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MODEL PENGEMBANGAN DESTINATION COMPETITIVENESS 
(Studi Pada Kawasan Wisata Ancol, Jakarta) 

 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini mengukur seberapa besar pengaruh dari lima variabel yaitu natural 
resources, created resources, destination management, visitor attraction, dan city image 
terhadap tingkat destination competitiveness dari kawasan wisata Ancol, Jakarta. Untuk 
menjawab masalah dan tujuan penelitian, teknik Partial Least Square (PLS) digunakan 
untuk mengevaluasi model penelitian sekaligus menguji seluruh hipotesis penelitian. 
Setelah dilakukan pengujian menggunakan average variance extracted, composite 
reliability, dan loading factors dapat disimpulkan bahwa model penelitian memenuhi 
kriteria goodness of fit. Penelitian ini melibatkan dua ratus pengunjung dari kawasan 
wisata Ancol, Jakarta dan setelah dilakukan pengujian hipotesis ditemukan beberapa 
informasi yaitu pertama, seluruh variabel latent eksogen memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap destination competitiveness; kedua, variabel city image memiliki 
pengaruh terbesar terhadap destination competitiveness; ketiga, kontribusi pengaruh 
seluruh variabel latent eksogen terhadap destination competitiveness adalah delapan 
puluh tiga persen. Saran bagi pihak manajemen Ancol diantaranya menambah layanan 
transportasi di dalam lokasi, mengoptimalkan pelayanan staff, merancang karakter 
fantasi untuk menarik pengunjung anak, dan bekerjasama dengan pemerintah 
memperbaiki citra kota Jakarta.  
 
Keywords: Natural Resources, Created Resources, Visitor Attraction, City Image, 
Destination Competitiveness 
 

Latar Belakang Penelitian 

Kajian mengenai destination competitiveness/daya saing tujuan wisata secara 

konsisten terus dilakukan dalam kurun waktu dua dekade terakhir di seluruh dunia. 

Beberapa penelitian yang secara mendalam mengkaji mengenai kompleksitas 

destination competitiveness serta faktor-faktor yang terkait dapat ditemukan dalam 

Yoon (2002), Meng (2006), Ritchie dan Crouch (2010) serta Balkaran dan Maharaj 

(2013). Para pakar dari destination competitiveness memiliki pandangan yang beragam 

mengenai aspek-aspek yang berpengaruh terhadap daya saing sebuah tujuan wisata. 

Yoon (2002) serta Elliot (2007) menjelaskan bahwa destination competitiveness 

dipengaruhi oleh tourism attractions atau daya tarik yang dimiliki oleh suatu 

lokasi/tujuan wisata. Lebih jauh Yoon (2002) juga mengungkapkan bahwa tourism 

attraction itu sendiri merupakan hasil dari manajemen pariwisata yang baik, kondisi 

lingkungan yang sehat, serta lokasi yang menarik.  
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Berbeda dengan Yoon, pakar lain seperti Meng (2006) serta Montanari, Giraldi, 

& Campello (2014) menjelaskan bahwa destination competitiveness sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti planning experience serta on-site experience. Perbedaan 

pendapat mengenai destination competitiveness juga dapat ditemukan dalam tulisan 

Ritchie dan Crouch (2010) yang menegasakan bahwa membangun destination 

competitiveness sangat dipengaruhi oleh elemen yang kompleks seperti kondisi mikro 

dan makro ekonomi suatu negara tujuan wisata. Balkaran dan Maharaj (2013) yang juga 

mengkaji destination competitiveness berpendapat bahwa daya saing dari sebuah tujuan 

wisata dipengaruhi oleh situational conditions serta resources baik yang alami seperti 

iklim, kondisi geografis dan budaya setempat (inherited resources) maupun buatan 

manusia (created resources). Destination competitiveness juga diyakini sangat terkait 

dengan county image (Laroche, Papadopoulos, Heslop, & Mourali, 2005; Ayyildiz & 

Cengiz, 2007; Pappu, Quester, & Cooksey, 2007).  Korelasi yang erat antara destination 

competitiveness dengan county image dapat di temukan pada studi di wilayah Eropa 

(Montanari, Giraldi, & Campello, 2014), Asia (Hsieh, Shan-Ling, & Setiono, 2004), 

serta Amerika (Gutierrez, Cazares, & Govea, 2010).  

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini 

secara spesifik akan memasukkan faktor city image dalam model peningkatan 

destination competitiveness di lokasi wisata Ancol Jakarta. Kawasan wisata Ancol 

Jakarta sendiri saat ini dirasakan kurang mampu bersaing dengan theme parks lainnya di 

kawasan Asia. Publikasi dari TripAdvisor tahun 2016 mengungkapkan bahwa dari 20 

best theme parks in Asia, Ancol tidak masuk kedalam daftar tersebut. Berdasarkan 

observasi lapangan serta penelusuran lebih jauh, optimalisasi destination 

competitiveness dari kawasan wisata Ancol terkendala oleh beberapa aspek seperti akses 

transportasi menuju lokasi, belum optimalnya atraksi serta wahana yang terdapat di 

dalam kawasan, juga masih terdapat kekurangan pada kualitas fasilitas, hiburan, 

pelayanan, keamanan, serta kenyamanan pengunjung. Kekurangan lain yang ditemukan 

pada kawasan wisata Ancol seperti yang disampaikan beberapa pengunjung adalah tidak 

adanya “tokoh-tokoh” yang menjadi ikon atau simbol yang biasanya dimiliki oleh theme 

parks dunia seperti Mickey Mouse, Peterpan, serta Winnie the Pooh di Disneyland atau 

hiburan tematik spektakuler seperti “Transformers” atau “Jurrasic Park” di Universal 

Studio. Belum optimalnya daya saing Ancol sebagai salah satu destinasi wisata di 
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Jakarta juga terlihat dari jumlah pengunjung yang berfluktuatif seperti tercantum 

dibawah ini: 

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Ancol 

Tourism Prime Object Tahun  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Taman Impian Jaya Ancol 13,37 13,56 12,9 12,83 18,45 15,8  

    Sumber: TIJA (2015) 

Berdasarkan kondisi diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap daya saing Ancol sebagai tujuan wisata sekaligus 

memberikan alternatif solusi bagi manajemen untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke 

kawasan wisata ini.   

Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat di 

susun rumusan masalahnya sebagai berikut: 1) Bagaimana gambaran destination 

competitiveness pada kawasan wisata Ancol Jakarta? 2) Apakah natural resources 

berpengaruh terhadap destination competitiveness dari kawasan wisata Ancol Jakarta? 

3) Apakah created resources berpengaruh terhadap destination competitiveness dari 

kawasan wisata Ancol Jakarta? 4) Apakah destination management berpengaruh 

terhadap destination competitiveness dari kawasan wisata Ancol Jakarta? 5) Apakah 

visitor attractions berpengaruh terhadap destination competitiveness dari kawasan 

wisata Ancol Jakarta? dan terakhir, 6) Apakah city image berpengaruh terhadap 

destination competitiveness dari kawasan wisata Ancol Jakarta? 

Kajian Pustaka 

Destination Competitiveness 

Destination competitiveness merupakan kajian yang menjadi bagian dari konsep 

competitiveness yang terlebih dahulu dipopulerkan oleh banyak pakar seperti Porter 

(1980, 1985), Barney, & Clark (2007), Barney & Hesterly (2012), serta Wheelen & 

Hunger (2010). Competitiveness sendiri dapat dimaknai sebagai daya saing yang dalam 

banyak literatur manajemen strategic dikelompokkan kedalam daya saing pada level 

“nation” serta pada level “firm”. Pada perkembangan berikutnya beberapa pakar 

kemudian mengaitkan competitiveness dengan sektor pariwisata sehingga muncul 

konsep Destination competitiveness (Ritchie & Crouch, 2010).  
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Natural Resources 

Dalam tulisannya, Botti, Peypoch, Robinot dan Solonadrasana (2009) 

menjelaskan bahwa dalam industri pariwisata kesuksesan perusahaan ditentukan lewat 

dua elemen utama yaitu: 1) Faktor keungggulan komparatif, 2) Faktor keunggulan 

kompetitif. Dalam studinya, Serrato dan Valenzuela (2013) menemukan bahwa natural 

resources merupakan elemen yang sangat penting dalam membangun daya saing 

perusahaan dalam industri pariwisata. Senada dengan pendapat diatas, tulisan dari Mika 

(2012) juga menyebutkan bahwa dalam industri pariwisata terdapat dua elemen yang 

sangat penting dan saling terkait untuk membangun daya saing yaitu faktor 

mikroekonomi seperti misalnya manajemen hotel dan strategi pemasaran, dan kedua 

adalah faktor geografis atau kondisi alam sekitar. Bosnic, Tubic, & Stanisic (2014) 

dalam studinya juga memposisikan natural resources menjadi faktor penting yang 

menentukan daya saing sebuah tujuan wisata.   

Created Resources 

Penjelasan mengenai created resources dapat ditemukan dalam Balkaran & 

Maharaj (2013) yang menjelasakan bahwa bagian dari created resources pada sebuah 

tujuan wisata adalah infrastruktur yang menunjang seluruh aktivitas pengunjung mulai 

dari kedatangan hingga kepulangannya. Pendapat lain mengenai created resources 

dikemukakan oleh Mechinda, Serirat, Popaijit, Lertwannawit & Anuwichanon, (2010) 

yang menjelasakan bahwa bentuk dari created resources yang dimiliki oleh suatu tujuan 

wisata adalah activities, tourism infrastructures, entertainment, dan shopping.  

Destination Management 

Destination management dapat diartikan sebagai proses membuat, mengarahkan 

serta melakukan penyesuaian terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan penciptaan 

produk serta jasa pariwisata yang unik dari sebuah lokasi tujuan wisata dimana setiap 

individu-invidu yang terlibat didalamnya bersama dengan organisasinya bekerja secara 

efektif untuk meraih keuntungan yang optimal (Hankinson, 2007). Beberapa elemen 

yang menjadi fokus dalam Destination management adalah unsur physiography of a 

destination seperti landscape, pemandangan alam, iklim serta cuaca yang semuanya 

merupakan bagian dari daya tarik wisata (Balkaran & Maharaj, 2013).  

Visitor Attraction 
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Visitor attractions pada dasarnya terbagi menjadi natural event, cultural sites 

dan cultural event (Weaver & Lawton, 2006). Pengertian natural event pada umumnya 

dikaitkan dengan kejadian alam. Atraksi wisata yang terkait dengan natural event dapat 

berupa atraksi berbasis air, atraksi tentang kehidupan binatang liar, atraksi yang 

menampilkan vegetasi tertentu, atau juga lokasi yang luar biasa. Pandangan lain 

mengenai visitor attraction disampaikan oleh Faranak, Fard dan Ali (2009) yang 

menjelaskan bahwa visitor attraction memiliki cakupan yang lebih luas lagi.  

City Image  

 Image terkait suatu lokasi juga dapat diartikan sebagai persepsi terhadap sebuah 

tempat yang dikaitkan dengan berbagai hal dalam ingatan pengunjung (Cai, 2002; 

Altinbasak & Yalcin, 2010). Kajian mengenai city image tidak terlepas dari konstruk 

dari Gensch (1978) yang menjelasakan bahwa city image merupakan sebuah konsep 

abstrak yang merupakan akumulasi dari pengaruh promosi, reputasi, serta penilaian 

masyarakat terhadap berbagai lokasi. Selanjutnya Gnoth, Baloglu, Ekinci, dan Sirakaya 

(2007) menjelaskan bahwa image dari sebuah kota dapat dibangun dengan 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki kota tersebut serta menciptakan atraksi 

spektakuler yang dapat dinikmati semua orang.  

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang akan di gunakan adalah explanatory 

research. Sekaran (2003) mengungkapkan bahwa penelitian eksplanatori digunakan 

ketika peneliti ingin mengetahui dengan pasti penyebab dari sebuah masalah. Sumber 

data dan informasi yang akan digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini diperoleh 

melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang akan 

digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini didapat dari pengunjung kawasan wisata 

Ancol, Jakarta. Pada penelitian akan digunakan teknik non probability sampling yang 

bertujuan untuk memudahkan penentuan serta pengambilan sampel yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

penjelasan dari Hair et al (2012) yang menyebutkan jumlah sampel 100 hingga 200 

sudah cukup baik untuk analisis multivariate menggunakan Partial Least Square (PLS). 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini melibatkan 200 orang pengunjung 

kawasan wisata Ancol sebagai sampel.  

Hasil Penelitian  
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Karakteristik Pengunjung  

Informasi mengenai pengunjung kawasan Ancol yang menjadi responden dalam 

penelitian ini dirangkum pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2. Responden Penelitian 

 
No Aspek  Penilaian (n=200) 

1 Gender Pria Wanita   

  112/56% 88/44%   

2 Usia (Tahun) <20 21-30 31-40 >40 

  35/17.5%% 95/47.5% 57/28.5% 13/6.5% 

3 Penghasilan per bulan 
 

2 jt – 5 jt 5,1 jt – 8 jt >8,1 jt Lainnya 

  90/45% 67/33.5% 35/17.5% 8/4% 

4 Pekerjaan PNS Swasta Pelajar/Mhs  

  54/27% 96/48% 50/25%  

5 Pendidikan Diploma S1 S2  

  41/20.5% 148/74% 11/5.5%  

6 Pengalaman ke Ancol Satu kali Dua kali >Dua Kali  

  46/23% 58/29% 96/48%  

 
Gambaran Destination competitiveness Ancol 

Untuk mengetahui gambaran kondisi Destination competitiveness dari kawasan 

Ancol, penelitian ini menggunakan informasi yang didapat dari pengumpulan data 

kuesioner yang kemudian dirangkum dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 3. Destination competitiveness Ancol 
 

 
 

Indikator 

Dimensi 1: Comparative Advantage  
Mean 

 
Total  Rentang Penilaian 

1 2 3 4 5 
Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Human 
resources 

0 0 5 2.5 154 77 36 18 5 2.5 3.21 100% 

Physical 
resources 

0 0 7 3.5 151 75.5 33 16.5 9 4.5 3.22 100% 

Cultural 
Resources 

0 0 9 4.5 152 76 34 17 5 2.5 3.18 100% 

Tourism 
infrastruc 

0 0 5 2.5 155 77.5 40 20 0 0 3.18 100% 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa skor total untuk destination 

competitiveness dari kawasan wisata Ancol adalah 3.10. Selanjutnya skor tersebut 

digunakan untuk menguji hipothesis deskriptif yang telah dirumuskan sebelumnya 

sebagai berikut: 

H0 : μ1 ≤ 3,40. Destination competitiveness kawasan wisata Ancol rendah 

H1 : μ1 > 3,40. Destination competitiveness kawasan wisata Ancol tinggi 

Berdasarkan hipotesis diatas maka dapat disimpulkan bahwa Destination 

competitiveness kawasan wisata Ancol berada pada kategori rendah karena nilainya 

(3.10) lebih kecil dari skor minimum 3.40. 

Hasil Uji Validitas Model 

Dalam metode PLS, indikator reflektif seperti yang di gunakan dalam penelitian 

ini diukur dengan average variance extracted (AVE). Hasil pengujian validitas model 

penelitian dapat di lihat dalam tabel dan gambar di bawah ini: 

Tabel 4. Average Variance Extracted (AVE) Model Penelitian 

 
 Variabel  AVE Nilai Min Ket 

Destination competitiveness 0.668 0.5 Baik  

Natural resources 0.524 0.5 Baik 

Created resources 0.531 0.5 Baik 

Destination management 0.901 0.5 Baik 

Visitor attraction 0.529 0.5 Baik 

City image 0.742 0.5 Baik 

 Sumber: Pengolahan Data SmartPLS  

Mean 1  3.20  
 
 
Indikator 

Dimensi 2:  Competitive Advantage  
Mean 

 
Total  Rentang Penilaian 

1 2 3 4 5 
Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Differen 
tiation  

0 0 4 2 162 81 24 12 7 3.5 2.96 100% 

Cost 
leadership 

0 0 37 18.5 155 77.5 8 4 0 0 2.86 100% 

Focus 0 0 32 16 150 75 11 5.5 7 3.5 2.97 100% 
Mean 2 2.93  

Mean Variabel destination competitiveness  3.10  
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Berdasarkan gambar dan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa validitas model 

penelitian yang di gunakan cukup baik karena seluruh variabel memiliki nilai AVE di 

atas 0,5. 

Hasil Uji Reliabilitas Model 

Pada penelitian ini juga dilakukan evaluasi reliabilitas dari model penelitian. 

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui konsistensi internal dari alat ukur 

yang di gunakan. Evaluasi yang di gunakan adalah dengan uji composite reliability. 

Hasil dari composite reliability dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini: 

Tabel 5. Composite Reliability Model Penelitian 
 

 Variabel  Composite  
Reliability 

Nilai Min Ket 

Destination competitiveness 0.801 0.7 Baik  

Natural resources 0.767 0.7 Baik 

Created resources 0.771 0.7 Baik 

Destination management 0.948 0.7 Baik 

Visitor attraction 0.767 0.7 Baik 

City image 0.852 0.7 Baik 

 
Berdasarkan gambar dan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa reliabilitas 

model penelitian yang di gunakan cukup baik karena seluruh variabel memiliki nilai 

composite reliability di atas 0,7 

Path Coefficient dan Total Effect 

Dalam penelitian ini tidak terdapat variabel intervening sehingga koefisien jalur 

serta total efek dapat langsung terlihat. Kedua aspek tersebut terangkum dalam tabel 

dibawah ini: 

Table 6. Path coefficient dan Total Effect 

 Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Error (STERR) T Statistic P Values 

CIDC 0.360 0.359 0.084 4.259 0.000 

CRDC 0.302 0.315 0.096 3.163 0.002 

DMDC 0.288 0.278 0.071 4.057 0.000 

NRDC 0.210 0.194 0.097 2.166 0.031 

VADC 0.129 0.112 0.064 2.020 0.004 

DC: Destination comp; NS: natural res; CR: Created Res; DM: Destination mgt; VA; Visitor attr; CI: City image 
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Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa seluruh jalur dari variabel latent 

eksogen ke variabel latent endogen menunjukkan skor P-value lebih kecil dari kriteria 

minimum α=0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel latent 

eksogen dalam penelitian ini (natural resources, created resources, destination 

management, visitor attractions, dan city image) berpengaruh terhadap variabel latent 

endogen (destination competitiveness).  

f-Square/Effect size 

Metode PLS memungkinkan penelitian ini untuk mengungkapkan besarnya 

pengaruh setiap variabel latent eksogen terhadap variabel latent endogen yang disebut 

dengan skor f-square atau effect size. Besar kontribusi tiap variabel tersebut dapat 

dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Table 7. f Square 

 DC NR CR DM VA CI 

Destination competitiveness       

Natural resources 0.105      

Created resources 0.226      

Destination management 0.226      

Visitor attraction 0.084      

City image 0.322      

DC: Destination comp; NS: natural res; CR: Created Res; DM: Destination mgt; VA; Visitor attr; CI: City image 

 
Pembahasan 

Temuan adanya pengaruh dari natural resources, created resources, destination 

management, visitor attractions, dan city image terhadap variabel latent endogen 

destination competitiveness menunjukkan konsistensi dengan studi yang telah dilakukan 

oleh beberapa pakar seperti Ritchie dan Crouch (2010), D' Hauteserre, (2000), Serrato 

dan Valenzuela (2013), Gnoth, Baloglu, Ekinci, dan Sirakaya (2007), serta Faranak, 

Fard dan Ali (2009). Natural resources dari kawasan Ancol tergambar lewat indikator 

terbesarnya yaitu landscape. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengunjung Ancol menganggap kondisi landscapeAncol merupakan elemen daya tarik 

wisata yang penting bagi mereka. Beberapa bagian lokasi Ancol sudah cukup baik 

dengan pepohonan dan vegetasi yang rindang namun di beberapa bagian lain masih 

kering dan gersang dengan vegetasi minim. Beberapa lokasi dalam kawasan Ancol 
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cukup menarik bagi pengujung karena dapat langsung melihat laut, namun beberapa 

sudut lain kurang menarik dan sepi karena belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang 

seperti toilet, tempat makan, dan kursi pengunjung. Aspek created resources yang perlu 

mendapatkan perhatian dari kawasan Ancol adalah transportation. Beberapa keluhan 

yang cukup sering muncul adalah dari pengunjung yang tidak membawa mobil pribadi. 

Cukup merepotkan bagi para pengunjung untuk menjelajahi kawasan Ancol yang luas 

tanpa sistem angkutan internal Ancol yang memadai. Transportasi di dalam Ancol 

sudah diterapkan namun masih dirasakan kurang banyak. Destination management yang 

perlu lebih diperhatikan adalah bagaimana implementasi strategi marketing mix dari 

manajemen Ancol. Beberapa keluhan muncul pada aspek pricing dan keberadaan 

people. Pengamatan di kawasan Ancol menunjukkan bahwa setelah pengunjung masuk 

ke dalam kawasan, mereka cenderung “beraktifitas sendiri” tanpa kehadiran karyawan 

atau petugas dari Ancol yang membantu atau melayani. Akibatnya aktifitas pengunjung 

sering terlihat semrawut dan “terserah pengunjung” saja.  

Untuk visitor attraction yang perlu diperhatikan adalah keberadaan icon. Selama 

pengamatan di kawasan Ancol dilakukan, terungkap bahwa Ancol tidak memiliki 

icon/tokoh/figure yang menarik bagi pengunjung. Perlu kiranya pihak manajemen 

Ancol merumuskan dan memikirkan keberadaan karakter/tokoh fantasi yang menarik 

bagi anak-anak seperti Mickey Mouse atau robot Transformers. Keberadaan icon seperti 

ini cukup penting bagi sebuah objek wisata sebagai salah satu daya tarik bagi 

pengunjung anak-anak. Aspek dalam City image yang perlu ditingkatkan adalah 

kognitif image. Image ini merupakan citra umum tentang kota Jakarta, sehingga dalam 

pengelolaannya perlu berkoordinasi dengan banyak pihak termasuk dengan pemerintah. 

Intinya adalah bagaimana menciptakan image kota Jakarta yang mendukung industri 

pariwisata seperti image kota yang ramah, bersih, aman, dan indah. Sayangnya image 

kota Jakarta belum sepenuhnya baik dan untuk memperbaiki image tersebut kota Jakarta 

memerlukan waktu yang tidak singkat. 

Kesimpulan dan Saran 

Destination competitiveness pada kawasan wisata Ancol Jakarta berada dalam 

kategori yang masih rendah. Peningkatan pada aspek natural resources, created 

resources, destination management, visitor attractions, city image akan secara positif 

meningkatkan destination competitiveness pada kawasan wisata Ancol Jakarta. 
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Beberapa saran yang dapat diajukan untuk manajemen Ancol adalah perlu menciptakan 

icon wisata yang menarik bagi anak-anak. Icon tersebut dapat diadopsi dari budaya asli 

Indonesia ataupun benar-benar tokoh rekaan desain grafis. Fantasy characters ini 

kemudian perlu dipromosikan secara luas untuk memperkuat awarenessnya. Selain itu, 

transportasi gratis dalam kawasan Ancol perlu ditambah terutama pada saat akhir pekan 

dan libur panjang.  
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