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IMPLEMENTASI SNI, KUNCI TWC 
HADAPI PANDEMI
Oleh: EMILIA ENY UTARI - Ketua Satgas PT TWC (Sekretaris Perusahaan)

Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi 
angin segar bagi dunia pariwisata Indonesia. 
Seiring dengan penurunan angka penularan 
Covid-19, destinasi wisata mulai ramai kembali, 
walau dengan penarapan protokol kesehatan 
yang ketat dan implementasi sertifikasi CHSE 
dari kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif RI.

Mengusung tema “Recover Together, Recover 
Stronger” G20 Indonesia mengajak pelaku 
pariwisata untuk segera bangkit dan 
menyongsong pemulihan perekonomian 
Indonesia.  agar segera pulih dari pandemi 
COVID-19. Kegiatan ini juga menjadi celah 
untuk mempromosikan destinasi wisata di 
Indonesia ke mancanegara.

Untuk mendukung kegiatan Presidensi G-20 
Indonesia 2022, PT Taman Wisata Candi 
Borobudur, Prambanan & Ratu Boko selaku 
BUMN pengelola cagar budaya siap 
memberikanservice excellent untuk 
menyambut delegasi dari berbagai negara 
sahabat pada rangkaian kegiatan G20 yang 
dilaksanakan di destinasi Taman Wisata Candi 
(TWC) Borobudur, Prambanan, dan Taman 
Mini Indonesia Indah (TMII). Melalui penerapan 
protokol kesehatan yang ketat sesuai standar 
CHSE, PT TWC berharap tercipta keamanan 
dan kenyamanan bagi pengunjung.

Melalui empat pilar bisnisnya, yaitu Heritage 
Park, Cultural Park, Amenities Park, dan 

Attraction Park, PT TWC memberikan 
pengalaman terbaik bagi delegasi yang 
datang untuk menikmati pemandangan serta 
atraksi yang menarik. Delegasi yang hadir 
diharapkan bisa terkesan sehingga bisa 
menceritakan pengalamannya saat kembali ke 
negara masing-masing.

PT TWC mendapat mandat dari negara untuk 
mengelola berdasarkan Perpres Nomor 19 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII dan 
Penandatangan Akta Perjanjian Nomor 1 
Tanggal 1 Juli 2021 antara Kementerian 
Sekretariat Negara RI dan PT TWC. Pada 
Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan 
(KSP) Barang Milik Negara TMII ini, PT TWC 
secara resmi mengelola TMII untuk jangka 
waktu 25 tahun ke depan.

Dalam agenda Presidensi G20 Indonesia 
2022, TMII turut menyemarakan kegiatan ini 
dengan melakukan revitalisasi yang 
mengusung konsep “The Showcase of 
Indonesia’s Beauty”. TMII ke depan 
merepresentasikan keragaman dan kekayaan 
potensi daerah serta budaya Indonesia secara 
modern dan inspiratif. 

Adapun venue strategis side event G20 
Gateway to Nusantara yang akan berlangsung 
di TMII pada semester akhir tahun 2022 ini 
meliputi (a) Hospitality Dinner (Sasono 
Utomo), (b) Atraksi Budaya (Sasono Langen 

Budoyo), (c) Pameran Kedubes Member G20 
(Sasono Adiguno), (d) Pameran UMKM, dan 
(e) Museum Indonesia.

Di kawasan Borobudur, pengembangan 
pariwisata dilakukan untuk menopang 
Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) 
Borobudur, salah satunya melalui community 
based tourism (CBT) yang menghasilkan 
program Balkondes (Balai Ekonomi Desa). 
DPSP Borobudur dikembangkan dengan 
tujuan untuk meningkatkan devisa negara 
melalui dunia pariwisata yang didukung 
dengan perbaikan infrastruktur, peningkatan 
kualitas atraksi destinasi, peningkatan 
promosi dan amenitas penunjang, serta 
pembangunan masyarakat lokal melalui 
community development.

Standarisasi mempunyai makna penting 
dalam operasional dan perkembangan 
perusahaan, terlebih di saat dinamika bisnis 
yang semakin cepat berkembang seiring 
dengan perkembangan teknologi yang pesat. 
Pelayanan terhadap konsumen memerlukan 
kualitas barang dan/atau jasa serta 
operasional yang terstandar, sehingga 
konsumen merasa nyaman, dan terlayani 
kebutuhannya secara optimal. 

Dalam memenuhi standarisasi, PT TWC 
mengupayakan sertifikasi untuk menunjang 
berbagai tantangan ke depan, diantaranya, 
Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 
bagi TWC Unit Borobudur, Unit Manohara dan 
Unit Ratu Boko. Standarisasi lain yang 
diperoleh PT TWC untuk mewujudkan proses 
bisnis yang bersih dan bebas  dari  upaya  
melawan  hukum  yaitu SNI  ISO 37001:2016  
tentang  Sistem  Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP). 

Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety & 
Environment sustainability (CHSE) sebagai 
standard dalam penerapan protokol 
kesehatan di era pandemi untuk mendukung 
langkah pemerintah dalam menciptakan 
kawasan pariwisata yang bebas Covid-19, juga 
telah diperoleh pada 2020 dan 2021.

Assessment Good Corporate Governance 
(GCG) sebagai implementasi dari Peraturan 
Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 
tanggal 1 Agustus 2011, Peraturan Menteri 
BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 
Juli 2012 tentang Implementasi Good 
Corporate Governance (GCG) di lingkungan 
BUMN turut dilakukan PT TWC. Pada 2022, PT 
TWC berencana mengimplementasikan ISO 

27001:2013 Sistem Keamanan Informasi untuk 
menunjang keamanan data dan sistem 
informasi dalam menghadap era industri 4.0.

Pada Maret 2022, PT TWC bekerja sama 
dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) 
mengadakan sosialisasi terkait Penerapan ISO 
9042:20221 tentang Cleanliness, Health, 
Safety & Environment. Hal ini merupakan 
langkah awal untuk memenuhi proses 
impementasi ISO 9042:2021 di sejumlah 
destinasi TWC dan TMII.

“Standardisasi, baik melalui SNI maupun ISO, 
beperan dalam menguatkan dan 
meningkatkan kinerja internal perusahaan. 
Diperolehnya sertifikasi SNI/ISO, secara tidak 
langsung meningkatkan kualitas dari produk 
atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, dengan 
diperolehnya sertifikasi SNI/ISO, akan 
meningkatkan kepercayaan dan awareness 
masyarakat terhadap kinerja Perusahaan,” 
terang Direktur Utama PT TWC Edy Setijono 
di Yogyakarta, Selasa (26/4/2022).

Melalui standarisasi yang diperolehnya, PT  
TWC semakin siap dalam memberikan 
pelayanan yang optimal pada delegasi G20, 
baik di Taman Wisata Candi Borobudur, 
Taman Wisata Candi Prambanan ataupun di 
TMII. Standardisasi akan menjamin kualitas 
output yang dihasilkan. Konsistensi kualitas 
akan selalu terjaga dan terkontrol dengan 
baik.

“Semakin terjaganya kualitas dari produk dan 
jasa yang dihasilkan, maka akan menambah 
kredibilitas perusahaan di mata stakeholder. 
Tentunya hal ini dapat meningkatkan kesan 
positif dan awareness kepada perusahaan 
serta meningkatkan kepercayaan dari tamu/ 
pengunjung,” lanjutnya.

Di tengah proses pemulihan pandemi yang 
masih berlangsung, PT TWC berkomitmen 
untuk memberikan pelayanan yang terbaik 
bagi pemangku kepentingan perusahaan. PT 
TWC terus mengimplementasikan SNI/ISO 
yang sudah berjalan dan menjadi bukti nyata 
untuk menjaga kualitas layanan yang 
diberikan kepada pengunjung. 

Penerapan standardisasi SNI/ISO diharapkan 
akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 
kepada perusahaan, sehingga perusahaan 
tetap bertahan dalam persaingan bisnis 
pariwisata di Indonesia.

“Semakin terjaganya kualitas dari produk dan jasa yang 
dihasilkan, maka akan menambah kredibilitas perusahaan di mata 

stakeholder. Tentunya hal ini dapat meningkatkan kesan positif 
dan awareness kepada perusahaan serta meningkatkan 

kepercayaan dari tamu/ pengunjung,”

Emilia Eny Utari
Ketua Satgas PT TWC (Sekretaris Perusahaan)
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Attraction Park, PT TWC memberikan 
pengalaman terbaik bagi delegasi yang 
datang untuk menikmati pemandangan serta 
atraksi yang menarik. Delegasi yang hadir 
diharapkan bisa terkesan sehingga bisa 
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(KSP) Barang Milik Negara TMII ini, PT TWC 
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2022, TMII turut menyemarakan kegiatan ini 
dengan melakukan revitalisasi yang 
mengusung konsep “The Showcase of 
Indonesia’s Beauty”. TMII ke depan 
merepresentasikan keragaman dan kekayaan 
potensi daerah serta budaya Indonesia secara 
modern dan inspiratif. 
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Gateway to Nusantara yang akan berlangsung 
di TMII pada semester akhir tahun 2022 ini 
meliputi (a) Hospitality Dinner (Sasono 
Utomo), (b) Atraksi Budaya (Sasono Langen 
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(Sasono Adiguno), (d) Pameran UMKM, dan 
(e) Museum Indonesia.

Di kawasan Borobudur, pengembangan 
pariwisata dilakukan untuk menopang 
Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) 
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kualitas atraksi destinasi, peningkatan 
promosi dan amenitas penunjang, serta 
pembangunan masyarakat lokal melalui 
community development.

Standarisasi mempunyai makna penting 
dalam operasional dan perkembangan 
perusahaan, terlebih di saat dinamika bisnis 
yang semakin cepat berkembang seiring 
dengan perkembangan teknologi yang pesat. 
Pelayanan terhadap konsumen memerlukan 
kualitas barang dan/atau jasa serta 
operasional yang terstandar, sehingga 
konsumen merasa nyaman, dan terlayani 
kebutuhannya secara optimal. 

Dalam memenuhi standarisasi, PT TWC 
mengupayakan sertifikasi untuk menunjang 
berbagai tantangan ke depan, diantaranya, 
Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 
bagi TWC Unit Borobudur, Unit Manohara dan 
Unit Ratu Boko. Standarisasi lain yang 
diperoleh PT TWC untuk mewujudkan proses 
bisnis yang bersih dan bebas  dari  upaya  
melawan  hukum  yaitu SNI  ISO 37001:2016  
tentang  Sistem  Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP). 

Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety & 
Environment sustainability (CHSE) sebagai 
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kesehatan di era pandemi untuk mendukung 
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Juli 2012 tentang Implementasi Good 
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BUMN turut dilakukan PT TWC. Pada 2022, PT 
TWC berencana mengimplementasikan ISO 

27001:2013 Sistem Keamanan Informasi untuk 
menunjang keamanan data dan sistem 
informasi dalam menghadap era industri 4.0.

Pada Maret 2022, PT TWC bekerja sama 
dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) 
mengadakan sosialisasi terkait Penerapan ISO 
9042:20221 tentang Cleanliness, Health, 
Safety & Environment. Hal ini merupakan 
langkah awal untuk memenuhi proses 
impementasi ISO 9042:2021 di sejumlah 
destinasi TWC dan TMII.

“Standardisasi, baik melalui SNI maupun ISO, 
beperan dalam menguatkan dan 
meningkatkan kinerja internal perusahaan. 
Diperolehnya sertifikasi SNI/ISO, secara tidak 
langsung meningkatkan kualitas dari produk 
atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, dengan 
diperolehnya sertifikasi SNI/ISO, akan 
meningkatkan kepercayaan dan awareness 
masyarakat terhadap kinerja Perusahaan,” 
terang Direktur Utama PT TWC Edy Setijono 
di Yogyakarta, Selasa (26/4/2022).

Melalui standarisasi yang diperolehnya, PT  
TWC semakin siap dalam memberikan 
pelayanan yang optimal pada delegasi G20, 
baik di Taman Wisata Candi Borobudur, 
Taman Wisata Candi Prambanan ataupun di 
TMII. Standardisasi akan menjamin kualitas 
output yang dihasilkan. Konsistensi kualitas 
akan selalu terjaga dan terkontrol dengan 
baik.

“Semakin terjaganya kualitas dari produk dan 
jasa yang dihasilkan, maka akan menambah 
kredibilitas perusahaan di mata stakeholder. 
Tentunya hal ini dapat meningkatkan kesan 
positif dan awareness kepada perusahaan 
serta meningkatkan kepercayaan dari tamu/ 
pengunjung,” lanjutnya.

Di tengah proses pemulihan pandemi yang 
masih berlangsung, PT TWC berkomitmen 
untuk memberikan pelayanan yang terbaik 
bagi pemangku kepentingan perusahaan. PT 
TWC terus mengimplementasikan SNI/ISO 
yang sudah berjalan dan menjadi bukti nyata 
untuk menjaga kualitas layanan yang 
diberikan kepada pengunjung. 

Penerapan standardisasi SNI/ISO diharapkan 
akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 
kepada perusahaan, sehingga perusahaan 
tetap bertahan dalam persaingan bisnis 
pariwisata di Indonesia.



dibanding tahun 2019 yang mencapai 
16.108.600 kunjungan. Kondisi ini terus 
berlanjut pada tahun 2021 dimana kunjungan 
wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 
1.55 juta kunjungan atau mengalami 
penurunan sebesar 61.57% dari kunjungan 
wisatawan mancanegara pada tahun 2020.

Saat ini, dalam menghadapi COVID-19 yang 
dimungkinkan menuju era endemik, 
pemerintah memperbaharui sejumlah aturan, 
diantaranya adanya pelonggaran regulasi 
pembatasan aktivitas sosial, dihapusnya 
aturan tes antigen/PCR bagi pelaku 
perjalanan yang telah mendapatkan vaksin 
lengkap. Kondisi ini memberikan sentimen 
positif bagi mulai adanya pemulihan bertahap 
industri pariwisata.

Dengan tidak mengesampingkan sejumlah 
tantangan masa transisi dari era pendemi 
menuju era endemi, sektor pariwisata 
berharap kondisi ini mampu membangkitkan 
perekonomian yang lesu sejak munculnya 
pandemi COVID-19. 

Tantangan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata di 
Era Endemi

Pandemi COVID-19 telah mengubah pola 
perilaku masyarakat. Masyarakat saat ini mulai 
beradaptasi dengan protokol kesehatan guna 
memberikan perlindungan kesehatan, 
keselamatan, dan kenyamanan beraktivitas. 
Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi 
sektor pariwisata untuk tetap memberikan 
standar pelayanan maksimal dalam rangka 
mematuhi standar protokol kesehatan di era 
endemi, sesuai dengan standar sebelumnya 
saat ada pandemi. Kontrol maupun 
monitoring terhadap sektor pariwisata terkait 
dengan penerapan standar protokol 
kesehatan yang prima menjadi tantangan 
tersendiri bagi sektor pariwisata di era 
endemi. 

Memulihkan kepercayaan masyarakat dan 
konsisten berperilaku sesuai dengan protokol 
kesehatan, khususnya bagi pelaku perjalanan 
atau wisatawan untuk dapat menggunakan 
jasa pariwisata dengan aman dan nyaman 
merupakan pekerjaan rumah yang perlu 
diperhatikan untuk menggeliatkan kembali 
sektor pariwisata. 

Tantangan internal juga dihadapi sektor 
pariwisata untuk membangkitkan usaha 
sektor pariwisata yang terdampak akibat 

pandemi COVID-19. Prosedur dan peralatan 
harus disediakan demi mendukung kesehatan, 
keselamatan, dan kenyamanan para 
pengunjung.

Pandemi mendorong sektor pariwisata 
mengubah strategi bisnisnya, dimana strategi 
pemasaran dilakukan melalui bundling paket 
wisata dimana paket pariwisata 
menggabungkan beberapa produk dan dijual 
dengan diskon, misalnya paket kamar hotel 
digabungkan dengan tiket pesawat. Sektor 
pariwisata juga menyasar wisatawan 
domestik, kaum muda, wisata yang bersifat 
individual dan wisata alam yang merupakan 
trend baru selama dan pasca pandemi.

Di sisi lain, dilakukan optimalisasi sumber daya 
manusia (SDM) dimana SDM dilatih untuk 
memiliki multi-skills agar dapat mengerjakan 
multi-tasking. Dengan cara ini terjadi efisiensi 
penggunaan jumlah SDM untuk menjalankan 
pekerjaan pekerjaan di sektor pariwisata. Saat 
ini dan di masa depan, efisiensi ini diyakini 
akan mengurangi serapan tenaga kerja di 
sektor pariwisata.

Peran Sertifikasi CHSE & SNI bagi Sektor 
Pariwisata di Era Endemi

Sektor pariwisata merupakan sektor usaha 
yang kegiatan utamanya adalah memberikan 
pelayanan prima kepada konsumen. Sesuai 
karakter industrinya, kebersihan, kesehatan, 
keamanan, dan kenyamanan menjadi kunci 
dan prioritas utama sektor pariwisata. 

Dalam rangka memulihkan kepercayaan 
masyarakat agar dapat memanfaatkan jasa 
pariwisata dengan aman dan nyaman, pelaku 
usaha sektor pariwisata memastikan bahwa 
tenaga kerja sektor pariwisata telah 
mendapatkan vaksin lengkap dan mematuhi 
protokol kesehatan. 

Untuk mewujudkan sektor pariwisata yang 
bersih, sehat, aman, dan nyaman, sertifikasi 
Cleanliness, Health, Safety & Environment 
Sustainability (CHSE) sangat penting untuk 
dimiliki dan diterapkan oleh usaha sektor 
pariwisata. 

Program Sertifikasi CHSE merupakan proses 
pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, 
usaha/fasilitas lain terkait, lingkungan 
masyarakat, dan destinasi pariwisata. 
Sertifikasi ini sebagai jaminan kepada 
wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan 

pelayanan yang diberikan sudah memenuhi 
protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, 
dan kelestarian lingkungan. 

Tahapan dalam proses pemberian sertifikat 
CHSE pada usaha pariwisata, usaha/fasilitas 
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PERAN SERTIFIKASI CHSE DAN SNI

Di awal pandemi COVID-19, sektor 
pariwisata menjadi sektor yang paling 
terpuruk lantaran menurunnya aktivitas 
masyarakat untuk bepergian keluar rumah. 

Sektor pariwisata semakin tertekan dengan 
adanya sejumlah regulasi pembatasan 
aktivitas sosial yang menyebabkan 
terputusnya mata rantai industri pariwisata, 
diantaranya terlihat pada jasa perhotelan, 
perjalanan, restoran, dan usaha terkait lainnya. 
Kondisi tersebut menjadikan penurunan 
pemesanan hotel atau tingkat hunian kamar, 
drastisnya penurunan perjalanan wisatawan, 
serta tutupnya usaha restoran. 

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel 
klasifikasi bintang di Indonesia pada tahun 
2020 tercatat rata-rata 34.30% atau turun 19.5 
poin dibanding TPK tahun 2019 sebesar 
53.80%. Hal ini juga masih terus berlanjut 
ditahun 2021 dimana TPK tahun 2021 masih 
berkisar 38.43% atau hanya terjadi kenaikan 
sebesar 4.13 poin dibanding TPK tahun 2022 
sebesar 34.30%. 

Kunjungan wisatawan 
mancanegara ke Indonesia 
melalui seluruh pintu masuk 
tahun 2020 sebanyak 
4.052.923 kunjungan atau 
mengalami penurunan 
sebesar 78,84% 

BAGI SEKTOR PARIWISATA
Oleh: HARIYADI B SUKAMDANI - Ketua Apindo

“Buku Panduan Protokol Hotel dan Restoran 
di Era New Normal” yang digunakan sebagai 
pedoman operasional di masa pandemi. 
Pedoman ini dinilai masih relevan untuk 
digunakan sebagai panduan di era endemi. 

Sementara itu, penerapan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) krusial pula dalam 
meningkatkan perlindungan, tidak hanya bagi 
konsumen, namun juga pelaku usaha, pekerja 
dan masyarakat  baik dari aspek keselamatan, 
keamanan, kesehatan, maupun pelestarian 
fungsi lingkungan hidup.   

Penerapan SNI dalam sektor pariwisata akan 
memberikan sejumlah manfaat diantaranya 
pengelolaan pariwisata yang semakin 
berkesinambungan sejalan dengan 
kemanfaatan ekonomi. SNI akan menjadikan 
sektor pariwisata mampu menyediakan jasa 
pariwisata yang dibutuhkan masyarakat 
dengan baik, aman, dan nyaman dengan tidak 
meninggalkan standar untuk pelestarian 
usaha pariwisata sehingga tetap 
berkesinambungan. 
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dibanding tahun 2019 yang mencapai 
16.108.600 kunjungan. Kondisi ini terus 
berlanjut pada tahun 2021 dimana kunjungan 
wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 
1.55 juta kunjungan atau mengalami 
penurunan sebesar 61.57% dari kunjungan 
wisatawan mancanegara pada tahun 2020.

Saat ini, dalam menghadapi COVID-19 yang 
dimungkinkan menuju era endemik, 
pemerintah memperbaharui sejumlah aturan, 
diantaranya adanya pelonggaran regulasi 
pembatasan aktivitas sosial, dihapusnya 
aturan tes antigen/PCR bagi pelaku 
perjalanan yang telah mendapatkan vaksin 
lengkap. Kondisi ini memberikan sentimen 
positif bagi mulai adanya pemulihan bertahap 
industri pariwisata.

Dengan tidak mengesampingkan sejumlah 
tantangan masa transisi dari era pendemi 
menuju era endemi, sektor pariwisata 
berharap kondisi ini mampu membangkitkan 
perekonomian yang lesu sejak munculnya 
pandemi COVID-19. 

Tantangan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata di 
Era Endemi

Pandemi COVID-19 telah mengubah pola 
perilaku masyarakat. Masyarakat saat ini mulai 
beradaptasi dengan protokol kesehatan guna 
memberikan perlindungan kesehatan, 
keselamatan, dan kenyamanan beraktivitas. 
Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi 
sektor pariwisata untuk tetap memberikan 
standar pelayanan maksimal dalam rangka 
mematuhi standar protokol kesehatan di era 
endemi, sesuai dengan standar sebelumnya 
saat ada pandemi. Kontrol maupun 
monitoring terhadap sektor pariwisata terkait 
dengan penerapan standar protokol 
kesehatan yang prima menjadi tantangan 
tersendiri bagi sektor pariwisata di era 
endemi. 

Memulihkan kepercayaan masyarakat dan 
konsisten berperilaku sesuai dengan protokol 
kesehatan, khususnya bagi pelaku perjalanan 
atau wisatawan untuk dapat menggunakan 
jasa pariwisata dengan aman dan nyaman 
merupakan pekerjaan rumah yang perlu 
diperhatikan untuk menggeliatkan kembali 
sektor pariwisata. 

Tantangan internal juga dihadapi sektor 
pariwisata untuk membangkitkan usaha 
sektor pariwisata yang terdampak akibat 

pandemi COVID-19. Prosedur dan peralatan 
harus disediakan demi mendukung kesehatan, 
keselamatan, dan kenyamanan para 
pengunjung.

Pandemi mendorong sektor pariwisata 
mengubah strategi bisnisnya, dimana strategi 
pemasaran dilakukan melalui bundling paket 
wisata dimana paket pariwisata 
menggabungkan beberapa produk dan dijual 
dengan diskon, misalnya paket kamar hotel 
digabungkan dengan tiket pesawat. Sektor 
pariwisata juga menyasar wisatawan 
domestik, kaum muda, wisata yang bersifat 
individual dan wisata alam yang merupakan 
trend baru selama dan pasca pandemi.

Di sisi lain, dilakukan optimalisasi sumber daya 
manusia (SDM) dimana SDM dilatih untuk 
memiliki multi-skills agar dapat mengerjakan 
multi-tasking. Dengan cara ini terjadi efisiensi 
penggunaan jumlah SDM untuk menjalankan 
pekerjaan pekerjaan di sektor pariwisata. Saat 
ini dan di masa depan, efisiensi ini diyakini 
akan mengurangi serapan tenaga kerja di 
sektor pariwisata.

Peran Sertifikasi CHSE & SNI bagi Sektor 
Pariwisata di Era Endemi

Sektor pariwisata merupakan sektor usaha 
yang kegiatan utamanya adalah memberikan 
pelayanan prima kepada konsumen. Sesuai 
karakter industrinya, kebersihan, kesehatan, 
keamanan, dan kenyamanan menjadi kunci 
dan prioritas utama sektor pariwisata. 

Dalam rangka memulihkan kepercayaan 
masyarakat agar dapat memanfaatkan jasa 
pariwisata dengan aman dan nyaman, pelaku 
usaha sektor pariwisata memastikan bahwa 
tenaga kerja sektor pariwisata telah 
mendapatkan vaksin lengkap dan mematuhi 
protokol kesehatan. 

Untuk mewujudkan sektor pariwisata yang 
bersih, sehat, aman, dan nyaman, sertifikasi 
Cleanliness, Health, Safety & Environment 
Sustainability (CHSE) sangat penting untuk 
dimiliki dan diterapkan oleh usaha sektor 
pariwisata. 

Program Sertifikasi CHSE merupakan proses 
pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, 
usaha/fasilitas lain terkait, lingkungan 
masyarakat, dan destinasi pariwisata. 
Sertifikasi ini sebagai jaminan kepada 
wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan 
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