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Looking forward to hearing from you.

2

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR

3

INFO: Sektor Pariwisata Tetap Dibatasi Saat Pandemi
COVID-19

4

TANYA JAWAB: Pengaturan Perjalanan Selama
Pandemi COVID-19

5

OPINI: Integrasi Pembayaran Digital Melalui QRIS

6

KUPAS PERATURAN: Standar dan Sertifikasi
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian
Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Anthony Bourdain – World Celebrity Chef

8
Pembaca yang terhormat,

TELAAH: Dampak Peraturan Pembatasan Usaha
F & B di Jakarta Selama Pandemi Covid-19: Antara
Kehilangan Pendapatan atau Risiko Kematian

10

Selamat Tahun Baru 2022!

LAB HUKUM: Warisan Budaya Takbenda Indonesia:
Kunci untuk Mengembalikan Industri Menuju
Kesuksesan Pascapandemi

12

KIAT: Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Sektor
Pariwisata

Teriring salam bagi seluruh pembaca sekalian. Kami berharap
semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan,
dan juga kebahagian.

14

Editorial:
Pemimpin Redaksi:
Setyawati Fitri A, Ph.D. Candidate, FCIArb., FAIADR.
Redaktur Pelaksana:
Sechabudin, S.H.
M. Adhima Djawahir, S.H.
Penulis:
Dr. Hary Elias, BA V (Cantab), LL.M. (1st Class Hons), MBA
(Columbia), Juris Doctor (HES)
Tanya Widjaja Kusumah, S.H. (TWK)
Agustin L. H. Hutabarat, S.H., C.L.A. (ALH)
Sechabudin, S.H. (SCN)
Yoga Adi Nugraha, S.H. (YAN)
Mochammad Adhima Djawahir, S.H. (MAD)
Keshia Bucha, S.H. (KBA)
Cinthia Ayu Claudina, S.H. (CAC)
Febriana Dwi Hapsari, S.H. (FDH)
Raindi Andreas, S.H. (RAS)
Jericho Xavier Ralf, S.H. (JXR)
Ilma Aulia Nabila, S.H. (IAN)
Sri Purnama, S.H. (SPU)
I Made Diyosena Bratadana (IMD)
Konsultan Media:
Fifi Juliana Jelita
Penyunting Naskah:
Wahyu Hardjanto
Penata Visual:
Riesma Pawestri
Ilustrasi: freepik.com
Majalah Actio terbit setiap empat bulan sekali,
dibuat dan didistribusikan oleh

Sanggahan:
Perlu kami sampaikan bahwa telaah, opini, maupun informasi dalam Actio merupakan
kontribusi pribadi dari para partners dan/atau associate yang tergabung di kantor hukum
Anggraeni and Partners dan merupakan pengetahuan hukum umum. Telaah, opini, dan
informasi dalam Actio tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat hukum ataupun
pandangan kantor hukum Anggraeni and Partners terhadap suatu permasalahan hukum
tertentu.
Telaah, opini, dan informasi dalam Actio tidak dapat dianggap sebagai indikasi ataupun
petunjuk terhadap keadaan di masa yang akan datang. Telaah, opini, maupun informasi
dalam Actio tidak ditawarkan sebagai pendapat hukum atau saran hukum untuk setiap hal
tertentu. Tidak ada pihak pembaca yang dapat menganggap bahwa dirinya harus bertindak
atau berhenti bertindak atau memilih bertindak terkait suatu masalah tertentu berdasarkan
telaah, opini, maupun informasi di Actio tanpa mencari nasihat dari profesional di bidang
hukum sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tertentu yang dihadapinya.

3

“Travel isn’t always pretty. It isn’t
always comfortable. Sometimes
it hurts, it even breaks your heart.
But that’s OK. The journey changes
you; it should change you. It leaves marks
on your memory, on your consciousness,
on your heart, and on your body. You take
something with you. Hopefully, you leave
something good behind”.

ACTIO hadir dengan topik utama “The Resistance and Sustainable
of Indonesia’s Tourism Sector during Pandemic COVID-19”.
Kondisi Pandemi COVID-19, walaupun di beberapa negara sudah
menurun ataupun melandai, tetapi varian baru virus COVID 19,
seperti Omicron, tetap menjadi ancaman global. Oleh sebab itu,
memerlukan kewaspadaan tinggi, termasuk di Indonesia.
Kondisi ini, menuntut suatu ketahanan dan keberlanjutan
untuk seluruh sektor usaha atau bisnis di Indonesia, termasuk
juga dalam sektor pariwisata Indonesia. Keterlibatan secara
langsung Pemerintah Indonesia dalam upaya-upaya
meningkatkan atau menstabilkan kondisi pariwisata dalam
negeri, tentu sangat dibutuhkan. Peran serta, seperti stimulus
dan juga kebijakan yang diberikan pemerintah, akan sangat
mendukung untuk peningkatan investasi dari pihak swasta
dan juga menggairahkan wisatawan lokal untuk kembali
berkunjung ke destinasi dan objek wisata di seluruh Indonesia.
Pembahasan terkait tema dalam ACTIO #17 kali ini, antara lain
“Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan,
dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019”, “Dampak
Peraturan Pembatasan Usaha F & B di Jakarta Selama Pandemi
COVID-19: ‘Antara Kehilangan Pendapatan atau Risiko
Kematian’”, “Warisan Budaya Takbenda Indonesia Sebagai
Kunci untuk Mengembalikan Industri Menuju Kesuksesan
Pascapandemi”, dan “Integrasi Pembayaran Digital Melalui Qris”.
Kami berharap, artikel-artikel pada edisi ini dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi para pembaca sekalian.
Salam,
ANGGRAENI AND PARTNERS
Setyawati Fitri A, Ph.D. Candidate, FCIArb., FAIADR.
Partner Pengelola

INFO

SEKTOR PARIWISATA
TETAP DIBATASI SAAT
PANDEMI COVID-19

P

emerintah sempat mengeluarkan Kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia
untuk libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2021 (Inmendagri 62/2021). Namun, kebijakan
tersebut dihapuskan oleh Pemerintah melalui
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun
2021 dan Tahun Baru 2022 (Inmendagri 66/2021)
yang ditandatangani pada 9 Desember 2021 dan
berlaku pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari
2022, dan dengan demikian mencabut Inmendagri
62/2021.1 Dalam aturan tersebut, terdapat
kelonggaran dalam kapasitas maksimal jumlah
wisatawan yang semula 50% menjadi 75%.
Alasannya, masyarakat Indonesia yang pernah
terinfeksi COVID-19 dan sembuh sudah memiliki
antibodi terhadap COVID-19. Capaian vaksinasi di
Jawa-Bali pun sudah mencapai 76% untuk dosis
pertama dan 56% untuk dosis kedua. Dalam sebulan
terakhir, penambahan kasus harian COVID-19
di Indonesia masih terkendali dengan rata-rata
penambahan kasus sebanyak 400 kasus per harinya.
Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 63 Tahun 2021 untuk Jawa-Bali
(Inmendagri 63/2021) yang ditandatangani pada 29
November 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 65 Tahun 2021 untuk luar Jawa-Bali yang
ditandatangani pada 6 Desember 2021 (Inmendagri
65/2021). Pada pokoknya, dalam aturan tersebut,
setiap wilayah diberlakukan level PPKM yang berbeda
dan tidak seluruhnya menerapkan PPKM Level 3.2

Sementara itu, sektor pariwisata tetap menerapkan
larangan terhadap tempat usaha dan destinasi
wisata untuk menyelenggarakan acara perayaan
Tahun Baru di area tertutup atau area terbuka.3
Larangan tersebut tercantum pada Surat Edaran
Nomor SE/2/M-K/2021 tentang Aktivitas Usaha
dan Destinasi Pariwisata Pada Saat Perayaan Natal
2021 dan Tahun Baru 2022 yang ditandatangani
pada 6 Desember 2021 (SE Kemenparekraf 2/2021).
Pengaturan ini, masih merujuk pada Inmendagri
62/2021.4 Meskipun tetap dengan pembatasan
pengunjung, adanya kebijakan pemerintah dalam
penghapusan pemberlakuan PPKM Level 3 pada
sektor pariwisata disambut baik oleh Asosiasi
Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI), yang diwakili
oleh Ketua Dewan ASPPI, Bahriyansah Momod.
Bahriyansah optimistis, dengan adanya kebijakan
penghapusan pemberlakuan PPKM Level 3, bisa
mendongkrak kinerja industri pariwisata, asalkan
tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Beliau menyatakan bahwa diperkirakan rata-rata
tingkat kunjungan sampai dengan akhir tahun 2021
adalah sekitar 70%, lebih tinggi dari rata-rata tingkat
kunjungan pada tahun 2020.5 IAN

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal
Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022.
2. https://www.suara.com/news/2021/12/07/181114/ppkm-level-3-dibatalkan-pemerintah-siapkan-aturan-baru-pembatasan-nataru?page=all.
3. https://republika.co.id/berita/r3puz6383/menpar-destinasi-wisata-tak-boleh-gelar-perayaan-tahun-baru.
4. https://travel.detik.com/travel-news/d-5833156/sandiaga-persilakan-tempat-wisata-buka-di-akhir-tahun-tapi-ingat-batasannya.
5. https://industri.kontan.co.id/news/pebisnis-wisata-dan-pusat-belanja-sambut-positif-pembatalan-ppkm-level-3-nataru?page=1.
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TANYA JAWAB

PENGATURAN
PERJALANAN
SELAMA PANDEMI
COVID-19

Selama pandemi COVID-19, apakah masyarakat
masih dapat melakukan perjalanan, baik secara
domestik maupun internasional?
Untuk sekarang, bisa. Masyarakat tetap dapat
melakukan perjalanan dengan catatan harus
mematuhi seluruh kebijakan pembatasan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah.
Pada awal pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia
memang melarang masyarakat untuk melakukan
perjalanan, baik secara domestik maupun internasional.
Namun, Pemerintah Indonesia saat ini memberikan
relaksasi dalam berbagai bentuk pembatasan, sehingga
masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan baik
secara domestik maupun internasional.
Bagaimana cara masyarakat agar tetap dapat
melakukan perjalanan selama pandemi
COVID-19?
Tentunya dengan mematuhi seluruh peraturan yang
telah ditetapkan oleh berbagai badan pemerintahan.
Soal perkembangan perubahan peraturan yang
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berhubungan dengan hal tersebut dapat diakses di
situs resmi pemerintah mengenai COVID-19, yaitu
covid19.go.id/p/regulasi.
Pembatasan sendiri memiliki perbedaan untuk
perjalanan darat, laut, dan udara. Saat ini, peraturan
yang terbaru adalah Surat Edaran Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2021
tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas
Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan
Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan addendum-nya.
Secara umum, syarat yang harus dipenuhi untuk
bepergian dalam peraturan tersebut adalah
sebagai berikut.
a. Harus sudah menerima vaksin COVID-19 paling
tidak dosis pertama;
b. Bagi masyarakat yang baru menerima dosis
pertama, wajib menunjukkan kartu vaksin dosis
pertama dan keterangan hasil negatif tes PCR
yang sampelnya diambil dalam kurun waktu
maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
c. Bagi masyarakat yang sudah menerima dosis
kedua, wajib menunjukkan kartu vaksin dosis kedua
dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen
yang sampelnya diambil dalam kurun waktu
maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.
Apakah karantina wajib dilakukan masyarakat
yang melakukan perjalanan baik secara
domestik maupun internasional?
Tidak, karantina hanya wajib dilakukan bagi masyarakat
yang melakukan perjalanan secara internasional.
Dalam Addendum Surat Edaran Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
diatur bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan
internasional, baik Warga Negara Indonesia atau
Warga Negara Asing, pada saat kedatangan di
Indonesia, wajib menjalani karantina selama 10 x 24
jam dan melakukan tes ulang PCR.
Untuk beberapa negara, seperti Afrika Selatan dan
Hong Kong, dan oleh karena munculnya varian baru
COVID-19, maka kedatangan dari negara-negara
tersebut harus diikuti dengan karantina yang lebih
lama, yaitu 14 x 24 jam. IMD/TWK

OPINI

INTEGRASI PEMBAYARAN DIGITAL
MELALUI QRIS

B

anyak perubahan dalam kehidupan manusia
akibat pandemi COVID-19, misalnya adalah
metode pembayaran cashless yang semakin
lazim digunakan demi meminimalkan kontak fisik,
terutama antara penjual dan pembeli. Fitria Irmi
Triswati, Kepala Sistem Pembayaran dari Bank
Indonesia (BI) menyatakan bahwa BI merespons
fenomena digital tersebut dan menyadari bahwa
sebagai pemegang otoritas, BI harus berupaya untuk
membuat jadi seimbang antara inovasi dan mitigasi
risiko.1 Salah satu dari upaya tersebut adalah dengan
menggunakan teknologi QRIS.

Quick Response Code Indonesian Standard atau
biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan
berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara
Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan
QR Code. BI menyatakan dalam situs resminya
bahwa QRIS dikembangkan oleh industri sistem
pembayaran bersama dengan BI agar proses
transaksi dengan QR Code dapat berjalan lebih
mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.2 Semua
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang
akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib
menerapkan QRIS. Ketentuan mengenai QRIS

1. https://www.business.hsbc.co.id/en-gb/supporting-indonesias-transformation-towards-a-cashless-society.
2. https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx.
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OPINI

tersebut diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur No.21/18/PADG/2019 (PADG BI 2019) yang
kemudian diubah lewat Peraturan Anggota Dewan
Gubernur No. 23/8/PADG/2021 (PADG BI 2021).
Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran
sehari-hari tergolong cukup banyak terjadi di
perkotaan, mengingat mobile-banking sudah
menjadi bagian yang cukup integral dalam kehidupan
warga perkotaan. Namun, sebagaimana tayang
dalam tulisan Sudibyo Wiradji di The Jakarta Post
tertanggal 15 April 2021, nyatanya banyak masyarakat
Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan, yang
masih belum memiliki rekening bank atau belum
menjadi bagian dari inklusi finansial.3
Data menunjukkan bahwa warga negara yang tidak
memiliki rekening bank diperkirakan mencapai 66
persen dari 275 juta penduduk Indonesia.4 Adapun
pengguna internet Indonesia per Januari 2021 telah
mencapai angka 202.6 juta atau sekitar 73.7% dari
total populasi warga negara, dengan komunikasi
ponsel di Indonesia mencapai angka 343.5 juta
atau sama dengan 125.6% dari total populasi warga
negara.5 Sementara data dari BI di bawah publikasi
berjudul “Digital Financial Inclusion in Indonesia”
memuat bahwa di tahun 2013, lebih dari 13 (tiga
belas) juta pengguna ponsel di Indonesia adalah
rumah tangga miskin.
Kondisi ini, seharusnya, menjadi motivasi bagi
BI dan penyedia jasa keuangan terkait untuk
mengupayakan inklusi finansial yang lebih merata
lewat QRIS, terutama karena adanya selisih yang
sangat jauh dari jumlah warga negara Indonesia
yang belum memiliki rekening bank dan yang
mempunyai akses internet lewat ponselnya.
Penyuluhan dan bimbingan, serta akses terhadap
modal usaha adalah sebagian dari bentuk
penanggulangan kemiskinan sebagaimana diatur

dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial (UU 11/2009). Pasal 21
dari UU 11/2009 mengatur bahwa:
“Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam
bentuk:
a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
b. pelayanan sosial;
c. penyediaan akses kesempatan kerja dan
berusaha;
d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan
permukiman; dan/atau
g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan
pemasaran hasil usaha.”
Rumusan tersebut menandakan bahwa inklusi
finansial dapat membantu masyarakat miskin
yang paling rentan dalam masyarakat untuk
keluar dari kemiskinan, mengurangi ketimpangan,
mengembangkan seluruh masyarakat dan
mendorong pertumbuhan ekonomi. QRIS adalah satu
langkah ke arah inklusi finansial yang lebih baik, tetapi
data menunjukkan bahwa BI serta penyedia jasa
keuangan berbasis internet terkait masih harus lebih
gencar dalam hal advokasi dan penyediaan sumber
daya terkait QRIS dan manfaatnya bagi masyarakat
demi mencapai kesejahteraan bersama. CAC/ALH

https://www.thejakartapost.com/life/2021/04/15/grassroot-strategy-to-realize-financial-inclusion-in-indonesia.html.
Ibid.
https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia.
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Materi-OJK-PROKSI-2016/7.Digital%20Financial%20Inclusion%20-%20
OJK.pdf.
7. UU 11/2009.
3.
4.
5.
6.
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KUPAS PERATURAN

STANDAR DAN SERTIFIKASI KEBERSIHAN,
KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN SEKTOR
PARIWISATA DALAM MASA PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

P

andemi COVID-19 menyebabkan sektor
pariwisata terkena dampak yang signifikan,
baik berupa menurunnya kedatangan turis
global maupun kunjungan masyarakat lokal di tempat
wisata. Hal tersebut kemudian mendorong pemerintah
untuk menetapkan suatu strategi industri untuk
mendukung keberlangsungan sektor pariwisata
pada masa pandemi. Pada tanggal 26 Oktober
2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) menerbitkan Peraturan Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun
2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan,
Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan
Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Permenparekraf 13/2020).

1. Pasal 1 angka 1 Permenparekraf 13/2020.
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Hal utama yang diatur dalam Permenparekraf
13/2020 adalah Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan,
Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan
(Sertifikasi), yakni proses pemberian sertifikat
kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata,
dan produk Pariwisata lainnya untuk memberikan
jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian
Lingkungan sesuai protokol Kesehatan dan
panduan yang ada dalam rangka pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019.1
Sertifikasi tersebut diberikan kepada (i) usaha
pariwisata; (ii) destinasi pariwisata; dan (iii)
produk pariwisata lainnya, yang di dalamnya

KUPAS PERATURAN

harus memenuhi standar dimensi (kebersihan,
kesehatan, keselamatan, kelestarian lingkungan);
standar kriteria (manajemen/tata kelola; kesiapan
sumber daya manusia; partisipasi pengunjung/
tamu/pengguna/pihak lain) dan standar indikator
sebagaimana dituangkan secara detil pada Lampiran
I Permenparekraf 13/2020.2
Tahapan Sertifikasi tersebut terdiri dari:3
a. Penilaian Mandiri, yang dapat dilakukan oleh
pemilik/pengelola Usaha Pariwisata, Destinasi
Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya sebelum
pelaksanaan penilaian untuk Sertifikasi;4
b. Deklarasi Mandiri, berupa (i) pernyataan bahwa
hasil penilaian mandiri adalah benar sesuai
dengan kondisi yang ada; (ii) pernyataan sudah
memenuhi Kriteria dan Indikator pelaksanaan
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan
Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata; (iii)
pernyataan kesediaan untuk mengikuti proses
penilaian Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan,
dan Kelestarian Lingkungan menuju Sertifikasi;
dan (iv) pernyataan kesediaan untuk terus
melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan
Kelestarian Lingkungan;5
c. Permohonan Sertifikasi, yang dapat diajukan oleh
pemilik/pengelola Usaha Pariwisata, Destinasi
Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya dengan
melampirkan dokumen hasil penilaian mandiri
dan deklarasi mandiri;6
d. Audit/penilaian, yang dilakukan oleh Lembaga
Sertifikasi berdasarkan permohonan Sertifikasi,
terhadap pemenuhan persyaratan dasar; dan
pemenuhan pelaksanaan standar;7
e. Pengambilan keputusan sertifikat, yang diberikan
kepada Usaha Pariwisata yang telah memenuhi
85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan

2. Pasal 3 Permenparekraf 13/2020.
3. Pasal 7 Permenparekraf 13/2020.
4. Pasal 8 Permenparekraf 13/2020.
5. Pasal 9 Permenparekraf 13/2020.
6. Pasal 10 Permenparekraf 13/2020.
7. Pasal 11 Permenparekraf 13/2020.
8. Pasal 12 Permenparekraf 13/2020.
9. Pasal 14 Pemenparekraf 13/2020.
10. Pasal 15 Permenparekraf 13/2020.
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100% (seratus persen) Kriteria dan Indikator
pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan,
dan Kelestarian Lingkungan;8 dan
f. Pemberian Sertifikat.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kemudian
akan memberikan label I do Care kepada Usaha
Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk
Pariwisata lainnya yang telah mendapatkan
Sertifikasi.9 Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata,
dan Produk Pariwisata lainnya yang mendapat logo
I do Care dapat menggunakan pada setiap produk
dan jasa yang dimiliki untuk keperluan promosi
pariwisata dengan bentuk, warna, dan dimensi
logo I do Care yang telah ditetapkan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.10
Secara khusus, Permenparekraf 13/2020 telah
mengatur tata cara, persyaratan, dan mekanisme
pengawasan atas pemberian Sertifikasi kepada
usaha, destinasi dan produk pariwisata, yang mana
juga mengatur rincian prosedur yang yang harus
dilakukan oleh usaha pariwisata, seperti kewajiban
pemeriksaan suhu tubuh, kewajiban memberikan
informasi tentang hasil tes COVID-19 dan kewajiban
memberikan informasi tentang riwayat perjalanan
sebelumnya. Berjalannya peraturan ini selama lebih
dari 1 (satu) tahun telah membantu sektor pariwisata
untuk berangsur membaik. KBA/FDH

TELAAH

DAMPAK PERATURAN PEMBATASAN
USAHA F & B DI JAKARTA SELAMA
PANDEMI COVID-19: ANTARA KEHILANGAN
PENDAPATAN ATAU RISIKO KEMATIAN

D

KI Jakarta menjadi penyumbang terbesar
kasus virus COVID-19 dengan persentase
20,3% (864.390 kasus) dari total kasus per 13
Desember 2021.1 Jumlah kasus COVID-19 di wilayah
DKI Jakarta tersebut pun menyita perhatian publik,
karena perubahan angka kasus positif COVID-19
terbilang dinamis. Contohnya, pertambahan kasus
pada bulan Juli 2021 yang per harinya 14.916, yang
merupakan peningkatan 12 kali lipat dari angka
pertambahan COVID-19 di DKI Jakarta pada Juni
lalu. Angka pertambahan kasus positif COVID-19
pada bulan Juni adalah 1.185 kasus baru per harinya,
sedangkan pertambahan kasus positif COVID-19 per
12 Desember 2021 adalah 16 kasus baru per harinya.2
1. https://covid19.go.id/peta-sebaran.
2. Ibid.
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Guna menekan angka penyebaran virus COVID-19
di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun
membuat kebijakan pembatasan terhadap kegiatan
dan aktivitas masyarakat melalui Peraturan Gubernur
DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020
tentang Penanggulangan Corona Virus Disease
2019 (Pergub 3/2021) juncto Lampiran Keputusan
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
1182 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease
(Kepgub 1182/2021).

TELAAH
pengunjung restoran dengan maksimal 50% dan
juga pemberlakuan pembatasan waktu, yakni 60
menit3 untuk makan di tempat—bagi pelanggan
yang secara fisik datang ke restoran. Persyaratan ini,
lagi-lagi dirasa berpotensi menurunkan pendapatan
pelaku usaha di sektor F & B.

Dalam Pergub 3/2021 telah jelas disebutkan
dalam Pasal 26 bahwa Penanggung jawab/pemilik
warung makan, café, dan lainnya harus melakukan
edukasi dan protokol pencegahan COVID-19 dan
melakukan pembatasan jumlah pengunjung. Namun
kenyataanya, meski sudah terdapat peraturan
tersebut, penyebaran COVID-19 masih berlanjut.
Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh sikap acuh
tak acuh para pelaku usaha di Jakarta terhadap
situasi tersebut. Sektor F & B (food and beverage)
tampaknya tidak sepenuhnya mematuhi peraturan
pemerintah dan penegakannya pun tidak konsisten.
Pelaku usaha dalam kegiatan usaha F & B berpendapat
bahwa usaha mereka perlu mencari pendapatan
dan keuntungan dan oleh karena itu berdalih atas
pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Para
pelaku usaha menyatakan bahwa dengan adanya
pemberlakuan pembatasan kegiatan dan aktivitas
usaha di wilayah DKI Jakarta yang diimplementasikan
dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) dari kategori level 1, 2, 3, dan 4,
mengakibatkan banyak pelaku usaha di bidang F & B
yang terpaksa merugi akibat sepinya pengunjung.
Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta pun mengeluarkan
Keputusan Gubernur Nomor 1430 tahun 2021 terkait
pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level
3 Corona Virus Disease, yang di dalamnya terlampir
Keputusan Gubernur dalam hal pembatasan jumlah

Ketidakpatuhan para pelaku usaha di bidang F &
B tersebut mengakibatkan terjadinya kerumunan
masyarakat, yang kemudian mengakibatkan
munculnya klaster-klaster baru kasus virus COVID-19.
Klaster penyebaran COVID-19 ini menjadi cikal
bakal adanya risiko kematian, yang menurut data
per 9 Desember 2021, total kematian akibat virus
COVID-19 mencapai 13.583. Itu pun diperkirakan
akan terus meningkat setiap harinya.4 Di samping isu
kematian, menurut data per tahun 2020, kerugian
ekonomi akibat dari COVID-19 di Indonesia telah
mencapai 1.365 trilliun rupiah.5
Atas alasan itulah, diperlukan kerja sama antara
pemerintah dengan pelaku usaha dan tentunya
masyarakat. PPKM dibentuk dalam rangka
meminimalkan penyebaran COVID-19. Prosedur
pencegahan hanya akan berlaku efektif apabila
pelaku usaha mau mematuhi peraturan yang
berlaku. Para pelaku usaha di bidang F & B harus
mengedukasi para pengunjung dan pegawainya
tentang protokol pencegahan COVID-19. Ini
termasuk mewajibkan pemakaian masker,
menerapkan pemeriksaan suhu tubuh, melakukan
pembatasan interaksi fisik, menyediakan hand
sanitizer, tidak menggunakan alat makan atau
alat minum secara bersama-sama, mewajibkan
memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung,
dan melakukan pendataan pengunjung.6 Selain
itu, masyarakat juga wajib menaati peraturan
untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran
COVID-19. Terakhir, pemerintah berkewajiban
untuk melakukan penegakkan aturan ini dengan
lebih baik. Contohnya berupa pengawasan rutin
guna memastikan semua pemangku kepentingan
menerapkan dan mematuhi pentingnya protokol
kesehatan. Dengan demikian, kita dapat menekan
potensi angka korban jiwa yang jatuh akibat
terpapar virus COVID-19 di negeri ini. RAS/MAD

3. Lampiran Nomor 4 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1430 tahun 2021.
4. https://covid19.go.id/peta-sebaran.
5. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32967/t/Pemerintah+Sampaikan+Jumlah+Kerugian+Negara+Akibat+Pandemi+Dalam+Paripurna+DPR.
6. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020
tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
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WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA:
KUNCI UNTUK MENGEMBALIKAN INDUSTRI
MENUJU KESUKSESAN PASCAPANDEMI

K

eberadaan COVID-19 telah merugikan banyak
negara di dunia, terutama dalam bidang
ekonomi. Di Indonesia, salah satu sektor
penting yang sangat terpengaruh akibat COVID-19
adalah industri pariwisata. Misalnya, Bali, yang dapat
dikatakan sebagai tujuan wisata paling populer
di Indonesia. Bali mencatat 6,3 juta kunjungan
wisatawan mancanegara langsung pada tahun 2019.1
Jumlah itu merosot drastis pada 2020 dengan hanya
1,05 juta wisatawan mancanegara2 yang berkunjung,
dan hanya 43 wisatawan dalam 9 bulan pertama
tahun 2021.3 Efeknya terefleksikan dari pendapatan
asli daerah dan provinsi Bali. Pada 2019, Bali
memperoleh pendapatan sebesar Rp4 triliun,4 tetapi

pada 2020 hanya mampu menghasilkan pendapatan
Rp3 triliun atau turun sekitar 25 persen.5 Prospek
Bali masih tetap suram pada tahun 2021.
Sebagai negara yang kaya akan budaya, Indonesia
dikenal memiliki situs warisan budaya benda, seperti
Candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo.
Ada pula kekayaan yang takbenda, mulai dari cerita
rakyat, seni pertunjukan, tari, batik, dan banyak
lainnya. Bahkan, hingga tahun 2017, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan dan
mencatat bahwa Indonesia telah mengidentifikasi
594 ‘’objek’’ warisan budaya takbenda.6

1. Brett Lackey, “Just Forty Three Foreign Tourists Visit Bali in Nine Months Compared to 6.3 Million in 2019 Before the Pandemic Shut Down Travel
and Pushed the Holiday Island to the Brink,” diakses melalui https://www.dailymail.co.uk/news/article-10261647/Just-43-foreign-tourists-visitedBali-year-6-3-million-2019.html#:~:text=The%20same%20year%2C%20TripAdvisor%20rated,local%20population%20of%20four%20million. pada
Jumat, 10 Desember 2021.
2. Statista, “Number of Foreign Tourist Arrivals to Bali, Indonesia from 2011 to 2020”, diakses melalui https://www.statista.com/statistics/976842/
foreign-tourist-arrivals-numbers-bali-indonesia/ pada Jumat, 10 Desember 2021.
3. Brett Lackey, Op. Cit.
4. Badan Pusat Statistik, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah), 2018-2020”, diakses melalui https://bali.bps.
go.id/indicator/13/244/1/pendapatan-asli-daerah-pad-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html pada Jumat, 10 Desember 2021.
5. Ibid.
6. Indonesian Ministry of Education and Culture, “Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia”, diakses melalui http://kwriu.kemdikbud.go.id/infobudaya-indonesia/warisan-budaya-tak-benda-indonesia/ pada Jumat, 10 Desember 2021.
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United Nations Educational, Scientific, and Cultural
Organization (UNESCO) Convention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
20037 menyatakan bahwa warisan budaya takbenda
memiliki sifat abstrak, seperti konsep dan teknologi,
dan sifatnya dapat berlalu dan hilang seiring waktu,
antara lain: bahasa, musik, tarian, upacara, dan
berbagai perilaku terstruktur lainnya. Berdasarkan
definisi UNESCO, 11 elemen warisan budaya
takbenda telah diidentifikasi meliputi:8 teater boneka
wayang, keris, motif batik, pendidikan dan pelatihan
batik oleh Museum Batik Pekalongan, angklung,
tari saman, tiga genre tari tradisional Bali, noken
(tas anyaman Orang Papua), pinisi (seni membuat
perahu), pencak silat, dan pantun.
Terlepas dari potensi besar Indonesia untuk menjadi
pusat pariwisata warisan budaya takbenda, topik
ini kurang diperhatikan dibandingkan dengan yang
warisan budaya benda. Undang-undang Nomor
11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahkan tidak
menyebutkan tentang warisan budaya takbenda.
Namun, terdapat peraturan daerah yang mengatur
tentang warisan budaya takbenda, yakni Peraturan
Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan
Pengembangan Kebudayaan, yang meliputi
penguatan benda budaya dan pelibatan masyarakat
serta peran sertanya. Peraturan Daerah Istimewa
ini bahkan mendorong seluruh warga Yogyakarta
untuk mengelola budayanya masing-masing, yang
harus difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat.
Sayangnya, peraturan ini tidak berlaku secara nasional
dan hanya berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Secara nasional, Indonesia belum mengeluarkan
undang-undang serupa dengan cakupan yang luas.
Pemerintah telah mengesahkan undang-undang
tentang Adat pada tahun 2013. Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun
2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia
mendorong setiap individu atau masyarakat adat
untuk secara aktif mendaftarkan warisan budaya
takbendanya. Pendaftaran ini nantinya akan
ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda resmi
oleh Kementerian. Sayangnya, Peraturan Menteri ini

tidak mengatur pemeliharaan atau pengembangan,
tetapi hanya untuk memastikan pendaftaran warisan
budaya sehingga warisan tidak akan hilang seiring
waktu. Peraturan tersebut berfokus pada pengaturan
mengenai aspek administrasi pada pendaftaran.
Padahal, tanpa campur tangan pemerintah untuk
membuat suatu undang-undang yang mengamanatkan
kepada seluruh warga negara dan penduduk
Indonesia untuk memelihara dan mengembangkan
warisan budaya takbenda, tidak akan ada jaminan
bahwa warisan tersebut tidak akan dilupakan dan
dilestarikan. Ini akan menjadi kerugian bagi budaya
Indonesia sekaligus kerugian bagi industri pariwisata.
Menurut UNESCO, Indonesia menempati urutan
ke-12 dengan jumlah warisan budaya takbenda
terbanyak yang terdaftar dan diakui.9 Indonesia
harus lebih berambisi untuk mencapai puncak
daftar tersebut. Prentice, Witt, & Hamer menyatakan
dalam karyanya, wisatawan cagar budaya “biasanya
mencari informasi pengalaman pengunjung daripada
hanya menikmati dengan menatap,” Indonesia harus
meningkatkan fokus pada penekanan pengalaman
internal bagi wisatawan untuk datang dan merasakan
sensasi ritual dan budaya takbenda keindahan yang
merupakan bagian dari warisan Indonesia. Dengan
demikian, setiap bagian takbenda dari warisan
budaya kita secara inheren dan melekat dapat
menjadi bagian dan pelengkap dari warisan budaya
berwujud. SP/TWK

7. Telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Ratifikasi Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural
Heritage.
8. UNESCO, “Element on the Lists of Intangible Cultural Heritage”, diakses melalui https://ich.unesco.org/en/state/indonesia-ID?info=elements-onthe-lists pada Jumat, 10 Desember 2021.
9. UNESCO, “Indonesia and the 2003 Convention”, diakses melalui https://ich.unesco.org/en/state/indonesia-ID pada Jumat, 10 Desember 2021.
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PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA SEKTOR PARIWISATA

C

oronavirus menurut World Health
Organization (WHO) adalah suatu
kelompok virus yang dapat menyebabkan
penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa
jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi
saluran napas pada manusia, mulai dari batuk
pilek hingga yang lebih serius, seperti Middle
East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe
Acute Respiratory Syndrome (SARS). Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular
yang disebabkan oleh jenis coronavirus, yang
baru ditemukan pada bulan Desember 2019, yang
sekarang menjadi pandemi.
Cara pencegahan dalam sektor pariwisata yang
dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif ditindaklanjuti sesuai dengan arahan yang

14

diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko
Widodo. Itu berupa Surat Edaran Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020, mengenai Imbauan Tindak Lanjut Pencegahan
Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(SE Menparekraf 2/2020) dan Instruksi Dalam Negeri
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada
Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022
(INMENDAGRI 66/2021).
Dalam SE Menparekraf 2/2020, pada bagian B.
Khusus, dijelaskan bahwa Dinas yang membidangi
sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharuskan
untuk melakukan konsultasi dan pelaporan dalam
perkembangan antisipasi dan penanganan dampak

KIAT

penularan COVID-19 dengan Gubernur, Bupati,
atau pun Walikota, serta dengan membuka mediasi
dan layanan masyarakat. Lebih lanjut, Dinas yang
membidangi sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
juga harus melakukan pemantauan dan pelaporan
dampak ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 yang
berhubungan dengan sektor pariwisata kepada
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Menjelang akhir tahun, tempat wisata dilarang untuk
menyelenggarakan acara perayaan Tahun Baru,
baik di area tertutup atau di area terbuka, termasuk
arak-arakan, pesta petasan dan kembang api.
Adapun beberapa prosedur yang perlu ditaati oleh
tempat wisata seperti restoran, café, dan bar untuk
menerapkan antara lain berupa pembatasan jam
operasi serta kapasitas pelanggan sebesar 75% dari
kapasitas normal dan batas waktu makan maksimal
60 menit untuk tiap pelanggan. Untuk menambahkan
dari sebelumnya tentang tempat wisata, ada beberapa
tahap yang harus dilakukan sebagai berikut:1
a. meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata
khususnya untuk daerah-daerah sebagai destinasi
pariwisata favorit, antara lain: Bali, Bandung,
Bogor, Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Medan;
b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi
sasaran liburan di setiap kabupaten/kota agar
memiliki protokol kesehatan yang baik;
c. menerapkan pengaturan ganjil-genap untuk
mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata
prioritas;
d. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih
ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker,
mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer,
menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan
menghindari kerumunan);
e. memperbanyak sosialisasi, memperkuat
penggunaan dan penegakan aplikasi
PeduliLindungi pada saat masuk (entrance)
dan keluar (exit) dari tempat wisata serta
hanya pengunjung dengan kategori hijau yang
diperkenankan masuk;
f. memastikan tidak ada kerumunan yang
menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
g. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75%
(tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;

1
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IMENDAGRI 66/2021 Bagian Keempat.

h. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di
tempat terbuka/tertutup;
i. mengurangi penggunaan pengeras suara yang
menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
j. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni
budaya yang menimbulkan kerumunan yang
berpotensi terhadap penularan COVID-19.
Dalam konklusi, penerapan Surat Edaran Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun
2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
66 Tahun 2021 telah memberikan prosedur dan
juga protokol dalam penanganan bagi para aktor
yang bergerak dalam bidang pariwisata untuk
menangani situasi pandemi COVID-19 yang dihadapi
oleh dunia. Selain itu, dengan diterapkannya surat
edaran dan instruksi Menteri di atas, menjelaskan
secara mendetail apa saja yang dapat dilakukan
oleh tempat-tempat wisata tersebut untuk dapat
mematuhi dan juga memitigasi penyebaran
COVID-19. JXR/YAN
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