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-----------------------------------------------------------------Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua,
Yang kami hormati para peserta acara dan
hadirin sekalian,
Pandemi
Covid-19
berimbas
pada
penundaan dan pembatalan event di seluruh
wilayah di Indonesia. Yogyakarta yang notabene
adalah daerah tujuan wisata terkemuka, dan
hampir sepanjang tahun padat dengan berbagai
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kegiatan dalam maupun luar ruangan juga tak
lepas terkena imbas.
Dan saat ini, seiring dengan implementasi
adaptasi kebiasaan baru dan dalam upaya
menggulirkan perekonomian, perlu bagi kita untuk
mulai menyusun strategi pelaksanaan event di
masa
pandemi,
tentu
dengan
tetap
mengedepankan pola protokol kesehatan.
Merujuk pada pedoman yang dikeluarkan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
tentang Panduan Pelaksanaan Kebersihan,
Kesehatan,
Keselamatan
dan
Kelestarian
Lingkungan di Penyelenggaraan Kegiatan (Event),
penting bagi kita untuk menitikberatkan strategi
meminimalisir potensi penyebaran Covid-19.
Harus ada kesiagaan preventif dan manajemen
resiko dalam setiap tahapan aktivitas event, mulai
dari pre event, on event dan post event. Dengan
melaksanakan pedoman ini, Insyaallah kita dapat
menghasilkan suatu event yang berkualitas,
nyaman, dan aman bagi setiap pihak yang terlibat.

Hadirin sekalian,
Event organizer dapat mengemas acara
secara hybrid, dengan disertai pembatasan
kapasitas luring dan memaksimalkan konsep
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daring berbasis teknologi informasi. Optimalkan
potensi omnichannel, agar kebutuhan dan selera
peserta acara terakomodasi. Pelaksanaan event
daring dapat juga dapat didukung dengan sistem
e-ticketing yang bekerja sama dengan vendor atau
platform penyedia tiket online untuk mendukung
konsep cashless payment.
Saya berharap seluruh pelaku bisnis kreatif
dapat benar-benar memahami dan menerapkan
panduan dari Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif RI ini. Harus ada satu tekad
mewujudkan tataran ekonomi kreatif yang aman,
nyaman dan berkualitas di era pandemi. Mari
gulirkan kembali denyut ekonomi, dengan tetap
berpijak pada prinsip-prinsip safety.
Terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yogyakarta, 22 Juni 2021
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