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Pandemi Covid-19 yang kita hadapi 
hampir satu tahun ini telah mengubah 
tatanan kehidupan. salah satunya 
adalah  menerapkan new normal 
dengan protokol kesehatan.  Tidak 
hanya merugikan sisi kesehatan saja, 
virus ini juga memberikan dampak di 
segala sektor termasuk pariwisata dan 
ekonomi kreatif (parekraf).

Sektor parekraf menjadi sektor yang 
terdampak signifikan akibat pandemi 
ini. Oleh karena itu, di tahun 2021 ini, 
harus menjadi tahun penuh optimis 
untuk membangkitkn kembali sektor 
yang berkontribusi besar terhadap 
devisa negara ini. Memang masih ada 
tantangan yang dihadapi di tahun ini, 

namun tantangan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus dihadapi melalui kolaborasi 
antara pemangku kepentingan.

Kolaborasi menjadi salah satu upaya yang digencarkan Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mengembalikan kejayaan pariwisata Indonesia. 
Belum lama ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno 
mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan pihak swasta untuk memulihkan 
sektor parekraf  daerahnya. Ajak Menparekraf kepada pemerintah daerah ini menjadi 
salah satu ulasan Majalah Travel Club edisi Maret 2021.

Selain itu di edisi kali ini, Travel Club juga mengulas rubrik lainnya seperti sepak terjang 
Bupati Majalengka dalam mengembangkan sektor wisata dan kebudayaan. Alhasil 
dengan tekadnya itu, Bupati Majalengka dianugerahi penghargaan oleh Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) sebagai kepala daerah yang sukses menyusun strategi untuk 
pengembangan kebudayaan di daerahnya. Ulasan ini bisa dibaca di rubrik cover story.
Tak hanya rubrik lainnya juga patut dibaca, antara lain rubrik pageant yang mengulas 
perkembangan karantina pemilihan Putra Putri Pariwisata Indonesia 2021 dan juga ulasan 
tentang kesuksesan EL JOHN Pageant melangsungkan acara spesial “Crowning Moment”
Akhir kata, saya ucapkan  terima kasih kepada pembaca yang selalu setia menjadikan 
majalah Travel Club sebagai pilihan utama untuk memperoleh informasi. Tak lupa kepada 
pihak yang mendukung tetap eksisnya Majalah Travel Club, juga saya ucapan banyak 
terima kasih. Semoga kebaikan yang kita jalankan selalu mendapat keberkatan oleh 
Tuhan Yang Maha Esa.
          Salam Pariwisata,

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO

SALAM PARIWISATA,
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IKLAN 17 MARET

“Bercerita soal Pariwisata Indonesia, adalah sebuah 
cerita yang tidak berujung, karena objek pariwisata 
yang sudah di kembangkan saat ini masih belum 
seberapa di banding kan objek objek yang masih 
belum terjamah di berbagai pelosok indonesia 
yang sangat luas ini, bayangkan kapan kita punya 
kesempatan untuk bisa menjelajahi 17.405 Pulau 
yang terbentang dari sabang sampai ke papua sana 
? Jadi mari ikut kami menikmati Pesona Indonesia, 
artikel kami dapat di baca melalui media cetak, 
media digital, video atau bahkan melalui radio 
FM atau radio streaming yang dapat di akses dari 
seluruh dunia, ayo mari kita berwisata, jelajahi 
Nusantara kita sebelum pergi jauh ke negeri orang”. 

EL JOHN Media merupakan sebuah media yang 
terintegrasi terdiri dari media Televisi, Radio FM, 
Radio Streaming, Portal berita, Majalah Cetak dan 
Online, dalam bahasa Indonesia dan Mandarin 
 
Sebuah berita Anda, akan di tayangkan dalam 
Platform Digital yang terintegrasi ke media-media 
lain dalam bentuk edisi cetak maupun online dalam 
bahasa Indonesia dan Mandarin

TOURISM

Lokasi :
PARAI BEACH RESOT & SPA
Pantai Parai Tenggiri - Sungaliat Bangka
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Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) mengapresiasi dihadirkan-
nya “Beli Kreatif Danau Toba” yang 
diyakini dapat mengembangkan 
potensi ekonomi kreatif di kawasan 
Danau Toba  sebagai salah satu dari 
lima destinasi super prioritas (DSP).

Hal tersebut disampaikan 
Presiden saat meluncurkan “Beli 
Kreatif Danau Toba” secara daring, 
Sabtu (20/2/2021). Peluncuran ini di-
hadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno 
yang berada di lokasi peluncuran 
yakni di Danau Toba. Selain ada 
sejumlah Menteri yang juga hadir 
secara virtual, di antaranya Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi Luhut Binsar Panjai-
tan,  Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati,

PRESIDEN SEBUT “BELI KREATIF DANAU TOBA” 
DAPAT PERKUAT GERAKAN BANGGA 
BUATAN INDONESIA

Sementara itu, ada Menteri 
lainnya yang hadir dari Balige yakni, 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Johnny Gerard Plate, Gubernur Bank 
Indonesia Perry Warjiyo, juga Wakil 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

Presiden mengatakan “Beli 
Kreatif Danau Toba” menjadi salah 
satu cara untuk mensukseskan Gera-
kan Bangga Buatan Indonesia (Gernas 
BBI). Daerah memiliki potensi yang 
kuat untuk mengembangkan produk 
lokalnya sehingga meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat setempat.

“Melanjutkan sukses Gerakan 
Nasional Bangga Buatan Indone-
sia, tahun ini BBI akan lebih fokus 
mengembangkan potensi daerah,” 
kata Presiden.

Presiden menjelaskan platform 

e-commerce menjadi wadah untuk 
mempermudah para pelaku ekonomi 
kreatif (ekraf) dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM) dalam me-
masarkan produknya. Pemanfaatan 
platform  tersebut bagi pelaku UMKM 
terus meningkat dan Gernas BBI juga 
sukses mengajak para pelaku UMKM 
menggunakan platform e-commerce.

Pada tahun 2020 Gernas BBI 
berhasil mengajak lebih dari 3,8 juta 
pelaku ekraf dan UMKM untuk on-
boarding ke platform e-commerce 
sehingga dapat memperluas potensi 
pasar hingga ke pasar nasional bahkan 
mancanegara.

“Seperti kawasan Danau Toba 
yang merupakan destinasi pariwisata 
superprioritas, kawasan Danau Toba 
ini memiliki potensi luar biasa yang 
layak dikembangkan,” ujarnya.
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Kepala Negara mengatakan, 
para pelaku kreatif dan UMKM di 
kawasan Danau Toba sudah sangat 
dikenal misalnya melalui produk 
kerajinan ulos yang sudah mendunia 
dan kopi sidikalang yang sangat 
tersohor. Kawasan Danau Toba juga 
cantik dengan bentangan danau 
vulkaniknya.

“Paduan pariwisata dan hasil 
ekonomi kreatif yang layak digaung-
kan ke Nusantara hingga dunia dan 
diharapkan akan mampu membang-
kitkan ekonomi Indonesia lewat 
industri digital,” tukasnya.

Presiden pun menyatakan 
kebanggaannya dapat secara resmi 
meluncurkan kampanye “Beli Kreatif 
Danau Toba”.

“Dengan bangga secara resmi 
saya meluncurkan kampanye “Beli 
Kreatif Danau Toba”. Kampanye ini 
akan dilengkapi dengan edukasi dan 
pendampingan bagi para pelaku 
kreatif dan UMKM untuk bisa be-
nar-benar maju di industri digital, 
bukan hanya sekadar bisa onboarding 
di marketplace,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, 
Kepala Negara menyampaikan, bersa-
maan dengan peluncuran kampanye 
“Beli Kreatif Danau Toba”, Pemerin-
tah juga memperkenalkan aplikasi 
Jaringan Pariwisata Hub (JP Hub).

“Aplikasi ini akan menjadi pin-
tu pengetahuan pencarian hingga 
pemesanan destinasi, mulai dari 
tingkat provinsi hingga desa, lengkap 
dengan atraksi wisatanya. Waktunya 
pariwisata Indonesia tumbuh bersa-
ma ekonomi kreatifnya,” tandasnya.

Sementara itu,  Wakil Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Wakil Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoe-
dibjo, mengatakan dengan adanya 
pertumbuhan di sektor ekonomi 

kreatif ke platform e-commerce 
bisa menjadi solusi bagi para pelaku 
ekonomi kreatif yang belum bisa 
memasarkan produknya secara fisik 
akibat pandemi COVID-19. Sehing-
ga, gerakan ini diharapkan dapat 
memberikan pengetahuan bagi para 
pelaku kreatif untuk memperkenalkan 
dan memasarkan produknya lewat 
platform digital.

“Penjualan produk secara 
fisik di masa saat ini sangat sulit 
dilaksanakan. Tetapi dengan pen-
jualan lewat platform digital  ini bisa 
membantu kita di masa-masa yang 
sulit ini dan ini memang tujuan dari 
“Beli Kreatif Danau Toba”, bagaimana 
kita onboarding ke platform digital 
serta berkolaborasi dengan mitra dan 
memberikan pendampingan-pen-
dampingan. Karena berjualan fisik 
itu berbeda dengan berjualan secara 
digital,” tutur Angela.
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Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Kepala Badan 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
(Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga 
Salahuddin Uno, menilai  lapangan 
pekerjaan  sangat dibutuhkan mas-
yarakat di sektor pariwisata maupun 
ekonomi kreatif di tengah pandemi 
Covid-19.  Mereka yang terdampak 
pandemi ingin kembali bekerja untuk 
untuk menopang kehidupannya.

Terkait hal ini, Menparekraf 
mendorong Pemerintah Daerah  
bersinergi kembangkan potensi pa-
riwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) 
di daerahnya. Dengan pengembang-
an maka otomatis dapat membuka 
lapang an pekerjaan dan juga men-
dongkrak kesejahteraan masyarakat.

Permintaan ini disampaikan 
Menparekraf saat audiensi dengan 
sejumlah kepala daerah, 17 Februari 
2021,  di Balairung Soesilo Soedarman, 

MENPAREKRAF DORONG KEPALA DAERAH 
KOLABORASI KEMBANGKAN SEKTOR PAREKRAF

Gedung Sapta Pesona, Jakarta. Hadir 
dalam kesempatan tersebut Bupati 
Lingga M. Nizar, Bupati Tapanuli Utara 
Nikson Nababan, Bupati Majalengka 
Karna Sobahi, Bupati Mandailing Natal 
Dahlan Hasan Nasution, serta Bupati 
Kuningan Acep Purnama.

Sementara Menparekraf di-
dampingi Deputi Bidang Pengem-
bangan Destinasi dan Infrastruktur Ke-
menparekraf/Baparekraf Hari Santosa 
Sungkari serta Deputi Bidang Destinasi 
dan Infrastruktur Kemenparekraf/
Baparekraf Wisnu Bawa Tarunajaya.

Pada audiensi ini, kepala daerah 
memaparkan potensi wisata daerah 
serta program masing-masing.Paparan 
kepala daerah diapresiasi Menparekrat 
yang dinilai masing-masing daerah 
memiliki potensi dalam mengem-
bangkan sektor parekraf.

“Saya mengucapkan terima 
kasih kepada para bupati yang hadir, 

ini adalah bentuk dari pilar kolaborasi. 
Bantuan dan dukungan dari para bu-
pati dan juga kepala dinas pariwisata 
sangat penting sebagai garda terdepan 
dalam pengembangan pariwisata dan 
ekonomi kreatif,” kata Menparekraf 
Sandiaga Uno.

Dalam pemaparan tersebut, 
sejumlah program disampaikan kepala 
daerah, di antaranya program  tentang 
amenitas, dan aksesibilitas serta harapan 
dukungan pemasaran dan promosi.

Bupati Kabupaten Lingga, M. 
Nizar, misalnya, yang menjelaskan 
program yang dapat meningkatkan 
kunjungan wisatawan. Ia berharap 
kabupaten yang 90 persen luasnya 
adalah lautan itu dapat menjadi titik 
singgah untuk ajang Sail Indonesia 
ke depan.

“Kami sedang mempersiapkan 
bandara baru, kami berharap nantinya 
ada event  kami yang masuk dalam 
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calender of event  nasional,” kata M. 
Nizar.

Hal senada dilontarkan  Bu-
pati Kuningan, Acep Purnama, yang 
menyampaikan wilayahnya memiliki 
potensi pariwisata yang besar, mulai 
dari wisata alam, serta seni budaya 
yang dikemas dalam seni pertunjukan.

Tidak hanya soal atraksi, ame-
nitas, dan aksesibilitas, kepala da-
erah juga menyampaikan pentingnya 
dukungan dari pemerintah terhadap 
pengembangan sumber daya manusia 
(SDM) di daerah.

Selain itu,  Bupati Tapanuli Utara, 
Nikson Nababan mengatakan, pengem-
bangan wisata Danau Toba sebagai 
salah satu destinasi super prioritas harus 
dilakukan secara holistik, terintegrasi, 
dan komprehensif. Dimana pengem-
bangan SDM menjadi hal fundamental 
untuk dapat menopang pariwisata.
Karenanya ia berharap dukungan dari 
Kemenparekraf/Baparekraf untuk dapat 
ikut mendorong hadirnya universitas 
negeri di Tapanuli Utara.

Menanggapi hal ini, Menparekraf 

Sandiaga Uno mengatakan, penciptaan 
dan pengelolaan SDM memang menjadi 
salah satu faktor kunci. Selain melalui 
institusi pendidikan, juga bisa dilakukan 
dengan pendampingan komunitas-ko-
munitas yang ada di daerah.

“Kita harus merangkul komu-
nitas sebagai tulang punggung dalam 

pemberdayaan,” kata Sandiaga. Ia berjanji 
akan menindaklanjuti sejumlah program 
dan masukan dari para kepala daerah.

Terlepas dari sejumlah program 
yang disampaikan, Menparekraf men-
dorong para kepala daerah untuk dapat 
saling bersinergi. Kepala daerah dapat 
saling belajar akan potensi masing-masing 
agar bisa dikerjasamakan lebih lanjut.

“Saya terinspirasi dari program 
sister city, dimana kota-kota di dunia 
dikumpulkan untuk saling belajar potensi. 
Jadi potensi yang ada di Sumatera misal-
nya bisa dikawinkan dengan yang ada di 
Jawa Barat, termasuk dalam pemasaran 
produk-produk kreatif,” kata Menparekraf.

Ia mengatakan, kegiatan seperti 
ini nantinya akan terus dilakukan dengan 
mengundang berbagai kepala daerah.

“Saya akan terus melakukan road-
show  ke daerah-daerah destinasi wisata 
dan juga mengundang bapak-bapak 
kesini untuk koordinasi. Ini merupakan 
kegiatan yang akan menjadi salah salah 
satu tugas utama kita untuk membang-
kitkan pariwisata dan ekonomi kreatif di 
saat pandemi,” tutupnya.
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AGROWISATA
PETIK APEL MALANG

Liburan ke Malang memang 
belum lengkap rasanya jika tidak 
mencicipi buah khas dari daerah 
tersebut yaitu, apel Malang. Saat ini 
siapa yang tidak mengenal jenis apel 
yang satu ini, minimal sebagian besar 
orang pernah mendengar namanya 
disebut. Maka jika Anda termasuk 
orang yang belum pernah melihat 
langsung wujud dari apel dengan 
berbagai jenis ini, saatnya Anda 
berkunjung ke Malang dan sekaligus 
mencicipinya. Alih-alih membelinya 
di toko, Anda bisa mencicipi bahkan 
menikmati apel Malang sepuasnya 
dengan mendatangi langsung perke-
bunan apel milik warga setempat.

Bisa mencicipi apel langsung 
dari kebunnya dan dipetik sendiri, 

tentu menjadi suatu hal yang sangat 
menarik, terutama bagi wisatawan 
yang menyukai hal-hal unik dan 
pengalaman baru. Selain diajarkan 
bagaimana cara memetik apel, bahkan 
wisatawan juga diperkenankan mem-
bawa pulang apel-apel hasil petikan-
nya loh. Eits, tapi untuk yang satu ini, 
syarat dan ketentuan berlaku.

Di kebun milik warga lokal yang 
berlokasi di Kota Batu ini, ada bebe-
rapa jenis apel yang dibudidayakan, di 
antaranya adalah Apel Manalagi, Apel 
Granny Smith, Apel Rome Beauty, Apel 
Anna dan Apel Wanglin. Setiap kebun 
memiliki semua jenis apel tersebut, 
jadi Anda tidak perlu takut kehabisan 
pilihan dan tiap jenis apel ini memiliki 
cita rasa serta tekstur daging yang 

berbeda-beda pula.
Jika Anda merencanakan un-

tuk berkunjung ke lokasi wisata Petik 
Apel ini, terlebih dahulu pastikan Anda 
memperkirakan cuaca pada saat Anda 
akan berkunjung. Karena wisata ini 
ada di lahan terbuka, maka jika Anda 
datang pada musim hujan, tentu saja 
Anda tidak akan leluasa memetik 
dan mencicipi buah apel langsung 
dari pohonnya. Selain itu juga mem-
buat Anda merasa tidak leluasa untuk 
mengabadikan setiap momen dengan 
lensa kamera Anda.

Mungkin saat ini dalam benak 
Anda timbul pertanyaan, untuk dapat 
memetik, mencicip, serta bisa memba-
wa pulang apel yang dipetik, kira-kira 
berapa harga tiket masuk yang harus 
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dibayar untuk bisa mendapatkan itu 
semua? Tentu saja itu adalah per-
tanyaan yang timbul dalam pikiran 
semua orang ketika ditawari hal terse-
but. Benar, bahwa untuk mendapatkan 
semua fasilitas yang ditawarkan, tentu 
Anda harus membayar harga di awal, 
namun harga yang dibanderol cukup 
terjangkau untuk semua hal yang 
ditawarkan.

Di Malang, ada beberapa 
agrowisata Petik Apel yang bisa Anda 
kunjungi, dan hal ini tentu saja ada 
perbedaan harga pada setiap loka-
si agrowisata-nya. Namun rata-rata 
harga tiket masuk berkisar antara 
Rp20.000 hingga Rp25.000/orang. 
Lalu untuk bisa membawa pulang hasil 
petik apel, setiap pengunjung harus 
membayar seharga Rp12.000 hingga 
Rp20.000/kilogram-nya.

Tidak hanya menawarkan pe-
ngalaman memetik, mencicipi serta 
membawa pulang apel tersebut, na-
mun ada juga salah satu dari agro-
wisata petik apel ini yang menawar-
kan fasilitas berbayar lainnya seperti 
outbond dan memeras susu sapi. Wah, 
liburan Anda akan menjadi semakin 
seru, bukan? Hal ini juga bisa menjadi 
sarana untuk Anda mengenalkan alam 
kepada anak-anak Anda.

Agrowisata Petik Apel ini bi-
asanya buka setiap hari, dari mulai 
pukul 07.00 -18.00 wib. Jadi Anda 
tidak perlu repot menyesuaikan kun-
jungan dengan hari libur, karena Anda 
bisa datang kapan saja sesuai jam 
operasional.

Berikut beberapa lokasi pe-
tik apel di Malang yang bisa Anda 
kunjungi.

Petik Apel Agro Rakyat

Berlokasi di jl. Raya Sidomulyo, 
Sidomulyo, Kecamatan Batu, Jawa 
Timur ini buka pada pukul 07.00 - 18.00 
wib setiap hari. Harga tiket masuk 
Rp25.000/orang.

Wisata Petik Apel Mandiri

Berlokasi di jl. Raya Junggo 
No.33, Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota 
Batu, Jawa Timur, Wisata Petik Apel 
Mandiri ini, buka pukul 07.00 - 17.00 
wib setiap hari. Harga Tiket Masuk 
Rp20.000/orang

Agrowisata Petik Apel Kelompok Tani 
Makmur Abadi (KTMA)

Berlokasi di jl. Pangeran Di-
ponegoro No.24, Tulungrejo, Bumiaji, 
Kota Batu, Jawa Timur. Buka pada 
pukul 07.00 - 18.00 wib, setiap hari. 
Harga tiket masuk Rp.25.000/orang

Petik Apel Green Garden

Berlokasi di jl. Raya Punten, 
Bumiaji, Kota Batu, Malang, Jawa 
Timur. Buka pada pukul 07.00-17.00 
wib. Harga tiket masuk Rp.25.000/
orang.

Nah, dari beberapa agrowisa-
ta Petik Apel di Malang yang sudah 
disebutkan di atas, ada satu lokasi 
petik apel yang sangat populer kare-
na berada di dalam komplek resort 
Kusuma Agrowisata. Tidak hanya dari 
segi lokasi yang lebih mirip dengan 
taman rekreasi, namun perbedaan-
nya dengan agrowisata lainnya juga 
dari segi harga tiket masuk, yang 
mana untuk bisa masuk ke komplek 
Kusuma Agrowisata ini, Anda harus 
merogoh kocek lebih dalam lagi yaitu 
de ngan membayar biaya masuk se-
besar Rp85.000/orang. Di sini tidak 
hanya tersedia petik apel saja, namun 
Anda juga bisa memetik buah lainnya 
seperti stroberi dan jambu biji.

Selain itu, juga tersedia be-
berapa wahana lainnya dan spot foto 
yang dijamin akan mempercantik 
tampilan feed instagram Anda.

Untuk Anda ketahui bahwa 
harga tiket masuk bisa ber ubah 
sewaktu-waktu, pastikan Anda 
mengecek terlebih dahulu sebelum 
berkunjung ke lokasi agrowisata terse-
but. (Yulia Gumay)Su
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Tidak bisa dipungkiri bahwa 
salah satu daerah di Indonesia yang 
masih memegang teguh adat dan bu-
daya dalam kehidupan bermasyarakat 
adalah Tanah Minangkabau.

Dikenal dengan sebutan bumi 
‘Sitti Nurbaya’, provinsi Sumatera Barat ini 
memang sangat erat menjaga kelestarian 
adat dan budaya daerah mereka hingga 
dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Adat dan budaya ini tidak hanya 
dipegang teguh oleh masyarakat yang 
tinggal di Tanah Minangkabau saja, na-
mun orang-orang yang memiliki darah 
keturunan Minangkabau dan tinggal 
di perantauan pun tidak sedikit yang 
masih berpegang teguh pada aturan 
serta tata cara hidup bermasyarakat 
yang sesuai dengan adat istiadat yang 
sudah diterapkan oleh anduang puyang 

atau nenek moyang mereka.
Berikut kami sajikan beberapa 

adat dan budaya Minangkabau yang hing-
ga saat ini masih terjaga kelestariannya.

Batagak Kudo-kudo

Tradisi unik Minangkabau yang 
pertama adalah adanya upacara ber-
nama Batagak Kudo-Kudo. Upacara ini 
merupakan salah satu rangkaian panjang 
dari tradisi masyarakat Minangkabau 
dalam membangun rumah. Batagak 
Kudo-kudo itu sendiri berarti Menegak-
kan Kuda-kuda yang dilakukan ketika 
sebuah rumah baru akan dipasangkan 
kuda-kuda.

Upacara ini biasanya dilakukan 
dengan mengundang orang-orang da-
lam satu kampung, atau kerabat dekat 
yang tinggal berbeda kampung untuk 
datang dan dengan suka rela membantu 
Menegakkan Kuda-kuda rumah.

Masyarakat yang datang dan 
ikut membantu, nantinya akan dijamu 
dengan makan-makan seperti layaknya 
upacara ‘baralek’. Kaum bapak akan 

KEUNIKAN ADAT & BUDAYA 
MINANG YANG BIKIN KAGUM
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bersama-sama membantu dalam Mene-
gakkan Kuda-kuda, sementara kaum ibu 
bertugas di bagian dapur, untuk memasak 
makanan yang akan dimakan bersama 
setelah selesai Menegakkan Kuda-kuda.

Dalam upacara ini, para tamu yang 
datang biasanya akan membawakan 
sebentuk hadiah atau kado kepada tuan 
rumah yang menggelar acara Batagak 
Kudo-kudo. Jenis kado atau hadiah yang 
dibawa menyesuaikan dengan kebutu-
han tuan rumah yaitu material-material 
untuk membangun rumah. Ada yang 
memberikan semen, seng, besi, dan 
material lainnya.

Adat dan budaya seperti ini 
bertujuan menumbuhkan sifat saling 
membantu dan gotong royong untuk 
kebaikan sesama, dan hal seperti ini 
akan dilakukan saling bergiliran kepada 
setiap masyarakat kampung yang akan 
membangun rumah.

Batagak Pangulu

Sebagaimana kita ketahui bahwa 
masyarakat Minangkabau hidup dalam 
budaya bersuku dan berkaum. Setiap 
suku memiliki seorang penghulu suku 
atau Datuk atau bisa juga disebut de-
ngan orang yang paling dihormati dan 
paling berpengaruh dalam mengambil 
keputusan adat dalam menyelesaikan 
permasalahan keluarga.

Upacara Batagak Pangulu itu 

sendiri merupakan sebuah upacara 
adat yang dilakukan untuk mengangkat 
pimpinan suku atau kaumnya.

Upacara ini merupakan sebuah 
upacara adat yang sangat besar, ka-
rena dalam pelaksanaannya biasanya 
masyarakat akan melakukan potong 
kerbau dan acara pesta akan digelar 3 
hari hingga satu minggu berturut-turut

.
Upacara Turun Mandi

Upacara Turun Mandi merupakan 
salah satu upacara tradisional masyarakat 
Minangkabau yang dilakukan sebagai 
bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang 
anak ke dunia, sekaligus memperkenalkan 
sang bayi kepada masyarakat.

Sebelum diadakannya Upacara 
Turun Mandi ini, biasanya si bayi belum 
boleh dibawa main keluar rumah. Namun 
para tetangga tetap bisa melihat si bayi 
tersebut dengan mendatangi langsung 
ke rumahnya.

Upacara Turun Mandi ini digelar 
di sungai (batang aia), dengan prosesi 
arak-arakan oleh masyarakat setempat. 
Upacara ini sendiri hanya bisa dilaksanakan 
di Batang Aia atau Sungai.

Untuk usia anak yang sudah di-
bolehkan dibawa turun mandi, tidak 
terlalu terikat dengan hitungan hari, 
minggu atau bulan. Biasanya acara ini 
digelar ketika anak sudah berumur 2 
minggu – 2 bulan. Namun bisa juga 
lebih cepat.

Balimau

Istilah ini mungkin tidak terlalu 
asing bagi kita, terlebih bagi orang-orang 
yang tinggal di Sumatera, karena tradisi 
Balimau ini sudah dipakai oleh banyak 
daerah dalam acara-acara tertentu.

Di Bumi Minangkabau, tradisi 
Balimau ini biasanya dilakukan men-
jelang datangnya Bulan Ramadhan. 
Sehari sebelum masuk bulan puasa, 
semua masyarakat tanpa terkecuali, 
akan beramai-ramai turun ke sungai 
untuk melakukan upacara mandi Balimau 
dengan tujuan membersihkan diri dalam 
rangka menyambut datangnya bulan suci.

Selain membersihkan diri dengan 
cara mandi, tradisi ini juga bertujuan untuk 
saling bermaaf-maafan kepada sesama 
agar batin dan hati selalu bersih dalam 
menjalankan ibadah puasa nantinya dan 
begitu untuk seterusnya.

Tabuik

Pernah dengar Pesta Tabuik? 
Perayaan Tabuik sebenarnya merupakan 
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tradisi masyarakat Pariaman, sebuah 
daerah di provinsi Sumatera Barat. Pe-
rayaan ini dilakukan untuk memperingati 
meninggalnya cucu Nabi Muhammad 
saw, yaitu Hasan dan Husein. Prosesi 
upacara ini biasanya berlangsung selama 
satu minggu dengan perayaan puncak 
yang dinamakan Hoyak Tabuik, yang 
dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram 
setiap tahunnya.

Pada puncak perayaan Tabuik 
ini biasanya masyarakat dari seluruh 
penjuru Sumatera Barat akan memenuhi 
Kota Pariaman untuk ikut menyaksikan 
Hoyak Tabuik.

Tidak hanya masyarakat dari Su-
matera Barat saja, namun mereka yang 
menyaksikan prosesi Pesta Tabuik bahkan 
juga datang dari luar negeri. Event tahunan 
Kota Pariaman ini memang selalu dinanti 
setiap tahunnya.

Makan Bajamba

Tradisi Makan Bajamba ini 
diperkirakan masuk ke daerah Sumatera 
Barat seiring dengan masuknya Islam ke 
Tanah Minangkabau pada abad ke-7. Maka 
tidak heran banyak adab dalam Makan 
Bajamba yang sesuai dengan syariat Islam.

Makan Bajamba yang juga sering 
disebut Makan Barapak ini, adalah sebuah 
tradisi yang sampai sekarang masih 

dilakukan oleh masyarakat Minang-
kabau. Prosesi Makan Bajamba adalah 
acara makan bersama di sebuah tempat 
yang luas, bisa juga di dalam Masjid, 
dan biasanya dilakukan pada hari besar 
Islam, upacara adat atau acara-acara 
penting lainnya.

Pacu Jawi

Jika di daerah Madura ada yang 
dinamakan Karapan Sapi, maka di Su-
matera Barat ada juga tradisi unik yang 
dilakukan yaitu Pacu Jawi. Pacu Jawi 
merupakan tradisi unik yang berasal 
dari masyarakat Tanah Datar khususnya 
masyarakat di kecamatan Sungai Tarab, 
Rambatan, Limo Kaum, dan Pariangan. 
Selain itu Pacu Jawi juga dilaksanakan 
di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota 
dan Payakumbuh.

Sekilas, Pacu Jawi memang mirip 
dengan Karapan Sapi di Madura, namun 
yang membedakan keduanya adalah 
lahan yang digunakan. Jika Karapan Sapi 
menggunakan sawah yang kering, maka 
Pacu Jawi di Minangkabau menggunakan 
sawah yang basah dan berlumpur.

Selain itu untuk mempercepat 
lari sapi, joki Pacu Jawi tidak menggu-
nakan tongkat seperti Karapan Sapi, 
mereka biasanya menggigit ekor sapi. 
Unik bukan?

9 Pacu Itiak

Pacu Itiak atau Balapan Itik, me-
rupakan salah satu tradisi unik yang 
berasal dari daerah Payakumbuh dan 
Limapuluh Kota. Event Pacu Itiak ini 
biasanya dilaksanakan di 11 tempat 
berbeda di Kota Payakumbuh dan Ka-
bupaten Limapuluh Kota.

Aturan perlombaan Pacu Itiak 
ini adalah dengan melemparkan Itiak 
sehingga Itiak pun terbang menuju garis 
finish. Itiak yang paling cepat mencapai 
garis finish tentu akan dinyatakan sebagai 
pemenang. Adapun jarak tempuh satu 
lintasan Pacu Itiak ini biasanya sepanjang 
800 meter. (Yulia Gumay)
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Kegiatan Imlek Nasional 2021 hari 
ini, Sabtu pagi (20/2/2021) dilangsungkan 
secara virtual dan dihadiri Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) dari Istana Kepresidenan, 
Bogor, Jawa Barat. Selain Presiden, Wakil 
Presiden K. H.  Ma’ruf Amin juga ikut hadir  
dalam kegiatan ini.

Tamu undangan yang hadir secara 
virtual di antaranya,  Wakil Presiden ke-
enam Tri Sutrisno, Kepala Lembaga Tinggi 
Negara, Menteri Indonesia Kabinet Maju, 
Gubernur DKI Jakarta, Pemimpin Ormas 
Besar Keagamaan, Tokoh Politik dan para 
Duta Besar Negara Sahabat. Kegiatan 
Imlek Nasional 2021, disiarkan langsung 
oleh EL JOHN TV dan dua stasiun tv lain 
yakni Kompas TV dan DAAI TV

Kali ini, Imlek Nasional me ngambil 
tema “Untukmu Negeri, Kami Berbakti 
dan Peduli”.  Tahun ini, Imlek 2572 Kongzili 
menandakan masuknya tahun dengan 
Shio Kerbau Logam.

Presiden mengatakan ke kuatan, 

HADIRI KEGIATAN IMLEK NASIONAL 2021 SECARA VIRTUAL, 
PRESIDEN AJAK SEMUA PIHAK 
BERSINERGI ATASI PANDEMI

keberanian, keteguhan dan kedisiplinan ker-
bau harus ditunjukan untuk menyelesaikan 
tantangan yang ada yakni krisis saat ini.

“Selamat Hari Raya  Imlek  2572, 
selama memasuki tahun baru kerbau  di 
tahun 2021, tahun yang mestinya penuh 
kekuatan besar, tahun yang penuh keber-
anian, keteguhan dan kedisiplinan. Tahun 
yang menguatkan kesetiaan kita kepada 
bangsa dan negara. Dan semoga di tahun 
baru ini, kita bangsa Indonesia berhasil 
menghadapi tantangan yang ada dan 
mencapai tujuan kita yaitu kemajuan-ke-
majuan yang signifikan,” kata Presiden 
dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Pre siden 
mengajak semua pihak untuk bersama-sama 
mengatasi krisis yang dihadapi ini,  baik dari 
sisi kesehatan maupun ekonomi. Untuk 
sisi ekonomi, dibutuhkan kestabilan sosial 
dan politik untuk meningkatkan  daya beli 
masyarakat.

Menurut Presiden upaya tersebut 

bukan hanya semata tugas pe merintah 
atau pun otoritas jasa keuangan, namun 
juga tugas bersama termasuk dunia usaha.

“Kuncinya adalah keber samaan, 
gotong royong sebagai bangsa besar, 
saya berharap di tahun kerbau ini kita 
secara bersama-sama, bergotong royong 
bisa menggerak an kekuatan besar kita, 
keberanian kita serta kedisiplinan kita 
untuk melakukan lompatan-lompatan 
dan terobosan-terobosan baru dalam 
melakukan langkah-langkah be rani agar 
kita bisa terlepas dari krisis kesehatan dan 
perekonomian, agar kita bisa mencuri start 
lebih awal dibandingkan dengan ne gara-
negara lain,” ujar Presiden.

Sementara itu,  Ketua Panitia  Imlek 
Nasional Gandi Sulistiyanto mengatakan 
sejak era reformasi,  Tahun Baru Imlek telah 
membuka ruang bagi masyarakat Tionghoa,  
bahwa perayaan tahun tersebut bukan 
hanya sebagai peringatan keagamaan 
maupun budaya,  namun juga  sebagai  
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momentum untuk terus berkontribusi 
bagi negeri ini, melalui beragam cara, 
minat dan profesi.

“Tahun ini kebersamaan hadir dalam 
wujud yang berbeda yakni melalui niat tulus 
kita memutus mata rantai penyebaran 
pandemi. Pada awal tahun lalu 2020 saat 
dimulainya pandemi menyerang negeri 
kita, kepedulian dari kawan-kawan yang 
tergabung pengusaha peduli NKRI dan 
Kamar Dagang Indonesia atau KADIN antara 
lain diwujudkan melalui bahan pangan, 
peralatan kesehatan seperti ventilator, 
alat pelindung diri, alat testing dan masker 
yang telah disebarkan ke penjuru negeri 
semenjak pandemi ini terjadi,” kata Sulis-

tiyanto dalam membacakan laporannya.
Pada kesempatan tersebut dia juga 

mengapresiasi masyarakat Tionghoa yang 
menjalankan imbauan pemerintah untuk 
tetap menjalankan protokol kesehatan.

 “Apresiasi tertinggi kepada 
masyarakat Tionghoa yang menjalan kan 
imbauan pemerintah dan ajakan panitia 
juga untuk memperingati tahun ini dalam 
masa nuansa kesederhanaan, menghindari 
aktivitas publik maupun kerumunan,” 
pungkasnya.

Kegiatan Imlek Nasional 2021 diisi 
oleh pertunjukan nyanyian yang dibawakan 
oleh Aurora Maica Madura (cucu Presiden 
Gus Dur) dan Helena serta puisi yang 

dibawakan Inayah Wahid (Putri Bungsu 
Presiden Gus Dur).

Dalam kegiatan Imlek ini juga 
dilakukan doa yang dihadiri  pemuka 
agama dari lima agama  dan  dipimpin 
oleh Persatuan Muslim Tionghoa Indo-
nesia. (Sigit)
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Ketua Umum Himpunan Ke-
rukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal 
(Purn) Dr Moeldoko melantik Pengurus  
DPD HKTI Provinsi Sulawesi Tengah 
(Sulteng) masa bakti 2019-2024 pada 
Jumat 26 Februari 2021. Acara pe-
lantikan dilangsungkan secara luring 
dan daring.

Untuk acara luring diseleng-
garakan di kantor DPP HKTI di Jl. Taman 
Lawang No.1, Menteng, Jakarta Pusat 
dan dihadiri pengurus DPD HKTI Provinsi 
Sulteng dan tamu undangan dengan 
jumlah terbatas serta menerapkan pro-
tokol kesehatan.

Pembacaan  Surat Keputusan 
(SK) DPP-HKTI,  yang dibacakan  Sekjen 
DPP HKTI Mayjen Tni (Purn) Bambang 

RESMI DILANTIK, KETUM MOELDOKO MINTA DPP 
HKTI SULTENG PERKUAT KONSOLIDASI

Budi Waluyo, S. Sos. M.si. mengawali acara 
pelantikan ini. Setelah itu,  dilanjutkan 
dengan pembacaan  lampiran SK DPP 
HKTI  yang dibacakan oleh Ketua Bidang 
OKK HKTI Handoko, ST.

Selanjutnya,  Pembacaan Nas-
kah Pelantikan dan Ketua Umum DPP 
HKTI di hadapan pengurus yang hadir, 
di antaranya DR. dr. Delis Julkarson 
Helhi, MARS  (Ketua DPD HKTI Provinsi 
Sulteng), H. Ansar, SP, M.Si (Sekretaris), 
Mody Dewi (Bendahara) serta sejumlah 
pengurus di Bidang OKK (Organisasi 
Keanggotaan dan Kaderisasi)

Setelah pembacaan naskah 
pelantikan, Ketua Umum DPP HKTI 
menyerahkan Petaka HKTI kepada Ketua 
DPD HKTI Provinsi Sulteng. Penyerahan 

Petaka ini,  menandakan resminya pe-
lantikan Pengurus DPD HKTI Provinsi 
Sulteng masa bakti 2019-2024.

Dalam sambutannya,  Ketua 
Umum DPP HKTI Jenderal (Purn) Dr 
Moeldoko mengucapkan selamat ber-
tugas  kepada pengurus DPD HKTI 
Provinsi Sulteng yang resmi dilantik.

Ada beberapa arahan yang 
di sampaikan Moeldoko  dalam sam-
butannya  ini, di antaranya pengurus baru 
diminta untuk memperkuat konsolidasi 
ke  tingkat kecamatan, kelurahan, desa  
hingga ke level  Gapoktan (Gabungan 
Kelompok Tani). Hal ini penting, ka-
rena tanpa Gapoktan, HKTI tidak dapat 
berkontribusi lebih banyak.

Selain itu, Moeldoko yang juga 
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sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini,  
berharap pengurus DPD HKTI Provinsi 
Sulteng dapat  menjalin hubungan yang 
intens kepada Bank-bank pemberi Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) untuk membiayai 
proses pertanian yang dilakukan para 
petani. Data yang diperoleh Moeldoko, 
ada Rp50 triliun yang disiapkan oleh 
Bank untuk KUR,  namun hingga saat 
setengah dari dana tersebut belum 
terserap.

“Anda sekarang  Bupati Morowali 
Utara, dengan menjadi Ketua DPD HKTI 
di Sulawesi Tengah  tidak lama lagi akan 
menjadi Gubernur, kalau pekerjaan anda 
di HKTi dilakukan secara optimal, karena 
apa, karena masyarakat kita berada di 
situ, masyarakat kita berada di sektor 
paling bawah yaitu di pertanian.,” kata 
Kepala Staf Kepresidenan ini.

“Jadi kalau pertaniannya di-
sentuh dengan baik dan bagaimana 
caranya dioperasionalkan, khususnya 
yang berkaitan dengan capital. Segera 
hubungi BRI, BNI, Himbara itu punya 
program untuk KUR. Coba cari skema 
yang terbaik bagaimana,” tambahnya.

Tak hanya itu, pengurus DPD 
HKTI Provinsi Sulteng juga diminta untuk 
memanfaatkan teknologi pertanian yang 
dapat  melahirkan produk pertanian yang 

unggul, memanfaatkan platform digital 
dalam hal pemasaran produk pertanian 
di daerah,  serta mengajak pemuda di 
Sulteng menjadi petani milenial

“Ekosistem pertanian ini panjang, 
mulai dari riset benih, berikutnya proses 
tanam, berikutnya proses panen, pasca 
panen sampai dengan market, itu proses 
ekosistem pertanian. Di situlah, milenial 
bisa berperan dengan baik. Jadi tolong 
memaknai pertanian itu lebih luas bukan 
hanya berlumpur-lumpur. Ini sering saya 
katakan agar apa, agar anak-anak muda 
kita diberikan peran yang sangat baik 
dalam konteks pertanian,” ujar mantan 
Panglima TNI ini.

Ketua DPD HKTI Provinsi Sulteng 
DR. dr. Delis Julkarson Helhi, MARS    
mengucapkan terima kasih kepada 
Ketua Umum DPP HKTI yang mem-
berikan kepercayaan kepada pengurus 
baru DPD HKTI Provinsi Sulteng. Dokter 
Delis menegaskan, jajarannya jajarannya 
siap menjalankan arahan  Ketua Umum 
untuk meningkatkan sektor pertanian 
dan mensejahterakan petani.

“Pertama adalah kami akan 
segera  membentuk semua struktur di 
tingkat kabupaten, habis itu melakukan 
konsolidasi, kabupaten juga melakukan 
konsolidasi sampai ke tingkat Gapoktan 

yang ada di kecamatan maupun desa,” 
kata Bupati Morowali Utara yang baru 
terpilih ini saat diwawancarai tim liputan 
EL JOHN News usai acara pelantikan.

“Yang kedua bagaimana kami 
menjalin kemitraan dengan mitra-mitra 
yang lain, yang strategis dalam rangka 
menguatkan petani, seperti perbankan 
untuk memberikan permodalan bagi 
petani, kemudian mengoptimalkan 
teknologi dengan melibatkan MTani 
dan pihak-pihak yang lain yang di-
mungkinkan untuk mengoptimalkan 
dan meningkatkan hasil pertanian dan 
tentunya hasil akhirnya meningkatkan 
kesejahteraan petani,” lanjutnya.

Dokter Delis mengajak  jajarannya 
untuk menjadikan pelantikan sebagai 
momentum meningkatkan semangat 
demi kemajuan sektor pertanian di 
Sulteng.

“Pengurus yang hari ini dilantik, 
pengurus DPD HKTI Provinsi Sulawesi 
Tengah yang hari ini dilantik, kiranya 
pelantikan hari ini menjadi motivasi 
bagi kami segenap pengurus untuk 
bisa bekerja secara maksimal, kami bisa 
menjaga kekompakan dan bekerja keras 
tanpa pamrih dan tentunya berjuang 
bagi petani yang ada di wilayah Provinsi 
Sulawesi Tengah,” tutupnya.



                      24 - TRAVELCLUB - MARET 2021

serba serbi

Rubrik ini pernah menghantarkan
penulis Travel Club memenangkan

Juara I Anugerah Pewarta Wisata Indonesia 2015

Juara II Anugerah Pesona Bahari 2016
Piala Menteri Pariwisata RI

Berada pada ketinggian 1500 mdpl, serta menawarkan kecantikan 
panorama pegunungan, perbukitan, persawahan, keindahan tata 
kota, hamparan danau yang berkilau, serta kawanan embun yang 
menaungi pemukiman masyarakat di sana, maka pantaslah lokasi 

wisata ini dinamai Bukit Khayangan, Negeri di Atas Awan.

BUKIT KHAYANGAN
PESONA NEGERI

DI ATAS 
AWAN
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Julukan Negeri di Atas Awan me-
mang bukan hanya disemat-
kan pada objek wisata Bukit 
Khayangan saja, sebagaimana 

kita ketahui bahwa Indonesia yang 
kaya akan panorama perbukitan 
serta pegunungan tentu memiliki 
ratusan bahkan ribuan panorama 
Negeri di Atas Awan lainnya yang 
terbentang sepanjang nusantara, dan 
setiap panorama tersebut tentu juga 
memiliki keindahan dan kecantikan 
tersendiri yang patut kita syukuri 
dan pelihara bersama sebagai warga 
negara Indonesia.

Namun kali ini objek wisata 
yang akan saya tunjukkan kepada 
Anda dan sangat saya rekomendasikan 
untuk Anda kunjungi adalah wisata 
Bukit Khayangan.

Salah satu yang membuat 
perjalanan panjang serta melelahkan 
menjadi suatu hal yang menyenangkan 
bahkan kadang juga memicu rasa 
deg-degan tentu saja karena keinda-
han yang ditawarkan yang hanya bisa 
dilihat dari lokasi tersebut. Begitu 

juga dengan apa yang ditawarkan 
wisata Bukit Khayangan. Mari kita 
cek bersama keindahan apa saja yang 
ia tawarkan.

Nama objek wisata Bukit 
Khayangan memang belum terlalu 
santer terdengar di kalangan mas-
yarakat yang tinggal di luar Kota Su-

ngaipenuh atau Kabupaten Kerinci, 
bahkan juga di kalangan wisatawan 
yang rajin mengeksplor kecantikan 
alam Indonesia.

Sebagian besar wisatawan 
yang datang berkunjung ke Ka-
bupaten Kerinci dan Kota Su-
ngaipenuh, lebih kepada mereka 

                      26 - TRAVELCLUB - MARET 2021

tourism review

Su
m

be
r F

ot
o 

: in
ew

s.i
d

Sumber Foto : backpackerjakarta.com



yang suka berpetualang mendaki 
gunung serta jelajah alam lainnya, 
semisal air terjun atau danau. Na-
mun untuk Anda ketahui bahwa 
meluangkan sedikit waktu untuk 
mengunjungi Bukit Khayangan akan 
melengkapi perjalanan Anda ke-
tika mengeksplor Kerinci dan Kota 
Sungaipenuh.

Rute yang tidak terlalu sulit 
dan bisa dicapai dengan menggu-
nakan kendaraan bermotor atau 
mobil, tentu saja akan menghemat 
tenaga Anda dan Anda pun bisa 
beristirahat di dalam mobil selama 
perjalanan, lalu ketika sampai, mata 
Anda akan langsung dimanjakan oleh 
pemandangan alam yang sangat 
menakjubkan.

Anda benar-benar akan di-
buat seolah sedang berada di atas 
Khayangan, terutama jika Anda 
datang pada dua waktu yaitu saat 
matahari terbit dan terbenam. Ter-
lebih lagi jika kawanan embun sudah 
menghampar bak permadani, maka 
lengkaplah sudah bak berada di 

MARET 2021 - TRAVELCLUB - 27        

tourism review

sebuah Khayangan, Negeri di Atas 
Awan.

Wisata ini berlokasi di Desa 
Renah Kayu Embun, Kota Su-
ngaipenuh, Provinsi Jambi, jika Anda 
ingin menyaksikan kecantikan ma-
tahari terbit dan terbenam tanpa perlu 
bersusah payah menaiki gunung, dan 
perbukitan dengan berjalan kaki, 
maka Bukit Khayangan adalah re-
komendasi utama yang wajib Anda 
kunjungi. Di sini Anda akan disuguhi 
panorama lukisan hidup dengan gra-
dasi warna sunset dan sunrise yang 
sangat sempurna, sebuah karya dari 
Yang Maha Sempurna.

Adapun sajian utama peman-
dangan wisata Bukit Khayangan ini 
adalah hamparan Danau Kerinci yang 
meski tidak terlihat secara keseluru-
han karena terhalang perbukitan, 
namun tetap menampilkan pancaran 
keindahan, terutama saat diterpa 
cahaya matahari.

Lalu mata Anda juga akan di-
manjakan dengan pemandangan 
estetik ribuan hektar area persawahan 

yang terhampar luas serta perbukitan 
yang terbentang sejauh mata me-
mandang dan menjadikan wilayah 
Kota Sungaipenuh serta Kabupa-
ten Kerinci berada dalam kepungan 
bukit-bukit tersebut.

Selain itu, keindahan lainnya 
juga terlihat dari utara hingga timur, 
Gunung Kerinci yang menjulang ting-
gi, serta Gunung Tujuh menjadi daya 
tarik tersendiri sebagai pelengkap 
keindahan panorama Bukit Khaya-
ngan.

Tidak heran jika lokasi ini se-
ring digunakan sebagai tempat foto 
prewedding dengan background yang 
cantik. Banyak pilihan background 
yang tersedia ketika Anda mengam-
bil gambar di lokasi ini, Anda bisa 
memilih ingin berlatarkan Gunung 
Kerinci, Danau Kerinci, area per-
sawahan, perkotaan, atau perbuki-
tan yang berjejer indah mengelilingi 
area tersebut.

Akses perjalanan untuk men-
capai lokasi ini tidaklah sulit, ketika 
sampai di Kota Sungaipenuh, Anda 
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bisa melanjutkan perjalanan menuju 
arah selatan yaitu ke jalan Pelita I 
kemudian ke jalan Pelita. Dari titik 
ini Anda hanya perlu mengikuti jalan 
tersebut melewati perkampungan 
warga dengan jalan yang mengular 
dan diapit perbukitan serta rerum-
putan liar hingga menuju titik lokasi 
Bukit Khayangan.

Jika Anda baru pertama kali 
berkunjung ke Kota Sungaipenuh dan 
belum terlalu memahami rutenya, 
lebih disarankan untuk menyewa 
jasa guide, agar waktu perjalanan 
Anda juga lebih hemat tanpa banyak 
waktu yang terbuang di jalan. 

Fasilitas 
Tidak hanya panorama keinda-

han yang ditawarkan di objek wisata 
Bukit Khayangan ini, namun di sini 
terdapat juga berbagai fasilitas yang 
memanjakan pengunjung se perti 
adanya toko-toko yang menjual 

berbagai oleh-oleh khas Kerinci 
dan Sungaipenuh. Oleh-oleh yang 
tersedia berupa makanan, minuman 
khas, aksesoris-aksesoris yang me-
rupakan hasil kerajinan tangan pen-
duduk setempat, serta berbagai jenis 
buah-buahan yang diolah sedemikian 
rupa menjadi makanan khas yang 
tidak didapatkan di daerah lain.

Bagi Anda yang ingin meng-
habiskan waktu lebih lama untuk 
menikmati pemandangan di Bukit 
Khayangan ini, Anda bisa juga menyewa 
penginapan yang terdapat tidak jauh 
dari lokasi objek wisata tersebut. Harga 
penginapan yang ditawarkan cukup 
beragam, namun tetap terjangkau.

Untuk urusan perut Anda juga 
tidak perlu khawatir, karena di sekitar 
penginapan, dan di pusat Kota Su-
ngaipenuh yang juga tidak terlalu jauh 
dari lokasi penginapan tersebut, ter-
dapat berbagai macam kuliner yang 
bisa Anda jajal kapan saja.

Jam Operasional
Anda bisa datang kapan saja ke 

lokasi objek wisata ini, karena dibuka 
selama 24 jam sehari, 7 hari sepekan. 
Ini tentu saja adalah kabar gembira 
karena Anda tidak perlu mengkhu-
suskan hari-hari tertentu untuk bisa 
menikmati keindahan wisata Bukit 
Khayangan ini.

Tiket Masuk
Untuk memasuki objek wisata 

Bukit Khayangan, wisatawan hanya 
dikenakan biaya sebesar Rp10.000/
motor. Sedangkan jika Anda datang 
dengan membawa mobil, maka Anda 
akan dikenakan biaya masuk sebesar 
Rp50.000 untuk 1 mobil.

Untuk hal ini, Anda perlu 
mengkonfirmasi lagi ketika akan 
berkunjung, karena biaya tiket masuk 
bisa saja berubah sewaktu-waktu. 
(Yulia Gumay)
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DESTINASI 
WISATA 
MALANG

Sebagai salah satu kota besar di Indo-
nesia, Malang yang menawarkan gaya 
hidup urban modern dengan ber pusat 
pada pertanian serta keindahan 

alamnya, memang patut dijadikan tujuan 
berwisata bagi Anda yang mengandrungi 
destinasi-destinasi wisata berbau alam.

Tidak hanya terkenal dengan icon 
wisata Gunung Bromo, namun kota yang 
terletak di Provinsi Jawa Timur ini, juga 
memiliki destinasi-destinasi wisata lainnya 
yang tidak kalah menarik untuk Anda coba.

Lokasi wisata instagramable view 
seperti Jodipan atau kampung warna-warni 
adalah salah satu tempat yang wajib Anda 
kunjungi ketika berwisata ke Malang. Atau 
jika Anda ingin merasakan sensasi memetik 
Apel langsung di kebunnya, juga bisa Anda 
coba di Bumi Arema ini. (Yulia Gumay)
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Penginapan
Penginapan di Kota Malang cukup beragam, dari homestay 

super murah, sampai hotel bintang lima semuanya tersedia. 
Anda cukup sesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan Anda 
selama liburan di Kota Malang. 

Penginapan di sini tidak hanya berada di pusat kota, 
Anda bisa menemukan penginapan yang letaknya tersem-
bunyi di tengah rimbunan pohon-pohon yang dekat dengan 
lokasi-lokasi wisata.

Di sini Anda juga bisa merasakan sensasi tidur ditemani 
nyanyian serangga lalu bangun tidur akan disambut dengan 
pemandangan hijau yang terhampar sejauh mata memandang.

Transportasi
Di Malang tersedia berbagai jenis transportasi yang bisa 

Anda sewa untuk mengunjungi lokasi-lokasi wisata. Mulai dari 
ojek, angkot, bus, sewa mobil pribadi hingga taksi. Jika Anda 
sedang melakukan solo traveling, Anda juga bisa menyewa 
motor untuk memudahkan Anda berpindah dari satu lokasi 

wisata ke lokasi lainnya.
Tapi jika Anda datang bersama rombongan, ten-

tu lebih efektif dan menghemat waktu, Anda lebih baik 
menyewa bus atau mobil pribadi. Dengan begitu Anda 
juga bisa lebih leluasa mengunjungi lokasi wisata tanpa 
merasa diburu waktu.

Wisata Kuliner
Berkunjung ke lokasi wisata, tentu tidak lengkap 

rasanya jika tidak mencicipi kuliner daerah setempat, apalagi 
jika daerah tersebut memiliki kuliner khas. Begitu juga saat 
Anda berkunjung ke Malang, Anda wajib menjajal kuliner 
khas daerah ini terutama Rawon.

Untuk mencicipi kuliner di daerah Malang, Anda bisa 
menemukannya di semua area wisata yang Anda kunjungi. 
Lokasi-lokasi tersebut sangat mudah ditemukan karena 
biasanya berada dalam satu area dengan tempat wisata.

Harga yang ditawarkan juga beragam, namun Anda 
tidak perlu khawatir karena Malang adalah salah satu kota 
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wisata dengan harga kuliner yang sangat terjangkau dan 
yang tidak kalah penting adalah cita rasa yang ditawarkan 
juga tidak mengecewakan lidah.

Pusat Belanja Oleh-oleh
Yang satu ini memang tidak boleh ketinggalan saat 

berwisata, terlebih jika Anda datang dari luar kota. Selain 
untuk menghadiahi keluarga, belanja oleh-oleh juga merupa-
kan satu hal yang bisa membantu meningkatkan ekonomi 
masyarakat setempat dan usaha-usaha kecil menengah yang 
masih merintis.

Untuk oleh-oleh, Kota Malang sangat terkenal dengan 
berbagai olahan keripik yang berbahan dasar buah-buahan 
segar. Pernah makan Keripik Apel? Mungkin terdengar agak 
asing ya, namun di Malang Anda bisa menemukannya dan 
menjadikan oleh-oleh buat keluarga dan teman-teman Anda.

Selain Keripik Apel, ada juga Keripik Nangka, Keripik 
Singkong, Keripik Tempe, berbagai macam olahan berbahan 
dasar Ubi Jalar, Apel Malang, Bakpao, Bakpia, dan berbagai 
jenis makanan lainnya.

Agar waktu liburan Anda tidak terbuang banyak hanya 
untuk mencari tempat belanja oleh-oleh, sebaiknya Anda men-
cari informasi terlebih dahulu sebelum berkunjung ke Malang. 
Tapi jika Anda pergi bersama rombongan dengan menyewa 
bus, biasanya supir bus sudah sangat hapal lokasi-lokasi di 
mana saja tempat penjualan oleh-oleh di Kota Malang.

Biasanya jika sudah belanja oleh-oleh, Anda akan kalap 
karena harga yang ditawarkan juga sangat murah. Salah satu 
tips agar Anda tidak perlu repot membawa sendiri oleh-oleh 
tersebut yang mungkin juga akan memakan tempat di bagasi 
mobil Anda, maka Anda bisa minta pihak toko mengirimkan 
oleh-oleh tersebut ke rumah Anda menggunakan jasa ekspedisi.

Budget
Rencana berwisata tentu tidak akan ketinggalan 

juga dengan perencanaan budget yang akan Anda bawa. 
Perhitungan budget ini sangat penting agar Anda pun bisa 
mengontrol pengeluaran selama berwisata.

Berwisata ke Malang, semestinya tidak membutuhkan 
budget yang begitu banyak, karena harga makanan, transpor-
tasi, hingga penginapan tergolong lebih murah dibandingkan 
dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Namun hal ini 
tentu kembali lagi kepada Anda, jika Anda ingin menginap 
di hotel-hotel mewah, lalu mencicipi makanan di restoran 
bintang lima, maka tentu saja Anda harus mengeluarkan 
budget yang lebih besar lagi.

Dan berikut kami ulas beberapa destinasi wisata Malang 
yang sedang hits di kalangan milenial yang menawarkan 
spot instagramable, cocok untuk menambah koleksi feeds 
Instagram Anda. Namun jangan lupa untuk selalu terapkan 
Protokol Kesehatan saat Anda mengunjungi lokasi wisata.
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Ketika memasuki lokasi Kampung warna-warni ini, 
hal pertama yang terpikirkan pastilah mengambil 
gambar. Ya, memang tidak lengkap rasanya jika 
tidak mengabadikan pemandangan cantik ini 

melalui lensa kamera. 
Pemandangan indah di lokasi ini dulunya me-

rupakan perkampungan kumuh di pinggiran Kali Brantas. 
Namun setelah direnovasi menjadi Kampung Warna-warni, 
kampung ini sama sekali tidak menyisakan penampakan 
kumuh yang biasanya disertai bau tidak sedap. Malah 
sekarang sangat ramai dikunjungi wisatawan yang datang 
dari daerah setempat maupun dari luar kota.

Kampung Warna-warni ini berada di dua wilayah 
yang dipisahkan oleh Kali Brantas, yaitu kampung Jodipan 
dan Kampung Tridi. Namun Anda tetap bisa mengunjungi 
keduanya, karena kedua kampung tersebut dihubungkan oleh 
satu jembatan kaca yang telah diresmikan penggunaannya 
oleh pemerintahan setempat pada 9 oktober 2017 lalu.

Untuk bisa mengambil gambar di atas jembatan 
kaca ini, Anda tentu harus sedikit bersabar menunggu 
antrian karena pengunjung datang dari dua arah, yaitu 
Kampung Jodipan dan Kampung Tridi, sementara luas 
jembatan tidak terlalu memadai untuk menampung ba-
nyak pengunjung yang naik secara bersamaan, terlebih 
jika Anda berkunjung saat akhir pekan.

Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena spot foto 
instagramable  tidak hanya berada di jembatan kaca, namun 
di setiap gang, setiap sudut rumah-rumah warga yang Anda 
lalui merupakan spot foto yang memiliki keunikan tersendiri.

Terdapat lorong payung, lorong topeng, spot-spot 
foto di pinggiran sungai, dinding-dinding dengan warna 
mencolok dan mural yang unik, ayunan, serta banyak lagi 
gapura-gapura lainnya yang dihias sedemikian rupa dan 
bisa Anda jadikan background foto.

Jangan lupa siapkan outfit kece Anda untuk hasil 

foto yang maksimal. Karena background dari foto Anda 
adalah pemandangan warna-warni, jadi pastikan Anda 
memilih outfit dengan warna yang akan terlihat cantik 
ketika berpadu dengan warna-warni background.

Sediakan juga payung atau topi, karena lokasi 
yang Anda kunjungi merupakan area outdoor, jadi tidak 
ada salahnya untuk berjaga-jaga jika saja turun hujan. 
Topi bisa Anda gunakan ketika menunggu antrian foto di 
jembatan kaca yang biasanya cuaca di sana akan sangat 
menyengat saat siang hari.

Selain itu untuk fasilitas, di sini juga telah tersedia 
Mushalla, toilet, lahan parkir, bangku-bangku tempat 
beristirahat, juga tidak ketinggalan beberapa kios penjual 
makanan dan minuman yang dijamin bakal bikin Anda betah.

Harga Tiket Masuk
Anda mungkin tidak akan percaya bahwa untuk 

harga tiket masuk ke Kampung Warna-Warni ini, Anda 
hanya akan dikenai harga sebesar Rp3.000 saja. Waaah, 
cukup murah bukan? Dengan Rp3.000 saja Anda sudah 
bisa menikmati spot foto sepuasnya.

Jam Operasional
Wisata Kampung warna-warni Jodipan buka 

setiap hari yaitu pada pukul 07.00 - 18.00 wib. Jadi Anda 
tinggal merencanakan saja kapan waktu yang tepat untuk 
berkunjung.

Lokasi
Berlokasi di Gang I, Jodipan, Blimbing, Kota Malang, 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Untuk lokasi tepatnya Anda 
bisa search menggunakan Google Map, atau jika sudah 
sampai di dekat area tersebut, Anda bisa bertanya pada 
penduduk setempat, mereka akan dengan senang hati 
menunjukkan lokasi yang Anda maksud.
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Berkunjung ke Negeri Sakura, Jepang, mungkin 
menjadi impian semua orang. Namun karena 
keterbatasan biaya, impian itu kadang hanya 
menjadi angan-angan saja.
Tapi kali ini Anda bisa mewujudkan impian 

tersebut dengan mendatangi The Onsen Hot Spring 
Resort untuk menikmati suasana alam seumpama 
sedang berada di Jepang.

The Onsen Hot Spring Resort  merupakan wisata 
pemandian air panas di daerah Batu, Malang, yang seka-
ligus menyediakan penginapan. Lokasi ini dibangun pada 
tahun 2016 lalu, dan grand opening-nya diselenggarakan 
pada Januari 2018, yang sebelumnya sudah dilakukan 
soft launching  pada tahun 2017.

Kehadiran wisata dengan konsep bangunan 
Jepang ini langsung mendapat sambutan hangat dari 
para wisatawan baik itu dari daerah Malang, maupun 
wisatawan dari kota lainnya di Indonesia.

Kini Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang 
untuk jauh-jauh mengunjungi Negara Jepang, karena 
semua sensasinya bisa Anda rasakan di The Onsen Hot 
Spring Resort.

Di sini Anda bebas mengambil gambar di semua 
spot foto bernuansa Jepang. Anda juga bisa berfoto 
menggunakan Kimono atau pakaian khas Jepang. Namun 
untuk yang satu ini, tentu Anda harus membayar sewa di 
luar biaya yang Anda bayarkan pada saat masuk. Harga 
sewa Kimono sekitar Rp150.000/2 jam pemakaian.

Selain itu, Anda juga bisa berendam di air panas 
yang konon katanya, air panas tersebut berasal dari 
sumber mata air Candi Songgoriti di mana air tersebut 
mengandung belerang yang sangat kaya akan mineral, 
dan tentunya sangat baik untuk kesehatan.

Fasilitas yang ditawarkan di The Onsen Hot 
Spring Resort cukup lengkap, mulai dari area parkir 
yang sangat luas, toilet, tempat ibadah serta free wifi. 
Jika Anda memilih untuk menginap, di sini juga sudah 
tersedia beberapa villa yang bisa Anda sewa dengan 
harga yang beragam. Ada juga kamar bebas rokok serta 
penyewaan meeting room.

Harga Tiket Masuk
Jika Anda ingin menginap dan merasakan sensasi 

mandi air panas di The Onsen Hot Spring Resort  Songgoriti 
ini, Anda harus membayar harga sebesar Rp3.000.000 
untuk 2 kamar dan Rp3.900.000 untuk 3 kamar.

Eitss tapi Anda tidak perlu khawatir jika tidak 
mempunyai budget sebesar itu. Anda tetap bisa menik-
mati keindahan The Onsen Hot Spring Resort  ini atau 
sekedar ingin berjalan-jalan menikmati suasana ala-ala 
Negeri Sakura, Anda cukup membayar harga tiket masuk 
sebesar Rp50.000/orang. Dari tiket tersebut, Anda akan 
mendapatkan voucher minuman sebesar Rp40.000, 
yang bisa Anda tukarkan di restoran yang ditunjuk. Jadi 

saat makan di restoran, dan Anda memesan minuman dengan 
harga Rp.40.000 atau di bawah harga tersebut, maka Anda 
cukup menukarkannya dengan voucher yang Anda dapat saat 
membayar tiket masuk. Jdi voucher-nya jangan sampai hilang, ya!

Selain itu, meski tidak menginap, namun jika Anda 
berencana untuk menikmati berendam di pemandian air panas, 
Anda cukup membayar dengan harga sebesar Rp100.000/orang.

Jam Operasional
The Onsen Hot Spring Resort buka setiap hari mulai 

pukul 10.00-18.00 wib untuk wisatawan yang hanya ingin sekedar 
berkunjung menikmati suasana The Onsen. Sementara untuk 
pengunjung yang menginap, buka 24 jam.

Khusus pemandian air panas untuk umum, dibuka setiap 
hari mulai pukul 15.00 – 18.00 WIB.

Lokasi
Berlokasi di Jl. Arumdalu No.98, Songgokerto, Kec. 

Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Berdekatan dengan dengan 
daerah Songgoriti. Dari alun-alun Batu wisata The Onsen ini 
hanya berjarak sekitar 5km. Namun jika kamu merasa kesulitan 
mencari alamat tersebut kamu bisa melihat rute perjalanan di 
Google Maps dengan mengetik “The Onsen Hot Spring Resort”.

Sumber Foto : www.yuliagumay.id
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Ada cerita unik dibalik penamaan lokasi wisata 
Coban Rondo ini. Terletak di dalam Kawasan 
hutan, wisata dengan cuaca yang cukup sejuk ini 
ternyata memiliki arti dan cerita yang cukup mistis, 

di mana Coban berarti Air Terjun, sementara Rondo artinya 
Janda. Dengan begitu Coban Rondo berarti Air Terjun Janda.

Legenda ini sudah berkembang secara turun-temurun 
di masyarakat setempat, dan mereka mempercayai bahwa 
air terjun yang terletak di Kecamatan Pujon, Kabupaten 
Malang ini berawal dari kisah sepasang pengantin baru 
bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan suaminya 
Raden Baron Kusuma dari Gunung Anjasmara. Setelah 
usia pernikahan mereka mencapai 36 hari, Dewi Anjarwati 
mengajak suaminya berkunjung ke Gunung Anjasmara. 
Meski kedua orangtuanya melarang untuk pergi, namun 
mereka berdua tetap melanjutkan perjalanan mereka. 

Di tengah perjalanan, pasangan suami istri itu 
bertemu dengan Joko Lelono yang asal usulnya tidak jelas 
dan kemudian terpikat dengan kecantikan Dewi Anjarwati 
lalu berusaha untuk merebutnya dari tangan Raden Baron. 
Perkelahian pun tidak bisa dihindarkan, Raden Baron lalu 
meminta agar Dewi Anjarwati disembunyikan di tempat 
yang ada air terjunnya. Sementara itu, perkelahian sengit 
selama tiga hari tiga malam masih berlanjut antara Joko 
Lelono dan Raden Baron, hingga akhirnya kedua laki-laki 
tersebut meninggal, dan sejak saat itulah Dewi Anjarwati 
berstatus janda atau rondo yang menjadikan air terjun 
tersebut bernama Coban Rondo.

Benar atau tidaknya legenda tersebut, namun hal 
ini tetap harus kita apresiasi sebagai legenda cerita rakyat 
yang menjadi ciri khas budaya Indonesia.

Meski berada di tengah-tengah hutan, namun tidak 
sulit untuk mencapai lokasi wisata ini. Dari gerbang utama 
pintu masuk, pengunjung cukup memacu kendaraan sesuai 
arahan petugas pintu masuk sekitar empat kilometer. Perlu 

diketahui bahwa jalanan di sini memang agak meliuk-liuk jadi 
sangat diperlukan kehati-hatian, terlebih jika Anda berkunjung 
pada saat musim hujan.

Sesampainya di lokasi parkir kendaraan, Anda tinggal 
berjalan sekitar 200 meter untuk menemukan air terjun dengan 
ketinggian lebih dari 75 meter itu. Dari area parkir menuju lokasi 
air terjun, Anda akan menemukan mushalla, toilet serta maps 
yang menunjukkan gambaran peta Kawasan Wisata Coban 
Rondo tersebut.

Objek wisata air terjun ini pertama kali diresmikan 
sebagai objek wisata alam pada tahun 1980. Sumber air terjun 
ini berasal dari mata air yang berada di sisi lereng Gunung Kawi, 
yaitu Mata Air Cemoro Mudo.

Tidak hanya pemandangan air terjun, dalam kawasan 
hutan ini terdapat berbagai wisata lainnya yang bisa Anda 
nikmati cukup dengan satu kali membayar biaya tiket masuk 
di gerbang utama.

Anda bisa mencoba bermain di dalam Labirin, mema-
nah, menembak, camping ground, outbond, flying fox, sepeda 
gunung, hingga menikmati berbagai kuliner yang tersedia di 
sekeliling area parkir.

Harga Tiket Masuk
Untuk semua destinasi yang ditawarkan, Anda cukup 

membayar tiket masuk sebesar Rp35.000 saja untuk weekday 
(Senin-Jum’at) dan Rp40.000 untuk weekend. (Sabtu-Minggu)

Jam Operasional
Kawasan Wisata Coban Rondo ini buka setiap hari, 

mulai dari pukul 07.00-17.00 wib. Yuk rencanakan liburan 
Anda dari sekarang!

Lokasi
Jalan Coban Rondo Krajan, Kecamatan Pujon, Malang, 

Jawa Timur. Gunakan Google Maps untuk lokasi yang lebih akurat.

Sumber Foto : www.yuliagumay.id
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Liburan ke Malang memang belum lengkap 
rasanya jika tidak mencicipi buah khas dari daerah 
tersebut yaitu, Apel Malang. Alih-alih membelinya 
di toko, Anda bisa mencicipi bahkan menikmati 

Apel Malang sepuasnya dengan mendatangi langsung 
perkebunan Apel milik warga tersebut.

Hal ini tentu sangat menarik minat wisatawan 
untuk tahu langsung bagaimana cara memetik Apel 
dan bahkan wisatawan juga diperkenankan membawa 
pulang Apel-apel hasil petikannya loh. Eits, untuk yang 
satu ini, syarat dan kentuan berlaku.

Di kebun milik warga lokal yang berlokasi di Kota 
Batu ini, ada beberapa jenis Apel yang dibudidayakan, 
di antaranya adalah Apel Manalagi, Apel Granny Smith, 
Rome Beauty, Apel Anna dan Wanglin. Setiap kebun 
memiliki jenis Apel yang berbeda, jadi Anda tidak perlu 
takut kehabisan pilihan. Tiap jenis Apel ini memiliki rasa 
dan tekstur daging yang berbeda-beda pula.

Berikut ini beberapa lokasi wisata Petik Apel 
yang bisa Anda kunjungi:

Wisata Petik Apel Agro Rakyat
Tempat wisata Petik Apel ini hanya memiliki 

4 dari 5 jenis Apel yang umumnya ditanam, kecuali 
Apel Granny Smith. Untuk menuju ke lokasi ini, Anda 
membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Kota Malang.

Untuk tiket masuk, Anda dikenai biaya sebesar 
Rp25.000 saja dan bila ingin membawa pulang Apel 
yang Anda petik, cukup menambahkan biaya sebesar 
Rp12.000/kg.

Perkebunan Apel yang berlokasi di jl. Raya 
Sidomulyo, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Jawa Timur 
ini buka pada pukul 07.00 - 18.00 wib setiap hari.

Wisata Petik Apel Mandiri
Lokasi wisata Petik Apel yang satu ini merupakan 

tempat paling ramai dikunjungi oleh para wisatawan 
dibandingkan dengan perkebunan lainnnya. Di sini 
Anda akan menemukan jenis Apel yang manisnya 
sudah terjamin. Wah, jadi pengen coba nih.

Untuk menikmati Apel sepuasnya di sini, Anda 
cukup membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 saja 
dan Rp40.000 untuk membawa hasil petikan Apel 
per kilo nya.

Berlokasi di jl. Raya Junggo No.33, Tulungrejo, 
Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, Wisata Petik Apel 
Mandiri ini, buka pukul 07.00 - 17.00 wib setiap hari.

Agro Wisata Petik Apel Kelompok Tani Makmur 
Abadi (KTMA)

Selanjutnya, ada lagi Agro Wisata Petik Apel 
Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA). Lokasi ini bisa 
Anda kunjungi kapan saja, karena pengelola telah 
menyediakan area lahan pohon Apel yang dikhususkan 

untuk wisatawan alias tidak tergantung musim.
Setelah lelah memetik Apel, di sini Anda bisa ber-

istirahat di gazebo-gazebo yang telah disediakan. Selain 
itu juga terdapat Mushalla untuk beribadah serta toilet. 

Harga tiket masuk di Agrowisata ini sekitar Rp20.000/
orang saat weekdays dan Rp25.000 pada saat weekend.

Dengan harga segitu, Anda tidak hanya bisa me-
metik Apel dan makan sepuasnya, namun juga mendapat 
welcome drink. Untuk membawa hasil petikan Apel, Anda 
harus membayar sebesar Rp20.000/kg.

Selain itu, di sini Anda juga bisa menikmati be berapa 
fasilitas berbayar lainnya, seperti memeras susu sapi, be-
berapa permainan anak dan outbond. Wah, seru sekali ya!

Agro Wisata Petik Apel Kelompok Tani Makmur 
Abadi ini berlokasi di Jl. Pangeran Diponegoro No.24, 
Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Buka pada 
pukul 07.00 - 18.00 wib, setiap hari.

Sumber Foto : hot.liputan6.com

Sumber Foto : www.terakota.id
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Berjalan di tengah lautan rasanya 
adalah hal mustahil yang bisa 
dilakukan, tapi tidak jika Anda 
berkunjung ke Pantai Ngur-

tafur yang terkenal dengan lautan 
terbelah. Di sini Anda akan disuguhi 
sensasi luar biasa, berjalan menyusuri 
pasir putih di laut Maluku Tenggara.

Pantai yang terbilang cukup unik 
ini, memang tengah menjadi salah satu 
daya tarik wisata bahari di daerah Ma-
luku Tenggara. Ketika pantai-pantai lain 
hanya menyuguhkan keindahan dari 
pinggir pantai, namun Pantai Ngurtafur 
malah menawarkan sensasi unik dan 
menarik untuk dicoba, yaitu wisatawan 
bisa merasakan berjalan ke tengah-te-
ngah laut tanpa menggunakan kapal.

Bukan sulap juga bukan sihir, 

JELAJAH PANTAI NGURTAFUR RASAKAN SENSASI 
BERJALAN DI TENGAH LAUTAN

Sumber Foto : id.pinterest.com
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sesuai dengan namanya Pantai Ngur-
tafur yang mana Ngur artinya pasir 
sedangkan Tafur berarti timbul, jadi hal 
ini disebabkan adanya hamparan pasir 
yang timbul sepanjang 2 km, yang se-
olah membelah lautan. Hamparan pasir 
inilah yang kemudian dijadikan pijakan 
bagi para wisatawan untuk menyusuri 
lautan tanpa takut tenggelam.

Selain itu, hamparan air laut 
berwarna biru cerah akan menemani 
Anda menyusuri pasir putih, sehingga 
Anda dijamin tidak akan jenuh meski 
hanya berjalan-jalan saja.

Jika beruntung, Anda pun akan 
disuguhi pemandangan lainnya yang tak 
kalah cantik, yaitu kehadiran sekelompok 
burung bangau yang biasa bermain di 

sepanjang pasir pantai tersebut.  
Tidak hanya berjalan-jalan saja 

di sepanjang hamparan pasir, Anda 
tentu juga bisa merasakan kesegaran 
air laut dengan berenang atau melaku-
kan snorkeling untuk menikmati pe-
mandangan bawah laut. Namun untuk 
hal ini, diharapkan Anda membawa 
peralatan sendiri karena di lokasi ini 
belum terdapat tempat penyewaan 
alat-alat snorkeling. 

Lokasi
Pantai Ngurtafur ini berlokasi di 

wilayah Laut Banda, Pulau Woha yang 
merupakan bagian dari Kepulauan Kei, 
Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi 
Maluku, Indonesia.

Adapun rute untuk mencapai 
pantai ini jika Anda datang dari luar 
kota, Anda harus melalui Bandara Ka-
rel Sadsuitubun di Kota Langgur. Lalu 
dari Bandara lanjut menuju Pelabuhan 
Ohoi Debut, dan dari sini Anda harus 
menggunakan perahu sewaan untuk 
mencapai Pulau Woha. Perjalanan se-
kitar 30 menit, untuk mencapai lokasi 
Pantai Ngurtafur ini.

Tiket Masuk
Berwisata ke Pantai Ngurtafur 

tidak dikenai tiket masuk sama sekali. 
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Namun Anda harus menyiapkan uang 
untuk menyewa perahu dengan ki saran 
harga sekitar Rp1.000.000 untuk 1 pe-
rahu dengan kapasitas muatan sebanyak 
8 hingga 10 orang.

Jam Operasional
Pantai Ngurtafur dibuka se-

lama 24 jam sehari dan selama 7 hari 
seminggu. Namun jika Anda akan ber-
wisata ke pantai ini, tetap saja Anda 
harus mempertimbangkan waktu Anda 
berkunjung, mengingat laut tidak setiap 
saat surut, ada kalanya ketika laut pa-
sang, maka tentu saja Anda tidak akan 
merasakan sensasi menyusuri pasir 
putih yang membelah lautan. Waktu 
terbaik untuk berkunjung disarankan 
ketika Bulan April-Mei atau Bulan Ok-
tober-Desember.

Fasilitas
Untuk saat ini, fasilitas di Pan-

tai Ngurtafur memang belum terlalu 
memadai, bahkan belum ada apa-apa 
selain gardu pandang dengan tinggi 
3-4 meter yang bisa Anda gunakan 
untuk memandang dengan jelas liukan 
pasir putih Pantai Ngurtafur dan sebuah 
gazebo yang bisa Anda gunakan untuk 
beristirahat.

Karena kondisi tersebut, maka 
Anda disarankan untuk membawa per-
lengkapan seperti topi atau kacamata 
hitam agar Anda merasa nyaman ketika 
menyusuri pantai ini. Selain itu juga 
disarankan untuk membawa persediaan 
makanan dan minuman yang cukup 
selama berada di sana.

Meski fasilitas di pantai ini belum 
terlalu memadai, namun keindahan 

alam yang tersaji sudah cukup menjadi 
alasan untuk Anda datang berwisata 
dan mengabadikan pemandangannya 
melalui lensa kamera. (Yulia Gumay)
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Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) menegaskan penghapusan 
kredit bermasalah (non per-
forming loan/NPL) dari debi-
tur usaha menengah kecil dan 
mikro (UMKM) diserahkan ke 
masing-masih bank. Namun saat 
ini tidak ada alasan bagi bank 
untuk melakukan hal tersebut 
sebab telah diberikan sederet 
stimulus untuk mendorong lagi 
kinerja bank.

Saat ini memang belum 
terlihat kembali peningkatan kredit 
dari berbagai sektor. Namun de-
ngan stimulus yang telah ada saat 

BANKIR “CELENGAN SEMAR” 
DI BALIK “BUMI HANGUS” 
KREDIT BERMASALAH

ini tinggal menunggu meningkat-
nya kembali perekonomian.

Omar Abdalla, bankir senior, 
era tahun 80-an, pernah menga-
takan, bank not only follow the 
business, but bank should able to 
create business = bank tidak hanya 
mengikuti bisnis semata, tetapi 
juga bisa menciptakan bisnis.

Tidak seperti sekarang, 
banyak bankir yang hanya bisa 
bilang, hati-hati saja. Atau, bankir 
cap “Celengan Semar”. Lantainya 
lagi licin, tidak bisa untuk menari.” 
Ada pandemi COVID-19, Chief,” 
demikian katanya kepada Infobank.

Bankir cap “Celengen Semar” 
ini sikapnya super hati-hati. Sikap 
hati-hati tidaklah salah. Namun 
ciri utama bankir cap “Celengan 
Semar” ini - pekerjaannya asik 
membuat cadangan yang terlewat 
besar. Alasannya, waktu pembe-
rian kredit masa sebelumya tidak 
prudent dan risiko ke depan terlalu 
besar. Pendek kata itu sebagai 
pembatas manajemen lama dan 
manajemen baru.

Itu pula lingkaran para bankir 
seperti dipertahankan dari bankir 
yang itu-itu saja. Sebab, jika diganti 
dengan pendatang baru, maka 
mereka juga takut akan “dendam” 
dengan praktek “bumi hangus” 
yang sama. Contoh yang sedang 
dibicarakan di kalangan bankir 
adalah merosotnya laba bank-bank 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Semua memberi pencadangan di 
atas 20%. Bahkan, lebih dari itu. 
Lebih aman, katanya.

Tidak salah. Angka-angka 
Loan at Risk (LAR) yang tinggi (25% 
sampai 30%) menjadi satu alasan 
penting membentuk cadangan. 
Atau, alasan transformasi yang 
tampak keren dan sering terdengar 
akhir-akhir ini. Pokoknya, berbagai 
argumentasi diungkapkan ke me-
dia, kalau perlu cadangan besar 
seolah-olah besok akan “kiamat”.

Membuat cadangan besar 
juga tidak keliru, namun belakangan 
ini membuat cadangan tampaknya 
bukan semata-mata untuk antisipasi 
risiko yang lebih besar, melainkan 
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motif untuk dinikmati dikemudian 
hari. Sambil menyelam minum air.

Perilaku itu, menurut 
catatan Info Bank Institute tampak 
nyata di laporan keuangan bank 
yang habis membuat cadangan 
besar, selalu saja diikuti oleh pe-
ningkatan laba yang juga men-
dadak besar di tahun berikutnya. 
Pencadangan besar itu lalu di-
unduh menjadi laba, dampaknya 
tentu terhadap peningkatan bonus 
yang besar. Semua terasa indah.

 Bisa jadi bukan motif bo-
nus besar, tetapi bisa jadi juga 
kecenderungan dinilai berhasil 
mengelola bank dengan baik. Hal 
ini juga tidak salah, namun se-
jatinya bukanlah sikap profesional.

Lembaga Penjamin Sim-
panan (LPS) mencatat per Oktober 
2020, simpanan dengan jumlah 
di atas Rp5 miliar mengalami 
penurunan 1,1% atau 37 triliun 
menjadi Rp3.272 triliun, diban-
dingkan dengan bulan sebelumnya. 

Penurunan berlanjut pada 
November 2020, simpanan dengan 
tiering di atas Rp5 miliar turun 0,7 
persen atau Rp23 triliun menjadi 
Rp3.249 triliun, dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya. 

Terbaru, simpanan dengan 
tiering di atas Rp5 miliar per De-
sember 2020 menjadi sebesar 
Rp3.207 triliun. Jumlah tersebut 
turun Rp42 triliun atau 1,3 persen 
dibandingkan dengan bulan se-
belumnya. Adapun jumlah rekening 

simpanan pada bulan Desember 
2020 tumbuh 16,12 persen se-
cara yoy menjadi 350.324.950 
rekening. Apabila dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya, jumlah 
rekening perbankan naik 1,68 % 
dari bulan sebelumnya.

Simpanan dengan jumlah di 
atas Rp5 miliar menjadi porsi ter-
besar yakni 47,6 persen terhadap 
total simpanan sebesar Rp6.737 
triliun. Adapun nominal simpanan 
dari 109 bank umum mengalami 
kenaikan 0,53% dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya. 

 Kepala Eksekutif Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS), Lana 
Soelistianingsih menyebutkan 
meski simpanan dengan tiering 
di atas Rp5 miliar terpantau me-
ngalami penurunan sebesar -1,32%, 
tetapi secara tahunan tumbuh 
14,19% menjadi Rp3.207 triliun. 
Adapun simpanan dengan jumlah 
di bawah Rp100 juta mengalami 
peningkatan sebesar 2,76% dari 
bulan sebelumnya atau 8,06% 
menjadi Rp 954 triliun. 

Lebih dari itu akan disebut 
bankir hebat karena berhasil keluar 
dari jebakan Non Performing Loan 
(NPL) dan mampu mencetak laba 
besar, meski sebagian besar dari 
menjual “tulang-tulang” kredit 
yang sebelumnya “dibumi ha-
nguskan”. Strategi “bumi hangus” 
dan write-off  yang besar ini kini 
menjadi diskusi panas para bankir.

Catatan Info bank Institute 

selama 15 tahun berakhir ini, ada 
tidak adanya krisis atau Pendemi 
COVID-19, setiap pergantian mana-
jemen, pola “goreng-menggoreng” 
kredit bermasalah ini selalu ada. 
Perhatikan perolehan laba yang 
besar, seolah-olah prestasi mana-
jemen, padahal selama ini lebih 
banyak kontribusinya dari me-
mecah “Celengan Semar”.

Perlu disimak dengan 
baik, mengapa laba bank-bank 
mendadak naik setelah strategi 
“bumi hangus”. Sebaliknya juga, 
penurunan laba yang mendadak 

besar itu  tentu merugikan peme-
gang saham. Apakah laba bank 
turun benar-benar sedrastis itu 
atau hanya permainan akuntansi 
saja?

 Jujur, penurunan laba itu 
berakibat tergerusnya hak dividen 
pemegang saham. Jika itu bank 
negara, maka pertanyaannya; 
apakah ini potensi merugikan 
negara? Jika bank swasta, tentu 
pemegang sahamnya perlu tambah 
modal. Jika bank itu bank publik 
tentu merugikan investor publik.

Entahlah, yang pasti Otori-
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tas Jasa Keuangan (OJK) sebenar-
nya sudah memberikan kemudahan 
dalam memperlakukan kredit “ba-
tuk-batuk” ini. Apakah Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) perlu memeriksa 
lebih dalam atau  juga lebih tenang 
dengan pencadangan besar ini, 
karena banknya lebih aman. Le-
bih tahan banting dan tidak bikin 
masalah pengawasan?

Restrukturisasi kredit tahap 
II dari OJK memberi ruang bagi 
bank dan debitur yang masih pu-
nya propek dan cash flow. Bahkan, 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
mengizinkan upaya restrukturi-
sasi kredit sampai Maret 2022 dan 
karena itu seharusnya juga ikut 
membantu nasabah yang kesulitan 
akibar Pandemi COVID-19.

Kerja keras bankir dibutuhkan 
dan bukan malas dengan “tak-tik” 
hanya menjatuhkan seluruh kolek-
tibilitas kredit yang “batuk-batuk” 
dan kredit yang dicurigai akan 
“batuk-batuk” karena pekerjaan 
tim manajemen sebelumnya.

Langkah menjatuhkan kolek-
tibilitas secara sembarangan ini 
juga mempengaruhi tekanan pada 
perekonomian. Perusahaan-per-
usahaan yang harusnya masih hidup, 
tapi begitu dijatuhkan, maka akan 
tamatlah fungsi perusahaan itu 
menggerakan ekonomi menciptakan 
lapangan kerja dan meningkatkan 
daya beli.

Fenomena Lazy Bank
Pertumbuhan kredit saat ini 

merupakan yang paling rendah 
sejak krisis pada tahun 1998 dan 
tahun1999. Per Desember 2020 
kredit tumbuh minus 2,41%. Tentu 
dapat disimpulkan, kondisi sektor rill 
sedang lelah. Kerja keras fiskal yang 
diungkapkan Sri Mulyani Indrawati, 

Menteri Keuangan RI, belumlah 
membangunkan sektor rill.

Sebaliknya, bank sedang 
basah-basahnya diguyur likuiditas. 
Pertumbuhan dana pihak ketiga 
(DPK) mencapai 11,55%. Padahal, 
suku bunga acuan saat ini sudah 
yang terendah sepanjang sejarah 
Indonesia. Tidak pernah terjadi, 
suku bunga rendah mencapai 
level 3,75% seperti sekarang ini.

 Secara makro, suku bunga 
yang rendah dan tidak bisa men-
dorong kredit ini sama halnya 
mengidap liquidity trap = jebakan 
likuiditas. Menurut mazhab Keynes, 
liquidity trap, setiap penurunan 
suku bunga tidak mendorong 
konsumsi dan investasi.

Bisa jadi, situasi perbankan 
sekarang ini melanjutkan zona 
lazy bank. Lazy bank, menurut 
pengertian Infobank Institute 
adalah bank yang modalnya besar, 
loan to deposit ratio (LDR)-nya 
rendah, pencadangan besar, non 
performing loan (NPL) rendah, 
besar write-off, tetapi pelit dalam 
pemberian kredit.

Julukan “lazy bank” meng-
gambarkan suatu keadaan ketika 
bank lebih nyaman menikmati hasil 
kelolaan dananya di instrumen 
finansial, tetapi “malas” dalam 
menyalurkan kredit. Padahal, es-
ensi utama bank ialah menjalankan 
fungsi perantara / intermediasi.

Tentu, mengucurkan kre-
dit secara sembarangan juga 
tidak bijak. Memberikan kredit 

itu mudah. Namun, memberikan 
kredit berkualitas baik dengan 
menghasilkan pendapatan bunga 
sangatlah sulit.

Menurut Infobank Institute, 
sebenarnya bank bukan tidak mau 
memberikan kredit, melainkan 
sektor riilnya yang sudah kelela-
han. Banyak usaha yang sudah 
lelah akibat banyaknya larangan 
sebagai dampak dari pandemi 
COVID-19.

 Bank dan dunia usaha se-
perti penari tango yang tidak bisa 
dipisahkan. Jika melihat data, 
banyak pengusaha yang sudah 
dikucurkan kredit oleh bank, tapi 
tidak dimanfaatkan atau dicairkan. 
Sementara itu, banyak nasabah 
kelas premium melunasi kreditnya 
walaupun belum jatuh tempo.

Kredit tidak dicairkan dan 
pelunasan kredit dengan alasan 
daya beli masyarakat masih be-
lum pulih. Meski, sebelum krisis 
kesehatan ini ada angka kredit 
yang belum dicairkan yang relatif 
besar. Namun, kini angkanya te-
rus membesar. Sekitar 50%-60% 
kredit yang belum dicairkan. Ini 
relatif besar.

Sudah waktunya kondisi 
gemuk likuiditas dan sulitnya bank 
menyalurkan kredit ini dicarikan 
jalan keluar. Jangan sampai kondisi 
ini berlarut-larut, yang akan be-
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rakibat pada net interest margin 
(NIM). Akhirnya laba makin turun 
dan hidup bank hanya bergantung 
pada “Celengan Semar” atau 
cadangan yang sudah disimpan 
sebelumnya.

Pembentukan cadangan 
yang besar tidaklah salah. Capital 
adequacy ratio (CAR) yang tinggi 
(22% sampai 23%) juga tidak keliru. 
Likuiditas yang banjir juga perlu. 
Posisi Non Performing Loan (NPL) 
yang rendah tentu diharapkan 
semua bankir. Namun bank tidak 
menjalankan fungsi perantara / 
intermediasi itu masalah besar.

Setidaknya, sekarang ini 
diperlukan bankir yang tidak 
sekadar mengikuti bisnis, tetapi 
juga mampu menginisiasi bisnis 
dengan cerdas. Bahwa sekarang 
resesi, itu tidak salah. Prinsip ke-
hati-hatian juga harus dijalankan 
dengan baik.

 Namun, bankir itu berbisnis 
dengan risiko. Kalau bawaannya 
takut, tentu dia bukanlah seorang 
bankir handal yang dibayar mahal, 
tetapi bankir safety player atau 
istilahnya bankir cap “Celengan 
Semar”. Ia sukses karena me-
nikmati “tulang-tulang” kredit dari 
pendahulunya. Ia hebat karena 
strategi “bumi hangus” kolektibi-
litas kredit. Bankir kelas ini tidak 
perlu kemahiran, tapi hanya perlu 
koneksi kuat saja.

Bankir hebat tentu tidaklah 
menderita disfungsi perantara / 
intermediasi. Tidak melakukan 

praktek “bumi hangus” secara 
membabi buta. Pokoknya kolek-
tibilitas diturunkan semua, baik 
karena memang benar-benar “ba-
tuk-batuk” atau disengaja dibuat 
“batuk-batuk” karena takut hari 
depan “hujan badai” Non Perform-
ing Loan (NPL) / kredit bermasalah.

Praktek penurunan kolek-
tibilitas dengan dalih kehati-hatian 
ini bukan rahasia umum lagi. Tidak 
salah, tetapi memalukan profesi 
bankir jika motifnya lebih banyak 
akan diunduh menjadi laba di masa 
depan.

Masih adakah bankir kelas 
pemberani dan profesional ? Atau 
memang perbankan Indonesia 
sudah masuk era lazy bank. Hidup 
bermalas-malas dengan “Celengan 
Semar”-nya. Dan merasa nyaman 
dengan basah likuiditas serta Capi-
tal Adequacy Ratio (CAR) tertinggi 
di Asia. Cadangan jumbo. Setiap 
tahun melakukan write-off yang 
tidak kecil.

Padahal, kinerja perbank-
an saat ini penuh lipstik  kerena 
program massal restrukturisasi 
kredit, tidak menggambarkan 
kondisi sebenarnya. Atau penurunan 
laba yang mendadak besar ini 
ingin menggambarkan kondisi 
sesungguhnya? Benarkah ekonomi 
Indonesia akan “kiamat”, dengan 
pembentukan cadangan yang 
jumbo sehingga labanya turun 
drastis ?

 Sekali lagi, saat ini kita butuh 
bankir pemberani dan profesional. 
Bank not only follow the business, 
but bank should able to create 
business. Dan bukan bankir cap 
“Celengan Semar” atau “Lazy 
Banker”. Sayangnya, banyak bankir 
satu guru dan satu ilmu ini — yang 
sedang menguasai percaturan 
perbankan nasional. Jangan bang-
ga kalau hanya menikmati hasil 
“rampasan perang” dari jurus “bumi 
hangus” kolektibilitas kredit ini.

Kita tanya dalam hati, ter-
masuk bankir manakah kita ini? 
Waktu akan membuktikan. (*)

Data dirangkum 
dan diolah dari berbagai 

sumber oleh :
Dr. Andy Kurniawan Bong, 

SE, MBA. 
Dosen Senior.



Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd
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Kinerja Bupati Majalengka, Jawa Barat, Karna Sobahi 
patut diacungi jempol dalam mengembangkan dan memajukan 
kebudayaan di daerahnya. Tepat pada puncak peringatan Hari 
Pers Nasional pada 9 Februari 2021, Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) memberikan Anugerah Kebudayaan PWI 
2021 kepada Bupati Karna.

Karna Sobahi menjadi satu dari 10 kepala daerah 
yang meraih anugerah tersebut. Ia yang  pernah menjabat 
Kepal Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ini dinilai 
PWI, memiliki strategi jitu dalam memajukan daerahnya 
di bidang kebudayaan. Dalam mengikuti ajang ini, Bupati 
Karna mengajukan proposal mengenai pengembangan budaya 
di Majalengka dengan tajuk “Ngamumule Budaya, Ngawangun 
Majalengka Raharja.”

Berada di lingkup pemerintahan, bukan barang baru bagi 
Karna, sebelumnya ia pernah duduk sebagai Wakil Bupati Majalengka 
berpasangan dengan Sutrisno sebagai Bupati Majalengka untuk dua 
periode pertama 2008-2013 dan periode kedua 2013-2018. Namun 
di penghujung masa tugasnya di periode kedua,  Karna yang 
akrab disapa pak guru ini, dilantik sebagai Bupati 
Majalengka menggantikan Sutrisno karena 
maju di pemilihan legislatif pada tahun 
2019. Amanat sebagai Bupati kembali 
dilanjutkan Karna bersama wakilnya 
Tarsono untuk masa bakti 2018-2023.

Syarat pengalaman di pemerin-
tahan, membuat Karna Sobahi sangat 
paham dalam menyusun strategi untuk 
kemajuan kebudayaan Majalengka. 
Bupati Karna bertekad menjadikan 
daerah yang dipimpinnya menjadi 
salah satu destinasi wisata andalan 
sekaligus pusat kebudayaan di 
Jawa Barat, seiring dengan pe-
satnya pembangunan yang juga 
masuk pada rencana strategis 
nasional.

Kehadiran Bandara In-
ternasional Jawa Barat (BIJB) 

BUPATI KARNA SOBAHI BERTEKAD 
JADIKAN MAJALENGKA 
PUSAT WISATA DAN BUDAYA DI JABAR
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Kertajati, menjadi salah satu faktor 
pendukung untuk membulat tekad 
menjadikan  Majalengka menjadi 
Pusat Wisata dan Kebudayaan di 
Jawa Barat. Bandara ini bertaraf 
internasional ini merupakan akse-
sibilitas untuk memudahkan orang 
datang ke Majalengka. Belum lagi 
infrastruktur lain seperti Tol Cipali 
dan Tol Cisumdawu. Dengan in-
frastruktur transportasi tersebut 
membuka peluang bahwa Maja-
lengka dapat menjadi akselerasi 
pembangunan di segala sektor, 
termasuk wisata dan kebudayaan.

Tekad itu beralasan me-
ngingat aksesibilitas terbuka de-
ngan adanya Bandara Internasional 
Jawa Barat (BIJB), tol Cipali, dan 
tol Cisumdawu. Infrastruktur itu 
menjadikan Majalengka berpotensi 

melakukan akselerasi pembangu-
nan, termasuk di sektor wisata dan 
kebudayaan

Keberadaan mega proyek 
dan penataan Majalengka menjadi 
kawasan pembangunan Jawa 
Barat, bagian timur juga termasuk 
kawasan Rebana, ini menjadi titik 
sentral dan penting untuk me-
ngangkat pariwisata kebudayaan,” 
kata Bupati Karna.

PT Angkasa Pura II selaku 
operator optimistis bandara yang 
dibangun di atas lahan seluas 1.800 
hektar ini diminati masyarakat 
dan akan berperan penting da-
lam menggenjot perekonomian 
di Jawa Barat. Bandara Kertajati 
saat ini memiliki kapasitas lima 
juta penumpang per tahun, dan 
kapasitasnya akan ditingkatkan 

meningkat menjadi sekitar 29,3 
juta penumpang per tahun.

Di sinilah peran Bandara 
Kertajati bagi pengembangan 
Kabupaten Majalengka. Apalagi, 
lanjut Bupati, Majalengka saat ini 
masuk dalam kota baru ‘Rebana 
Metropolitan’ bersama Cirebon 
dan Subang. Ini menjadi kekuatan 
tersendiri sebagai daya dukung ek-
sistensi pariwisata dan ke budayaan 
yang ada di Majalengka.

“Keberadaan mega proyek 
dan penataan Majalengka menjadi 
kawasan pembangunan Jawa 
Barat, bagian timur juga termasuk 
kawasan Rebana, ini menjadi titik 
sentral dan penting untuk me-
ngangkat pariwisata kebudayaan,” 
ujar Bupati Karna.

Modal lain, kata Karna, Ma-
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jalengka juga didukung dengan 
kondisi alam dan kebudayaan 
Majalengka yang bisa menjadi daya 
tarik. “Kami juga selalu berinovasi 
dari sisi seni dan kegiatan ekonomi 
kreatif dengan memberdayakan 
dan mengkompetitifkan agar be-
nar-benar mengangkat ekonomi 
masyarakat Majalengka,” jelasnya.

Pada pekan pertama Feb-
ruari 2021, Bupati Karna juga telah 
bertemu dengan Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 
Sandiaga Uno. Dalam pertemujan 
itu, Bupati Karna memaparkan 
berbagai potensi obyek daya tarik 
wisata dan ekonomi kreatif.

“Majalengka memiliki 186 
ODTW (terdiri dari wisata alam, 
buatan dan budaya) dan 997 per-
laku ekonomi kreatif dari berbagai 
subsektor,” kata Bupati.

Bupati berharap adanya 
dukungan pengembangan atraksi, 

amenitas, aksesibilitas, pemasaran 
dan promosi potensi yang dimiliki 
Kota Angin tersebut.

Sebelumnya pada November 
2020, Pemerintah Kabupaten Ma-
jalengka juga telah menjalin kerja 
sama dengan Universitas Islam 
Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati 
Bandung untuk peningkatan potensi 
pariwisata di Majalengka. Kerja sama 
ini juga inisiasi dari Bupati Karna 
yang ingin pariwisata Majalengka 
terus  terangkat menjadi  pariwisata 
halal raharja berbasis digital.

Langkah ini, kata Bupati, 
salah satu bentuk dalam mengim-
plementasikan kebijakan nilai-nilai 
religius di Kabupaten Majalengka, 
terutama di sektor pariwisata. Pada 
2021, Pemkab Majalengka akan 
meluncurkan program kebijakan 
pariwisata halal raharja berbasis 
digital.

“Selama ini kita beranggapan 

Majalengka hanya kota pensiunan. 
Saya bersama tim akan mengubah 
citra itu dengan mengembangkan 
sektor pariwisata halal raharja ber-
basis digital. Untuk itu, keterlibatan 
perguruan tinggi, seperti UIN sangat 
dibutuhkan dalam melakukan literasi 
pariwisata halal raharja digital ini,” 
terang Bupati Karna.

PROFIL:
NAMA LENGKAP :

Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd
 TEMPAT TANGGAL LAHIR

Majalengka, 3 April 1954
KARIR

Menjabat Bupati Majalengka periode 
2018–2023 dan wakilnya Tarsono D 
Mardiana. Sebelumnya dia menjabat 
sebagai Wakil Bupati Majalengka dua 
periode dengan Bupati Sutrisno.Beliau 

juga pernah menjadi Kepala Dinas 
Pendikdikan  Majalengka.
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Kantor Yayasan EL JOHN In-
donesia di APL Tower Central Park 
Lantai 16, S. Parman, Jakarta Barat,  
pada Jumat (19/2/2021), kedatangan 
dua putri binaannya. Mereka adalah 
Putri Pariwisata Indonesia Berbakat 
2020, Veronica Angelina  Windy 
Hapsari dan Miss Earth Indonesia 
Best Talent 2020, Marsya.

Kedua wanita cantik  ini, datang 
ke kantor Yayasan EL JOHN Indonesia, 
selain untuk bersilaturahmi juga untuk 
menjadi narasumber dalam program 
Indonesia Pageant Talk  yang dipandu 
Putra Kopi Indonesia 2019 Bagas Sori-
pada di Studio EL JOHN TV. Dalam 
program ini, keduanya ditanyakan 
seputar perjuangan saat pemilihan 

PUTRI PARIWISATA INDONESIA 
BERBAKAT 2020 & MISS EARTH INDONESIA BEST TALENT 2020 
SUMRINGAH DATANG KE YAYASAN EL JOHN INDONESIA

Putri Pariwisata Indonesia 2020 dan 
Miss Earth Indonesia 2020.

Veronica dan Marsya begitu 
sumringah saat menginjakan kakinya 
di kantor Yayasan EL JOHN Indonesia. 
Kedatangan  dua putri ini adalah untuk 
yang pertama kali sejak dinobatkan 
gelar oleh Yayasan EL JOHN Indonesia 
dalam kontes paling bergengsi di 
Indonesia itu.

Sebelum melakukan syuting 
program Indonesia Pageant Talk, 
keduanya  diajak   Putra Kopi Indonesia 
2019 Bagas Soripada melihat kantor 
Yayasan EL JOHN Indonesia. Veronica 
dan Marya juga sempat bersenda 
gurau dengan karyawan.

Veronica mengaku senang 

dapat bertemu dengan karyawan kan-
tor Yayasan EL JOHN Indonesia yang 
menjadi orang di balik layar pemilihan 
Putri Pariwisata Indonesia 2020.  “Seru 
banget, orang-orangnya juga seru, 
lucu-lucu, baik-baik. Iya donk akan 
sering ke sini nantinya,” ucap Veronica 
saat di wawancara tim liputan EL JOHN 
News, Jumat (19/2/2021).

Veronica bersyukur meraih gelar 
Putri Pariwisata Indonesia Berbakat 
2020. Gelar itu, diraihnya karena ke-
totalan Veronica, dalam menampilkan 
bakatnya saat dilangsungkan  pemilihan 
Putri Pariwisata Indonesia 2020, baik 
pada sesi karantina maupun grand final

“Saya bersyukur banget di-
nobatkan sebagai Putri Pariwisata 
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Indonesia Berbakar 2021, karena saya 
juga totalitas dan bukan yang mudah 
untuk mencapai permainan piano se-
perti yang saya bawakan kemarin,” ujar 
Mahasiswi S2 Universitas Indonesia ini.

Dengan gelarnya ini, Veronica 
siap bekerjasama dengan Yayasan EL 
JOHN Indonesia untuk  pengembangan 
bakat anak muda yang tak lepas dari 
dunia pariwisata. Bahkan Veronica 
sudah menyusun program tentang  
yang berkaitan dengan bakat. Program 
tersebut akan dikolaborasikan dengan 
Masrya yang kebetulan mendapat 
gelar serupa yakni Miss Earth Indonesia 
Best Talent 2020.

Untuk program rencananya 
saya akan berkolaborasi bersama 
Marsya Miss Earth Best Talent  juga, 
mungkin lebih menjangkau ke anak-
anak kecil seperti menyelenggarakan 
pengajaran seni secara gratis atau 
seminar tentang bakat agar mereka 

aware bahwa masing-masing orang 
punya bakat,” ucap Veronica.

Hal senada juga disampaikan 
Marsya. Wanita yang gemar menari ini, 
mengaku bangga dapat berkunjung 
ke kantor Yayasan EL JOHN Indonesia. 
“Sesuai yang diduga sih, tentunya 
pada asik, baik, open banget, senang 
banget intinya datang ke EL JOHN,” 
ucap Marsya.

Bagi Marsya, Yayasan EL JOHN 
Indonesia adalah keluarga baru yang 
harus terus dibina untuk menghasilkan 
sesuatu yang bermanfaat.

“Yayasan EL JOHN Indonesia 
itu udah kaya keluarga dan luar bi-
asa banget disini.  Marsya berharap 
Yayasan EL JOHN Indonesia semakin 
mengepalkan sayapnya, dapat semakin 
berkembang lagi dan tentunya dicintai 
semua sahabat EL JOHN di Indonesia 
dan mancanegara,”

Sama dengan Veronica, Marsya 

juga siap berkolaborasi dengan Yayasan 
EL JOHN Indonesia sesuai fungsinya 
sebagai Miss Earth Indonesia Best 
Talent 2021.  Ada program yang juga 
sudah dibuat mahasiswi S1 Geografi 
Universitas Indonesia ini. Untuk Pro-
gram yang berkaitan dengan Miss 
Earth Indonesia, Marsya akan tetap 
melakukan kampanye kelestarian 
dan kecintaan terhadap  lingkungan.

 “Kalau sebagai Miss Earthnya 
sendiri tetap melakukan advokasi, 
Marsya ada platform namanya The 
Earth Indonesia, di Instagram juga 
rutin menggalakan cinta lingkungan 
terhadap anak-anak kecil, agent of 
change . Untuk talent-nya, Marsya 
akan banyak berkolaborasi dengan 
pelaku seni lainnya menunjukan seni 
dan budaya tentunya bisa dikaitkan 
dengan lingkungan biar ada pesannya 
sahabat EL JOHN di luar sana,” terang 
Marsya. (Sigit)
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Miss Tourism Metropolitan 
International 2020/2021  Clari-
ta Mawarni Salem mencurahkan 
isi hatinya  kenapa harus memilih 
President University. Curahan  itu, 
disampaikan Putri Pariwisata Indo-
nesia 2019 binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia ini, kepada puluhan  lulusan  
Sekolah Menengah Atas  (SMA) yang 
menjadi Calon Mahasiswa President 
University angkatan 2021/2022.

Kegiatan ini merupakan inisiasi 
dari President University bertajuk 
“Hangout with Presunivers bersama 
Mawar Salem – Miss Tourism Metropo-
litan International” yang dilangsungkan 
di Start Space Gading Serpong BSD, 
Tangerang, Sabtu, 6 Februari 2021. 
Kegiatan ini menerapkan protokol 
kesehatan ketat.

MISS TOURISM METROPOLITAN INTERNATIONAL 2020/2021
SAMPAIKAN ALASANNYA PILIH PRESIDENT UNIVERSITY

Kepada calon mahasiswa Presi-
dent University, Mawar menyampaikan 
alasannya dirinya  memilih President 
University dikarena Universitas paling 
bergengsi di Indonesia ini banyak 
diisi mahasiswa-mahasiswi yang 
berprestasi, salah satunya Putra-Putri 
binaan Yayasan EL JOHN Indonesia 
yang  telah mengukir prestasi di kon-
tes-kontes pageant, bukan hanya di 
Indonesia namun juga dunia.

Selain itu, alasan lainnya yang 
membuat Mawar jatuh cinta kepada 
President University adalah Bahasa 
yang digunakan proses perkuliahan di 
Universitas ini menggunakan Bahasa 
Inggris. Bahasa yang sudah menjadi 
Bahasa internasional ini penting bagi 
Mawar untuk menunjang aktivitasnya 
sebagai seorang Putri Pariwisata.

“Terus Bahasa yang digunakan 
sebagai pengantar adalah Bahasa 
Inggris, jadi bisa melatih kemam-
puan kita berbahasa Inggris dan juga 
membuat kita lebih percaya diri lagi 
untuk berbahasa Inggris, apalagi itu 
menjadi kebutuhan aku, sebagai Pu-
tri Pariwisata butuh banget untuk 
melancarkan Bahasa Inggris,” kata 
Mawar saat diwawancarai tim liputan 
EL JOHN News.

Tak berhenti disitu fasilitas yang 
tersedia di President Univesity pun 
sangat memadai, apalagi fasilitas 
olahraganya yang dapat mendukung  
kecintaan para mahasiswanya dalam 
berolahraga.

“:Mereka juga punya banyak 
banget fasilitas yang kampus lain 
tidak punya, misalnya fasilitas untuk 
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olahraga, bahkan mereka punya 
fasilitas buat golf, itu keren banget, 
jadi para mahasiswa bisa masuk free 
bermain golf,” ujar wanita cantik 
berdarah NTT ini.

Menurut Mawar yang membuat 
calon mahasiswa ini adalah banyaknya 
beasiswa yang disediakan President 
University.  Beasiswa yang diraih bukan 
hanya dari prestasi namun banyak jalur 
lain berpeluang untuk mendapatkan 
beasiswa dari President University.

“Mereka semuanya tertarik, 

yang paling buat mereka tertarik 
itu adalah sebenarnya  President 
University punya beasiswa banyak 
banget. Ada beasiswa prestasi, ada 
beasiswa jalur raport dan beasiswa 
tes,” ungkap Mawar.

Acara pada hari itu,  juga dilan-
jutkan dengan sesi tanya jawab dari 
beberapa peserta, banyak yang ber-
tanya mengenai President University, 
apa saja yang sudah Mawar pelajari di 
President University, bagaimana awal 
mula Mawar sebagai Beauty Pageant 

hingga melebarkan prestasinya ke 
tingkat Internasional.

Seperti diketahui, belum lama 
ini Mawar  sukses mengharumkan 
nama Indonesia di panggung dunia, 
dengan menyabet gelar Miss Tourism 
Metropolitan International 2020/2021. 
Dengan gelar ini Marwar berada di 
posisi second runner up Miss Tourism 
International 2020-2021. 

Selain gelar Miss Tourism In-
ternational 2020-2021, di kontes ini 
Mawar juga mendapat penghargaan 
berupa Miss Gorgeous Carlo Rino. 
Penghargaan ini merupakan pem-
berian dari pihak sponsor pemilihan 
Miss Tourism International 2020-2021,  
yang pemberiannya berdasarkan 
vote terbanyak.

Acara pada hari itu ber-
langsung seru dan membuat para 
peserta yang hadir lebih mengenal 
tentang President University.

Di akhir event Tim dari Presi-
dent University  mengajak para peserta 
untuk melakukan tes minat bakat 
untuk mengetahui potensi diri dari 
setiap peserta yang hadir agar mereka 
bisa lebih yakin dalam memilih jurusan 
di dunia perkuliahan yang sebentar 
lagi akan mereka hadapi. (Sigit)
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Selama dua hari, Ekle’s Cli-
nic Kelapa Gading, Jakarta Utara 
mendapat kunjungan dari Putri-putri 
binaan Yayasan EL JOHN Indonesia. 
Mereka adalah lima besar Miss Earth 
Indonesia 2020 dan Putri Pariwisata 
Indonesia 2020.

Kunjungan pertama pada hari 
Senin, 22 Februari 2021 adalah lima 
besar Miss Earth Indonesia 2020 
yakni Monica  Khonado (Miss Earth 
Indonesia 2020),  Saira Saima (Miss 
Earth Indonesia Air 2020),  Nata-
sha Namoru (Miss Earth Indonesia 
Eco Tourism Indonesia 2020), Vidya 
Paramita (Miss Earth Indonesia Fire 
2020) dan  Inez Amelia (Miss Earth 
Indonesia Water 2020)

Di hari kedua, Selasa, 23 Feb-
ruari 2021, giliran lima besar Putri 
Pariwisata Indonesia 2020 yang 

SETELAH TREATMENT DI EKLE’S CLINIC, 
5 BESAR MEI DAN PPI 2020 
RASAKAN WAJAH MENJADI GLOWING

berkunjung ke klinik kecantikan ter-
lengkap ini. Para lima besar yakni Jessy 
Silana Wongsodiharjo (Putri Pariwisata 
Indonesia 2020), Sarah Sentoso (Miss 
Cultural Tourism Indonesia 2020), 
Fannita Jaclin Posumah (Miss Sport  
Tourism Indonesia 2020), Rahma 
Wulan (Miss Marine Tourism Indonesia 
2020) dan Julia Vika Gerliane Silooy 
(Miss Culinary Tourism Indonesia 
2020). Kedatangan para lima besar ini 
didampingi Ketua Yayasan EL JOHN 
Indonesia Widi Nugroho.

Dalam menjalani treatment, 
para wanita cantik dan bertalenta ini 
harus mengikuti protokol kesehatan 
yang diterapkan Ekle’s Clinic, mulai 
dari wajib menggunakan masker, 
diukur suhu tubuh, mencuci tangan 
dan menjaga jarak.

Kesehatan  pasien sangat diper-

hatikan  Ekle’s Clinic, bukan hanya saat 
pandemi, namun juga sebelum pandemi. 
Bahkan perlindungan untuk pasien 
sudah menjadi bagian misi dan visi 
Ekle’s Clinic. Peralatannya kesehatannya 
saja selalu steril  sehingga aman untuk 
digunakan. Di tengah pandemi, para 
tenaga kesehatan, mulai dari dokter dan 
suster  juga ikut menerapkan protokol 
kesehatan yakni dengan memakai baju 
pelindung, masker, face shield dan 
sarung tangan. 

Tahap awal yang dilakukan para 
lima besar dalam melakukan treatment 
adalah berkonsultasi dengan dokter.  
Mereka berkonsultasi dengan dokter 
Mark Piere Pondaag, seorang dokter 
senior di Ekle’s Clinic  dan juga juga ahli 
estetik. Konsultasi diperlukan untuk 
mengetahui permasalahan kulit wajah 
kelima Putri Pariwisata Indonesia agar 
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dapat diketahui treatment apa yang 
cocok.

Dari konsultasi itu, dipilih treat-
ment dengan metode pico laser dan 
hifu. Untuk metode Hifu hanya Jessy 
Silana Wongsodiharjo (Putri Pariwisata 
Indonesia 2020) menjalani treatment 
dengan metode tersebut. Sedangkan 
yang lainnya menjalani treatment 
dengan pico laser.

Pico Laser merupakan metode 
dengan menggunakan sinar laser yang 
berfungsi untuk mengatasi masalah 
keriput  di wajah, mengangkat sel kulit 
mati dan mempercepat  pertumbu-
han sel kulit baru. Sedangkan untuk 
hifu Hifu treatment menjadi tindakan 
prosedur estetika untuk pengencangan 
kulit yang bersifat non-invasif (tidak 
perlu sayatan ke tubuh), serta tidak 
menimbulkan rasa sakit. Prosedur ini 
menggunakan energi ultrasonik yang 
mendorong produksi kolagen agar 
kulit terlihat lebih kencang.

 Para lima besar pun menyam-
paikan rasa puasnya menjalani treat-
ment di Klinik Kecantikan yang memiliki 

banyak cabang ini. Mereka sudah dapat 
merasakan hasilnya dengan cepat 
setelah menjalani treatment  yakni 
kulit terasa kencang dan bersinar. Tak 
hanya itu, pelayanan yang diberikan 
Ekle’s Clinic Kelapa Gading sangat 
ramah dan mengedepankan pelayanan 
prima dan sehat.

“Pelayanan dan perawatan di 
Ekle’s Clinic sangat baik, bahkan wa-
laupun di tengah pandemic Covid-19 
kita tidak perlu khawatir untuk datang 
treatment di Ekle’s Clinic, karena saat 
kita masuk sudah menerapkan protokol 
kesehatan Covid-19, seperti harus 
menggunakan masker dan juga petugas 
Ekle’s Clinic, dokternya, perawatnya 
juga menerapkan protokol kesehatan 
jadi jangan khawatir,” kata Monica.

 “Hari ini aku dapat treat-
ment-nya Hifu, jadi tujuannya  me-
mang aku ingin menghaluskan kulit 
aku dan sekaligus membuat kulit 
aku glowing. Dan lebih kerennya lagi 
sempat ada sesi anastesi juga dan itu 
anastesinya benar-benar cepat sekali 
dan semua berjalan dengan serta 

servisnya, semuanya sampai dokter 
juga ramah sekali,” kata Jessy.

 Presiden Direktur Ekle’s Clinic, 
dr Eklendro Senduk DAAAM, MKes  
atau yang akrab disapa dokter Ekles 
mengucapkan terima kasih kepada 
Yayasan EL JOHN Indonesia yang 
bersedia mengirimkan putri-putri bi-
naannya  menjalani treatment di Ekle’s 
Clinic. Menjadi kebanggan bagi Ekle’s 
Clinic dikunjungi putri terbaik yang 
dimiliki Yayasan EL JOHN Indonesia.

 “Kami sangat sekali mensupport 
kegiatan-kegiatan generasi muda, 
apalagi tujuannya untuk hal-hal positif. 
salah satunya Putri Pariwisata Indo-
nesia dan Miss Earth Indonesia. Salah 
satu tugas Ekle’s adalah merawat 
penampilan mereka karena sebagai 
public figure  selain smart yang dilihat 
orang adalah visual. Jadi Ekle’s sangat 
mensupport para visual putri-putri ini 
melalui treatment perawatan skin care 
yang ada di Ekle’s Clinic,” kata dokter 
Ekles saat diwawancarai tim liputan 
Travel Club.

Dokter Ekles menegaskan Elkle’s 
Clinic siap mendukung pengembangan 
sumber daya manusia (SDM) yang 
dilakukan Yayasan EL JOHN Indonesia 
melalui kontes kecantikan di sektor 
pariwisata

“Yayasan EL JOHN Indonesia 
dengan Ekle’s Clinic satu frekuensi yakni 
ingin mempromosikan pariwisata Indo-
nesia. Jadi Ekle’s ini memiliki program 
ingin mengembangkan pariwisata 
medis lewat perawatan kecantikan jadi 
mudah-mudahan melalui para putri 
ini yang diutus  ke internasional bisa 
wakili Indonesia dan mudah-mudahan 
kita bisa menjadi pusat beauty di asia 
dan dunia,’’ ujar dokter Ekles.

Selain treatment, finalis lima 
besar ini juga mengikuti  photo beauty 
bersama produk-produk Ekle’s Clinic. 
(Sigit)
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Para finalis Putra Putri Pari-
wisata Nusantara 2021 berkesem-
patan  bertemu peraih gelar Miss 
Tourism International 2014/2015 
Faddya Halabi dari Venezuela dalam 
karantina Putra Putri Pariwisata 
Nusantara 2021 secara virtual yang 
disiarkan langsung EL JOHN TV, Rabu 
(24/2/2021). Pada kesempatan ini, 
Halabi diundang untuk menjadi 
pemberi pembekalan kepada finalis.

Dalam pembekalannya, Halabi 
mengajak para finalis untuk tampil 
percaya diri saat mengikuti  kon-
tes-kontes pageant. Percaya diri 
menjadi salah satu kunci untuk tampil 
maksimal, bahkan peluang untuk 
meraih gelar terbuka saat percaya diri 
itu ditonjolkan, bukan disembunyikan.

Namun percaya diri yang harus 
diperlihatkan tetap dengan kontrol 
emosi yang benar, jangan sampai 
percaya diri yang berlebihan akan 

MISS TOURISM INTERNATIONAL 2014/2015 
AJAK FINALIS P3N 2021 TAMPIL PERCAYA DIRI

membuat penampilan finalis men-
jadi berantakan. Perlu ada kontrol 
emosi agar dapat  menempatkan 
rasa percaya diri secara tepat.

Hal ini dibuktikan Halabi saat 
tampil di pemilihan Miss Tourism 
International 2014-2015. Di kontes 
paling bergengsi di dunia itu, Ha-
labi tampil percaya diri meski harus 
terkendala dengan Bahasa. Saat itu 
Halabi belum bisa berbahasa Inggris 
aktif, namun kondisi itu bukan menjadi 
penghalang halabi untuk memberi-
kan yang terbaik kepada negaranya. 
Alhasil Halabi sukses menyabet gelar 
Miss Tourism International 2014/2015.

“Kenapa karena Bahasa 
bukan kendala pertama kita untuk 
mengikuti  ajang internasional, ajang 
pageant. Karena yang terpenting 
adalah percaya diri bagaimana kita 
menyampaikan bagaimana etika 
kita, bagaimana kita merasa bertegur 

sapa dan salam walaupun Bahasa 
berbeda tetapi banyak hal lain yang 
bisa kita berkomunikasi dengan pe-
serta-peserta dengan negara lain.  
Jadi intinya adalah tetap percaya diri 
dan tampilkan yang terbaik ketika 
berkompetisi,” kata Halabi.

Dalam pembekalan ini, juga 
digelar sesi tanya jawab, ada be berapa  
finalis yang bertanya kepada  wanita 
cantik berusia 32 tahun itu, di antara-
nya pertanyaan dilontarkan finalis 
Putri  dari Kepulauan Riau, Alfini. Ia 
bertanya tentang bagaimana strategi 
menghadapi tantangan di kontes 
internasional.

Jawaban disampaikan Halabi 
untuk pertanyaan Alfini, sama dengan 
yang dipaparkan, yakni percaya diri. 
Menurut Halabi, agar percaya diri itu 
muncul, maka yang harus dilakukan 
adalah rasa cinta terhadap diri sendiri 
dan juga komitmen yang kuat untuk 
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bertanggungjawab. Tanggungjawab 
yang diemban finalis adalah tampil 
dengan maksimal demi bangsa dan 
negaranya .

 “Yang paling penting pada 
pageant internasional adalah keper-
cayaan diri akan ada waktu saat kita 
mempertanyakan kemampuan diri 
sendiri,  tetapi kita harus mengha-
dapi tersebut dengan mencintai diri 
sendiri dan komitmen serta tanggung 
jawab mengemban tugas atas nama 
negara  kita. Ini bukan hanya tentang 
memenangkan suatu ajang tetapi 
bagaimana menghadapi tantangan  
ke depan,” ujar Halabi.

 Faddya bernama lengkap Fa-
ddya  Isabel Halabi Troisi ini,  dinobatkan 
sebagai Miss Tourism International 
2014/15  pada putaran final Miss Tour-
ism International  edisi ke-18 yang 
diadakan pada malam tahun baru di 
Putrajaya International Convention 
Center (PICC), Kuala Lumpur, Malaysia. 
Wanita cantik berusia 26 tahun dari 
Venezuela itu mengalahkan 58 kon-
testan lain untuk memenangkan gelar 
Miss Tourism International  pertama 

untuk Venezuela.
 Faddya Troisi dengan ke-

menangan ini juga menjadi kontestan 
pertama dari Amerika Selatan yang 
menyumbangkan mahkota Miss 
Tourism International. Dia meng-
gantikan Angeli Dione Gomez dari 
Filipina, Miss Tourism International 
2013/2014.

Sementara pemenang lainnya 
di pemilihan Miss Tourism Interna-
tional 2014/2015 adalah Warang-
kanang Wutthayakorn dari Thailand 
menjadi runner-up  pertama dan 

dinobatkan sebagai Miss Tourism 
Queen of the Year 2014, diikuti oleh 
Glennifer Perido dari Filipina yang men-
jadi runner-up kedua dan dinobatkan 
sebagai Miss Tourism Metropolitan 
International 2014.

Runner-up ketiga adalah Cha-
rina Maria Diminique Bartels dari Be-
landa yang dinobatkan sebagai Miss 
Tourism Global International 2014 
dan runner-up keempat Sun Wen 
Cong  dari China yang dinobatkan 
sebagai Miss Tourism Cosmopolitan 
International 2014. (Sigit)
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Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto 
kembali memberikan pembekalan 
kepada para finalis Putra Putri Pari-
wisata Nusantara (P3N) 2021 saat 
karantina batch 3 secara virtual, 24 
Februari 2021 dan disiarkan langsung 
oleh EL JOHN TV. Kali ini, Tokoh 
Pariwisata Nasional itu, memberikan 
pembekalan dengan judul “Sebelum 
Berkomunikasi Jangan Berpersepsi 
Dulu”

Johnnie menjelaskan, ber-

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO 
BERPESAN FINALIS P3N 2021 
HINDARI BERPERSEPSI 
SEBELUM BERKOMUNIKASI

komunikasi dengan seseorang harus 
memperhatikan hal-hal yang mem-
buat komunikasi tidak lancar atau 
akan terjadi miscommunication,  salah 
satunya adalah berpersepsi sebelum 
melakukan komunikasi. Bahkan jika 
itu terjadi akan membuat pekerjaan 
menjadi berantakan.

“Bagaimana kita kosongkan dulu 
pikiran untuk menerima komunikasi 
yang akan terjadi. Jadi jangan komu-
nikasi belum terjadi kita sudah pasang 
barrier di dalam pikiran kita. Di dalam 

benak kita, sudah kita blok dengan 
berbagai hal. Ini harus ada trik-triknya, 
ad acara-caranya bagaimana kita tidak 
selalu menjadi miscommunication,” 
kata CEO EL JOHN Media ini.

Tidak hanya komunikasi in-
dividu dengan individu yang harus 
menahan berpersepsi sebelum ber-
komunikasi, namun dalam sebuah tim 
atau kelompok juga harus melakukan 
hal yang sama.  Terkadang ada ko-
munikasi di kelompok menjadi tidak 
nyambung,  lantaran ada anggotanya 
yang sudah berpersepsi.

“Jadi kelompok ini tidak bisa 
menghasilkan secara maksimal karena 
komunikasi internal selalu menjadi 
masalah. Kenapa jadi masalah karena 
anggota kelompok ini selalu sudah 
berpersepsi sebelum berkomunikasi. 
Nah hal-hal seperti itu tidak bisa kita 
tekankan harus mulai dari kamu dulu. 
Semua orang harus menekankan harus 
dimulai dari diri dia sendiri tidak dari 
orang lain,” ungkap Johnnie.
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Menurut Johnnie, ada tiga unsur 
yang harus dilakukan untuk meng-
hindari persepsi sebelum berkomuni-
kasi, yakni informasi, komunikasi dan 
konfirmasi. Ketiga unsur ini, jangan 
sampai  ada salah satu yang tertinggal, 
karena informasi yang disampaikan 
akan gagal.

Di saat informasi itu disebar-
kan maka harus dikomunikasikan, 
terkadang masih ada orang yang 
menganggap informasi itu sudah 
selesai.  Misalnya ada pimpinan yang 
menginformasikan bahwa akan di-
gelar rapat dan diumumkan kepada 
semua anggota group. Akan tetapi 
ada sebagian yang menilai itu sudah 
final, padahal harus ada yang diper-
tanyakan dan akhirnya pertemuan 
pun tidak sesuai harapan.

“Misalnya nih informasi itu ha-
nya one way communication. Saya 
menginformasikan kepada anggota 
group besok jam 2 kumpul. Jangan 
dengan posting seperti itu, berharap 
oh saya sudah selesai. Itu belum karena 
anda baru menginformasikan, sudah 

dikomunikasikan belum, belum, karena 
itu baru sepihak. Kalau komunikasi terjadi 
dialog, apakah itu melalui elektronik atau 
langsung tatap muka, atau chatting 
berdua ajak ngomong,” jelas Johnnie.

Johnnie mengungkapkan tiga 
unsur ini sering sekali dipakai oleh 
wedding organizer zaman sekarang. 
Mereka tidak hanya bertugas untuk 
menyampaikan informasi namun juga 
harus mengkomunikasikan dan meng-
konfirmasikan kepada yang diundang. 
Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
siapa saja yang bisa datang atau tidak 
di saat hari pernikahan.

Selain paparan, dalam pembe-
kalan ini juga dilakukan sesi tanya jawab 
kepada Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia. Salah satu yang memberikan 
pertanyaan datang dari finalis Putra 
asal Aceh yakni Risky Abdullah Said 
dari Aceh. Kepada Founder Yayasan 
EL JOHN Indonesia, Risky menanya-
kan tentang bagaimana menghadapi 
orang yang sudah berpresepsi buruk 
kepada kita.

Menjawab pertanyaan tersebut, 

Johnnie mengatakan setiap orang 
harus menjalankan tiga pedoman   
yang baik dalam berkomunikasi yakni  
what you see, what you say dan what 
you do. Teori ini pernah disampaikan 
Johnnie saat pembekalan batch dua 
pada Rabu (17/2/2021).  Tiga pedoman 
itu yang harus dipegang setiap orang 
agar lawan bicara tidak berpersepsi 
buruk kepadanya.

“Saat berbicara bisa terjadi 
persepsi buruk bisa juga terjadi persepsi 
bagus, tergantung kita bagaimana 
memposisikan diri kita. Ini yang kemarin 
itu saya pernah sharing mengenai teori 
what you see, what you say dan what 
you do. Kalau dalam rangka itu anda 
mengatakan sesuatu yang positif tapi 
perbuatan sering perbuatannya negatif 
maka yang timbul adalah persepsi di 
dalam otak orang. Wah orang ini tidak 
bisa dipercaya, itu tidak bisa dirubah 
sampai anda memperbaiki perilakunya. 
Kalau anda sudah bisa memperbaiki 
prilaku, dia akan berubah ,” terang 
Johnnie. (Sigit)
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(Putri Pariwisata Indonesia 2020), Sarah 
Sentoso (Miss Cultural Tourism Indonesia 
2020), Fannita Jaclin Posumah (Miss Sport  
Tourism Indonesia 2020), Rahma Wulan 
(Miss Marine Tourism Indonesia 2020) dan 
Julia Vika Gerliane Silooy (Miss Culinary 
Tourism Indonesia 2020).Sementara untuk 

lima besar Miss Earth Indonesia 2020, adalah 
Monica  Khonado (Miss Earth Indonesia 
2020),  Saira Saima (Miss Earth Indonesia 
Air 2020),  Natasha Namoru (Miss Earth 
Indonesia Eco Tourism Indonesia 2020), 
Vidya Paramita (Miss Earth Indonesia 
Fire 2020) dan  Inez Amelia (Miss Earth 

EL JOHN Pageant sukses melaku-
kan crowning  atau penyerahan mahkota  
kepada para pemenang Putri Pariwisata 
Indonesia 2020 dan Miss Earth Indonesia 
2020 yang dilangsungkan selama dua 
hari yakni Senin, 22 Februari 2021 dan  
Selasa, 23 Februari 2021 di di Studio 
Lumina Indonesia  di kawasan Matraman, 
Jakarta.

Para pemenang yang menjalani 
crowning ini merupakan lima besar dan 
kelimanya hadir dalam acara spesial ini. 
Untuk Putri Pariwisata Indonesia 2020, para 
lima besar yakni Jessy Silana Wongsodiharjo 

MISS EARTH INDONESIA 2020 
DAN PUTRI PARIWISATA INDONESIA 2020 SENANG, 
AKHIRNYA MOMEN YANG DITUNGGU DATANG



Indonesia Water 2020).
Miss Earth Indonesia 2020 Monica 

Khonado mengaku senang telah menjalani 
crowning. Momen ini merupakan momen 
yang ditunggu-tunggu Monica sejak ter-
pilih sebagai Miss Earth Indonesia 2020 
pada bulan November 2020 lalu secara 
virtual. Ia tak lupa mengucapkan terima 
kasih kepada pihak yang mendukungnya 
mulai dari keluarga, kerabat dan juga 
Yayasan EL JOHN Indonesia yang telah 
memberikan kepercayaan kepada dirinya 
sebagai Miss Earth Indonesia 2020.

“Monica sangat senang dan ber-
syukur dan semakin merasa tanggung 
jawab sebagai seorang Miss Earth Indo-
nesia 2020, karena sudah ada mahkota 
juga. Mungkin itu mahkota hanya sebuah 
simbol saja, namun dibalik simbol itu ada 
tanggung jawab besar yang Monica em-
ban disitu dan Monica ingin benar-benar 
bisa melaksanakan tugas sebagai sebaik 
mungkin selama satu tahun sebagai Miss 
Earth Indonesia,” kata wanita cantik asal 
Sulawesi Utara ini, saat diwawancarai tim 
liputan Travel Club

Monica mengaku sudah me-
nyiapkan program-program tentang 
kelestarian lingkungan. Program itu pun 
dipersiapkan Monica dengan berkolaborasi 
dengan pihak terkait seperti Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
dan Pemerintah Daerah.

“Memang sudah ada pekerjaan 
sebelum mengikuti Miss Earth Indonesia, 
jadi kegiatan yang berkaitan dengan 
lingkungan dilanjutkan dan ada hal-hal 
yang baru yang Monica lakukan sebelum 
datang ke Jakarta seperti mengkampa-
nyekan terkait dengan slow fashion dan 
ada juga kegiatan yang berkaitan dengan 
lingkungan di Sulawesi Utara,” ujar Monica.

Ucapan syukur juga disampaikan 
Putri Pariwisata Indonesia 2020 Jessy 
Silana Wongsodiharjo. presenter cantik 
ini terharu saat menjalani momen yang 
tak terlupakan itu. Sama dengan Monica, 
Jessy juga mengucapkan terima kasih 
kepada Yayasan EL JOHN Indonesia dan 
pihak lain yang telah mendukungnya 
untuk mengemban tugas sebagai duta 
pariwisata ini.

“Perasaannya kaget dan terharu 
juga, terus tidak menyangka juga kalau 
aku bisa memenangkan Putri Pariwisata 
Indonesia 2020 karena kan memang 
banyak sekali Putri-putri lainnya yang 
pintar juga dan sudah terbiasa terjun di 
dunia pageant, belum lagi cantik-cantik. 
Jadi tidak menyangka sih dan terkejut 
dan terharu juga. Pastinya berterima kasih 
kepada Yayasan EL JOHN Indonesia,”

Dengan crowning ini, Jessy siap 
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untuk menggencarkan promosi pariwisata 
Indonesia ke tingkat dunia. Bahkan sudah 
ada program yang disusun Jessy untuk 
memulihkan kembali sector pariwisata 
dan ekonomi kreatif di tengah pandemi.

“Jessy sebagai Putri Pariwisa-
ta mendukung dan membantu setiap 
program-progranm yang dibuat oleh 
Kemenparekraf. Kan banyak sekali ya, 
seperti protocol Kesehatan, ada juga 
sertifikasi CHSE bagi pelaku pariwisata 
dan ekonomi kreatif. Jadi dari sini Jessy 
juga membantu memajukan UMKM 
Indonesia juga,” ungkap Jessy.

Penyerahan mahkota ini dilakukan 
pemenang sebelumnya, yakni   Putri 
Pariwisata Indonesia 2019 Clarita Mawarni 
Salem yang menyerahkan kepada Jessy 
Silana Wongsodiharjo sebagai peraih 
gelar  Putri Pariwisata Indonesia 2020. 
Kemudian dilanjutkan kepada empat 
pemenang lainnya.

Hal serupa juga dilakukan kepada 
lima besar Miss Earth Indonesia 2020.  
Cinthia Kusuma Rani  sebagai  Miss Earth 
Indonesia 2019 menyerahkan mahkota 
kepada Miss Earth Indonesia 2020 Monica 
Conardo dan setelah itu, penyerahan 
dilakukan kepada empat finalis yang 
masuk lima besar.

Setelah melakukan crowning, 
para putri-putri binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia ini menjalani sesi photoshoot 
oleh para fotografer dari  H2 Photography,  
dengan stylist dari Amodels79. Sementara 
untuk coach koreografi dari Amodels79 
yakni Maeary dan Steven.

Dalam sesi foto ini, lima besar 
Putri Pariwisata Indonesia 2020 dan Miss 
Earth Indonesia 2020 tampil anggun 
mengenakan busana karya desainer  
ternama.

Untuk lima besar Putri Pariwisata 
Indonesia 2020, mengenakan Evening 

Gown rancangan  Citra Dewi Kusmon. 
Sementara itu, mereka juga mengenakan   
busana casual dan kebaya putih karya 
Dekranasda Kota Ambon serta Tenun dari 
Dekranasda Provinsi Maluku.

Dekranasda Ambon support ke 
baya modern Ambon di Padu dengan 
Kain Batik Ambon serta baju baju modern 
dari Kain Batik Ambon – Gaya Ala Nona 
Belanda , hal ini diselaraskan dengan 
Sejarah Kota Ambon

Untuk lima besar Miss Earth Indo-
nesia 2020, busana evening gown yang 
dikenakan merupakan  ciptaan Denny 
Opulence dan tenun karya Levico butik.Tak 
hanya busana yang membuat penampilan 
mereka tampil cantik, juga  karena polesan 
Sari Ayu Marta Tilaar sebagai make up dan 
hair do official Putri Pariwisata Indonesia 
dan Miss Earth Indonesia.

Kesuksesan acara ini, tak lepas dari 
dukungan para sponsor yaitu  Studio Lumina 
Indonesia, H2 Photography, Dekranasda 
Provinsi Maluku dan Kota Ambon, desainer 
Dewi Kusmon, desainer  Denny Opulance, 
Levico Butik, Sariayu Martha Tilaar serta 
Amodels79. (Sigit)
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