin merasakan tinggal di 
pulau dan bertemu dengan warga 
lokal maka Desa Arboreklah tempatn-
ya.

Ketika menginjakan kaki di desa 
yang memiliki luas 7,2 hektare ini, kita 
langsung disambut dengan hamparan 
pasir putih yang mengelilingi desa, 
deretan pohon-pohon kelapa, serta 
pohon mangrove di sepanjang pantai 
bagian selatan dan barat.

Semua warganya pun menyambut 
dengan ramah dan memberikan 
senyum yang hangat. Berbagai aktifit-
as pun dapat dilakukan di desa ini. 

Salah satunya snorkeling dan diving. 
Untuk yang ingin bermalam, jangan 
khawatir, karena desa ini memiliki 
sembilan homestay yang lokasinya 
langsung menghadap ke laut. Sehing-
ga kita bisa menikmati momen sunrise 
dan sunset. Jika beruntung pengun-
jung juga bisa melihat ikan-ikan kecil, 
walking shark, dan lainnya di area 
homestay.
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salah satu spot wisata selam terbaik di 
Raja Ampat dan bahkan terbaik di dunia. 
Keduanya menawarkan pesona surga di 
bawah laut yang luar biasa indah. Ham-
paran air laut yang sebening kristal, 
dengan gradasi warna tosca dan biru tua. 

Ketika menyelam, kita akan menemu-
kan berbagai jenis biota laut. Diantaranya 
penyu, hiu, ikan badut (clown fish), serta 
terumbu karang yang sangat cantik 
dengan berbagai warna. Sungguh 
pemandangan yang indah dari dalam air.

Bagi pecinta wisata selam rasanya 
belum seutuhnya menjadi divers kalau 
belum menjajal Raja Ampat. Karena Raja 
Ampat ini memang benar sekeping surga 
yang ada di muka bumi. Begitu menakjub-
kan.
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Kali Biru adalah sungai kecil 
yang mengalir di tengah lebatnya 
Hutan Waisai. Kali ini memiliki air 
sebening kristal yang berwarna 
biru, namun terkadang berwarna 
tosca. Hal ini tergantung dengan 
kondisi cuaca dan cahaya mataha-
ri yang menyinari. Itulah mengapa 
sungai ini diberi nama Kali Biru.

Untuk sampai ke Kali Biru, kita 
perlu melakukan jalan darat 
selama kurang lebih 40 menit dari 
pusat kota Waisai. Lalu dilanjutkan 
menggunakan speed boat dari 
Pelabuhan Nitsam, Kampung 
Warsambin, sekitar 15 menit. 

Kemudian dilanjutkan dengan 
trekking melintasi sungai serta 
hutan sejauh 1 km.

Jika ke Kali Biru, kalian wajib 
untuk berenang, karena airnya 
sangat jernih dan betul-betul 
segar. Kali Biru sendiri dikenal 
oleh masysrakat setempat dengan 
sebutan nama Waiyal. Wai artinya 
air, sedangkan yal artinya meng-
etahui apa yang terjadi esok. 
Konon katanya kalau kita bere-
nang mengikuti aliran sungai 
sambil berdoa di dalam hati maka 
doa tersebut akan terwujud.
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Waigeo dan Pulau Gam menyajikan pemandan-
gan yang indah berupa puluhan karang cantik 
yang tersebar di sekitar teluk. Air teluknya pun 
sangat jernih, sehingga membuat wisatawan 
dapat melihat dunia bawah laut tanpa harus 
berenang atau pun menyelam. Berbagai fauna 
laut seperti ikan-ikan kecil siap memanjakan 
mata wisatawan.

Tidak hanya karang yang cantik, disekitar 
Teluk Kabui juga terdapat berbagai gua yang 
unik, karena di beberapa mulut gua terdapat 
tengkorak manusia, sehingga memberikan 
kesan mistis bagi wisatawan yang berkunjung 
kesini.
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Tebing batu karang raksasa yang berada di tengah Teluk 
Kabui ini berbentuk runcing seperti pensil setinggi kurang 
lebih 12 meter. Disekitarnya terdapat deretan karst atau batu 
karang megah yang menghiasi Tebing Batu Pensil. Tak heran 
jika banyak wisatawan yang ingin mengabadikan momen 
keberadaan Tebing Batu Pensil, lantaran bentuknya yang unik 
dan sangat ikonik.
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Salah satu lokasi yang tidak kalah istimewa bagi 
wisatawan saat berkunjung ke Raja Ampat adalah 
Pasir Timbul. Pasir Timbul dapat disinggahi dan 
dinikmati pada saat air laut surut. Hamparan pasir 
pantai yang putih menjadikan tempat ini asik 
untuk berenang dan bersantai sembari 
menikmati hangatnya sinar matahari.
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Pulau Misool merupakan salah 
satu dari empat pulau besar yang 
ada di Raja Ampat. Misool sendiri 
terbagi menjadi empat bagian 
yakni Misool Timur, Misool 
Selatan, Misool Barat, dan Misool 
Utara. Untuk mencapai lokasi ini 
memerlukan 4 jam perjalanan dari 
kota Sorong.
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Pulau Misool berbatasan langsung 
dengan Laut Seram dan perairan laut 
lepas yang menjadi lalu lintas fauna laut 
besar seperti lumba-lumba, paus, dan 
juga pari manta. Pulau Misool juga memi-
liki beragam destinasi menarik, diantaran-
ya Danau Ubur-ubur, Puncak Harfat, Goa 
Keramat, Pantai Namlol, dan masih 
banyak lagi. Misool juga mempunyai 
pesona alam bawah laut yang sangat 
memukau, tak ayal jika banyak diburu oleh 
para divers di seluruh dunia.

Oleh karenanya banyak yang menga-
takan bahwa, jika sudah mengunjungi 
Pulau Misool berarti sudah menyentuh 
Raja Ampat seutuhnya.O
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Berawal dari band semasa kuliah, 

kini .Feast sudah melejit dan dikenal 

luas. .Feast terdiri dari Baskara Putra 

sebagai vokalis, Fadli Fikriawan sebagai 

bassis, Adrianus Aristo Haryo sebagai 

drumer, Adnan Satyanugraha Putra dan 

Dicky Renanda sebagai gitaris. Sejak 

konser pertamanya di kampus pada 

tahun 2013, .Feast mulai menciptakan 

lagu dan menggelar konser di berbagai 

panggung hingga akhirnya merilis 

album debut mereka pada tahun  yaitu 

MULTIVERSES (2017). Hingga tahun 

2021, .Feast telah merilis 1 album dan 2 

mini album yaitu Beberapa Orang 

Memaafkan (2018), dan Uang Muka 

(2020). 
Saat ini mereka sedang Menyusun 

album terbaru mereka yang berjudul 

“Membangun dan Menghancurkan”. 

Album ini diungkapkan akan mencerita-

kan tentang kecenderungan manusia 

untuk menciptakan kebiasaan dan 

makna-makna baru, lalu merusaknya 

sendiri di kemudian hari. Hingga kini, 

mereka sudah memperkenalkan empat 

buah single untuk album tersebut seper-

ti Dalam Hitungan (2019), Tarian Peng-

hancur Raya (2019), Luar Jaringan 

(2020), dan Di Padang Lumpuh (2020).

.Feast turut berbagi cerita mengenai 

perjalanan musik mereka di masa 

pandemi. Mereka mengatakan konser 

yang digelar secara virtual membuat 

mereka sedikit gugup karena menghar-

uskan mereka untuk terus menerus 

disorot oleh kamera, dan direkam 

secara langsung.  Hal ini jauh berbeda 

dengan konser yang diadakan sebelum 

masa pandemi, dimana luapan seman-

gat para penonton begitu terasa hingga 

dapat membuat mereka melupakan rasa 

gugup saat memanggung. 

Selama masa pandemi, masing-mas-

ing anggota grup musik ini mengaku 

memiliki kesibukan yang beragam, 

diantaranya menyicil produksi album, 

mengerjakan materi mini album dan 

single, hingga mengurus label rekaman 

mereka, yaitu Sun Eater. Adapula yang 

mengisi waktu senggang dengan 

mendalami olahraga seperti bersepeda.

.Feast mengatakan mereka selalu 

mencari ide dan berkarya di kota yang 

sama, yaitu Jakarta. Kini mereka telah 

membulatkan tekad untuk mencoba 

berkarya di luar kota setelah situasi 

pandemi mereda untuk mendukung 

pariwisata Indonesia. Hal ini diharapkan 

dapat menarik para penggemar dan 

meningkatkan minat para wisatawan 

untuk melihat konser secara langsung 

dengan mengunjungi kota tersebut. 

“Jika ada kesempatan destinasi-desti-

nasi wisata kayak gitu patut kita cobain 

sih buat jadi pengalaman baru juga, dan 

mungkin aja bisa bikin kita berlima jadi 

lebih seger buat ide-ide karena suasan-

ya beda.” ungkap mereka.

Sedangkan, menurut .Feast, dari segi 

ekonomi kreatif dapat diselenggarakan 

konser yang melibatkan Event Organizer 

(EO), vendor penyedia sound system, 

pedagang makanan lokal, serta

Bersiap untuk Membangun

dan Menghancurkan
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Demi mendukung pariwisata Indonesia,
.Feast membulatkan tekad untuk
mencoba berkarya di luar kota setelah
situasi pandemi mereda.
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produksi merchandise dan 
penjualan CD oleh masyarakat 
setempat. Hal ini bertujuan untuk 
membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat sekitar. Dan bagi para 
musisi atau grup musik yang telah 
‘Go International’, dapat menarik 
minat para penggemar dari 
mancanegara untuk mendatangi 
konser di tanah air.

Menyikapi banyaknya musisi 
dan grup musik baru di Indonesia, 
.Feast membagikan tips untuk 
berkarya di masa pandemi yaitu 
dengan mencari identitas dan 
pasar yang ingin dituju. Pasar 
modern ini mengharuskan baik 
para musisi dan grup musik untuk 
mempunyai tujuan yang jelas dan 
ciri khas tersendiri untuk mencipta-
kan karya yang terbaik kemudian 
memasarkannya di saluran digital.

Meski kini terdapat pembatasan 
ruang gerak masyarakat, .Feast 

berharap dapat muncul berbagai 
alternatif untuk menghadapi tanta-
ngan-tantangan di masa pandemi 
seperti halnya pengadaan acara 
virtual atau dukungan dan kolab-
orasi antarsektor untuk membuat 
konten bersama secara online. 

.Feast juga berpesan agar 
dilakukan pembenahan infrastruk-
tur dalam segi ekonomi kreatif, 
sebagai contoh dalam bidang 
musik yaitu pembenahan venue 
atau lokasi dengan sistem audio 
yang memadai. Mereka melihat 
adanya perbedaan yang signifikan 
dalam kelayakan lokasi dan audio 
yang tersedia di ibu kota dengan 
kota lainnya. Oleh karena itu, peran 
Kemenparekraf diperlukan untuk 
mengatasi situasi seperti ini, dan 
diharapkan dapat memberi 
perubahan yang baik bagi industri 
musik di tanah air.
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J
akarta, 14 September 2021 
– Pelaksanaan reaktivasi 
industri pariwisata melalui 
dukungan program penye-

diaan akomodasi bagi tenaga 
kesehatan penanganan COVID-19 
terus berjalan. Saat ini Kemen-
parekraf/Baparekraf juga tengah 
mengkaji permintaan dukungan 
akomodasi bagi tenaga kesehatan dari 
rumah sakit-rumah sakit rujukan COV-
ID-19 di luar pulau Jawa dan Bali.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin 
Uno, dalam pernyataannya, Selasa 
(14/9/2021), menjelaskan, dukungan 
program penyediaan akomodasi dan 
fasilitas pendukung lainnya, termasuk 
sarana transportasi bagi Tenaga Kese-
hatan (Nakes) dan Tenaga Penunjang 
Fasilitas Kesehatan (Faskes) Penan-
ganan COVID-19 yang merupakan 
bagian dari program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) di sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 
2021 telah dijalankan sejak 1 Septem-
ber 2021.

“Saat ini kami telah mendukung 40 
rumah sakit dengan kurang lebih 4.370 
tenaga kesehatan se-Pulau Jawa dan 

Bali,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.
Sebanyak 40 rumah sakit tersebut 

terdiri dari Provinsi Banten 1 rumah 
sakit; Provinsi DKI Jakarta 22 Rumah 
Sakit; Provinsi Jawa Barat 3 Rumah 
Sakit; Provinsi Jawa Tengah 1 Rumah 
Sakit serta Provinsi D. I. Yogyakarta 8 
Rumah Sakit. Selain itu Provinsi Jawa 
Timur 2 Rumah Sakit; dan Provinsi Bali 
3 Rumah Sakit.

“Kegiatan ini melibatkan industri 
pariwisata yaitu jasa akomodasi 
(perhotelan) sebanyak 37 hotel dan 
penggunaan bus sebanyak 57 unit. 
Adapun fasilitas yang diperuntukan 
bagi tenaga kesehatan dan tenaga 
penunjang fasilitas kesehatan tidak 
hanya berupa akomodasi tetapi juga 
makanan minum dan fasilitas laundry,” 
kata Sandiaga.

Namun dengan keberhasilan 
pemberlakukan PPKM yang ditunjang 
dengan kedisiplinan masyarakat 
menjalankan protokol kesehatan 
secara ketat dan disiplin serta masifn-
ya testing, tracing, dan treatment, 
serta tidak ketinggalan percepatan 
pelaksanaan vaksinasi COVID-19, 
membuat penyebaran COVID-19 
dapat ditekan. 

Layanan binatu bagi
tenaga kesehatan.

Our 
Radar
Siaran Pers: 
Kemenparekraf 
Siapkan Dukungan 
Akomodasi Bagi 
Nakes di Luar Pulau 
Jawa dan Bali
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akarta, 3 Oktober 2021 - 
Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Kepala 
Badan Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin 
Uno, berharap uji coba pembukaan 
bioskop di sejumlah wilayah yang telah 
menerapkan PPKM Level 2 dan 3 
dapat menggeliatkan kembali roda 
perekonomian pelaku industri film 
tanah air.

Hal tersebut disampaikan 
Menparekraf Sandiaga saat meninjau 
salah satu bioskop yaitu XXI PGC, 
Cililitan, Jakarta Timur, Minggu 
(3/9/2021).

Menparekraf menjelaskan bahwa 
pelaku industri ekonomi kreatif 
khususnya perfilman mengalami 
dampak yang signifikan akibat 
pandemi COVID-19. Padahal selama 
ini perfilman menjadi subsektor yang 
cukup menjanjikan dalam memberikan 
kontribusi terhadap pendapatan 
negara. Tercatat, kontribusi industri 
film terhadap produk domestik bruto 
(PDB) nasional sebesar Rp15 triliun 
pada 2019.

“Mudah-mudahan uji coba 
pembukaan bioskop ini bisa mem-
bangkitkan kembali ekosistem

bioskop dan film-film nasional,” katan-
ya.

Penerapan protokol kesehatan di 
bioskop sesuai dengan Inmendagri 
Nomor 43 Tahun 2021 telah dilakukan 
dengan baik. Menparekraf pun berke-
sempatan mencoba langsung dan 
mengamati alur protokol kesehatan 
yang telah diterapkan. Mulai dari scan 
QR code melalui aplikasi PeduliLind-
ungi, menggunakan hand sanitizer 
yang telah disediakan dan pengece-
kan suhu tubuh di pintu masuk 
bioskop. Suhu tubuh di atas 37,3 dera-
jat celcius tidak diperkenankan masuk 
dan pengunjung diwajibkan memakai 
masker.

Semua protokol kesehatan ini 
dilakukan dengan physical distancing 
sesuai dengan sign yang telah disedi-
akan. Para staf juga telah menerima 
vaksinasi dosis lengkap dan sudah 
menggunakan alat pelindung diri, 
seperti sarung tangan, masker, serta 
face shield.

Untuk pengunjung yang diperk-
enankan masuk ke dalam bioskop 
adalah pengunjung yang sudah 
mendapatkan dua kali dosis vaksin 
dan yang berusia 12 - 60 tahun. Kemu-
dian, kapasitas seat bioskop hanya 50 

Penyebaran COVID-19 menunjuk-
kan grafik yang melandai, termasuk di 
Jawa dan Bali.

“Dengan menurunnya level PPKM, 
maka sebanyak 31 rumah sakit memu-
tuskan untuk menunda permintaan 
dukungan akomodasi dan fasilitas 
pendukung lainnya yang telah kami 
siapkan. Sehingga target 71 rumah 
sakit yang akan didukung belum terca-
pai,” kata Sandiaga.

Menparekraf Sandiaga menegas-
kan, dengan situasi yang sangat 
dinamis ini, pihaknya terus melakukan 
koordinasi dengan pihak-pihak terkait 
guna memastikan ketepatan sasaran 
program serta akuntabilitas. Termasuk 
mengkaji permintaan dukungan 
akomodasi bagi tenaga kesehatan dari 
rumah sakit di luar pulau Jawa dan 
Bali.

“Perlu kami informasikan bahwa 
data yang kami sampaikan merupakan 
‘data dinamis’ dimana hingga saat ini 
kami masih terus menerima beberapa 
permintaan dukungan. Saat ini 
Kemenparekraf juga tengah melaku-
kan pendataan lanjutan yang 
berkaitan dengan permintaan dukun-
gan bagi tenaga kesehatan di luar 
Pulau Jawa dan Bali,” kata 
Menparekraf Sandiaga Uno.

Menparekraf Sandiaga Uno 
menghadiri rapat.

Penyemprotan 
disinfektan di dalam 
area bioskop.

Siaran Pers: 
Menparekraf 
Harapkan Uji Coba 
Pembukaan Bioskop 
Geliatkan Kembali 
Industri Film

J
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persen, dan pengunjung pun tidak 
diperbolehkan untuk makan dan 
minum selama berada di area bioskop. 
Pengunjung juga dianjurkan membeli 
tiket terlebih dahulu secara online, 
untuk meminimalisasi sentuhan.

“Hari ini kita melihat sendiri 
bagaimana bioskop sudah mulai 
diujicobakan dengan protokol 
kesehatan serta aplikasi PeduliLindun-
gi. Kita meyakini jika menerapkan 
protokol kesehatan tentunya bioskop 
ini semakin banyak yang dibuka. Untuk 
saat ini sudah ada 1,164 layar yang 
mulai dibuka dan uji coba ini akan kita 
lakukan secara bertahap, bertingkat, 
dan berkelanjutan,” katanya.

Seperti diketahui, saat ini pemerin-
tah tengah melakukan pelonggaran 
terhadap berbagai aktivitas masyar-
akat. Salah satunya dengan membuka 
kembali bioskop yang izin operasion-
alnya ini sudah dimulai sejak 16 
September 2021. Tentunya uji coba ini 
diiringi dengan tahapan evaluasi yang 
dilakukan secara berkala. Apabila 
terdapat kebijakan yang bisa dilong-
garkan, maka akan dipertimbangkan.

“Seperti refreshment ini juga kita 
akan evaluasi, seandainya memang 
sudah ada persetujuan dari Satgas 
COVID-19 dan teman-teman dari sisi 
kesehatan akan kita pertimbangkan 

untuk dievaluasi,” ujarnya.
Kemenparekraf sendiri juga turut 

berupaya mendukung perkembangan 
industri perfilman khususnya di masa 
pandemi melalui program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN), yang diang-
garkan sekitar Rp266 miliar. 

Program PEN Film ini terbagi ke 
dalam tiga skema, yaitu skema promo-
si, skema pembelian lisensi, dan 
skema produksi. Skema promosi 
bertujuan untuk membantu mempro-
mosikan film-film Indonesia terpilih 
yang akan tayang (film siap tayang). 
Skema promosi pada tahun ini dipe-
runtukan untuk 40 film panjang/film 
layar lebar. Kemudian, skema pembe-
lian lisensi, untuk memberikan apre-
siasi bagi pemilik film Indonesia dan 
meningkatkan ketersediaan film 
berkualitas. Dan, skema produksi 
diperuntukan bagi komunitas film 
pendek atau dokumenter daerah. 
Untuk skema promosi sendiri, sudah 
dibuka pendaftarannya mulai dari 1 - 
10 Oktober 2021. Untuk informasi 
lebih lanjut bisa mengakses 
penfilm.kemenparekraf.go.id. Sedan-
gkan, skema pembelian lisensi dan 
skema produksi masih dalam tahap 
pembahasan.

“Harapannya adalah ini bisa 
menggerakkan sektor perfilman, dan 

membuka lapangan kerja kembali 
seluas-luasnya,” ujar Sandi.

Turut hadir dalam kesempatan itu, 
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad 
Riza Patria; Deputi Bidang Ekonomi 
Digital Dan Produk Kreatif Kemen-
parekraf/Baparekraf Neil El Himam; 
Direktur Industri Film, Musik, dan 
Animasi Kemenparekraf/Baparekraf, 
Mohammad Amin; dan Head of 
Corporate Communications & Brand 
Management Cinema XXI, Dewinta 
Hutagaol.

Menparekraf
Sandiaga Uno memasuki 
area bioskop.

Pelaksanaan
uji coba pembukaan 
bioskop.
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akarta, 5 Oktober 2021 - 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Badan Pa-
riwisata dan Ekonomi Krea-

tif (Kemenparekraf/Baparekraf) mem-
batalkan program Bantuan Insentif Pe-
merintah (BIP) kategori reguler tahun 
2021 untuk dialihkan ke program 
pemulihan dan penanganan COV-
ID-19.

Hal tersebut merujuk pada Surat 
Menteri Keuangan Nomor S-584/M-
K.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal 
Refocusing dan Realokasi Belanja Ke-
menterian/Lembaga TA 2021, serta 
Nota Dinas Sekretaris Kemen-
parekraf/Sekretaris Utama Baparekraf 
Nomor B/KU.00.07/975/S/2021 ten-
tang Refocusing dan Realokasi Belanja 
TA 2021 pada 12 Juli 2021, dan Surat 
Nomor B/KU.00.07/1001/S/2021 Peri-
hal Refocusing dan Realokasi Belanja 
TA 2021 Tahap IV, dimana dilakukan 
refocusing untuk penghematan ang-
garan.

Deputi Bidang Industri dan 
Investasi Kemenparekraf Fadjar 
Hutomo, dalam keterangannya di Ja-
karta, Selasa (5/10/2021) menjelaskan, 
terkait refocusing untuk penghematan 
anggaran tersebut terdapat 

penyesuaian yang berpengaruh 
terhadap alokasi anggaran terkait 
pelaksanaan program kegiatan yang 
ada.

"Maka anggaran program BIP 
Reguler tahun 2021 tidak tersedia 
akibat refocusing anggaran yang 
dilakukan, guna membantu penan-
ganan COVID-19 dan pemulihan 
ekonomi nasional.

Adapun untuk BIP Kategori JPU 
(BIP JPU), calon penerimanya telah 
terpilih dan diumumkan, tetap akan 
dilaksanakan, walaupun dengan 
adanya pengurangan nilai besaran 
bantuan yang tadinya sebesar Rp20 
juta per penerima, menjadi Rp10 juta 
per penerima," katanya.

Fadjar Hutomo menyampaikan 
terima kasih sekaligus permohonan 
maaf kepada para peserta yang telah 
berpartisipasi dan menyampaikan 
pengajuan proposalnya untuk mengi-
kuti seleksi program BIP Kategori 
Reguler Tahun 2021. Ia memahami 
bahwa pelaku usaha pariwisata dan 
ekonomi kreatif yang mengikuti 
program BIP Kategori Reguler telah 
begitu bersemangat dan memper-
siapkan dokumen persyaratan serta 
proposal yang diajukan sebagai syarat 

Ilustrasi pencegahan 
penyebaran COVID-19 
dalam sektor pariwisa-
ta.

Seorang tenaga 
kesehatan sedang 
menunjukkan botol
vaksin COVID-19.

Siaran Pers: 
Kemenparekraf 
Alihkan Anggaran BIP 
Reguler 2021 ke 
Program Pemulihan 
dan Penanganan 
COVID-19 

J
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seleksi BIP Reguler. Akan tetapi, 
kondisi yang ada memaksa untuk 
dilakukan keputusan refocusing 
anggaran.

“Langkah responsif ini kami ambil 
dengan penuh pertimbangan, untuk 
dapat mengutamakan anggaran yang 
ada dan tersisa saat ini agar difokus-
kan dalam hal ini difokuskan kepada 
pelaksanaan pencairan bantuan untuk 
BIP Kategori JPU. Keputusan berat ini 
diambil salah satunya agar pandemi 
COVID-19 dapat segera teratasi dan 
proses pemulihan segera berjalan.” 
kata Fadjar.

Seperti diketahui, Bantuan Insentif 
Pemerintah Kategori Reguler merupa-
kan program bantuan untuk penamba-
han modal kerja dan/atau investasi 
aktiva tetap dalam rangka meningkat-
kan kapasitas usaha/produksi pelaku 
usaha pariwisata dan ekonomi kreatif 
sebesar maksimal Rp200 juta, proses 
pendaftaran dibuka pada 4 Juni dan 
ditutup pada 7 Juli 2021.

Program Bantuan Insentif Pemerin-
tah (BIP) dibagi menjadi 2 kategori, 
yaitu BIP Reguler, dan BIP Jaring 
Pengaman Usaha (BIP JPU). BIP Regul-
er dibuka untuk badan usaha yang 
berkecimpung pada 6 (enam) subsek-
tor ekonomi kreatif yakni aplikasi, 
game developer, kriya, fesyen, kuliner, 

dan film. Serta sektor usaha pariwisata 
sesuai dengan Undang-undang 
nomor 10 Tahun 2009 tentang kepari-
wisataan.

Sedangkan BIP JPU dibuka untuk 
usaha di bidang kuliner, kriya, dan 
fesyen. Syarat utama untuk mendaftar 
antara lain telah memiliki NIB atau 
Nomor Izin Berusaha, adapun syarat 
dan ketentuan masing-masing 
kategori BIP dapat dilihat pada Petun-
juk Teknis yang dapat diunduh pada 
website BIP.

Untuk memperoleh bantuan terse-
but, terdapat beberapa tahapan 
seleksi yang harus dilalui oleh seluruh 
peserta yaitu seleksi administrasi, 
seleksi substansi proposal, seleksi 
wawancara, dan verifikasi lapangan. 
Lalu setelahnya terdapat tahapan 
penetapan penerima bantuan, 
pengikatan komitmen perjanjian kerja 
sama, pencairan bantuan, laporan dan 
pertanggungjawaban, serta monitor-
ing, pengendalian dan evaluasi.

Meskipun program BIP Kategori 
Reguler tidak dapat dijalankan di 
tahun ini, akan tetapi Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepa-
la Badan Pariwisata dan Eonomi Krea-
tif, Sandiaga Salahuddin Uno, menu-
turkan Kemenparekraf akan terus 
berupaya membantu para pelaku 

usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. 
Terlebih di tengah situasi pandemi 
COVID-19 saat ini, melalui 
program-program lainnya yang akan 
dioptimalkan untuk membantu pelaku 
usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Oleh karena itu, saya mengajak 
para pelaku usaha pariwisata dan 
ekonomi kreatif khususnya peserta BIP 
Reguler yang telah sebelumnya 
mengikuti proses seleksi dari seluruh 
Indonesia agar tetap positif, seman-
gat, dan optimistis, kami mendorong 
untuk memanfaatkan berbagai 
program stimulus untuk dunia usaha 
yang telah disiapkan pemerintah” kata 
Fadjar.

Ilustrasi penanganan 
COVID-19 oleh tenaga 
kesehatan.

Fadjar Hutomo 
sedang menghadiri 
rapat bersama.
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akarta, 21 Oktober 2021 - 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif menyiapkan program apresiasi 
yang ditujukan bagi tenaga kesehatan 
(nakes) dan tenaga penunjang fasilitas 
kesehatan (faskes) penanganan COV-
ID-19. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 
apresiasi pemerintah kepada tenaga 
kesehatan dan tenaga penunjang 
fasilitas kesehatan yang sedang dan 
telah menangani pasien COVID-19, 
sekaligus dalam rangka pemulihan 
ekonomi nasional khususnya industri 
pariwisata.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin 
Uno, dalam sambutannya di acara 
'Menteri Menyapa Nakes COVID-19', 
secara hybrid di Hotel Harris Vertu 
Harmoni, Kamis (21/10/2021), 
menjelaskan, salah satu program yang 
disiapkan Kemenparekraf/Baparekraf 
adalah staycation gratis bagi para 
tenaga kesehatan.

"Seiring dengan melandainya 
grafik COVID-19, kami mempersilakan 
para tenaga kesehatan untuk meman-
faatkan program staycation yang saat 

ini sedang dipersiapkan oleh Kemen-
parekraf khususnya dari Deputi 
Bidang Pemasaran," kata Menparekraf 
Sandiaga Uno.

Sandiaga menjelaskan program 
staycation ini merupakan bagian dari 
program reaktivasi industri pariwisata 
melalui penyediaan akomodasi, 
fasilitas pendukung lainnya, serta 
sarana transportasi bagi tenaga 
kesehatan dan tenaga penunjang 
fasilitas kesehatan penanganan COV-
ID-19 di Indonesia. Ia menyebutkan 
bahwa kegiatan reaktivasi ini memiliki 
multiplier effect, yakni terjadinya 
kenaikan kenaikan occupancy hotel 
sebesar 40 persen sehingga memberi-
kan dampak mempekerjakan kembali 
karyawan yang telah dirumahkan baik 
yang berasal dari industri perhotelan 
maupun moda transportasi darat.

"Selain itu, kegiatan ini juga 
diharapkan meningkatkan keterlibatan 
tenaga kerja baik langsung maupun 
tidak langsung pada kegiatan reakti-
vasi industri sebanyak kurang lebih 
8.600 orang. Dan adanya peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 
sektor akomodasi perhotelan dan 
transportasi darat yang berasal dari 
pajak perusahaan," ujar Sandiaga.

Acara Menteri 
Menyapa Nakes 
COVID-19.

Bentuk terima kasih 
atas kerja keras para 
tenaga kesehatan.

Siaran Pers: 
Kemenparekraf 
Siapkan Program 
Apresiasi Bagi 
Tenaga Kesehatan

J
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akarta, 25 Oktober 2021 - 
Sebanyak 22 rumah produk-
si dinyatakan lolos seleksi 
Bantuan Pemerintah Promo-

si Film Indonesia dalam lingkup 
program Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) sektor film yang diharapkan 
dapat menumbuhkan serta menggeli-
atkan kembali perfilman Indonesia. 

Sebanyak 22 rumah produksi 
tersebut berhak menerima bantuan 
promosi penayangan film Indonesia 
dengan nilai bantuan masing-masing 
maksimal sebesar Rp1,5 miliar. Pelak-
sanaan promosi dilakukan pada jangka 
waktu mulai 26 Oktober 2021 hingga 
10 Desember 2021.

Deputi Bidang Ekonomi Digital 
dan Produk Kreatif Kemen-
parekraf/Baparekraf, Muhammad Neil 
El Himam, dalam kegiatan "Pengikatan 
Komitmen dan Penandatanganan 
Perjanjian Kerja sama Bantuan Pemer-
intah Promosi Film Indonesia" di Hotel 
Morrissey, Senin (25/10/2021), menga-
takan, Kemenparekraf/Baparekraf 
berupaya mendukung perkembangan 
industri perfilman khususnya di tengah 
situasi pandemi COVID-19 melalui 
program pemulihan ekonomi nasional 
subsektor film yang terdiri dari tiga 

skema yakni promosi, lisensi, dan 
produksi.

"Namun hari ini yang sudah 
berjalan adalah skema promosi, 
dimana skema ini diharapkan dapat 
meningkatkan minat masyarakat untuk 
menonton film Indonesia yang siap 
tayang dan mendukung kemajuan 
perekonomian Indonesia melalui 
promosi film itu sendiri," kata Muham-
mad Neil El Himam.

Neil menjelaskan, terdapat 48 
rumah produksi yang melakukan 
pendaftaran di tahapan open call. 
Namun setelah dilakukan kurasi oleh 
kurator dan mempertimbangkan 
berbagai kelengkapan persyaratan, 
akhirnya terpilih 22 rumah produksi 
sebagai penerima bantuan skema 
promosi film Indonesia. Dalam 
kegiatan ini, pihak dari rumah produk-
si melakukan verifikasi akhir dan 
penandatanganan perjanjian kerja 
sama.

"Kami mengharapkan dukungan 
sekaligus mengajak semua pihak 
untuk dapat berperan aktif dalam 
proses pemulihan ekonomi di bidang 
pariwisata dan ekonomi kreatif," kata 
Neil. “Tentunya dengan menjaga 
akuntabilitas, integritas, dan 

Deputi Bidang Pemasaran Kemen-
parekraf/Baparekraf, Nia Niscaya, 
menyampaikan, para nakes dan 
tenaga penunjang faskes yang nantin-
ya ingin memanfaatkan program 
staycation agar melampirkan surat 
rekomendasi dari rumah sakit.

"Jadi Pak Menteri menyampaikan 
para tenaga kesehatan dan tenaga 
penunjang fasilitas kesehatan lainnya 
pasti capeknya luar biasa menangani 
COVID-19. Pak Menteri mengatakan 
sudah layaknya nakes dan tenaga 
faskes kita berikan penghargaan untuk 
staycation. Jadi mohon bantuan dari 
pihak rumah sakit untuk memberikan 
list nama para nakes yang bisa meneri-
ma penghargaan dari Kemenparekraf 
ini," ujarnya.

Plt Direktur SDM Pendidikan dan 
Penelitian, Dr. dr. Trimartani, Sp 
THT-KL(K), MARS, mengucapkan 
terima kasih kepada Kemenparekraf 
yang telah memberikan bantuan 
akomodasi, fasilitas, serta sarana 
transportasi bagi tenaga kesehatan 
dan tenaga penunjang fasilitas 
kesehatan penanganan COVID-19.

"Alhamdulillah Kemenparekraf 
telah menyediakan tempat refreshing 
untuk para nakes dan tenaga penun-
jang faskes. Semoga bantuan, perha-
tian, dan kasih sayang menjadi pahala 
yang berlipat ganda bagi 
teman-teman semua," ujarnya.

Cuplikan pelaksanaan 
acara Menteri Menyapa 
Nakes COVID-19.

Perjanjian kerjasama 
bantuan pemerintah 
promosi film Indonesia 
dalam rangka fasilitasi 
subsektor film.

Kemenparekraf 
Tetapkan 22 Produksi 
Film Peraih Bantuan 
Pemerintah Promosi 
Film Indonesia 

J
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Proses 
penandatanganan 
perjanjian kerjasama.

Seluruh partisipan  
acara tampak sedang 
berkumpul bersama.
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profesionalisme dalam kegiatan ini," 
kata Neil.

Ia berharap kegiatan promosi film 
nasional dapat memberikan manfaat 
sebesar-besarnya dan membangkit-
kan kembali ekosistem film Indonesia.

Berikut 22 judul dan rumah 
produksi penerima Bantuan Pemerin-
tah Promosi Film Indonesia:
1. PT Aksa Bumi Langit (Judul film: 

Alang-Alang)
2. PT Aneka Cahaya Nusantara (Judul 

film: Seperti Dendam, Rindu Harus 
Dibayar)

3. PT Butik Innovasi Maleo (Judul Film: 
Cinta Bete)

4. PT    Dapurfilm    Production   (Judul 
Film:    Ibu)

5. PT Forka Sejahtera Nusantara (Judul 
Film: Yuni)

6. PT  IFI  Sinema  Media  (Judul Film: 
Akad)

7. PT    Indie  Picture  (Judul  Film: 
Teka-Teki Tika) 

8. PT  Introversi  Film Indonesia Judul 
Film: Preman) 

9. PT Kawan Media Baharu (Judul Film: 
Autobiography)

10. PT Kharisma Starvision Plus (Judul 
Film: Yowis Ben 3)

11. PT  Kreatifindo Multi Kreasi (Judul 
Film: Merindu Cahaya De Amstel)

12. PT      Mahakarya       Entertainmen 

Nusantara (Judul Film: Perjalanan 
Pertama) 

13. PT    Mira   Lesmana   Production 
Services (Judul Film: Paranoia)

14. PT  Sinemata  Indonesia  Pratama 
(Judul Film: Kartu Pos Wini)

15. PT  Smaradhana  Pro (Judul Film: 
Bus Om Bebek)

16. PT  Super  Media Produksi (Judul 
Film: Roh Mati Paksa)

17.  PT Telinga Mata Nusantara (Judul 
Film: Kadet 1947)

18. PT  Tirta  Lingkar Pratama (Judul 
Film: The Other Side)

19.  PT Tri Mitra Eka Khata (Judul Film: 
Akhirat - A Love Story)

20. PT Uchy Mitra Suksesindo (Judul 
Film: The Flame)

21. PT  Wahana  Kreator  Nusantara 
(Judul Film: Cinta Pertama, Kedua, 
Ketiga)

22. PT Falcon (Judul Film: Pintu Surga 
Terakhir)
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Terletak di lantai tiga di Gedung 
Gunawarman, Open Quarter merupakan 
sebuah usaha dalam bidang fashion yang 
menyediakan produk ready-to-wear dan 
layanan made-to-order. Ragam jenis 
pakaian yang ditawarkan tersedia mulai 
dari pakaian bergaya formal, semi formal, 
hingga casual. 

Open Quarter merupakan lini brand 
kedua dari Brillington & Brothers, sebuah 
usaha yang juga bergerak dalam bidang 
fashion dengan spesialisasi dalam layanan 
made-to-order. Selain dari Open Quarter, 
Brillington Brothers juga mempunyai lini 
brand lain yaitu Brillington for Women, 
3bySeven, dan Scott Rooster. Brillington 
for Women merupakan penyedia layanan 
made-to-order yang dikhususkan bagi 
wanita. Sedangkan 3bySeven menyedia-
kan produk ready-to-wear dengan tipe 
outerwear yang dijual secara terbatas 
dengan menggunakan bahan dan desain 
yang bervariasi dalam setiap season-nya. 
Kemudian Scott Rooster menyediakan 
produk lifestyle yang berhubungan 
dengan olahraga yang saat ini sedang 
populer, yaitu olahraga tenis.

Dalam segi fashion style, Open Quar-
ter mempunyai style smart casual yang 
cenderung lebih rileks jika dibandingkan 
dengan Brillington & Brothers dan lini 
brand lainnya. Namun, Open Quarter 
memiliki keinginan untuk dapat menjang-
kau berbagai gaya yang bertujuan agar 
setiap customer dapat bergaya sesuai 
dengan minat dan keseharian 
masing-masing. Open Quarter juga kerap 
menghimbau para customer untuk mem-
beli produk yang dapat digunakan dalam 
jangka waktu panjang, terutama produk 
berupa jas, jaket, atau celana, dan untuk 
melihatnya sebagai salah satu bentuk 
investasi. 

Open Quarter menawarkan sesi 
konsultasi seputar kebutuhan atau kenda-
la dalam styling yang dihadapi oleh 
customer. Sesi konsultasi styling mereka 
terbagi menjadi dua, yaitu styling untuk 
acara dan styling harian. Open Quarter 
menyediakan beragam pilihan bahan dan 
model yang dapat menjadi solusi atas 
kebutuhan customer. Workshop pribadi 
membolehkan mereka untuk memiliki 
kebebasan dalam menciptakan berbagai 
macam produk. Dari workshop tersebut 
dapat dihasilkan berbagai jenis pakaian 
seperti kemeja, celana, jas, jaket, hingga 
produk yang lebih casual seperti celana 
pendek, kaos polo, dan t-shirt.

Proses pembuatan produk di Open 
Quarter terbagi atas tiga kali pertemuan 
yaitu Konsultasi, Fitting, dan Final check & 
Delivery. Pada pertemuan pertama yaitu 
Konsultasi, pembeli dan tim Open Quar-
ter akan melakukan diskusi mengenai 



 Contributor107

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

Kami berharap agar bisnis 
tailoring lokal kian 
mendapatkan dukungan 
sehingga dapat bersaing di 
kancah internasional

“



kebutuhan customer. Setelah itu, customer akan diarahkan 

untuk melakukan fitting pertama jas ataupun produk lainnya 

dengan ukuran yang tersedia. Open Quarter memberlakukan 

sistem “Pattern Order” yang membolehkan customer untuk 

mencoba sample jas yang ditawarkan dengan jangkauan 

ukuran 44 hingga 56. Dari hasil proses fitting tersebut, akan 

didapatkan ukuran dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan 

customer. 
Pada pertemuan selanjutnya yaitu Fitting, akan dilakukan 

proses fitting kedua untuk memastikan pola yang telah dibuat 

sudah sesuai dengan keinginan pembeli. Apabila dirasa sudah 

sesuai, pola yang telah dibuat akan dilanjutkan ke proses 

finishing. 
Dan pada pertemuan terakhir yaitu Final Check & Delivery, 

customer dapat melakukan pick-up dan langsung mengena-

kan produk yang telah dipesan. Namun, apabila ternyata 

masih terdapat hal yang ingin dimodifikasi, maka produk akan 

dibawa kembali untuk dilakukan penyesuaian akhir.

Sebagian besar customer Open Quarter merupakan 

returning customer, karena dengan menggunakan jasa 

made-to-order yang ditawarkan, customer dapat menjadi 

lebih mengerti tipe bentuk tubuh yang dimiliki dan dapat 

melakukan konsultasi untuk menyesuaikan gaya dari koleksi 

wardrobe yang telah dimiliki customer. Hal ini lah yang mem-

buat Open Quarter dipercaya oleh para customer.

Selama pembatasan kegiatan di masa pandemi, Open 

Quarter lebih fokus dalam menawarkan produk ready-to-wear 

dengan gaya kasual yang dijual melalui platform online agar 

customer dapat melihat dan membeli produk Open Quarter 

dengan lebih mudah.

Sebagai salah satu brand lokal, Open Quarter berharap 

agar sektor bisnis tailoring bisa mendapatkan dukungan lebih 

terutama dalam perihal ekspor dan impor. Hal ini diharapkan 

dapat membantu para pelaku usaha sejenis untuk melakukan 

ekspor dan impor dengan harga yang kompetitif.

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

Contributor 110



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

Pitaloka Sanur
Jl. Batur Sari No.90, Sanur, Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Bali, 80228
Telp. (+62) 822 3637 2056 
Email: pitalokasanur@gmail.com 
Instagram: @pitalokasanur 

Open Quarter
Jl. Gunawarman No.30, Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan, Jakarta 12110
Telp: (+62) 812 8251 8383
Email: info@openquarter.co.id
Instagram: @openquarter.tailor
Website: brillingtonbrothers.com/open-quarter

Nirjhara
Jl. Nirjhara, Banjar Kedungu, Desa Belalang, 
Kediri, Tabanan, Bali, 82121
Telp: (+62) 361 209 5333
Email: reservations@nirjhara.com
Instagram: @nirjharabali
Website: nirjhara.com
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Dinas Pariwisata Raja Ampat
Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat, Distrik 
Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi 
Papua Barat 98482
Email: dispar.rajaampat@gmail.com



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


