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FOREWORD
“Always remember, your focus determines your
reality”, demikian ucapan dari George Lucas,
seorang sutradara fim, produser, dan penulis skenario
ternama yang terkenal melalui film Star Wars dan
Trilogi Indiana Jones. Apa yang menjadi fokus kita
akan sangat menentukan apa yang akan kita lakukan
dan hasil yang akan kita dapat. Tidak mengherankan
jika Bapak Menteri Pariwisata pun mengatakan
bahwa “Jika kita menginginkan semuanya, maka kita
akan kehilangan semuanya”. Kementerian Pariwisata
tahun ini memfokuskan kinerjanya pada 3 bidang
yang dianggap sangat krusial yatu : digital tourism,
homestay, dan airlines. Pada Rakornas II tahun ini, 18
– 19 Mei 2017, Kementerian Pariwisata mengangkat
masalah homestay sebagai tema Rakornas, sebagai
wujud keseriusannya.

AMAN
Rasa tenang, bebas dari rasa takut dan
kecemasan

TERTIB
Sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik
dan layanan yang konsisten dan teratur serta
efisien sehingga memberikan rasa nyaman
dan kepastian

BERSIH
Sehat/higienis sehingga memberikan rasa
nyaman dan senang

SEJUK
Sejuk dan teduh yang akan memberikan
perasaan nyaman dan “betah”

INDAH
Indah dan menarik yang akan memberikan
rasa kagum dan kesan yang mendalam bagi
wisatawan

RAMAH
Suasana yang akrab,terbuka dan penerimaan
yang tinggi yang akan memberikan perasaan
nyaman, perasaan diterima dan “betah”
(seperti di rumah sendiri)

KENANGAN
Rasa senang dan kenangan indah yang
membekas

Dadang Rizki Ratman
Deputi Bidang
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kementerian Pariwisata

Sebagai Deputi yang mengampu bidang
pengembangan destinasi dan industri pariwisata,
homestay pun menjadi salah satu dari 10 Program
Prioritas Deputi tahun ini. Target pembangunan
homestay hingga akhir tahun 2017 adalah sebanyak
20.000 homestay. Hal-hal yang dilakukan dalam
melaksanakan pembangunan homestay adalah :
Assesment lapangan dan kelayakan pembangunan
homestay, toilet, dan fasilitas pariwisata;
Tindaklanjut MoU pembangunan homestay dan
toilet di destinasi pariwisata; peningkatan kapasitas
usaha masyarakat destinasi pariwisata melalui
sosialisasi maupun bimbingan teknis; operasional
percepatan homestay; menentukan lokasi dan target
pembangunan homestay.
Bukan pekerjaan rumah yang mudah memang,
namun dengan sinergi dari berbagai pihak terlebih
para stakeholder pariwisata, pastilah kita dapat
mencapai target tersebut. Seperti prinsip Bapak Arief
Yahya, Menteri Pariwisata, “sebuah mahakarya
selalu dimulai dari mimpi besar”. Kerja keras dan
komitmen akan dapat mewujudkan mimpi besar
tersebut.
Salam Pesona Indonesia !!!
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APA KABAR ?

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

Provinsi Jawa Barat Tentukan Prioritas
Pengembangan Wisata Tradisi dan Seni Budaya

Cirebon Tingkatkan
Pengelolaan Wisata Religi

Banyaknya keberagaman daya tarik wisata
tradisi dan Seni Budaya yang tersebar di
Provinsi Jawa Barat menjadi dasar untuk
menentukan prioritas yang akan dijadikan
fokus pengembangan. Penentuan prioritas daya
tarik wisata tradisi dan Seni Budaya dilakukan
melalui voting dan ranking dari masyarakat yang
dilanjutkan dengan FGD (Forum Discussion
Group) yang dilaksanakan pada tanggal 06
April 2017 di Grand Royal Panghegar, Bandung.
Dalam FGD tersebut telah ditentukan top 10
prioritas daya tarik wisata tradisi dan seni budaya
Provinsi Jawa Barat sebagai berikut : Angklung,
Pencak Silat, Wayang Golek, Kecapi Sulung,
Tari Tradisionl (Topeng Cirebon dan Jaipong),
Gotong Sisingaan, Bebegik, Adu Domba,
Calung, Permainan Tradisional (Hong). Selain
itu, FGD yang diikuti para pelaku pariwisata
baik dari pemerintah, akademisi, komunitas dan
swasta juga membahas mengenai pentingnya
pengembangan pola perjalanan atau trail wisata
tradisi dan budaya di Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka meningkatkan destinasi pariwisata Cirebon,
Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Budaya telah melakukan
bimbingan teknis pengelolaan destinasi wisata sejarah dan religi
dengan tujuan Cirebon mampu menjadi magnet bagi wisatawan
melalui keberagaman budayanya.
Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 05 – 07 April 2017
di Grand Dian Boutique Hotel, Cirebon ini guna meningkatkan
pengetahuan para stakeholder pariwisata dalam mengembangkan
atraksi utama yakni napak tilas keberagaman religi kota Cirebon
yang tak terlepas dari perkembangan agama Islam dan budaya
yang erat kaitannya dengan pengaruh Tiongkok.

Pemerintah Lamongan Terus Berbenah
Kembangkan Fasilitas Penunjang Pariwisata
Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Lamongan
terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana penunjang
pariwisata melalui pembekalan konsep dan metode serta
pemahaman akan interpretasi pengembangan destinasi
pariwisata. Kegiatan yang berlangsung hari Kamis tanggal
6 April 2017 di Hotel Mahkota, Lamongan ini bertujuan
mengkoordinasikan dan mensinergitaskan para pelaku pariwisata
dalam rangka pembenahan fasilitas pariwisata guna melestarikan
dan mempromosikan potensi wisata yang ada.
Dalam kegiatan tersebut dibahas isu-isu terkait kebersihan dan
kenyamanan mulai dari keberadaan air, toilet bersih, dan lahan
parkir yang memadai sebagai fasilitas penunjang pariwisata.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
bersinergi dengan Kementerian Pariwisata melakukan perluasan
lahan parkir, papan penunjuk destinasi, dan perbaikan pagar
dan saluran air di desa wisata Drajat yang dikenal sebagai desa
wisata religi. Tak dapat dipungkiri atraksi desa wisata menjaring
wisatawan untuk melakukan ziarah Sunan Drajat yang merupakan
salah satu dari Walisongo.
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Pulau Samosir Siapkan Pola Perjalanan
Wisata Tradisi Seni dan Budaya
Pengembangan wisata tradisi, seni dan budaya di Pulau Samosir
perlu dikembangkan, salah satuya disusunnya pola perjalanan
wisata menjadi agenda dalam FGD Penetapan destinasi wisata
tradisi, seni dan budaya pada tanggal 11 April 2017 di Hotel
Tabo Cottage, Samosir – Sumatera Utara.
Lebih dari 20 peserta dari SKPD dan stakeholder Samosir
membahas mengenai pementasan atraksi budaya dengan
perencanaan yang lebih baik, mulai dari pintu masuk ke destinasi
hingga saat wisatawan kembali ke tempatnya berkesan menarik
khususnya Pulau Samosir yakni desa Tomok dengan kompleks
Raja Sidabutar, Desa Siallagan dengan Batu Kursi Persidangan,
dan Desa Simanindo dengan Museum Batak, Makam tradisional,
arena pementasan Sigale-gale.

Edisi III / 2017
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Pembekalan Materi tentang Homestay dan
Go Digital bagi Masyarakat Pandeglang Banten
Peningkatan kapasitas masyarakat Pandeglang dan sekitarnya
telah dilakukan melalui pembekalan homestay dan digitalisasi
oleh Asdep Pengembangan Tata Kelola Destinasi dan
Pemberdayaan Masyarakat. Pembekalan materi tentang
hospitality dan memasarkan usaha homestay melalui go digital
ini diselenggarakan pada tanggal 11 – 12 April 2017 di Hotel
Kharisma Beach Resort Labuan, Pandeglang. Kegiatan ini diikuti
oleh para peserta dari pemilik/pengelola homestay dan desa
wisata Banyu Biru, Cibungur, Teluk, Cikoromoy, dan Cikadu.

Bali Siapkan Diri Sebagai Tuan Rumah
IMF WB Annual Meeting 2018
Beberapa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan
stakeholder melakukan meeting tentang infrastruktur, akomodasi,
dan pariwisata guna mempersiapkan Bali sebagai tuan rumah
IMF WB Annual Meeting 2018. Kegiatan yang dihadiri oleh
Kemenkomaritim, Kemenpar, Kemen PUPR, Kemenhub,
Kominfo, Kemen ESDM, Gubernur Bali, Para Bupati se-Bali,
dan SKPD lainnya membahas mengenai kebersihan dan strategi
peningkatan kualitas pariwisata Bali pada tanggal 13 April 2017
di Mercure Harvestland Kuta.
Menyangkut isu pariwisata, Menteri Pariwisata mengajak para
stakeholder menyiapkan 3A di Bali yakni pembenahan atraksi,
pengembangan aksesibilitas, dan penyiapan amenitas. Begitu juga
masalah sampah, air bersih, dan toilet bersih perlu diperhatikan
karna menunjang kenyamanan wisatawan selama berwisata, ujar
Arief Yahya Kamis(13/04). Disisi lain Kemenhub juga akan

Napak Tilas Wisata Perjalanan Legendaris
Peninggalan Daendels
Diawali dengan pembekalan materi tentang pengembangan
wisata sejarah dan religi, para stakeholder pariwisata yang terdiri
dari Himpunan Pariwisata Indonesia melakukan perjalanan
sejarah dan religi dari Semarang – Demak – Kudus – Pati –
Rembang – Lasem yang dikenal dengan napak tilas peninggalan
Daendels.
Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 3027 di
Tiongkok Kecil Heritage Lasem – Rumah Merah ini sebagai
perwujudan napak tilas dengan mengunjungi beberapa destinasi
wisata sejarah dan religi yakni pabrik kacang dua kelinci, rumah
merah, kelenteng Cu An Kiong, rumah candu, rumah nyah lasem,
batik maranatha – Karangturi. Kegiatan yang diinisiasi Asdep
Pengembangan Wisata Budaya ini sebagai wujud aksi percepatan
pengembangan wisata sejarah, religi, tradisi dan seni budaya di
daerah sekitar rembang melalui pelestarian dan perlindungan
warisan sejarah dan religi seperti Museum RA Kartini, Perahu
Kuno abad 7, Lasem dengan bandar lautnya dimasa Majapahit,

Petilasan Sunan Bonang Lasem. Lasem dikenal sebagai Le
Petit Chinois dan Kota Chinanya dengan perdagangan dan
pertukaran budaya yang dipengaruhi budaya Tionghoa dan Eropa
memberikan warna berbeda sampai saat ini.

Borobudur Kuatkan Potensi
Desa Wisata
mendukung untuk penyiapan infrastruktur dan pengembangan
fasilitas bandara, marina, dan cruise. Kegiatan yang dipimpin
oleh Kemenkomaritim ini mengarahkan agar koordinasi kali
ini dapat terealisasi melalui rencana aksi dari masing-masing
instansi dan stakeholder.

Bangka Belitung Persiapkan Usaha
Pariwisata Go Digital Melalui ITX

Para pelaku usaha pariwisata se-Bangka Belitung mulai
mengembangkan usahanya dengan penggunaan aplikasi digital
ITX. Pengembangan tersebut dimulai dengan pengenalan ITX
sebagai sarana peningkatan usaha guna menyambut kunjungan
wisatawan mancanegara ke Bangka Belitung.

Masyarakat sekitar Borobudur mengikuti workshop penguatan
potensi daya tarik wisata tradisi dan seni budaya sebagai
peningkatan pengelolaan desa wisata. Kegiatan yang diikuti oleh
para pengelola desa wisata sekitar Borobudur dan para pelaku
pariwisata lainnya diselenggarakan pada tanggal 25 – 26 April
2017 di Hotel Atria – Magelang.

Dengan pokok bahasan penguatan potensi seni tradisi guna
mendukung desa wisata sebagai tujuan kunjungan wisatawan,
para peserta mendapatkan pelatihan penyusunan paket
wisata dan materi tentang pentingnya kesinergian antar desa
wisata. Tak hanya pemaparan materi saja, observasi lapangan
dilakukan dengan dibagi menjadi 3 kelompok yakni kesenian,
pengembangan desa wisata, dan promosi. Rute perjalanan
observasi meliputi TIC, Limanjawi Art House, Balai Ekonomi
Desa Wanurejo, Balai Ekonomi Desa Borobudur, Sanggar Omah
Saking Ndene, Giri Tengah. Keikutsertaan masyarakat desa
sekitar Borobudur dalam workshop penguatan potensi atraksi
desa wisata guna menyambut kunjungan wisatawan yang terus
meningkat.

Pengenalan ITX tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 April
2017 di Belitung. Kegiatan yang difasilitasii oleh Asdep Industri
Pariwisat - Kemenpar ini dihadiri oleh para SKPD Bangka
Belitung dan para pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan
sinergitas antar-stakeholder pariwisata guna mencapai target
kunjungan wisatawan mancanegara.
8

Edisi III / 2017

Edisi III / 2017

9

NEWS

NEWS

Pengembangan Heritage Trails dan
Homestay Tingkatkan Wisata di Batam
Batam dengan wisata sejarah dan religinya sedang mengembangkan
heritage trails sebagai daya tarik wisata. Hal tersebut diawali dengan
memberikan bimbingan tentang bagaimana mengembangkan wisata
sejarah dan religi melalui heritage trail. Kegiatan yang diinisiasi oleh
Asdep Pengembangan Wisata Budaya ini diikuti oleh para pelaku industri
pariwisata di Batam, para pengelola klenteng dan vihara, kelompok sadar
wisata, dan para penggerak wisata pada tanggal 26 - 28 April 2017 di
Pacific Place Hotel – Batam.
Kegiatan tersebut membahas mengenai beberapa persiapan untuk
mendukung pengembangan wisata sejarah dan religi diantaranya kesiapan
sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan yakni kebersihan toilet,
ketersediaan amenitas berupa homestay yang saat ini sedang gencar
digalakkan guna menunjang kenyamanan wisatawan saat berkunjung.

Para Pemilik Homestay di Probolinggo
Mulai Gunakan ITX sebagai Pasar Digital
Asdep Pengembangan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan
Masyarakat terus melakukan pembinaan terhadap para
pemilik homestay. Salah satunya memberikan bimbingan dan
pendampingan terhadap mereka dalam menggunakan aplikasi
digital sebagai marketplace yakni ITX (Indonesia Tourism
Xchange).
Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 06 –
07 Mei 2017 di Probolinggo diikuti kurang lebih dari 40 pelaku
usaha mikro kecil dan menengah khususnya pemilik homestay
di wilayah Probolinggo. Peningkatan kapasitas usaha masyarakat
ini dapat meningkatkan skill mereka dalam menjalankan usaha
mikro dan menengahnya.

Palembang Siapkan Paket-Paket
Wisata Menyambut ASIAN Games 2018

Masyarakat Makasar Dapatkan Pembekalan
tentang Pengembangan Paket Perjalanan Kuliner
Keberagaman kuliner kota Makasar tak
perlu diragukan lagi, keberadaan kuliner
tersebut perlu dikembangkan salah satunya
memberikan pembekalan terhadap masyarakat
Makasar. Pembekalan tentang pengembangan
wisata kuliner dan belanja yang difasilitasi
oleh Asdep Pengembangan Destinasi Wisata
Kuliner ini diselenggarakan pada tanggal
3 – 4 Mei 2017 di Hotel Santika Makasar.
Tak hanya pembekalan materi berupa
perancangan paket wisata kuliner dan belanja
dan konsep wisata gastronomi, para peserta
juga mengikuti tour visit di beberapa destinasi
wisata kuliner dan belanja di Makasar. Tour
visit ini dimaksudkan sebagai pengenalan
paket-paket perjalanan sebelum dipasarkan ke
wisatawan.

Kemenpar Menjajakan Kerjasama Investasi
Pariwisata dengan Pengusaha Cable Car Asal Austria
Kemenpar melakukan pertemuan dengan
CEO dari SUN Group Vietnam dalam rangka
menjajakan kerjasama investasi pariwisata
di 10 DPP khususnya Danau Toba, Tanjung
Kelayang, dan Borobudur. SUN Group yang
merupakan pengembang ternama di Vietnam
yang berpengalaman di bidang Resort Wisata,
perhotelan, taman bertema, dan Real Estate
kelas atas yang telah sukses membangun
Fansipan Legend dan Ba Na Hills di Vietnam.
Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal
10 Mei 2017 di kota Da Nang – Vietnam ini
diharapkan dapat mempercepat pembangunan
di 10 destinasi pariwisata prioritas.

Palembang saat ini sedang menyiapakan paket-paket perjalanan
dalam rangka menjelang ASIAN Games 2018. Kemenpar dan
paket perusahaan komunikasi design membantu pelaku usaha
perjalanan wisata untuk mengemas paket-paket wisata yang siap
dijual. Kemitraan antar pelaku usaha memegang peranan penting
dalam menyukseskan ASIAN Games 2018 mendatang, ungkap
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
di kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017
di Palembang.
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HOMESTAY
D I E R A D I G I T AL

Menurut Permen Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Pondok
Wisata dan Rumah Wisata merupakan jenis usaha
penyedia akomodasi. Saat ini Kemenpar sedang
upayakan homestay berupa pondok wisata dan rumah
wisata di kawasan Destinasi Pariwisata Indonesia.
Itu hanya sepenggal peristiwa, masih banyak peristiwa
lain dengan pola yang sama. Ketika perusahaan besar
harus kelimpungan dengan lawan-lawan yang tak pernah
mereka perkirakan. Perubahan tersebut menurut Rhenald
Kasali, Founder Rumah Perubahan sekaligus juga Guru
Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia,
dimotori oleh perkembangan teknologi informasi.
Fenomena tersebut adalah tanda bahwa kita tengah masuk
dalam ‘Disruption Era’.
Dalam gelombang disruption ini, Rhenald menegaskan,
masyarakat tengah menutup sebuah zaman. Bukan akhir
zaman sebagaimana diramalkan oleh banyak orang,
melainkan hanya mengakhiri sebuah zaman dan memulai
zaman yang baru.

M

asih jelas diingatan kita, kala supir taksi
konvensional bebondong-bondong melakukan
demonstrasi menuntut keberadaan taksi online
yang menurut mereka tidak sesuai dengan aturan angkutan
jalan. Kala itu mereka menyampaikan berbagai persyaratan
yang harus dipenuhi oleh penyedia taksi online dan bahkan
meminta untuk menutup penyedia taksi online. Gaya
transportasi lambaikan tangan berubah menjadi sentuhan
jari, tak perlu lagi berdiri dipinggir jalan, cukup duduk
santai menyimak ponsel anda sendiri.
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Menurut hukum Disrupsi (Law of Disruption) yang
dikemukakan oleh Prof. Rhenald Kasali. Ada empat butir
Hukum Disrupsi (“kekacauan”) yaitu: Pertama, disruption
attacks not any company, it attacts good company. Kedua,
disruption attacts incumbent with strong reputation.
Ketiga, it demands new machine rather than the old one.
Keempat, it creates new market and low-end markets.

model bisnis baru, model operasi baru, ataupun value
proposition yang baru. Menelaah berbagai perubahan
yang terjadi, tidak mengherankan jika sejak tahun lalu
Kementerian Pariwisata telah menggaung-gaungkan
tentang perubahan menuju era digitalisasi, dan berusaha
terus berbenah tentang hal tersebut. Agar tidak hanya
menjadi sebuah gagasan belaka, Kementerian Pariwisata
pun meluncurkan ITX (Indonesia Travel Exchange).
Dengan platform ini seluruh homestay
(yang umumnya pemain UKM)
disatukan di dalam satu platform
terintegrasi yang super efisien
dan bernilai tinggi. Platform ini
akan membantu masyarakat lokal
pemilik homestay untuk mengelola
homestay mereka dengan kualitas
layanan setara dengan hotel kelas
dunia. Wisatawan dapat melakukan
searching, booking dan payment
secara online melalui platform ini.
Platform digital sharing economy ini akan
meningkatkan market size dan market value
industri pariwisata Indonesia karena tiga alasan.
Pertama dari sisi demand, dengan platform ini
maka permintaan wisatawan akan homestay menjadi
tidak linear lagi. Pasarnya tidak hanya berasal dari
satu sumber namun menjadi multi sumber dari seluruh
dunia (global market) sehingga pertumbuhannya menjadi
eksponensial. “The more digital, the more global”. Kedua,
dari sisi supply, dengan platform ini pemilik homestay yang
bisa bergabung akan sangat besar dan tumbuh dengan pesat.
Pemilik homestay yang under utilized bisa menyewakan
kepada para traveller dengan harga yang lebih wajar,
yang pada akhirnya akan mengundang traveller dalam
jumlah lebih besar. Ketiga, dari sisi process, seluruh aspek
pengelolaan homestay akan lebih mudah, lebih cepat, dan
semua data aktivitas ter-record dengan baik sehingga dapat
dilacak. Seluruh data demand (wisatawan) dan supply
(homestay) yang luar biasa besar ini akan menghasilkan
big data (data perilaku wisatawan, pengeluaran, kesukaan,
tujuan wisata, lama tinggal, dan lain-lain) yang jika
dianalisa lebih lanjut akan menghasilkan value yang sangat
tinggi.

Untuk menghadapi Disruption Era ini, organisasi
konvensional harus menggunakan mesin baru, entah itu
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Digitalisasi homestay tak hanya sebatas menyediakan
platform digital semata, ada 3 startegi yang harus dipenuhi
yakni pendekatan dari koperasi ke korporasi, pemisahan
antara kepemilikan dan pengelolaan homestay, dan
pentingnya brand.

BOOKING
SYSTEM
REGISTRASI
Mengisi PKS (Perjanjian
Kerjasama)
Scan Dokumen Pelengkap
: NPWP
Perusahaan, TDP (Tanda Daftar
Perusahaan), KTP yang terdaftar
di TDP

DARI KOPERASI
KE KORPORASI

Apabila masing-masing homestay dikelola secara individu
oleh UKM/koperasi, kualitas pengelolaan dan layanan akan
biasa-biasa saja. Bandingkan jika ratusan ribu homestay
yang dibangun dikelola secara bersama-sama dalam
suatu wadah platform digital sharing economy dengan
pendekatan koperasi, maka akan lebih bisa mewujudkan
homestay dengan world-class quality dan world-class
service.

BUYER

ITX mengirimkan
email user ID dan
password untuk
Booking System ke
Peserta
Mengisi konten
produk ke Booking
System (akan kami
pandu formatnya)

Mengirim Scan PKS dan
dokumen
pelengkap ke marketing@
itx.co.id

Digital Platform ini juga membuat masing-masing
homestay tidak perlu memiliki sistem dan cara kerja
sendiri-sendiri. Pola pengelolaan homestay berubah dari
koperasi ke korporasi. Caranya bagaimana?

SELLER

Penandatangan PKS
Payment Gateway
(Finnet) > jika
membutuhkan

DESTINASI

www.itx.co.id

Registrasi online (buka itx.
co.id >
SELLER/BUYER > Registrasi
SELLER / BUYER >
Melengkapi form sampai
selesai)

Website ecommerce
Integrasi

LIVE
Testing
OPT in bisnis
GO DIGITAL

Lebih gampangnya, bayangkan kita punya hotel dengan
100 ribu kamar, lalu bagaimana mengelola hotel dengan
100 ribu kamar yang terdistribusi di seluruh Indonesia?
Tak terbayangkan jika menggunakan cara-cara manual.
Saat ini kita akan mengelola 100 ribu homestay bersamasama dengan standar layanan dan kualitas yang sama
menggunakan platform digital. Itulah nanti yang menjadi
terobosan dan mimpi besar kemenpar.
Pengelolaan 100 ribu kamar dengan cara korporasi akan
sama dengan layaknya hotel-hotel bintang dalam mengelola
kamar-kamar mereka dengan representasi 100 ribu kamar
adalah 100 ribu homestay yang tersebar di Indonesia.
Sedangkan sistem yang digunakan untuk pengelolaan
kamar-kamar tersebut adalah representasi dari platform
digital sharing economy (ITX).
Apa yang terjadi jika para UKM/koperasi pemilik homestay
tidak kita himpun dalam ITX? Mereka nantinya akan mati
dengan sendirinya dan tidak akan mampu bersaing dengan
pengelola homestay yang sudah menggunakan digital
platform.
Jadi dengan platform digital masing-masing homestay
tidak perlu memiliki sistem dan cara kerja sendiri-sendiri.
Semua disatukan dan distandarisasi yang terdiri dari
aplikasi Customer Information System (CIS), Management
Information System (MIS), dan Executive Information
System (EIS).
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Homestay Panglipuran, Bali

ITX saat ini memang masih di level Customer Information
System (CIS). Untuk dapat bersaing dengan platform
digital global seperti AirBnB, ITX harus melengkapi
diri dengan Management Information System (MIS) dan
selanjutnya dibangun lebih lanjut dengan mengembangkan
Executive Information System (EIS) sebagai alat pengambil
keputusan.

Seperti prinsip Arief Yahya, Menteri Pariwisata, “sebuah
mahakarya selalu dimulai dari mimpi besar”. Kerja keras
dan komitmen akan dapat mewujudkan mimpi besar
tersebut. Meskipun memang PR besar untuk mewujudkan
mimpi besar tersebut, namun di sinilah letak keindahan
dari konsep ini di mana negara hadir untuk mengayomi
UKM/Koperasi agar bisa makin sejahtera.

Pekerjaan Rumah yang tidak sederhana memang,
terlebih setelah di rilisnya hasil The Travel and Tourism
Competitivenes Index tahun 2017 dimana peringkat ICT
Readiness Indonesia turun dari sebelunya di peringkat
85 pada tahun 2015 menjadi peingkat 91 di tahun 2017.
Meski untuk beberapa komponen Travel and Tourism
Competitivenes Index lainnya Indonesia melangkah pasti
menyalip pesaingnya seperti Malaysia dan Thailand.

Nah, jika di tahun 2019 kita bisa menyatukan 100 ribu
homestay di seluruh pelosok Tanah Air ke dalam satu
atap digital, maka secara otomatis kita akan memiliki
“hotel homestay” terbesar di dunia karena skalanya sangat
besar dan distribusinya sangat luas. Tak hanya itu, karena
ratusan ribu homestay tersebut dikelola dengan pendekatan
korporasi yang profesional dan berkelas dunia, maka kita
juga akan memiliki “hotel homestay” terbaik di dunia.

Edisi III / 2017
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PISAHKAN KEPEMILIKAN
DAN PENGELOLAAN
Pengelolaan homestay secara profesional akan tercipta
world-class quality dan world-class service. Saat ini tak
setiap homestay mampu dan cakap mengelola dengan baik.
Untuk itu perlu memisahkan peran mereka sebagai pemilik
atau pengelola.
Apabila pemilik berkompeten mengelola homestay
miliknya, maka itu tak jadi masalah. Namun jika tak
mampu, maka harus dengan legowo menyerahkan
pengelolaan homestay-nya kepada para profesional. Jadi
pemilik tak harus jadi pengelola.
Misalnya, melalui Kementerian Desa (Kemendes)
pemerintah membangun rumah-rumah bagi rakyat untuk
dijadikan homestay agar rakyat sejahtera, namun mereka
tak serta merta menjadi pengelolanya. Mereka boleh
jadi pengelola asal memiliki kompetensi yang mumpuni.
Nantinya homestay akan dikelola dengan sistem cluster
oleh profesional yakni anak-anak muda lulusan Sekolah
Tinggi Pariwisata atau Akademi Pariwisata. Mereka
nantinya menjadi entrepreneur yang menggerakan industri
pariwisata dalam pengelolaan homestay. Bisa jadi juga
pengelolaannya melibatkan BUMDes dibawah Kemendes
atau Balai Ekonomi Desa yang digagas Kementerian
BUMN.
Pengelolaan homestay dengan sistem cluster ini haruslah
diintegrasikan ke dalam digital sharing economy
sehingga pengelolaannya seragam dan berstandar kelas
dunia. Dengan sistem yang solid semacam ini maka bisa
mewujudkan homestay yang dimiliki oleh rakyat namun
memiliki daya saing global. Itu berarti partisipasi rakyat
ikut terlibat; pemerataan rakyat akan sejahtera; daya saing
homestay memiliki world-class quality dan world-class
service.

KRITERIA PEMBANGUNAN HOMESTAY
POTENSI PARIWISATA

- Atraksi berbasis alam
- Atraksi berbasis budaya
- Usaha lokal (usaha mikro,
peternakan, industri lokal,
kerajinan)
- Daya dukung pariwisata
yang memadai.

LEGALITAS DAN KEAMANAN



KEMUDAHAAN AKSES

- Mudah diakses melalui
moda transportasi
- Lokasi mudah dicari
(wayfinding/signase)

KESIAPAN MASYARAKAT

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG



- Ketersediaan listrik
- Ketersediaan air bersih
- Ketersediaan sinyal
telpon dan internet

Edisi III / 2017



- Rekam jejak yang baik
dalam berorganisasi
- Rekam jejak yang baik
dalam pelestarian
lingkungan
- Sistem kepercayaan dan
kemasyarakatan (agama
dan budaya)

Homestay di kawasan Tanjung Lesung - Banten

BRAND IS EVERYTHING

Homestay Omah Tembi, Yogyakarta

Homestay Acacia - Dieng, Jawa Tengah
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- Sesuai dengan
peruntukan lahan dan
memiliki sertifikat
kepemilikan
- Bebas dari bahaya
gangguan eksternal

Setelah pengelolaan dari koperasi menjadi korporasi dan
memisahkan kepemilikan dan pengelolaan homestay, maka
masih ada satu poin penting yaitu brand. Tak ada gunanya
jika membangun platform digital sharing economy kalau
tidak memiliki brand equity kuat.
Pentingnya sebuah brand adalah value atau manfaat
yang diberikan kepada seluruh stakeholder dari platform
ini, terutama wisatawan dan pengelola homestay
sebagai stakeholder utama. Adanya platform ini mampu
memberikan extraordinary value (kemudahan, kecepatan,
harga terjangkau, dan peluang bisnis) baik bagi travelers
atau pengelola homestay, maka mereka akan berduyunduyun datang meramaikan platform ini.

Ketika mereka meramaikan platform, maka transaksi yang
terjadi akan semakin besar, ini menjadi pertanda brand-nya
mulai terdongkrak naik dan mulai dipercaya oleh traveler
dan pengelola homestay di pelosok tanah air. Untuk
itu mempromosikan secara besar-besaran dan menjadi
advocators bagi platform digital sharing economy yang
sudah dibangun yakni ITX. Marilah kita dukung Indonesia
Incorporated untuk mendigitalisasi homestay.

Edisi III / 2017
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PEMBANGUNAN HOMESTAY
DI DESA WISATA

Dengan target 100.000 kamar homestay di tahun 2019,
pembangunan homestay dapat dilakukan dengan 3 cara
yakni konversi dan renovasi/revitalisasi yang dapat
dilakukan oleh masyarakat dan rumah adat. Sedangkan
pembangunan homestay yang berupa bangun baru, baik
masyarakat, lembaga desa, dan developer bisa melakukan
pembangunan homestay.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakornas) II 2017
pada tanggal 18 - 19 Mei 2017 di Hotel Bidakara
dengan tema homestay desa wisata,
Indonesia Incorporated : 20.000 homestay
untuk 2017 menunjukkan keseriusan
Kemenpar dalam menggarap homestay,
bahkan target pembangunan homestay di beberapa
destinasi pariwisata di Indonesia telah ditentukan
guna memenuhi target kunjungan wisatawan di tahun 2017.

SKEMA PENDANAAN
HOMESTAY DESA WISATA

Melalui Rakornas ini Kemenpar mengajak para stakeholder
untuk berperan serta dalam pembangunan 100.000 homestay
desa wisata dengan mensinergikan program-program homestay
desa wisata antar Kementerian/Lembaga terkait.
Pertumbuhan wisatawan yang semakin meningkat dari tahun
ke tahun harus diikuti dengan pertumbuhan akomodasi. Untuk
itu, Kemenpar meningkatkan program pembangunan homestay
di desa wisata dengan pertimbangan waktu pembangunan yang
tidak terlalu lama, low cost tourism, letaknya yang berada di
desa wisata, dan melestarikan budaya arsitektur nusantara.
Tak hanya itu, ketertarikan wisatawan terhadap home sharing

18
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SKEMA PEMBANGUNAN
HOMESTAY DESA WISATA

akan mengalami kenaikan di kota-kota besar di Asia
Tenggara.
Pembangunan homestay ini tentunya bukan hal
mudah, Kemenpar telah memformulasikan strategi
pembangunan homestay di desa wisata mulai dari
pembangunan, pendanaan dan pengelolaannya.

KURANG TEPAT

LEBIH BAIK

Guna mewujudkan homestay tentunya pembiayaan
menjadi penentu terbangunnya sebuah homestay.
Pembiayaan atau pendanaan dapat diperoleh dari
beberapa sumber yakni dana swasta, dana perbankan,
dana masyarakat, BUMDes, dan Balkondes. Adapun
sumber pendanaan dari swasta diperoleh dari investor
dengan model bagi hasil atau penyewaan lahan.
Sedangkan dana yang diperoleh dari perbankan untuk
pembangunan homestay dilakukan di lahan milik
pribadi dengan mengajukan pinjaman dana ke bank
berupa KUR atau KPR. Dana masyarakat merupakan
dana pribadi yang digunakan untuk membangun
homestay. Pendanaan dari BUMDes atau Balkondes
dapat digunakan untuk pembangunan homestay yang
berupa dana desa dimana sebelumnya telah dilakukan
musyawarah desa terlebih dahulu.

Edisi III / 2017
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PENGELOLAAN
HOMESTAY DESA WISATA

Keberhasilan suatu homestay adalah
adanya pengelolaan yang kompeten
dari para pelaku homestay itu sendiri.
Melalui digitalisasi homestay
yakni menyediakan digital sharing
platform dalam pengelolaannya,
para operator homestay akan lebih
mudah mengelola sistem manajemen
homestay.

Disisi lain pengelolaan homestay
dengan sistem cluster yang
dilakukan oleh cluster manager ini
nantinya akan mengatur reservasi,
dan sebagai frontliner dari homestay
yang
nantinya
pengelolaan
homestay seragam dan berstandar
internasional.

Sedangkan
sebagai
pemilik
homestay memiliki tanggung jawab
memberikan pelayanan dengan tamu
sesuai dengan standar pelayanan
sehingga tamu akan merasakan
kepuasaan selama menginap di
homestay.

Sumber : Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata
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Mengenal Karakter
Muslim Business Travelers

B

erkembang
pesatnya
populasi muslim dengan
perkiraan sebesar 26 persen
dari populasi dunia di tahun 2030
berdampak pada peningkatan
muslim traveler untuk melakukan
perjalanan. Berdasarkan data terakhir
Mastercard – CrescentRating
Global Muslim Travel Index (GMTI)
2017, tahun 2016, perjalanan muslim
internasional diperkirakan sekitar
121 juta yang di prediksi akan
mengalami peningkatan sebesar
156 juta di tahun 2020. Beberapa
faktor utama yang menyebabkan
pertumbuhan pasar perjalanan
muslim antara lain :
Pertumbuhan populasi
kaum muslim





D

ari 130 negara yang dievaluasi oleh MasterCard-CrescentRating Global Muslim
Travel Index (GMTI) 2017, Indonesia menempati posisi ketiga dengan skor 72.6,
yang meningkat dari tahun lalu pada skor 70.6 poin. Peningkatan skor Indonesia
pada GMTI 2017 terjadi karena adanya gaya hidup traveler muda yang ingin memperoleh
banyak pilihan, pengalaman unik, dan konektivitas yang konstan.

Pertumbuhan pendapatan
kelas menengah
Banyaknya populasi
usia muda

Dengan pendapatan sekitar USD
155 milyar di tahun 2016, pasar
perjalanan muslim memberikan
kontribusi besar bagi pasar muslim
sekitar USD 2 – 3 triliyun dari
berbagi aspek seperti industri halal
makanan, gaya hidup, dan pelayanan.
Berikut beberapa sektor pendorong
pertumbuhan pasar muslim yakni
makanan halal, fashion sederhana,
dan kesehatan.

Negara – negara yang sebagian
besar muslim seperti Indonesia,
Malaysia, Turki dan negaraPeningkatan akses
negara yang tergabung dalam the
informasi travelling
Gulf Cooperation Council (GCC)
menunjukkan pertumbuhan ekonomi
Peningkatan ketersediaan
yang cukup besar dengan proyeksi
fasilitas dan layanan yang
perjalanan
bisnis
mengalami
muslim-friendly
pertumbuhan pesat. Ketersediaan
peluang bisnis khususnya di
Perjalanan Ramadan dan Eid
negara-negara berkembang menarik
sejumlah bisnis traveler. Begitu
juga sektor MICE (Meeting,
Perjalanan bisnis
Incentives, Conferences, and
Events) menunjukkan peningkatan

kontribusi. Hal tersebut ditunjukkan
dengan banyaknya biro perjalanan
di negara-negara GCC yang saat
ini memiliki divisi khusus MICE.
Faktor pemicu lain pertumbuhan
bisnis muslim adalah meningkatnya
jumlah muslim professional baik
laki-laki maupun perempuan dalam
dunia kerja.
Berdasarkan survei online dan
wawancara dengan sekitar 250
muslim bisnis traveler, perjalanan
bisnis sebagian besar dilakukan
selama 3-4 hari, sedangkan
perjalanan bisnis yang paling baik
dilakukan selama 5-6 hari.
Muslim bisnis traveler tak berbeda
jauh dengan bisnis traveler pada
umumnya. Bagi kaum muslim
melakukan
perjalanan
bisnis
memiliki beberapa alasan utama
dimana sebagian besar perjalanannya
untuk menghadiri konferensi atau
pameran.

Sumber : Muslim Business Traveler Insights 2016 – Oktober 2016
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Disisi lain, muslim bisnis traveler
juga sangat memperhatikan faktor
keamanan dan keselamatan dari
negara yang akan dikunjungi.
Berikut beberapa faktor yang
menjadi perhatian bagi muslim
bisnis traveler :

Sebagian besar Muslim sekitar 70%
memilih untuk tidak melakukan
perjalanan di bulan Ramadan.

Hanya 1 dari 4 bisnis traveler yang
melakukan perjalanan di bulan
Ramadan atau libur sekolah.

Untuk pemesanan tiket dan akomodasi, selain melalui
travel agent dan perusahaan, sebagian besar mereka
melakukannya sendiri. Sedangkan layanan di airport yang

perlu diperhatikan diantaranya fasilitas untuk melakukan
sembahyang sebesar 78%, masakan halal dan Wi-Fi
sebesar 71% dan 67%.

Begitu juga ketika para muslim bisnis traveler berada
dalam pesawat, menurut survey sebagian besar memilih
kelas ekonomi daripada kelas ekonomi premium dan bisnis.
Ketersediaan makanan halal dan harga tiket yang relatif
murah menjadi pilihan mereka dalam pemesanan tiket

pesawat. Untuk pemilihan akomodasi, mereka lebih suka
hotel bintang 4 dibandingkan dengan bintang 3 dengan
fasilitas layanan Wi-Fi, ketersediaan makanan halal,
fasilitas air yang mewadai untuk bersuci, dan kedekatan
dengan masjid.

Lalu Bagaimana muslim bisnis traveler
merencanakan perjalanan mereka ? Sebagian
besar mereka mendapatkan informasi
secara online, tak hanya itu mereka juga
mendapatkan informasi dari keluarga dan
temannya.

Sumber : Muslim Business Traveler Insights 2016 – Oktober 2016
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5

TOLERANSI TERHADAP
Muslim Travelers

P

ertumbuhan muslim traveler yang semakin
meningkat di negara-negara muslim, begitu juga
negara non-muslim menjadi pendorong pariwisata
untuk memberikan layanan yang ramah bagi muslim
travelers terutama dalam menjalankan ibadahnya.
Persaingan pun meningkat di destinasi-destinasi negara
non muslim untuk menarik muslim traveler. Oleh sebab
itu, pelayanan yang memadai dan hospitality serta toleransi
terhadap muslim traveler perlu diperhatikan terutama bagi
para pelaku industri pariwisata diantaranya biro perjalanan,
tour operator, dan staf hotel.

Program-program training sebaiknya diberikan kepada para
pelaku industri pariwisata sehingga menghasilkan sumber
daya manusia yang kompeten dan well-trained sehingga
dapat memberikan pelayanan maksimal. Misalnya, para
operator hotel atau homestay harus siap sedia untuk
memberikan informasi waktu shalat, arah kiblat, masjid
terdekat, dan restoran halal. Mereka harus diberikan
pengetahuan dasar tentang cara berkomunikasi antarbudaya, lokasi negara-negara muslim, dan pengetahuan

MUSLIM
FRIENDLY
DESTINATION

dasar tentang islam. Seperti halnya memberikan salam
dalam bahasa arab akan lebih menghormati ketika
berkomunikasi dengan muslim travelers seperti Ahlan
Wasahlan (Selamat Datang), Assalamu Alaikum (damai
sejahtera besertamu, Kayf Halik (apa kabar). Begitu juga
mereka harus siap ketika keluarga muslim lebih memilih
driver atau staf perempuan bagi keluarga dan menyediakan
tempat dan waktu khusus bagi perempuan untuk melakukan
aktivitas gym dan berenang.
Selain itu, housekeeping harus memperhatikan etika yakni
dengan melepaskan sepatu ketika masuk tempat ibadah,
tidak berjalan di depan orang yang sedang beribadah.
Sedangkan bagi petugas front office lebih baik tidak
bersalaman dengan yang bukan muhrimnya, kecuali dia
menawarkan terlebih dulu untuk bersalaman. Bagi chef,
sebaiknya diberikan pembekalan tentang masakan halal
baik cara pengolahannya, bumbu, bahan dan alat yang
digunakan untuk memasak.
Para penyedia paket perjalanan diharapkan menawarkan
paket perjalanan yang ramah terhadap muslim traveler
guna menghormati agama dan keyakinan mereka seperti
ketika membuat flyer paket perjalanan menggunakan katakata dan gambar yang sopan.

Sumber : www.crescentrating.com/magazine
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Wisatawan yang bermalam di Camping Ground Pantai
Paropo ini bisa menikmati indahnya hamparan perbukitan
dan segarnya air Danau Toba.




Pantai Paropo , Silahisabungan - Dairi
Photo by Timur Angin

REGULATION

REGULATION

Harmonisasi dan
Sinergi Bukan Pilihan,
Tapi Keharusan

lintas sektor pada tataran kebijakan,
program, dan kegiatan dalam
meningkatkan
kepariwisataan
Indonesia. Guna mendukung
tersebut dibentuk tim koordinasi
kepariwisataan dengan tugas
melakukan koordinasi, sinergitas,
menetapkan
langkah-langkah
program-program dan mengatasi
hambatan di sektor kepariwisataan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, tim
koordinasi bisa mengikutsertakan
masyarakat dan pemangku lainnya
apabila diperlukan.

Review Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Tim Koordinasi Kepariwisataan
bertanggung
jawab
kepada
Presiden, dengan wakil ketua I
Menkomaritiman, sedangkan ketua
pelaksana adalah Menteri Pariwisata
dengan sekretaris Kementerian
Pariwisata sebagai sekretaris.
Kementerian Pariwisata memberikan
dukungan teknis dan administratif.

Penandatanganan MoU antara Kemenpar dengan Kemenkumham di Ruang Rapat Menteri Pariwisata

S

etiap tiga bulan sekali
Kementerian
Pariwisata
mengadakan Rakornas guna
menyelaraskan dan mensinergikan
program-program
Kemenpar
dengan stakeholder terutama
Kementerian atau Lembaga terkait,
daerah maupun industri. Pariwisata
yang bersifat multidimensi dan
multidisiplin diperlukan kesinergian
dan koordinasi antar Kementerian/
Lembaga guna mencapai keselarasan,
keserasian, dan keterpaduan agar
tercapai hasil guna dan daya guna
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yang sebesar-besarnya. Regulasi
terbaru yang berhubungan dengan
koordinasi lintas sektor diatur
dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2014
tentang
Koordinasi
Strategis
Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan.
Peraturan ini diundangkan pada
tanggal 05 April 2017 dengan maksud
memberikan acuan koordinasi

lintas sektor penyelenggaraan
kepariwisataan di Indonesia yang
secara garis besar isinya hampir sama
dengan Peraturan Presiden Nomor
64 Tahun 2014, hanya saja peraturan
terbaru ini berisi perubahan pada tim
pelaksana harian (Pasal 1 ayat 5) dan
susunan keanggotaan tim koordinasi
kepariwisataan (Pasal 3 ayat 1) yang
tertera pada Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2014.

Adapun mekanisme koordinasi
strategis lintas sektor berdasarkan
prinsip :
1. Saling menghormati dengan
memperhatikan etika sesuai
dengan bidang tugas;
2. Ketetapan dan kecepatan dalam
pelaksanaan koordinasi; dan
3. Kemitraan antar kementerian/
lembaga.
Peraturan
Presiden
Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2017
menjadi pedoman bagi Kementerian/
Lembaga dalam menjalankan
sinergitas lintas sektor di bidang
pariwisata. -AIN

Melalui kebijakan ini, pemerintah
melakukan koordinasi strategis
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MAKANAN dan
MINUMAN KHAS
SAAT BERBUKA
DI BULAN RAMADAN

S

elama bulan suci Ramadan,
umat Muslim berpuasa
selama satu bulan penuh.
Setiap hari dari mulai fajar
hingga senja, umat muslim tidak
makan, minum, merokok ataupun
melakukan aktivitas seksual apa pun.
Selama bulan puasa umat Muslim
diharapkan bisa menghindari pikiran
dan perilaku buruk.

Ketika tiba waktunya untuk berbuka
puasa, saat mendengar seruan
Maghrib, umat Muslim akan minum
maupun makan. Di Indonesia
dikenal dengan buka puasa atau
yang dikenal dengan Iftar. Pada
umumnya orang berbuka puasa
dengan mengkonsumsi makanan/
minuman manis agar perutnya
bisa menyesuaikan setelah lebih
dari 12 jam tidak terisi dan untuk
meningkatkan energy. Setelah
makan makanan ringan, umat
Muslim akan menunaikan ibadah
sholat, setelah itu umat Muslim baru
makan malam.

3

1

2

Salah satu dari sekian banyak
minuman khas Ramadhan ini berasal
dari Makasar, Sulawesi Selatan. Es
pisang ijo terbuat dari pisang yang
dibungkus adonan tepung yang
berwarna hijau. Disajikan dengan
santan, sirup cocopandan dan es
serut sehingga membuat minuman
ini semakin menyegarkan. Anda
juga bisa menemukannya dengan
mudah di sepanjang Pantai Losari di
Makasar. Di Bandung, Jawa Barat
anda bisa mendapatkan es pisang
ijo yang terkenal di Jl. Ternate dan
Jl. Dipati Ukur. Sementara di Jakarta
anda dapat menemui di Jl. Pemuda,
Jakarta.

KOLAK

Kolak adalah hidangan pembuka
yang sangat populer selama bulan
Ramadhan karena rasanya yang
super manis dan sangat dianjurkan
untuk meningkatkan kadar gula
darah setelah berjam-jam puasa.
Kolak merupakan minuman santan
yang dicampur dengan gula aren,
vanili, daun pandan dan diisi dengan
irisan pisang, ubi jalar dan labu
pilihan. Selama bulan puasa anda
bisa menemukan kolak di sebagian
besar toko makanan tradisional di
Indonesia. biasanya juga disajikan
secara gratis di restoran selama
bulan Ramdhan.

ES PISANG IJO

4

pakat

foto : www.resepcaramemasak.info

KURMA
foto : www.linikini.id

Kurma sangat mudah ditemukan
di sebagian besar pasar swalayan
maupun pasar tradisional di seluruh
negeri selama bulan Ramadhan.
Kurma dianggap sebagai makanan
terbaik untuk berbuka puasa karena
rasanya yang sangat manis dan
bergizi. Kurma diketahui memberi
manfaat bagi kesehatan antara lain
untuk mengatasi anemia, menjaga
gigi dan tulang tetap kuat, mencegah
stroke, sekaligus mencegah penyakit
jantung koroner.

foto : www.indonesia.travel

Pakat adalah hidangan yang sangat
populer saat Ramadhan di Sumatera
Utara. Pakat terbuat dari rotan.
Rotan – palang pendakian juga biasa
digunakan untuk membuat furnitur.
Rotan muda dipanggang selama
satu jam, lalu dikupas sebelum
disajikan. Untuk melengkapi rasa
rotan yang lembut dan hangat,
mereka memasukkan kelapa parut
goreng di atasnya dan menambahkan
saus cabai tradisional. Anda bisa
menikmati seporsi pakat dengan
harga Rp 8.000 hingga Rp 10.000.

foto : www.pinterest.com

5

SOTONG
PANGKONG

Masyarakat di Kalimantan Barat juga
memiliki makanan khas tersendiri
yang hanya muncul saat bulan
Ramadhan. Mereka menyebutnya
Sotong Pangkong. Sotong Pangkong
terbuat dari sotong kering yang
dipanggang di atas api arang. Setelah
dipanggang sotong ditumbuk agar
lebih empuk dan mudah dikunyah.
Sotong pangkong yang lezat ini
disajikan dengan dua jenis saus yaitu
saus udang dan saus kacang. Jika
anda kebetulan berada di Pontianak
saat bulan Ramadhan, hidangan
lezat dan enak ini bisa ditemukan di
sepanjang Jalan Merdeka.

6

KICAK

foto : www.resepdanmasakan.com

Kicak adalah salah satu makanan
khas yang hanya bisa anda temukan
selama bulan Ramadhan dan unik
di Yogyakartaka. Kicak terbuat dari
beras ketan tumbuk yang dicampur
dengan parutan kelapa dan irisan
nangka sebagai pelengkap. Rasa
manis dan aroma nangka akan
meningkatkan nafsu makan anda,
terutama saat dibungkus dengan
daun pisang. Anda bisa menemukan
makanan ringan ini Kauman,
Yogyakarta dimana makanan itu
berasal.

foto : www.kuliner-terbaik-indonesia.blogspot.co.id
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7

INDAHNYA SUNSET DI INDONESIA TIMUR

sate susu

Umat Muslim di Bali makanan yang
harus anda coba untuk buka puasa
adalah Sate Susu. Sate susu terbuat
dari udders sapi yang dibumbui
dengan bumbu tradisional lalu
dipanggang di atas arang. Sate
susu sangat populer bukan hanya
karena rasanya yang lezat tetapi
juga bermanfaat untuk tubuh yaitu
meningkatkan stamina saat puasa.
Untuk menikmati satu porsi sate susu
anda harus membayar sekitar Rp
10.000 saja. Datanglah ke Kampung
Jawa, Denpasar jika anda penasaran
untuk mencicipi makanan ini.

LABUAN BAJO - Indahnya Warna
dan Fenomenalnya Kalong
oleh Rieska Dwi Mayasari

foto : www.debbzie.com

8

es timun suri

Es timun suri merupakan minuman
yang fenomenal saat Ramadhan
karena kebanyakan orang salah
mengira bahwa buah ini hanya
tumbuh selama bulan Ramadhan.
Hal ini tidak sepenuhnya benar,
karena buahnya benar-benar bisa
tumbuh setiap saat sepanjang
tahun, namun petani biasanya mulai
menanam sebelum Ramadhan untuk
memenuhi permintaan tahunan.
Timun Suri berbentuk seperti
Melon dan mengandung banyak
air. Biasanya disajikan dengan sirup
cocopandan dan madu. Di beberapa
bagian negara, orang mencampurnya
dengan sirup gula aren atau susu
kental, lalu menambahkan sedikit
air jeruk nipis untuk rasa segar yang
manis dan asam. Meski berasal
dari Cirebon, Jawa Barat, anda
dapat menemukan buah ini dijual
di sepanjang jalan-jalan di Jakarta
selama bulan puasa. -ELV

Matahari terbenam alias sunset
adalah keindahan alam yang wajib
diburu saat berwisata ke Labuan
Bajo, Nusa Tenggara Timur. Banyak
titik seru yang bisa didatangi untuk
mengagumi perpindahan waktu dari
sore ke malam ini. Paradise Bar,
salah satunya. Tempat ini menjadi
tempat favorit wisatawan untuk
melihat sunset. Letaknya di atas
bukit menghadap pulau, kapal dan
dermaga di Labuan Bajo. Wisatawan
dapat duduk sambil mengudap
makanan kecil dan menyesap
minuman menunggu terbenamnya
sang matahari. Melihat matahari
terbenam di Paradise Bar tak akan
mengecewakan, selama cuaca cerah.
Warna oranye sinar matahari terlihat
indah menghiasi langit biru yang
semakin lama semakin menggelap.
Gelapnya langit kemudian akan
digantikan temaram titik-titik
cahaya lampu kapal dan dermaga di
bawah bukit. Selain panorama indah
tersebut, nilai plus dari bar ini adalah
staf lokal yang ramah dan tak segan
mengajak ngobrol wisatawan. Bila
ingin berkunjung ke sana, Paradise
Bar beralamat di Jalan Binongko I
Golo Hiltrop, Labuan Bajo.
Jika Anda berencana untuk
berkunjung ke pulau-pulau di Taman
Nasional Komodo, jangan lewatkan
melihat sunset di tengah lautan.
Wisatawan dapat menyewa kapal
kayu yang dilengkapi kamar tidur,

dapur, ruang makan, dan bermalam
di kapal tersebut. Salah satu spot
yang wajib dikunjungi adalah
Pulau Padar. Keindahan pulau ini
diabadikan negara di uang Rp.50.000
edisi terbaru, lho. Tak heran, sebab
dari atas Pulau Padar wisatawan
dapat menikmati keindahan 3 pantai
dan lautan lepas Taman Nasional
Komodo. Sore hari menjelang
matahari terbenam adalah salah satu
waktu terbaik untuk hiking di pulau
ini, karena matahari tidak sepanas
di siang hari. Setelah hiking, jangan
lewatkan menikmati sunset di atas
dek kapal. Matahari terbenam akan

menjadi latar nan indah pulau-pulau
di lautan Taman Nasional Komodo.
Menjelang sunset, semburat oranye
muda akan menghiasi langit biru
muda. Warna persembahan dari
alam ini sangat indah dan tidak boleh
dilewatkan.
Selain keindahan warna, fenomena
migrasi kelelawar alias kalong saat
matahari terbenam juga wajib dilihat
di Taman Nasional Komodo. Salah
satu spot untuk melihatnya adalah di
sekitar Pulau Kalong Rinca. Pulau
Rinca, yang berada di dekatnya,
adalah salah satu pulau dengan
jumlah komodo terbanyak di Taman
Nasional Komodo, sehingga wajib
dikunjungi. Sebelum jam 6 sore,
pastikan sudah kembali ke kapal dan
meminta kru kapal untuk menepi di
dekat Pulau Kalong Rinca. Sekitar
jam 6 sore, ribuan kelelawar akan
terbang menyebar keluar dari
Pulau Kalong Rinca ke pulau-

foto : www.resepxpuasa.tk
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pulau di sekitarnya. Tujuannya
adalah untuk mencari makan, yaitu
buah-buahan yang masih berada di
pohon. Menjelang pagi keesokan
harinya, kelelawar akan kembali ke
Pulau Kalong Rinca untuk berteduh
dan beristirahat sebelum kembali
“berburu” di malam harinya.
Jadi, sudah memutuskan spot mana
yang mau didatangi? Yuk, look,
book & pay paket wisata ke Labuan
Bajo dan berburu sunset di sana!

WAKATOBI – BERAGAM PESONA
SUNSET
oleh Ainnoun Kornita
Warna orange sinar matahari
mulai menyebar menggantikan
birunya langit kala matahari mulai
tergelincir di sisi bumi bagian barat.
Pandanganku hanya terpaku pada
pantulan garis-garis cahaya matahari
yang tertutup awan dan langit
yang berlahan – lahan bergantian
menampilkan warna – warna
pastel, membuat mataku sayang
untuk berkedip. Seketika matahari
menghilang dari pandangan dan
hanya tersisa sebuah senja yang
hanya bisa dinikmati beberapa menit
saja, akupun tak terbangun dari
tempat dudukku dengan mata yang
hanya menatap indahnya langit di
kala sunset.
Suasana seperti itulah yang kurasakan
saat menikmati indahnya sunset
di Wakatobi, salah satu kabupaten
di Sulawesi
Tenggara yang
namanya merupakan singkatan dari
empat pulau yakni Wangi-Wangi,
Kaledupa, Tomia, dan Binongko.
Wakatobi sebagai World Marine
Heritage memiliki keindahan bawah
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laut yang tak perlu diragukan lagi.
Tapi tak kalah dengan itu, panorama
keindahan sunset di setiap pulaunya
menawarkan sensasi yang berbeda.
Pulau Wangi – Wangi dengan pusat
kota Wanci yang menjadi pusat
pemerintahannya ini memiliki
beberapa spot untuk berburu sunset.
Wasabi, restoran yang terletak di
atas batu karang besar di tengah laut,
menawarkan sensasi sunset yang
berbeda yakni saat warna-warni
langit mulai terpendar menjadi
background dari batu karang tersebut
bak tanah lot di saat sunset. Momen
sunset dimana matahari bersentuhan
langsung dengan garis laut dapat
ditemukan juga di Pantai Cemara,

Binongko. Tak hanya itu, malam harinya di bukit kahiyangan
ini pengunjung dapat menikmati gugusan bintang-bintang
atau milky way.

Desa Liya Bahari, dan Sombu Dive
di pulau ini. Tak kalah eksotisnya,
pemandangan sunset di Kampung
Bajo di Wangi-Wangi juga menjadi
idola bagi wisatawan.
Pulau Kaledupa juga memiliki suku
bajo yang tinggalnya terpisah dari
daratan dan berada di tengah laut
yakni Bajo Sampela. Di tempat ini
sensasi sunset yang disuguhkan
tak hanya panorama kampung saat
sunset, tapi juga kehidupan orang
suku bajo dikala matahari mulai
terbenam menjadi idola bagi para
fotografer untuk berlomba-lomba
mengabadikannya.
Pulau Tomia yang memiliki dive
spot paling banyak diantara pulaupulau yang lainnya, juga memiliki
banyak panorama sunset dengan
berbagai latar. Darmaga atau kapalkapal yang sedang berlabuh menjadi
latar ketika matahari tenggelam dan
senja mulai menampakkan diri di
Pelabuhan Usuku. Sedangkan di
lokasi perbukitan pulau Tomia yang
dikenal dengan Bukit Kahiyangan
menjadi tempat tongkrongan para
pengunjung untuk menyaksikan
warna pastel langit ketika matahari
tenggelam dengan latar padang
savana, laut dan lanskap pulau

Sekali mendayung dua atau tiga pulau terlampaui, itu kiasan
yang tepat rasanya bagi para traveler yang menjadikan
wakatobi sebagai destinasi pilihan untuk berlibur karna
selain dapat menikmati indahnya underwater, traveler
disuguhkan dengan beragamnya momen sunset di
Wakatobi, Indonesia Timur ini.

MOROTAI – Effortless Sunset
oleh Erfina Pasaribu
Momen sunset memang menjadi
salah satu moment yang indah, tak
heran banyak orang rela bersusah
payah untuk memburu sunset terbaik
di kota/tempat yang dikunjunginya.
Untuk berburu sunset tak jarang
orang rela mendaki bukit yang
curam, mengarungi lautan dengan
ombak yang tinggi atau memasuki
hutan yang belum tersentuh. Lalu
bagaimana jika ada tempat yang bisa
menyajikan sunset yang indah tanpa
perlu bersusah-susah menyeberangi
lautan, masuk hutan, apalagi hikking
ke gunung, Sunset indah tersebut
dapat Anda nikmati sambil duduk
direstoran yang nyaman, minum es
kelapa, dan menikmati ikan bakar.
What a wonderfull life !

sisi amenitas Morotai terutama
di Dodola sudah tersedia banyak
penginapan, di Dodola ini juga
terdapat resort yang sangat nyaman,
D’Aloha Resort. Di tempat ini juga
lah Anda dapat menikmati sunset
yang menawan sambil ‘leyeh-leyeh’
di resort, menyenangkan bukan ?
Banyak tempat dapat Anda
sambangi di Morotai, jika memilih
penerbangan dengan transit di
Manado atau Ternate, maka Anda
sudah akan sampai di Morotai
pada siang hari, sebelum matahari
terbenam Anda dapat menikmati city
tour dengan mengunjungi Museum
Perang Dunia II, Museum Trikora,

dan Situs Air Kaca. Setelah puas
menikmati suasana kota Dodola,
nikmatilah sunset di D’Aloha
Ressort. Jangan khawatir dengan
harga ressort yang mahal, harga di
Resort ini cukup kompetitif dengan
layanan yang sangat memuaskan.

Sunset Indah tanpa butuh usaha
tersebut Anda bisa temui di Morotai.
Morotai adalah salah satu dari 10
destinasi prioritas yang digadanggadang oleh Pemerintah. Meskipun
destinasi wisata ini terbilang baru,
namun keindahan Morotai tidak bisa
dianggap anak bawang. Morotai
memiliki banyak tempat yang dapat
dikunjungi terutama destinasi bahari.
Untuk bisa sampai ke Morotai Anda
bisa mengambil rute pesawat transit
di Manado ataupun Ternate. Dari
Edisi III / 2017
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Proses penjemuran Batik Cikadu - Tanjung Lesung, Batik Cikadu memiliki
motif yang mengangkat kekhasan daerah dan kehidupan warganya, seperti
badak bercula satu, debus, gunung krakatau, rumah adat, lesung padi, dsb.




Tanjung Lesung
Photo by Timur Angin
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Pasar Ramadhan

JAKARTA FAIR 2017

Pluit Village Festival Walk Jakarta,
29 Mei – 22 Juni 2017

JIExpo Kemayoran Jakarta,
8 Juni – 16 Juli 2017

Kawasan
Halal Fair 2017
Plaza Semanggi, 9 – 18 Juni 2017

Judul Buku

Dalam pariwisata terdapat 3 unsur
penting diantaranya Wisatawan
(mancanegara dan nusantara),
Destinasi, dan stakeholder (pelaku
usaha, SDM, Masyarakat). Untuk
Destinasi Pariwisata didalamnya
terdapat 3 komponen penting yang
sering disebut 3A diantaranya adalah
Aksesibilitas (infrastruktur udara,
laut, dan darat), Atraksi (alam,
budaya, buatan), dan Amenitas
(prasarana, fasilitas umum, fasilitas
pariwisata). Untuk menjadikan
pariwisata Indonesia semakin baik
diperlukan sebuah strategi yang
konkrit dan terstruktur, tedapat
dua strategi untuk memajukan
pariwisata di Indonesia yaitu strategi
pengembangan destinasi pariwisata
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dan strategi pengembangan industri
Buku ini membuat pembaca sebagai
pembaca dapat memahami dasardasar pariwisata secara ringkas dan
mudah dimengerti dan memahami
esensi pariwisata mulai dari visi
pariwisata, pembangunan pariwisata
nasional, strategi pengembangan
destinasi dan industri pariwisata,
implementasi kebijakan strategi,
serta program prioritas. Tak hanya
itu, buku ini juga mencantumkan
beberapa
konsep
tentang
kepariwisataan agar pembaca
dapat mengerti tentang bahasan di
Point F tentang kegiatan lainnya
yang lebih ke arah konseptual
dalam poin ini membahas tentang
konsep dasar kepariwisataan,

seperti pengembangan sustainable
tourism development, halal tourism,
Geopark, dan lain sebagainya.
Struktur penulisan buku ini juga
sudah disusun secara runtut dengan
penerapan
penulisan
seperti
piramida terbalik dimana diawal
buku membahas pariwisata secara
luas berupa NAWACITA, manfaat
pariwisata, serta targetnya hingga
ke detil teknis tentang strategi dan
penerapannya secara lebih spesifik.
Buku ini juga dilengkapi dengan
beberapa ilustrasi seperti bagan dan
grafik yang disusun sesederhana
sehingga mudah dipahami oleh
pembaca. -JAY

Pasar Ramadhan menyediakan
beragam pilihan makanan menarik
untuk berbuka puasa mulai dari
Cendol, Tahu Gejrot, Kolak, Soto
Mie, Rujak, Siomay, Putu dan masih
banyak lagi. Event ini berlangsung
mulai pukul 15:00 WIB sampai
selesai.

FESTIVAL DANAU SENTANI
Danau Sentani, 19 – 23 Juni 2017

Festival Danau Sentani merupakan
pesta pariwisata yang melibatkan
16 suku yang ada di Papua. Festival
ini telah menjadi sebuah tradisi di
Papua sejak tahun 2007 yang lalu.
Festival Danau Sentani diadakan
selama lima hari berturut-turut di
kawasan wisata Khalkhote, Sentani

Jakarta Fair Kemayoran (JFK)
adalah salah satu event tahunan yang
digelar untuk memperingati HUT
Provinsi DKI Jakarta. Event ini
merupakan acara pameran terbesar
di Jakarta dengan berbagai acara
hiburan menarik dari festival musik,
hingga ajang perlombaan. JFK pada
tahun ini mengangkat tema yaitu
“Dengan Majunya Jakarta Fair
Kemayoran Maju Pula Indonesiaku”
yang pada tahun ini merupakan JFK
ke 50 dan kali ini juga bertepatakan
dengan momentum libur lebaran
dan liburan anak sekolah sehingga
JFK akan menjadi destinasi yang
tepat untuk mengisi waktu libur
bersama keluarga, sahabat dan orang
terdekat. Berbeda dengan tahun lalu!
Jakarta Fair Kemayoran tahun ini
akan tetap buka saat malam takbiran
nanti! Adapun berbagai wahana
dari Rumah Hantu, Taman Pelangi,
sampai Trampolin.
Timur. Tujuan diadakannya festival
ini antara lain adalah sebagai
upaya untuk mempromosikan
pariwisata berbasis kekayaan alam
dan budaya masyarakat setempat.
Di dalam festival ini menampilkan
budaya tradisional seperti taritarian khas yang diiringi oleh lagu
daerah setempat serta berbagai
produk kerajinan kulit kayu, batik
khas Papua, produk olahan seperti
cokelat, kopi, sagu, dan buah merah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI)
akan menggelar Kawasan Halal
Fair 2017 sebagai salah satu
upaya mengenalkan masyarakat
tentang sejumlah produk yang
telah tersertifikasi halal. Pameran
ini juga menjadikan kota Jakarta
sebagai destinasi wisata halal
sekaligus menyemarakkan bulan
suci Ramadhan 1438 Hijriyah.
Kawasan Halal Fair 2017 akan
berlangsung pada 9-18 Juni 2017
di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan.
Kawasan Halal Fair 2017 juga akan
disemarakkan oleh berbagai lomba
diantaranya lomba mewarnai tingkat
SD, lomba tahfidz tingkat SD-SMP,
santunan yatim, buka bersama dan
shalat tarawih berjamaah. Juga
ada tausiah, muslim community
gathering, talkshow, cooking class
with chef halal, Islamic multi
product dan halal food bazaar.
Edisi III / 2017
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Festival
Danau Singkarak
PESTA KESENIAN BALI
(BALI ART FESTIVAL)

1 – 2 Juli 2017

Taman Budaya Art Centre,
10 Juni – 8 Juli 2017

Pesta Kesenian Bali (PKB)
merupakan festival kesenian yang
diselenggarakan oleh pemerintah
provinsi Bali. Kali ini festival
digelar untuk yang ke-39 kalinya.
Acara yang pertama kali dicetuskan
oleh Alm. Prof Dr. Ida Bagus
Mantra ini telah menjadi tradisi
tahunan
yang
menampilkan
keragaman budaya serta keindahan
ekspresi Bali demi pengembangan
kehidupan seni budaya tradisi yang
mampu berintegrasi, beradaptasi
dan menyelaraskan diri dengan
dinamika zaman sehingga selalu
menarik untuk disaksikan. Event
ini bertujuan untuk melestarikan,
mengembangan, mempromosikan
kesenian
Bali
sekaligus
mempertahankan Bali sebagai
destinasi wisata utama di Indonesia.
Tahun ini PKB mengangkat tema
“Ulun Danu” atau “Melestarikan
Air Sumber Kehidupan”. Dalam
festival ini menghadirkan lebih dari
180 pertunjukan yang menampilkan
aneka tarian tradisional maupun
kontemporer, pertunjukkan wayang,
musik dan kompetisi. Terdapat
juga pertunjukan gamelan yang
dimainkan anak-anak Bali yang
ditampilkan di panggung terbuka
yang disebut Gong Kebyar.
42
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Festival Danau Singkarak 2017 akan
kembali digelar pada tanggal 1 -2
Juli mendatang. Untuk perhelatan
akbar tahun ini, dinas pariwisata
setempat mengangkat tema Pesona
Sumpu. Festival Budaya dan Kuliner
ini sendiri memang akan dipusatkan

FESTIVAL
JAKARTA GREAT SALE
Seluruh Mall di Jakarta,
2 Juni – 12 Juli 2017

di daerah dengan slogan ‘Nagari
Rumah Gadang Sesungguhnya’.
Dengan diadakannya Festival
Budaya & Kuliner ini diharapkan
mampu mempererat silaturahmi,
melestarikan
seni
budaya,
mempromosikan potensi wisata
budaya, kuliner dan alamnya serta
meningkatkan kunjungan wisatawan
ke Nagari Sumpur di masa datang.
Yang mana nantinya berdampak
pada meningkatnya perekonomian
masyarakat,
terutama
untuk
masyarakat Nagari Sumpu. Untuk
memperkenalkan potensi yang ada
di Nagari Sumpu seperti sawah dan
bukitnya yang mempesona serta
terkenal dengan ikan bilih, pangek
sumpu, singgang, rendang, dan
buah sawo nya yang manis, maka
diadakannya Festival Pesona Sumpu.
Festival ini akan menampilkan seni
dan budaya Anak Nagari, Lomba
Pacu Biduak, Lomba Dekorasi dan
Modifikasi Biduak, Lomba Manjalo
di Ateh Biduak, Lomba Fotografi,
Lomba Kuliner, Basilek dalam Air,
Mancing Mania.

Pesta diskon di 78 Mall di Jakarta
dilaksanakan
dalam
rangka
memeriahkan HUT Kota Jakarta.
Sebanyak 81 pusat perbelanjaan,
40 pasar tradisional, serta 12
hotel bintang tiga dan empat akan
memeriahkan Festival Jakarta Great
Sale (FJGS) 2017. pada FJGS kali
ini akan dimeriahkan juga dengan
acara midnight sale di 27 mal serta
ada juga gebyar hadiah Shoppercard
dan aksi donor darah di 37 pusat
perbelanjaan. FJGS 2017 digelar
dengan mengusung tema “A Great
Shoping Tradition”. Festival Jakarta
Great Sale 2017 merupakan festival
belanja tahun kesembilan yang
digelar Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Festival yang digelar ini
masuk dalam rangkaian peringatan
HUT Ke-490 DKI Jakarta serta Idul
Fitri dan tahun ajaran baru.

FESTIVAL BIAK
MUNARA WAMPASI
Biak, 1 – 4 Juli 2017

Pemerintah
kabupaten
Biak
menyelenggarakan Festival Biak
Munara Wampasi (BMW) yang
pada tahun ini merupakan tahun
kelima. Festival BMW menjadi

Perang Pandan
“Mekare-kare”
Desa Tenganan Dauh Tukad,
11 Juli 2017

Perang Pandan merupakan tradisi
yang dilakukan setahun sekali
oleh masyarakat lokal Tenganan
Kecamatan Manggis, Kabupaten
Karangasem, Bali. Perang pandan
juga disebut dengan istilah makarekare atau Mageret Pandan yang
bertujuan untuk menghormati
Dewa Perang yaitu Dewa Indra.
Mekare-kare diadakan di Desa
Tenganan Pegeringsingan maupun

sarana masyarakat Suku Biak untuk
berkreasi dan menampilkan keunikan
serta keaslian budaya setempat.
Festival ini telah menjadi event rutin
tahunan yang menampilkan berbagai
kegiatan seperti menangkap ikan
secara adat (snap mor), menyelam
tradisional, lomba foto bawah laut,
Padaido Island Tour, Biak Exotic
Tour, apen bayeren (berjalan di atas
bara api berupa batu atau bongkahan
karang), lomba perahu tradisional
waimansusu dan juga pameran
anggrek dan cenderamata. Kegiatan
lain yang direncanakan pada festival
ini adalah konser kesenian sanggar
tari, festival band Biak, dan pameran
berbagai produk usaha kecil
kelompok masyarakat asli Papua.

Desa Tenganan Dauh Tukad.
Desa Tenganan Pegeringsingan
menyelenggarakan pada tanggal
12 – 13 Juni 2017 lalu sedangkan
Desa Tenganan Dauh Tukad
menyelenggarakan pada tanggal
11 Juli 2017 mendatang. Dalam
tradisi Mekare-kare alat perang yang
digunakan yaitu pandan berduri yang
diikat disimbolkan sebagai sebuah
gada dan dilengkapi juga dengan
perisai yang terbuat dari anyaman
rotan yang berfungsi sebagai
tameng untuk menangkis serangan
lawan, perang ini diikuti mulai dari
anak kecil, remaja, dewasa sampai
kalangan orang tua. Perang dilakukan
berpasangan yang saling berhadaphadapan lalu peserta diwajibkan
saling menggesek-gesekkan duri
pandan ke bagian badan lawan
hingga mengeluarkan darah. Setelah
perang selesai peserta yang terluka
diolesi ramuan tradisional khas adat
tenganan yang manfaatnya untuk
menghilangkan bekas luka akibat
goresan duri pandan.

YADNYA KASADA
Bromo, 09 Juli 2017

Yadnya Kasada merupakan upacara
adat masyarakat Suku Tengger,
suku yang tersebar di 60 Desa
sekitar Gunung Bromo meliputi
Kabupaten Probolinggo, Lumajang,
Pasuruan dan Malang. Ritual ini
diselenggarakan sebagai ungkapan
rasa syukur dan permohonan kepada
Sang Hyang Widhi. Upacara ini
adalah agenda tahunan di kawasan
Bromo Tengger Semeru yang
diadakan setiap bulan Kasada hari
ke-14 dalam penanggalan kalender
tradisional Hindu Tengger. Acara
adat tersebut akan dimulai pada 9
Juli malam di Pura Luhur Poten
yang lokasinya ada di Kaki Gunung
Bromo. Prosesi Upacara Kasada
dimulai dengan beberapa ritual
seperti pengambilan air suci dari mata
air Widodaren, persembahyangan
umat
Hindu,
pemberkatan
sesajen, pengangkatan pemimpin
upacara agama umat Hindu, dan
mempersembahkan sesajen dengan
cara melemparkan sesajen ke kawah
Gunung Bromo. Dalam Yadnya
Kasada terdapat beberapa urutan
upacara yang harus dilakukan oleh
masyarakat Suku Tengger agar acara
adat ini dapat berlangsung dengan
khidmat. Dimulai dari Puja Purkawa,
Manggala Upacara, Ngulat Umat,
Tri Sandiya, Muspa, Pembagian
Bija, Diksa Widhi, dan terakhir
Penyerahan sesaji di Kawah Bromo.
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Solo Batik Carnival
Stadion Sriwedari
Benteng Vastenburg Solo
Jumat - Sabtu, 14 - 15 Juli 2017

Karnaval yang mengambil tema
batik, bahan yang digunakan para
peserta semuannya juga batik.
Sejak Tahun 2008 acara ini mampu
menarik perhatian ratusan ribu orang.
SBC digelar untuk mengangkat citra
batik dan Solo sebagai Kota batik.
Tahun ini SBC bakal memberikan
penampilan istimewa “Astamurti
Kawijayan” dipilih sebagai tema
gelaran kali ini. Tema tersebut
merupakan rangkuman beberapa
tema Solo Batik Carnival tahuntahun sebelumnya. Astamurti
Kawijayan’ artinya bentuk kejayaan
budaya Jawa. Dikemas dalam bahasa
Kawi, astamurti artinya bentuk dan
kawijayan artinya kejayaan.
Solo Batik Carnival 2017 bakal
diikuti sekitar 200 penampil. Itu
belum termasuk performer dari
daerah lain. Yang menarik, satu
dasarwarsa Solo Batik Carnival
bakalan berkolaborasi bareng Jember
Fashion Carnival dan Caruban
Carnival dari Cirebon.
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FESTIVAL SRIWIJAYA
Belitung, 14 – 16 Juli 2017

Festival Sriwijaya merupakan
kegiatan rutin yang diselenggarakan
Pemerintah Sumatera Selatan dalam
rangka mengangkat kembali nilainilai tradisional dalam bingkai
kejayaan Kerajaan Sriwijaya.
Festival ini merupakan wadah bagi
semua pekerja seni yang berasal dari
17 kabupaten dan kota yang berada
di Sumatera Selatan. Tujuan utama
dari penyelenggaraan kegiatan ini
adalah untuk memberikan apresiasi
terhadap usaha maksimal dan
berkesinambungan dari Pemerintah
Kabupaten dan Kota di Sumatera
Selatan.

FESTIVAL NEGERI
LASKAR PELANGI

SOLO KERONCONG
FESTIVAL 2017

Belitung, 14 – 16 Juli 2017

Solo, 21 – 22 Juli 2017

Festival Negeri Laskar Pelangi
terdiri atas pentas seni gabungan
tradisional dan modern, bazar
serta karnaval. Pengunjung bisa
menikmati sentuhan edukasi dan
budaya. Beberapa workshop yang
benar-benar mendidik akan digelar
mulai dari fotografi, latihan musik
dan bernyanyi, musik keroncong
dan akustik, pameran lukisan, pentas
seni tradisi, hingga Pawai Manusia
Timah. Yang menjadi ikon adalah
Tarian Pendulang Timah yang
melibatkan ratusan anak-anak SMP.

Solo
Keroncong
Festival
menampilkan
para
seniman
keroncong
local,
nasional,
maupun
International
dalam
upaya melestarikan musik tradisi
dan memupuk rasa nasionalisme.
Festival yang diselenggarakan
tiap tahun ini akan dilaksanakan
di Benteng Vastenberg Solo yang
dilaksanakan setiap hari dari tanggal
21 Juli 2017 sampai dengan 22 Juli
2017.

Satu Dasawarsa
Dedikasi Smesco
Indonesia
Kawasan SMESCO Indonesia
18-21 Juli 2017

ERAU ADAT KUTAI DAN
INTERNASIONAL FOLK
ART FESTIVAL
Tenggarong, Kutai Kartanegara,
22 – 30 Juli 2017

Festival Condet 2
Sepanjang Jalan Raya Condet,
29-30 Juli 2017

Dalam rangka satu dasawarsa,
SMESCO Indonesia mengajak
seluruh pemangku kepentingan yang
peduli dengan peningkataan dan
pengembangan KUKM dan pelaku
ekonomi kretif di Indonesia untuk
turut serta berkolaborasi dalam
kegiatan Satu Dasawarsa Smesco
Indonesia yang akan dilaksanakan di
seluruh Kawasan Smesco. Rangkaian
acara Smesco Dasawarsa 2017
meliputi pameran nasional umkm
dan ekonomi kreatif, marketing
start up expo, smesco fashion week
2017, soul of smesco – beautiful
Malang dan Pekalongan world city
of batik, pagelaran seni dan budaya
by paviliun provinsi, pesta kuliner
nusantara, fotografi drone festival,
smesco mural art fest, smesco street
music festival, bimtek dan workshop
industri kreatif, festival makan duren
nusantara, serta seminar nasional.

Erau Adat Kutai dilaksanakan setiap
bulan Juli dan telah menjadi agenda
tahunan. Event ini dilaksanakan
oleh
Pemerintah
Kabupaten
Kutai Kertanegara yang bekerja
sama dengan Kesultanan Kutai
Kertanegara Ing Martadipura dan
CIOFF (International Council of
Organizations of Folklore Festivals
and Folk Arts). Kegiatan yang
dilaksanakan dalam event ini adalah
upacara adat kesultanan yang
berlangsung selama tujuh malam
di Keraton Kutai Kertanegara
Ing Martadipura. Sehari sebelum
Upacara Adat Erau, dilaksanakan
Kirab Budaya yang diikuti oleh
seluruh paguyuban etnis dan
peserta Internasional Folk Art
Festival. Sementara di luar keraton,
berlangsung berbagai pertunjukkan
seni dan budaya asli daerah
Kutai Kertanegara dan nusantara,
penampilan
kesenian
rakyat
mancanegara, lomba permainan dan
olahraga tradisional, lomba pacu
perahu motor, serta pameran, bazar
rakyat dan festival kuliner.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
bekerja sama dengan Yayasan Cagar
Budaya Condet menyelenggarakan
Festival Condet, yang pada
tahun ini merupakan tahun ke-2
diselenggarakannya
festival
ini. Acara yang hanya di helat
setahun sekali ini di meriahkan
oleh berbagai kegiatan. Mulai dari
Pagelaran Seni dan Budaya Betawi,
Gambang Kromong, Wahana Anak,
Marching Band, Music Festival yang
dimeriahkan oleh Artis Ibukota,
Sport Activity, sampai komedi khas
Betawi Bakal menjadi tontonan
menarik dan masih banyak kegiatan
lainnya yang akan menjadi ajang
menarik. Terdapat 7 Panggung
Kebudayaan, 100 Atraksi Tari
dan Seni Budaya, Pawai Budaya
Nusantara, dan Bazaar UKM dan
Kuliner dalam Festival ini.
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Tomohon
International
Flower Festival

HABITS OF
HIGHLY EFFECTIVE

Festival Lembah Baliem
Jayawijaya, 8 – 10 Agustus 2017

PEOPLE

Tomohon, 8 - 12 Agustus 2017

Dalam rangka satu dasawarsa,
SMESCO Indonesia mengajak
seluruh pemangku kepentingan yang
peduli dengan peningkataan dan
pengembangan KUKM dan pelaku
ekonomi kretif di Indonesia untuk
turut serta berkolaborasi dalam
kegiatan Satu Dasawarsa Smesco
Indonesia yang akan dilaksanakan di
seluruh Kawasan Smesco. Rangkaian
acara Smesco Dasawarsa 2017
meliputi pameran nasional umkm
dan ekonomi kreatif, marketing
start up expo, smesco fashion week
2017, soul of smesco – beautiful
Malang dan Pekalongan world city
of batik, pagelaran seni dan budaya
by paviliun provinsi, pesta kuliner
nusantara, fotografi drone festival,
smesco mural art fest, smesco street
music festival, bimtek dan workshop
industri kreatif, festival makan duren
nusantara, serta seminar nasional.
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Festival Lembah Baliem adalah
acara tahunan yang diselenggarakan
di Lembah Pegunungan Jayawijaya,
Papua. Acara tradisi adat ini telah
berlangsung sejak 1989. Festival
Lembah
Baliem
merupakan
acara perang antarsuku Papua
yang dilakukan sebagai lambang
kesuburan dan kesejahteraan.
Tema yang diusung dari festival
ini adalah “Art of Dance & War”.
Festival ini melibatkan suku-suku
di Kabupaten Jayawijaya, seperti
suku Dani, suku Lani, dan suku Yali.
Anda dapat melihat kegiatan seni
dan budaya, terutama pertunjukan
perang yang dihelat di lahan seluas
400 meter dengan melibatkan 1000
orang yang terdiri dari tentara

Paradigma tentang ‘mengutamakan
yang utama’ adalah: “Saya
mencurahkan waktu pada hal-hal yang
paling penting”.

dan penari, dengan diiringi oleh
musik tradisional, pikon. Ada juga
beragam kegiatan menarik lainnya
seperti penampilan tari-tarian adat,
pertunjukan balapan karapan anak
babi, puradan (permainan melempar
tombak ke arah bulatan rotan yang
sedang berputar saat dilemparkan),
sikoko (permainan menggunakan
kayu jenis pion yang di lemparkan
menuju sasaran yang sudah
ditunjuk), dan berbagai macam
perlombaan kebudayaan bagi
wisatawan asing seperti melempar
tombak (sege) ke sasaran yang
sudah di tentukan dengan tepat, dan
panahan (memanah sasaran pada
batang pisang).

maka paradigma tersebut
seharusnya kita buang
dan
ganti
dengan
“Saya
mencurahkan
waktu pada hal-hal
yang paling penting”.
Saya
yakin
Anda
memahami perbedaan
antara PENTING dan
MENDESAK. Hal yang
penting tidak selalu
mendesak begitupun hal
yang mendesak tidak
selalu penting.
Pernahkah Anda merasa
lelah karena semua
pekerjaan Anda terasa
diburu-buru,
namun
kemudian setelah Anda
me-review
kembali,

S

eperti yang sudah
kita bahas pada 2
edisi sebelumnya,
keunikan dari 7 Habits
adalah pertama - tama
kita akan mengubah
dahulu paradigma kita.
Jika Anda mendengar
istilah “Put First Things
First” atau “Utamakan
yang Utama” apa yang
ada dalam pikiran Anda?
tugas-tugas Anda yang
sudah menumpuk, pesan

ternyata Anda tidak
sedang
mengerjakan
tugas dan fungsi Anda
di kantor. Nah, janganjangan selama ini Anda
bukan mengerjakan hal
yang penting melainkan
hal yang mendesak, dan
jika ini berlangsung
terus-menerus,
Anda
sedang berputar-putar
tanpa tahu kapan akan
sampai ditujuan. Lalu
bagaimana agar kita
dapat
mengutamakan
yang penting ?

whatsapp dari atasan
tentang bahan rapat yang
harus Anda siapkan
segera, atau janji dengan
kekasih Anda yang
sudah lama Anda tunda?
Paradigma awam tentang
‘mengutamakan yang
utama’ biasanya adalah:
“Saya
mencurahkan
waktu pada hal-hal
yang paling mendesak”,
sebaliknya
jika kita
ingin menjadi 7 Habiters
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1

Kenali Matriks Waktu

Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, sebenarnya kita
dapat membaginya dalam 4 kuadran matriks waktu yang
kita sebut Q1, Q2, Q3,Q4. Untuk lebih jelasnya Anda dapat
menyimak bagan berikut

Matriks waktu ini membantu kita memahami bahwa
setiap aktivitas yang kita lakukan dapat kita klasifikasikan
dalam 4 kuadran tersebut. Pada Kuadran 1 (Q1) adalah
segala aktivitas yang penting dan mendesak. Aktivitas
yang ada pada kuadran ini adalah kejadian yang tidak
terduga, masalah-masalah yang mendadak muncul dan
harus segera diselesaikan. Mungkin Anda bergumam
dalam hati: “Ya, itu yang setiap hari saya lakukan, semua
pekerjaan dengan deadline SEGERA!” Ups, hati-hati jika
setiap hari yang Anda kerjakan adalah aktivitas pada Q1,
mungkin Anda harus mulai membuat janji dengan psikolog
saat ini, maksudnya jika setiap hari adalah hari ‘Krisis’
bagi Anda maka Anda akan mengalami stress. Coba lihat
kembali setiap aktivitas Anda, jangan-jangan ‘krisis’
tersebut sebenarnya dapat Anda antispasi dengan sebuah
perencanaan yang baik.
Hati-hati juga bagi Anda yang memiliki sikap ‘ewoh
pekewoh yang berlebihan’ jangan sampai aktivitas
keseharian Anda yang penting justru akan bergeser ke
aktivitas gangguan (Kuadran 3). Aktivitas-aktivitas yang
masuk dalam kuadran 3 (Q3) adalah segala aktivitas yang
sifatnya mendesak, namun tidak penting, misalnya: Anda
diminta untuk mengikuti rapat yang sama sekali tidak ada
hubungannya dengan tugas dan fungsi Anda di kantor, atau
masalah yang dibuat oleh rekan kerja Anda, namun malah
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Anda yang harus membereskannya. Jangan menempatkan
diri Anda sebagai pencuci piring dari makanan orang lain.
Bagi si ‘Santai’ aktivitas-aktivitas pada kuadran 4 (Q4)
adalah godaan terbesarnya, aktivitas yang sifatnya tidak
penting dan tidak mendesak, maka kenali apa saja yang
tergolong aktivitas tersebut. Aktivitas yang masuk dalam
golongan Q4 misalnya: kegiatan relaksasi yang berlebihan
(nah untuk hal ini pasti Anda sebenarnya telah dapat
meyebutkannya sendiri, misalnya : menonton drama korea
hingga larut malam dan membuat Anda kurang tidur,
atau main dota hingga subuh). Jika waktu relaksasi yang
Anda lakukan lebih banyak dari waktu Anda bekerja, itu
namanya bukan relaksasi.
Seorang 7 Habiters akan mencurahkan energinya untuk
mengerjakan aktivitas-aktivitas yang terdapat pada
kuadran 2 (Q2). Hal-hal yang merupakan sebuah tindakan
yang proaktif, aktivitas perencanaan dan pencegahan,
serta membangun sebuah hubungan. Aktivitas yang
dilakukannya adalah wujud dari hal-hal yang telah
direncanakan. 7 Habiters memiliki perencanaan yang baik
terhadap pekerjaan sehingga dapat memprediksi masalahmasalah yang akan timbul berikut dengan penyelesaiannya.
Alih-alih terlihat sibuk dengan semua tugas dadakan, 7
Habiters justru terlihat tenang dalam setiap tugas karena
sebuah perencanaan yang baik.

Buat Rencana Mingguan
Setelah Anda dapat mengenali dan
mengkalisifikasikan berbagai kegiatan yang
selama ini Anda kerjakan dalam 4 kuadran
tersebut, maka kini saatnya Anda membuat
rencana mingguan. Buatlah rencana mingguan
Anda. Rencana mingguan tidak melulu tentang
pekerjaan Anda dikantor, tapi juga hal-hal lain
yang dilakukan selama Anda menjalani kehidupan
keseharian Anda. Hal yang perlu diingat, 7 Habits
bukanlah ajaran yang membuat Anda menjadi gila
kerja, 7 Habits membantu Anda menjadi lebih
efektif, bukan hanya dalam pekerjaan tapi dalam
kehidupan Anda, itu sebabnya jika kita melihat
lagi isi kuadran 2 (Q2) pada bagan matriks waktu,
terdapat poin ‘membangun hubungan’. 7 Habits
menyadari betul bahwa seorang manusia yang
efektif pastilah saling terkait dengan manusia
lainnya.

3

Dalam menyusun rencana
mingguan, Anda dapat
menggunakan
contoh
agenda berikut:

Dengan membagi kegiatan Anda berdasarkan peran,
maka Anda dapat me-review, peran mana yang telah
Anda lakukan dengan baik, dan peran mana di minggu
selanjutnya yang akan Anda improve.

Tetap Tegas Ketika Harus Memilih

Berbagai tools yang ada dan telah kita bahas
pada point sebelumnya tidak akan berguna jika
Anda tidak dapat melakukan point ke tiga ini:
Tegaslah ketika Anda harus memilih. Memilih
menyelesaikan laporan pekerjaan dibandingkan
mendengarkan curhat rekan kerja Anda yang

tiba-tiba saja mendatangi meja Anda, atau menolak untuk
menghadiri rapat yang sama sekali tidak ada kaitannya
dengan tugas dan fungsi Anda hanya untuk menggantikan
rekan kerja Anda yang tidak dapat mengatur pekerjaanya
dengan baik.
-FIN
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BERLANGGANAN BULETIN VERSI DIGITAL
Untuk lebih memahami point ke tiga dari
konsep habits ‘Put First Things First’, cobalah
kerjakan case study berikut :

DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

Hari ini adalah ulang tahun Ibu Anda. Anda menjanjikan pada
keluarga untuk makan malam bersama untuk merayakan hari
ulang tahunnya, tetapi saat akan pulang kerja, Pimpinan Anda
memanggil Anda. Beliau meminta beberapa data untuk Rapim
besok pagi, dimana hanya Anda yang memiliki akses untuk
mengambil data tersebut. Jika Anda harus menyiapkan datadata tersebut itu berarti Anda akan lembur sepanjang malam
untuk menyiapkannya. Bagaimana Anda tetap tegas ketika
harus memilih, dengan menggunakan konsep dan praktek habits
yang ketiga ?

Jika Anda sudah memiliki
jawabannya, kirimkan
jawaban Anda melalui
email ke: informasi.
destinasi@gmail.com.
Akan ada merchandise
menarik bagi Anda
dengan jawaban paling
menarik.

Cara Berlangganan Buletin “Destinasi dan Industri Pariwisata” versi digital:
Kirimkan data diri anda yang terdiri dari nama lengkap, institusi, alamat,
nomor telepon, dan alamat email kamu ke email informasi.destinasi@gmail.com
dengan subjek “Berlangganan Buletin”

Contact Us : Ainnoun Kornita Deny / Erfina Ningsih Pasaribu
Bagian Publikasi, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Telp. +6221 3838415 Fax : +6221 3860926 Email : informasi.destinasi@gmail.com
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