
yuk rencanakan liburanmu 
di tahun 2020 

@kutudjangkrik | triyogaadiperdana.com



Kalian tahun 
2020 sudah 

punya 
rencana 
kemana? 

Belum? Sip 
yuk! Mari kita 
buat sama-

sama. :)



01
Januari 2020

Tahun baru 2020

Januari 2020 ini gak banyak hari 
libur. Selain duit masih cekak karena 
libur akhir tahun, sejatinya libur hari 
Rabu itu membingungkan. cuma 
kadang juga bisa flexible. Ambil aja 
cuti 2 hari di tanggal 30-31 
Desember atau hajar cuti di 2-3 
Januari buat liburan 5 hari. :)
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Tahun baru Imlek
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Februari 2020

Februari kelabu. 

Februari ini kayaknya sih masih 
malu-malu buat liburan. Selain 
masih hectic masalah anggaran 
awal tahun, biasanya dompet 
masih merayap karena investasi 
jor-joran di akhir tahun (kadang 
lagi turun) hehe. . 
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*cocok buat ngadain upgrading kantor, tim building kantor dll. hehe. . :)



Pantai Sulamadaha, Ternate, Maluku Utara.



03
Maret 2020

Maret sama seperti Januari. 
Biasanya nih tiket Jepang/Korea 
lagi promo-promonya. Kalo nyontek 
Januari, kita bisa cuti 2 hari buat 
dapet libur 5 hari. Atau kalo misal 
mau long trip bisa hajar sekalian aja  
cuti 4 hari biar dapet 9 hari (21-29)

Hari raya nyepi
Isra' Miraj
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wherever you go, 
taking a bath only when it necessary

malesmandi.com

Quotes andalannya Rinta Adita yang 
punya blog malesmandi.com. 
Silahkan bersua di blognya.

Kalo ngantor tapi 
mandi kan dit? 



04
April 2020

Jumat Agung

April 2020, masih malu-malu buat 
tanggal liburan ini. Libur di hari 
Jumat aja, tapi mayan lah dapet 
pulang longweekend ke kampung 
halaman. Atau bisa naik gunung 
dan bisa santai setelah summit. :)

*24/25 April ini estimasi bagi yang 
muslim sudah Puasa Ramadhan

* *
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05
Mei 2020

Hari Buruh
Mei ini banyak libur, tetapi pas 

barengan sama puasa ramadhan. 
Rencana paling pas di bulan ini 

diisi dengan kumpul-kumpul 
keluarga dan pulang kampung 

hehehe

Tapi btw kalo misal mau planning 
cuti lebaran oke juga nih liburnya. 

Bisa libur dari tanggal 21 Mei 
terus balik kerja lagi hajar 

berangkat di tanggal 1 Juni. 
Total 12 hari
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Hari Raya 
Waisak

Kenaikan Isa 
Almasih

Cuti 
Bersama

Cuti 
Bersama

Hari Raya 
Idul Fitri



Vihara Dewi Kwan Im, Pulau Belitung



06
Juni 2020

Juni ini masih pemulihan kondisi 
dompet pasca libur lebaran dan 
bagi-bagi angpau di kampung 
halaman. Juni ini cocok buat 

menimbun harta kekayaan hehe
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Hari Lahir Pancasila



Lihat. Dengar. Rasain!
cumlaudetraveler.blogspot.com

Quotes andalannya Andika Atma 
Gahara, traveller jebolan stan yang 
mencuat hobi nulis pas tugas belajar 
di Purwokerto. 

Sekarang, blognya 
memang sedang di 
vacuum biar lebih 
awet katanya. :)



07
Juli 2020

Lumayan bisa pulang kampung 
dari hari Kamis malam. 1 hari di 
hari jumat malamnya bebakaran 
daging. hehe

Idul Adha
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Tugu Jogjakarta, DIY



08
Agustus 2020

Nah ini yang ditunggu!! Agustus 
bener-bener ciamik banget buat 
manfaatin cuti.  Dengan kamu cuti 
3 hari di tanggal 18-19-21 kamu 
bisa mendapatkan total 9 hari 
secara berurutan

Tahun Baru 
Hijriyah
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Hari 
Kemerdekaan 

Indonesia



10

09
September 2020

September kelabu. 
Bener-bener gak ada 
satupun libur kecuali 

weekend. fufufufu

Jadikan ini bulan 
introspeksi diri dan 

dompet.
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Oktober 2020

Lumayan 
bisa cuti 

sehari 
buat trip 

4 hari. 

Maulid Nabi



Moga, Pemalang, Jawa Tengah



Perjalanan tidak melulu soal keindahan, tapi 
seberapa besar KAMU berkontribusi 

menjaga alam semesta beserta isi 
didalamnya dan terus menjelajahinya 

www.turissendaljepit.com

Quotes andalannya ~Ika E. Soewadji ~ yang 
punya blog www.turissendaljepit.com. 
Silahkan bersua di blognya.

Tapi kemarin tiap 
kali ketemu pakenya 
sepatu. wkwk



11
November 2020

November kelabu. Ini bener-
bener kayak September gak ada 

tanggal merah. wkwkwkwk
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Kaligua, Brebes, Jawa Tengah
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Desember 2020

Bisa libur 4 hari. Lumayan. 
Enaknya kemana ya? :)
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12
Desember 2020

Feb
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1
Januari 2020

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt
Nov

2
4

2

3

1

12 hari cuti



Mari bersama-sama, kita selamatkan generasi 
bangsa dari bahaya kurang piknik

triyogaadiperdana.com


