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Penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah 
patut di apresiasi. Sejak melonjaknya kasus harian Covid-19 
pada pertengahan Juli 2021 lalu, pemerintah berupaya 
untuk menekan kenaikan melalui penerapan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan 
secara konsisten. PPKM tersebut disertai dengan level untuk 
menandakan perkembangan  kasus Covid-19 di daerah.

 Alhasil dengan kebijakan tersebut angka penurunan kasus 
Covid-19 terus menurun. Bahkan saat ini, banyak daerah 
yang mengalami penurunan,   level dari level 4 ke level 3 dan 
seterusnya,  itu artinya kasus harian Covid-19 melandai. Meski 
demikian, ancaman virus yang mudah menular ini masih 

ada, oleh karena itu kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan harus terus ditegakkan.
Seiringan menurunnya angka kasus Covid-19, pemerintah pun melonggarkan aktivitas perekonomian 
termasuk pariwisata. Menyambut kabar baik ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga 
Uno menyiapkan tahapan  uji coba pembukaan 20 destinasi wisata, kemudian akan dilakukan 
secara gradual atau bertahap di beberapa destinasi wisata lainnya di Tanah Air.

Penjelasan tentang uji coba pembukaan destinasi menjadi salah satu informasi yang diulas 
majalah Travel Club edisi Oktober 2021. Informasi tersebut  dapat di baca di rubrik Indonesia 
Tourism Forum. Pada rubrik yang sama, Majalah Travel Club juga mengulas mengenai kesiapan 
Indonesia dalam membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kesiapan itu disampaikan 
langsung Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat acara Global Tourism Forum.

Rubrik lainnya yang tak kalah menarik datang dari rubrik pageant. Pada rubrik ini, Majalah Travel 
Club mengulas malam grand final Putri Pariwisata Indonesia 2021. Kontes paling bergengsi di 
Indonesia ini, dimenangi oleh finalis dari Sumatera Barat Tisya Laura Dewi. Tak hanya itu, masih 
ada  artikel lain patut untuk dibaca. 

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah   bekerjasama dengan Majalah 
Travel Club dalam memperkuat distribusi informasi kepada masyarakat. Kepada pembaca juga, 
saya ucapkan terima kasih yang selalu menjadikan Majalah Travel Club sebagai pilihan utama 
untuk memenuhi kebutuhan informasi. Semoga apa hal-hal baik yang kita lakukan dapat balasan 
yang baik pula dari Tuhan Yang Maha Esa.

          Salam Pariwisata,

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO
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Program tersebut berisikan 
program pemulihan ekonomi, kemudahan 
mendapatkan vaksin hingga pembangunan 

royong seperti yang diinginkan Presiden 
Joko Widodo sebagai harapannya kepada 
masyarakat,” kata Arief.M

enurunnya kasus harian 
Covid-19 yang ada di Kota 
Tangerang, Banten,  tidak 
membuat Walikota Tangerang 
Arief R Wismansyah berpuas 

diri, justru politisi partai Demokrat ini 
menyiapkan program bertajuk Tangerang 
Bangkit untuk memulihkan segala sektor 
yang ada  di kota Tangerang akibat dampak 
pandemi Covid-19.

Program “Tangerang Bangkit” 
ini sejalan dengan  tagline HUT ke-76 RI 
yang dicetuskan Presiden Jokowi yakni 
Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. 
Dengan kesamaan tagline ini diharapkan 
ada sinergi yang mantap antara pemerintah 
pusat dan pemerintah kota Tangerang dalam 
mengatasi pandemi yang berkepanjangan ini.

“Tangerang Bangkit itu adalah 
bentuk semangat pantang menyerah 
menghadapi krisis pandemi. Kebangkitan 
ini dapat dilakukan secara bergotong - 

ARIEF R WISMANSYAH SIAPKAN PROGRAM 
TANGERANG BANGKIT UNTUK PULIHKAN EKONOMI
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yang melibatkan masyarakat secara 
langsung dengan menyasar warga di 
104 Kelurahan.

Arief R Wismansyah menuturkan, 
pandemi yang terjadi hampir dua tahun 
lebih telah berdampak pada bidang sosial, 
ekonomi, kesehatan, pendidikan dan gaya 
hidup masyarakat. Untuk membantu warga 
terdampak, Pemkot sudah menyalurkan 
berbagai bantuan pangan maupun tunai 
kepada masyarakat

Selain itu untuk pemulihan 
ekonomi, pemerintah Kota Tangerang 
telah menggulirkan beberapa program 
diantaranya Program Tangerang BISA 
(Bantuan Insentif untuk Startup Anda). 
Program ini merupakan bantuan modal 
usaha bagi wirausaha pemula yang akan 
memulai usaha atau mengembangkan 
usaha di masa pandemi COVID-19.

Arief  menuturkan bantuan 
Tangerang BISA diharapkan bisa membantu 
perekonomian masyarakat Kota Tangerang. 
Besaran nominal yang semula di tahun 2020 
sebesar Rp 500 ribu kali ini ditingkatkan 
menjadi Rp 760 ribu untuk setiap penerima 
manfaat

“Nominalnya Rp 760 ribu sesuai 
dengan angka 76 Tahun HUT Kemerdekaan 
RI, dengan kuota sebanyak 20 ribu 
wirausaha penerima manfaat dengan 
mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,2 
miliar menarget 20 ribu penerima manfaat,” 

terang kepala daerah dua periode ini. 
Terkait peningkatan daya saing 

UMKM dan penjualan secara online, Arief 
mengaku pihaknya sedang mendorong 
dan mempersiapkan digitalisasi UMKM. 
“Dari total 15 ribu UMKM, sedang kita 
siapkan digitalisasi bekerjasama dengan 
Tokopedia dan Bukalapak. Karena menurut 
data, omzet dari pasar online naik sampai 
400 persen,” jelasnya.

Arief menyebut, pertumbuhan 
UMKM di masa mendatang akan menjadi 
fokus Pemkot Tangerang dengan 
menciptakan sumber daya produktif melalui 

manajemen SDM, permodalan, akses, dan 
pemasaran. Terdapat beragam Umkm di 
beberapa wilayah yang terus berlomba-
lomba menciptakan dan mengembangkan 
produk UMKMnya agar dapat dikenal di 
seluruh Indonesia maupun luar negeri.

Sementara itu, untuk vaksinasi 
yang menjadi bagian dari program 
Tangerang Bangkit ini, Arief menyebut 
capaian vaksinasi di kota Tangerang sudah 
mencapai 80 persen per 28 September 
2021 untuk dosis pertama.

“Sekarang sudah mendekati 1,2 
juta. Jadi data terakhir itu sudah 1.187.000 
dosis 1, sudah 80 persen dari target  1,4 
juta,” jelas Arief

Namun Arief mengatakan untuk 
pemberian vaksin dosis dua Pemkot 
Tangerang baru melakukan vaksinasi 
50 persen dari target.  “Dosis duanya 
sudah 664.306 , jadi mudah mudahan ini 
semakin masif,  sesuai dengan arahan pak 
presiden,” ujarnya.

Bahkan Arief mengaku ke depannya 
akan melakukan penyisiran terhadap warga 
yang belum divaksin. “Kita diminta nantinya 
menyisir kelompok masyarakat yang belum 
divaksin, agar segara divaksinasi,” jelas dia.

Kata Arief saat ini juga pihaknya 
sudah menempuh vaksinasi secara door 
to door. “Jadi door to door sudah mulai 
dilakukan oleh teman kesehatan. Jadi 
mereka yang nggak bisa dateng ke tempat 
vaksinasi diparanin ke rumah,” jelas Arief.

Wali Kota Resmikan Renovasi Alun - Alun Kota Tangerang  (Sumber Foto :  suluhnews.id)
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Kata Arief, bukan hanya 
Pemkot Tangerang saja yang tengah 
fokus memberikan vaksinasi terhadap 
masyarakat.  Namun pihak TNI dan Polri 
juga saat ini gencar mensosialisasikan 
vaksinasi untuk kekebalan komunal. “ 
Sesuai arahan Pangdam, serbuan vaksinasi 
TNI dan Kepolisian memang menyasar 
kepada mereka yang perlu diedukasi, 
bahwa vaksinasi ini memang aman buat 
masyarakat,” tukasnya

Arief menjelaskan, “Tangerang 
Bangkit” menitikberatkan pada keterlibatan 

warga secara langsung dalam menghadapi 
pandemi. Pemkot Tangerang menyediakan 
sarana yang menjadi kebutuhan warga 
untuk terus tumbuh dan bangit menggapai 
harapan.

“Tangerang Bangkit itu adalah 
bentuk semangat pantang menyerah 
menghadapi krisis pandemi. Kebangkitan 
ini dapat dilakukan secara bergotong-
royong seperti yang diinginkan Presiden 
Joko Widodo sebagai harapannya kepada 
masyarakat,” ujar Arief. (Sumber Pemkot 
Tangerang)

PROFIL:

NAMA LENGKAP :
H. Arief Rachadiono Wismansyah, 

B.Sc., M.Kes.
 

TEMPAT TANGGAL LAHIR
Tangerang, Banten 23 April 1977

KARIR
Sebelum menjadi Wali Kota, Arief  R 

Wismansyah yang diusung oleh Partai 
Demokrat pernah  menjadi wakil dari Wali 

Kota Tangerang Wahidin Halim periode 2008-
2013. Namun di penghujung periode, Arief 
harus maju sebagai Wali Kota Tangerang 

menggantikan Wahidin Halim yang 
mengundurkan diri karena mencalonkan diri 
sebagai DPR RI 2014-2019.  Sementara di 

karir bisnisnya Arief Rachadiono merupakan 
pemilik Rumah Sakit Sari Asih Group. Jabatan 
yang pernah dipegang di antaranya Presiden 

Direktur PT. Sari Asih Group dan Presiden 
Direktur PT. Sari Asih Aria Cemerlang.
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Sektor pariwisata menjadi sek-
tor yang paling terdampak pandemi 
Covid-19, yang ditunjukkan dengan 
penurunan drastis jumlah kunjungan 
wisatawan. Dalam upaya pemulihan 
pariwisata tahun 2021, Pemerintah 
Indonesia tetap memberikan prioritas 
pada aspek kesehatan dan keselamatan 
masyarakat, antara lain melalui pener-
apan protokol kesehatan dan vaksinasi 
Covid-19.

“Dalam penyelenggaraan kegiatan 
kepariwisataan di masa pandemi ini, 
pemerintah Indonesia telah menetapkan 
protokol kesehatan berbasis Cleanliness, 
Health, Safety and Environment Sus-
tainability (CHSE). Protokol kesehatan 
berbasis CHSE menjadi standar penyiapan 
destinasi wisata,” ujar Wakil Presiden 
(Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat mem-
berikan sambutan pada Hybrid Event 
Leaders Summit Asia – Global Tourism 
Forum (GTF) 2021, di Hotel Raffles, 

HELAT GLOBAL TOURISM FORUM
PARIWISATA INDONESIA SIAP BANGKIT KEMBALI

Jakarta, 15 September 2021.
Untuk mewujudkan standar terse-

but, lanjut Wapres, diperlukan dukungan 
seluruh pemangku kepentingan termasuk 
para wisatawan, baik domestik maupun 
internasional, untuk berdisiplin secara 

ketat melaksanakan protokol kesehatan 
CHSE.

Di samping itu, menurut Wapres, 
program vaksinasi juga diharapkan 
mampu menjadi basis yang kuat menuju 
pemulihan sektor pariwisata.
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“Program vaksinasi dilaksanakan 
dengan sasaran dan skala prioritas yang 
tepat untuk mencapai herd immunity 
pada akhir Tahun 2021. Sebagai upaya 
mencegah penyebaran Covid-19, ditarg-
etkan 77 persen atau sekitar 208 juta dari 
penduduk Indonesia dapat divaksinasi. 
Hal ini akan menjadi game changer bagi 
sektor pariwisata,” urai Wapres.

Wapres juga menuturkan, Pemer-
intah melihat bahwa tren wisata dunia juga 
diwarnai dengan meningkatnya jumlah 
destinasi wisata halal di berbagai negara, 
tidak saja di negara yang berpenduduk 
mayoritas muslim. Bagi Indonesia, konsep 

wisata halal berarti pemenuhan fasilitas 
layanan halal yang ramah bagi wisatawan 
muslim (moslem friendly tourism) di 
destinasi wisata, seperti akomodasi, 
restoran atau makanan halal, tempat 
ibadah yang memadai, serta fasilitas 
layanan halal lainnya.

“Dalam implementasinya, 
pengembangan wisata halal masih ter-
kendala oleh masih rendahnya literasi 
masyarakat. Untuk itu, kita semua perlu 
terus berupaya meningkatkan literasi 
masyarakat mengenai konsep wisata 
halal,” urai Wapres.

Dalam ajang internasional yang 
mengangkat tema “Reset, Revive, Refresh 
Tourism” ini, Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meng-
utarakan bahwa terpilihnya Indonesia 
sebagai tuan rumah Global Tourism 
Forum tahun ini merupakan kesempatan 
bagi Indonesia untuk menunjukan pada 
dunia bahwa industri pariwisata Indo-
nesia siap untuk segera bangkit kembali 
dan berkontribusi dalam pembangunan 
nasional.

“Pesan penting dari penyelengga-
raan acara ini adalah Indonesia percaya 
diri bahwa pariwisata Indonesia dapat 
segera terbuka kembali dengan standar 
keamanan dan protokol kesehatan yang 
ketat,” ujar Sandiaga.

Ia juga menyampaikan bahwa 

dalam level nasional, industri pariwisata 
Indonesia telah menerapkan kebijakan 
Indonesia Care yang menjadikan ke-
bersihan, kesehatan, keselamatan, dan 
kelestarian lingkungan sebagai prioritas 
utama dalam pelayanan dan fasilitas jasa 
di sektor wisata.

Sandi menambahkan, sesuai ar-
ahan Presiden Jokowi, pembangunan 
infrastruktur di 5 destinasi wisata super 
prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, 
Mandalika, Labuan bajo, dan Likupang 
akan siap dalam waktu dekat dengan 
standar pelayanan Asia, bahkan dunia.

Sebagai informasi, Global Tourism 
Forum (GTF) merupakan ajang diskusi 
pembicara yang merupakan para ahli dan 
pemangku kebijakan terkait pariwisata 
dari berbagai negara. Tahun ini, GTF 
diselenggarakan selama 2 hari, yaitu 
pada 15 dan 16 September 2021, serta 
melibatkan 49 pembicara internasional, 
antara lain dari Australia, Kanada, dan 
Korea Selatan, dan 20 pembicara nasional.

Turut hadir dalam pembukaan 
GTF hari ini, President of World Tour-
ism Forum Institute Bulut Bagci serta 
Ketua Indonesia Tourism Forum Sapta 
Nirwandar. Sementara itu, Wakil Presiden 
RI hadir dengan didampingi oleh Kepala 
Sekretariat Wakil Presiden Mohamad 
Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebi-
jakan Ekonomi dan Daya Saing Ahmad 
Erani Yustika, serta Staf Khusus Wakil 
Presiden Masduki Baidlowi dan Bambang 
Widianto.

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :

SCAN ME

www.eljohn.tv
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Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin 
Uno, mendorong pengembangan 
wisata kesehatan (wellness tourism) 
di Indonesia untuk membangkitkan 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 
di Tanah Air.

Dalam “Weekly Press Briefing” 
yang digelar secara daring, 6 September 
2021, Sandiaga mengatakan pihaknya 
menjadikan wisata kesehatan sebagai 
program unggulan yang menargetkan 
pemberdayaan wisatawan nusantara. 
Wisata kesehatan merupakan kegiatan 
wisata yang mengedepankan peningkatan 
kesehatan dan kebugaran fisik serta 
pemulihan kesehatan spiritual dan mental 
wisatawan.

“Selama ini, wisatawan nusantara 
setiap tahunnya menghabiskan hampir 
11 miliar dolar AS lebih untuk berwisata 

MENPAREKRAF DORONG PENGEMBANGAN WISATA KESEHATAN 

UNTUK BANGKITKAN SEKTOR PAREKRAF

kesehatan di luar negeri. Wisata kesehatan 
serta wisata kebugaran dan herbal ini akan 
kita kembangkan karena kita mempunyai 
pangsa pasar yang sangat besar,” kata 

Sandiaga.
Pada tahap awal pengembangan 

wisata kesehatan ini, lanjut Sandiaga, 
rencananya akan diterapkan di sejumlah 
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daerah di Indonesia. Seperti Jakarta, 
Medan, dan Bali.

“Nanti akan diperluas ke destinasi 
lainnya. Kami menggandeng berbagai 
instansi kementerian dan lembaga 
maupun pihak swasta seperti rumah 
sakit, klinik, dan organisasi profesi 
seperti Perhimpunan Kedokteran Wisata 
Indonesia (Perkedwi) untuk mendukung 
wisata kesehatan di Indonesia ini,” katanya.

Untuk menjajal kesiapan 
pengembangan wisata kesehatan di 
Indonesia, beberapa waktu yang lalu 
Sandiaga sempat menjalani general 
medical check up di Rumah Sakit 
Siloam Lippo Village, Tangerang, 
Banten. Menurutnya, Indonesia memiliki 
fasilitas kesehatan yang cukup lengkap 
dan memadai sebagai penunjang 
pengembangan potensi wisata kesehatan.

“Ini adalah pariwisata berbasis 
quality and sustainability dan kita tidak 
kalah dengan rumah sakit di luar negeri. 
Misalnya di RS Eka Hospital, untuk 
perawatan tulang belakang/spine, sudah 
menggunakan alat kedokteran buatan 
Jerman yang merupakan satu-satunya 
di Asia Tenggara,” ujar Sandiaga.

Selain itu, kata Sandiaga, Bali juga 
menjadi salah satu sasaran wisatawan 
untuk menikmati wellness tourism dan 
herbal tourism. Bahkan, banyak wisatawan 
mancanegara yang berkunjung ke Bali 

untuk merasakan wisata berbasis wellness 
dan herbal tourism.

“Antusiasme masyarakat 
mengenai herbal dan wellness tourism 
sangat tinggi, terutama di Bali. Untuk itu 
SDM-nya harus kita tingkatkan melalui 
program reskilling dan upskilling untuk 
memberikan pelayanan yang berstandar 
lebih tinggi lagi,” ucap Sandiaga.

Deputi Bidang Produk Wisata 
dan Penyelenggara Kegiatan (Events) 
Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki 
Handayani, menambahkan alasan 
pemilihan Jakarta, Medan, dan Bali sebagai 
daerah pengembangan wisata kesehatan 
untuk tahap awal dilatarbelakangi oleh 
jumlah ketersediaan rumah sakit yang 
ada di ketiga daerah tersebut.

“Selain itu, di Medan mempunyai 
potensi besar karena selama ini orang 
Medan yang ke luar negeri itu banyak 
sekali. Jadi kita harapkan dengan kita 
mempromosikan atau menyiapkan rumah 
sakit-rumah sakit yang ada di Medan 
maka kemungkinan wisatawan-wisatawan 
yang berasal dari Sumatra Utara dan 
sekitarnya berobat ke luar negeri akan 
semakin kecil,” jelas Rizky.

Selain Bali, lanjut Rizki, 
untuk pengembangan wellness dan 
herbal tourism, pihaknya juga akan 
mengembangkan potensi ini di Solo, 
Jawa Tengah. “Solo juga tengah 

mengembangkan herbal tourism karena 
di Tawangmangu ada pusat kesehatan 
herbal milik Kementerian Kesehatan yang 
sangat berpotensi untuk kita dorong 
mengembangkan wisata herbal,” jelasnya.

Integrasi Aplikasi PeduliLindungi 
di Sektor Parekraf

Dalam kesempatan tersebut, 
Menparekraf Sandiaga juga menyampaikan 
mengenai pengimplementasian aplikasi 
PeduliLindungi di semua sektor usaha 
parekraf.

“Aplikasi PeduliLindungi akan 
diperluas penggunaannya dari yang 
sebelumnya hanya di mal, diperluas ke 
hotel, restoran, dan cafe. Piloting akan 
dilakukan di empat kota, yaitu Jakarta, 
Bandung, Semarang, dan Surabaya,” 
ujar Sandiaga.

Rencananya, penggunaan Aplikasi 
PeduliLindungi akan menggunakan 
filtering 4 kondisi user yaitu hijau, kuning, 
merah, dan hitam. Adapun pengunjung 
diperkenankan masuk ke tempat-tempat 
tersebut adalah pengunjung dengan 
kondisi hijau dan kuning.

“Selain itu bersama dengan 
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam 
Negeri Kementerian Perdagangan, kita 
akan menerbitkan surat edaran bersama 
mengenai imbauan untuk penggunaan 
aplikasi PeduliLindungi secara bertahap 
sesuai dengan koordinasi Kemenko Marves 
dan Kemenkes. Penggunaan aplikasi, 
termasuk untuk MICE di hotel-hotel juga 
akan dipertimbangkan,” tutur Sandiaga.

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :
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Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin 
Uno memaparkan proses tahapan 
evaluasi saat uji coba pembukaan 
20 destinasi wisata, kemudian akan 
dilakukan secara gradual atau bertahap 
di beberapa destinasi wisata lainnya 
di Tanah Air.

Ke-20 destinasi wisata terbagi 
dalam beberapa wilayah, untuk wilayah 
DKI Jakarta yakni Taman Impian Jaya 
Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, dan 
Kampung Budaya Betawi Setu Babakan. 
Untuk wilayah Jawa Barat ada Taman 
Safari Indonesia, The Lodge Maribaya, 
Glamping Lake Rancabali, Kawah Putih, 
Jbound, dan Saung Mang Udjo.

Sementara untuk Jawa Tengah 
dan DIY adalah Grand Maerakaca Taman 
Mini, TWC Borobudur, TWC Prambanan, 
Taman Satwa Taru Jurug, Taman Tebing 

MENPAREKRAF PAPARKAN TAHAPAN EVALUASI UJI COBA

PEMBUKAAN DESTINASI WISATA DI TANAH AIR

Breksi, Gembira Loka Zoo, dan Hutan 
Pinus Asri Mangunan. Jawa Timur adalah 
Taman Rekreasi Selecta, Jatim Park 2, 
Hawai Group, serta Maharani Zoo dan Gua

Menparekraf Sandiaga Uno saat 
Weekly Press Briefing yang digelar secara 
virtual Senin, (13/9/2021) menjelaskan, 
secara umum, ada beberapa bahan 
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evaluasi uji coba yang akan diterapkan 
untuk dijadikan bahan evaluasi kedepan, 
hal ini dilakukan sebagai upaya dalam 
membangkitkan kembali sektor pariwisata 
di masa pemberlakuan PPKM. Di mana 
usaha pariwisata akan dibuka kembali 
secara bertahap dengan memperhatikan 
aspek kesehatan bukan hanya bagi 
pengunjung, tapi juga pekerja atau 
pengelola usaha di tempat wisata.

Kemenparekraf telah menggelar 
rapat koordinasi bersama pihak-pihak 
terkait seperti Kemenkomarves, 
Kementerian Kesehatan, juga industri 
serta pemerintah daerah pada pekan 
kemarin. Mulai dari pihak pengelola dapat 
menerapkan protokol kesehatan berbasis 
CHSE dengan ketat dan disiplin secara 
end to end. Dari pengunjung melakukan 
reservasi, ketibaan, hingga kepulangan.

“Yang kedua, dari keseluruhan 
proses tersebut, bagaimana pengelola 
dapat menentukan titik krisis yang 
kemungkinan terjadinya pelanggaran 
prokes atau potensi penularan tinggi di 
setiap kegiatan dalam destinasi tersebut. 
Seperti ventilasi, karena ruang indoor 
lebih berisiko sehingga perlu kehati-
hatian di setiap titik,” katanya.

Kemudian yang ketiga lanjut 
Menparekraf Sandiaga Uno adalah 
durasi dalam aktivitas yang ditawarkan, 
jarak antar pengunjung, juga kegiatan 
yang mengharuskan orang menyentuh 

benda yang juga disentuh orang lain. 
Dan yang keempat dan terpenting 
adalah bagaimana penerapan aplikasi 
Pedulilindungi dalam mengontrol itu 
semua. Selain juga terkait bagaimana 
pengelola menyiapkan satgas dan 
berkoordinasi dengan satgas COVID-19 
setempat.

“Uji coba ini akan terus dievaluasi 
setiap minggu, Pengelola sektor parekraf 
yang terdaftar atau memperoleh QR code 
pedulilindungi saat ini berjumlah 2.264 
penerima. Penerima ini terdiri dari usaha 
Bar, Café, Hotel, Restoran, Resto cepat 
saji, dan destinasi wisata yang berlokasi 
di DKI Jakarta, Bandung, Semarang, dan 
Surabaya,” katanya.

Saat ini uji coba masih dilakukan di 
sektor tertentu, namun ke depan, karena 
aplikasi PeduliLindungi telah ditetapkan 
sebagai gold standard. Menparekraf juga 
berharap penggunaannya akan diperluas 
termasuk ke desa wisata. Kemenparekraf 
akan terus menyosialisasikan dan 
mempersiapkan seluruh pihak termasuk 
desa wisata untuk dapat menerapkan 
aplikasi ini nantinya.

Terkait orang tua yang ingin 
membawa anak berusia di bawah 12 
tahun untuk ikut rekreasi dan menginap 
di hotel, restoran, dan tempat wisata. 
Menparekraf juga menanggapi jika hal 
tersebut dibahas secara detail di rapat 
evaluasi yang dipimpin oleh Menko 

Maritim dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan bagi anak-anak di bawah 
12 tahun masih banyak yang belum 
berkegiatan di luar ruang.

Saat rapat evaluasi yang dilakukan 
tiap minggu itu juga disebutkan, orang 
tua yang membawa anak di bawah 12 
tahun yang ingin berkegiatan dibahas 
pemberian diskresi masing masing kepada 
keluarga. Karena sebetulnya mayoritas 
yang datang (berwisata, staycation, dan 
lainnya) itu bukan membawa anak tapi 
mayoritasnya itu justru dari pengunjung 
yang usianya sudah di atas 12 tahun,” 
kata Menparekraf Sandiaga.

Oleh karena itu, Menparekraf juga 
mengimbau kepada masyarakat terkait 
peraturan tersebut dibuat tidak rigid, 
melainkan lentur mengikuti protokol 
kesehatan. Selain itu selama protokol 
kesehatan itu dijalankan secara ketat dan 
disiplin dengan aplikasi pedulilindungi 
sudah terinstall destinasinya yang juga 
sudah menerapkan CHSE dimana semua 
sudah divaksin.

“Maka satu atau dua diskresi 
yang dilakukan kepada keluarga yang 
membawa anak di bawah 12 tahun, lalu 
keluarganya juga sudah di vaksinasi 
keputusan itu bisa diambil berdasarkan 
koordinasi dengan Satgas COVID-19 
setempat inilah bentuk fleksibilitas yang 
ingin kita sampaikan dengan konsep 
‘gas rem gas rem’ dan sandbox yang 
terpenting adalah pedulilindungi adalah 
bagian dari keseharian itu,” katanya.

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :
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Bogor dikenal akan kawasannya 
yang menarik untuk dikunjungi. Kota 
yang dijuluki dengan kota hujan ini 
memang tidak diragukan lagi memiliki 
keindahan alam yang patut dikunjungi. 
Apalagi lokasinya tidak jauh, bagi anda 
yang berada di Jakarta dan sekitarnya. 
Hanya berjarak kurang dari 2 jam dengan 
mobil atau 1 jam dengan Commuter Line, 
Bogor memang relatif dekat. Bahkan 
jarak tempuh pun semakin dekat dengan 
infrastruktur penunjang yang dibangun 
pemerintah.

Memiliki letak dataran yang lebih 
tinggi dari ibukota Jakarta membuat kota 
ini memiliki udara yang sejuk. Contoh 
kawasan yang sering dijadikan destinasi 
liburan adalah puncak. Puncak Bogor 
adalah kawasan yang banyak digemari 
berbagai kalangan untuk menyejukkan 
pikiran. Bogor juga menjadi pusatnya 
wisata edukasi dan sejarah yang cocok 

BOGOR MENJADI PUSAT DESTINASI EDUKASI DAN SEJARAH

YANG WAJIB DIKUNJUNGI

bagi anak-anak yang sedang menimba 
ilmu.

CEO TX Travel Anton Thedy 
menjadikan  Kota Bogor sebagai ulasan 
utamanya dalam program Indonesia 
Tourism Forum (ITF) yang ditayangkan 
rutin oleh EL JOHN TV. Program ini 
dipandu oleh Clarita Mawarni Salem 
(Putri Pariwisata Indonesia 2019-Miss 
Tourism International 2020/2021).

Anton mengatakan  kota hujan 
yang menjadi julukan Kota Bogor  
merupakan  salah satu daya tarik bagi 
wisatawan. Julukan itu membuat Bogor 
masuk ke dalam Guinness Book of The 
Record.

“Bogor dikenal sebagai kota 
hujan, ini yang pertama karena tingkat 
air hujannya cukup tinggi. Tapi yang 
menarik lagi Kota Bogor ini, tercatat di 
dalam Guinness Book of The Record, jadi 
catatan internasional ini mengatakan 

bahwa kota yang paling banyak halilintar, 
petir di dunia itu adanya di Bogor,” kata 
pengamat pariwisata ini.

Bukan hanya saat ini saja, Bogor 
menjadi destinasi yang diincar wisatawan 
namun sejak jaman Belanda maupun 
Inggris, Bogor sudah dijadikan oleh 
pemangku kekuasaan sebagai tempat 
untuk melepas Lelah. Hal itu terlihat dari 
hadirnya Kebun Raya Bogor dan Istana 
Kepresidenan Bogor yang dibagun jaman 
penjajahan.

“Pada waktu penjajahan Belanda, 
tempat ini adalah tempat beristirahat, 
rumah atau vila tempat beristirahat 
karena tempatnya lebih adam. Mulai 
lah mereka Gubernur Jenderal ini 
membangun di sana, ini adalah cikal 
bakal daripada Istana Bogor, tempat 
kediaman sekarang Presiden Indonesia, 
Pak Jokowi sekarang tinggalnya di Bogor 
bukan di Jakarta. Nah yang menarik lagi 
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Bogor ini berkembangnya, lalu terkenal 
dengan Istana Bogor, lalu terkenal juga 
yang namanya Kebun Raya,” ujar Anton 
Thedy.

Untuk Kebun Raya, sudah ada 
sejak kekuasaan Inggris. Saat itu Letnan-
Gubernur Thomas Stamford Raffles. 
Namun sebelum Raffles berkuasa, Kebun 
Raya Bogor adalah sebuah taman yang 
isinya berbagai tanaman. Tanaman-
tanaman itu dikumpulkan oleh ahli botani 
dari Belanda yang lokasinya berada 
tidak jauh dari Istana. Kemudian saat, 
saat Raffles berkuasa tanaman tersebut 
disulap menjadi bergaya Inggris klasik. 
Inilah awal mula Kebun Raya Bogor 
dalam bentuknya yang sekarang.

“Kita berterima kasih kepada 
Stamford Raffles, Raffles ini adalah 
Gubernur Jenderal atau pimpinan dari 
Pemerintahan Inggris pada waktu 
itu Inggris menaklukan Belanda, jadi 
secara tidak langsung kita pernah 
dijajah oleh Raffles. Dan kalau dilihat 
perkembangannya Kebun Raya itu hamper 
85 hektar, mereka punya tanaman-
tanaman itu salah satu yang terlengkap 
di dunia ini luar biasa.”tutur Anton Thedy.

Kebun Raya Bogor yang 
bersanding bersama Istana Kepresidenan 
Bogor menjadi destinasi di Bogor yang 
menjadi favorit wisatawan. Bagi yang 
baru pertama kali ke Bogor, kedua 
destinasi tersebut menjadi pilihan utama 

untuk berwisata. Meskipun berkunjung  
Istana sekarang tidak dibatasi karena 
sudah menjadi tempat tinggal Presiden 
Jokowi, namun tempat bersejarah ini 
masih diminati banyak wisatawan. 
Berfoto  berlatar belakang pilar Istana 
menjadi salah satu spot foto yang diburu 
wisatawan.

“Yang paling menarik daripada 
Istana Presiden ini adalah kalau Menteri-
menteri cabinet setelah dilantik lalu 
mereka foto di depan ada tangga dan 
ada pilar-pilar di belakang dan itu ada 
dua tempat seperti begitu jadi di Istana 
Jakarta dan di Istana Bogor. Jadi kalau 
kita ke Istana Bogor kita juga foto di 
belakang seperti kaya Menteri nah itu 
menyenangkan. Kita boleh foto di situ 
tetapi kalau di dalam kita tidak boleh 
foto,” ungkap Anton Thedy.

Selain Kebun Raya Bogor dan 
Istana kepresidenan, destinasi di Bogor 
yang tak kalah menariknya adalah Taman 
Safari. Anton Thedy menyebut tempat 
wisata mengenal satwa ini merupakan 
tempat wisata terbaik yang ada di 
Indonesia. Apalagi tempat ini berkonsep 
edukasi

Jika Anda berada di kota-kota 
besar sekitar Jabodetabek, Bogor 
merupakan tempat yang cocok untuk 
untuk Anda jadikan peristirahatan. Berlibur 
bersama sahabat, keluarga, maupun 
kekasih adalah hal yang patut Anda coba. 

Selain mendapatkan pengalaman yang 
menyenangkan dan berkesan, Anda juga 
dapat menikmati keindahan alam yang 
menakjubkan.

“Menurut saya Taman Safari yang 
ada di Indonesia yang ada di Cisarua 
Bogor ini salah satu adalah Taman Safari 
yang bagus ya  yang ada di Asia. Dan ini 
bukan cuma banyak satwanya tetapi juga 
perawatannya cukup baik. Menurut saya 
ini menjadi hiburan untuk anak-anak itu 
bagus,” terang Anton Thedy.

Tak hanya di Taman Safari, 
sepanjang jalan raya Puncak, Bogor 
juga ada destinasi yang bikin wisatawan 
selalu berfoto ria, destinasi itu yakni 
Kota Bunga di Cipanas. Di destinasi ini 
terdapat tempat wisata layaknya seperti 
di kota Venesia, Italia yaitu Little Venice.

Teddy pun mengajak masyarakat 
untuk tidak melupakan Bogor sebagai 
destinasi pilihan. Tapi yang perlu 
diperhatikan adalah patuhi protocol 
Kesehatan selama menikmati destinasi 
yang ada di Bogor. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :

SCAN ME

www.eljohn.tv

                      20 - TRAVELCLUB - OKTOBER 2021



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

Terkenal karena penampakannya yang terkesan magis, 
Hutan De Djawatan Benculuk kini menjadi salah satu lokasi 
wisata yang menjadi tujuan para traveler ketika berkunjung 

ke Banyuwangi. Meski menampilkan kesan bak hutan 
terlarang dengan suasana terlihat angker dan menakutkan, 
namun hutan yang ditumbuhi pepohonan trembesi raksasa 

yang juga disebut-sebut menyerupai Hutan Fangorn 
dalam film Lord of The Rings ini, cukup sukses menarik 

minat wisatawan yang kemudian beramai-ramai datang ke 
Banyuwangi untuk merasakan sensasi berwisata yang jauh 

dari hiruk pikuk gemerlap kota.

DE DJAWATAN
BANYUWANGI

Jelajah Keasrian Hutan 
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Objek wisata Hutan De Djawatan 
yang berada di Benculuk, Cluring, Kabu-
paten Banyuwangi ini memang belum 
se-populer wisata lainnya yang ada di 
Banyuwangi seperti, Taman Nasional 
Baluran, Kawah Ijen atau Pantai G-Land, 
namun akhir-akhir ini objek wisata De 
Djawatan mencuri banyak perhatian 
para wisatawan karena menampilkan 
keindahan aesthethic yang terbilang 
cukup unik.

Lahan yang secara resmi mer-
upakan milik Perhutani Banyuwangi 
ini, dulunya merupakan tempat pen-
gelolaan kereta api serta penyimpanan 
kayu jati berkualitas di Banyuwangi. 
Namun setelah menimbang potensi 
wisata dari tempat tersebut, Dinas Pari-
wisata Kabupaten Banyuwangi bersama 
Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan 
(PKH) akhirnya menjadikan lahan terse-
but sebagai tempat wisata yang resmi 
dibuka pada Juni 2018 lalu.

Setelah resmi dibuka sebagai 
objek wisata, lahan seluas 3,8 hektar 
itu hingga kini selalu ramai dikunjungi 
oleh wisatawan yang penasaran dengan 
penampakan asli dari hutan dengan 
pepohonan trembesi yang berusia antara 
100 hingga 150 tahun tersebut.

Nama “De Djawatan” yang me-
makai ejaan lama merupakan sebuah 
kesengajaan yang bertujuan untuk 
mengajak pengunjung bernostalgia 
dengan era lampau ketika datang men-

jelajah Hutan De Djawatan ini. Kesan 
kuno tersebut cocok untuk menggam-
barkan bahwa hutan lindung tersebut 
sudah cukup tua dan sudah ada sejak 
zaman penjajahan Belanda.

Sedangkan kesan angker dari 
Hutan De Djawatan ini, lantaran kare-
na hampir seluruh bagian pokok kayu 
trembesi ini tertutup oleh benalu dan 
tumbuhan pakis yang menumpang 
hidup di bagian-bagian pepohonan 
tersebut. Sehingga hal ini menyirat-
kan pohon-pohon yang ada di hutan 
tersebut, dari jauh akan terlihat layaknya 
raksasa yang berbulu dan menyeramkan. 
Selain itu pohon-pohon trembesi ini 
juga merupakan sarang bagi kelelawar, 

bau dari guano atau kotoran kelelewar 
ini semakin mendukung suasana lebih 
seram, khususnya saat menjelang gelap 
atau menjelang sore hari.

Selain itu Anda juga akan dibuat 
takjub ketika menyusuri jalanan setapak 
yang panjang dan dipayungi pepoho-
han raksasa di kiri kanan jalan, terlebih 
ketika sinar matahari masuk menyelinap 
di antara ranting pepohonan sehingga 
memberikan kesan unik dan ajaib bak 
sedang berada di negeri dongeng.

Menghirup udara segar dengan 
pemandangan pepohonan menghijau 
dan sejuk, tentu saja memberikan ken-
yamanan pada setiap pengunjung yang 
datang. Meski hanya sekedar duduk-
duduk sambil melepas pandang ke se-
keliling hutan, atau melakukan kegiatan 
piknik bersama orang-orang tersayang, 
kiranya Hutan De Djawatan cukup men-
jadi lokasi pilihan terbaik Anda untuk 
melakukan semua aktifitas tersebut.

Selain itu untuk mengabadikan 
momen kunjungan Anda, pihak penge- 
lola sudah menyediakan beberapa spot 
foto menarik yaitu di buat di atas pohon, 
di bawah payung warna-warni atau 
spot foto yang dibuat dari beberapa 
truck bekas.

Spot foto di sini juga sering digu-
nakan sebagai lokasi foto prewedding 
dengan latar yang dijamin membuat 
Anda tidak akan kecewa saat meng-
abadikan momen indah tersebut.
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Fasilitas Wisata Hutan De Djawatan 
Benculuk

Sebagai objek wisata yang selalu 
ramai dikunjungi wisatawan baik dari 
daerah Banyuwangi itu sendiri maupun 
wisatawan dari luar Provinsi Jawa Timur, 
fasilitas wisata Hutan De Djawatan ter-
bilang sudah cukup lengkap dan men-
dukung semua aktifitas wisata Anda.

Mulai dari area parkir kendaraan 
yang luas, mushola, toilet, warung-
warung makan hingga café modern 
sudah ada di lokasi ini.

Selain itu, terdapat juga fasilitas 
wisata seperti ATV dan motocross untuk 
anak-anak. Anda juga bisa naik delman 
atau menunggangi kuda berkeliling 
hutan yang akan menambah keseruan 
kegiatan wisata Anda. Atau jika Anda 
cukup berani, Anda bisa berkunjung ke 
sarang kelelawar dan lebah yang ter-
dapat di salah satu sudut hutan tersebut.

Untuk membuat suasana hutan 
menjadi hidup sehingga tidak menim-
bulkan kesan seram dan menakutkan, 
terkadang pihak pengelola juga menga-
dakan konser musik kecil-kecilan untuk 
menghibur para pengunjung.

Tiket Masuk dan Jam Buka Hutan De 
Djawatan

Untuk bisa menikmati semua 
fasilitas wisata yang ditawarkan di Hutan 
De Djawatan Benculuk ini, tentu Anda 
harus bersedia merogoh kocek, namun 
Anda tidak perlu khawatir karena tiket 
masuk dan biaya parkir sangat-sangat 
murah dan terjangkau.

Selain itu, jika Anda ingin menik-
mati fasilitas seperti ATV, naik delman 
atau menunggangi kuda, tentu Anda 
harus mengeluarkan biaya lebih di luar 
biaya tiket masuk.

Pengelola Hutan De Djawatan 
Benculuk membuka lokasi hutan wisata 

ini setiap hari dari mulai pukul 07.00 
WIB hingga 17.00 WIB. Karena lokasi 
wisata ini buka setiap hari, sehingga 
Anda bisa berkunjung kapan saja sesuai 
dengan jadwal liburan Anda.

Rute Menuju Hutan De Djawatan

Meski lokasinya bukan berada di 
pusat kota Banyuwangi, namun untuk 
mencapai objek wisata ini sangatlah 
mudah, karena lokasinya berada di dekat 
jalan raya Benculuk. Dari pusat Banyu-
wangi, jaraknya hanya sekitar 30 menit 
perjalanan dengan kendaran bermotor. 
Melintasi jalanan di Banyuwangi Selatan, 
lalu dari pertigaan kantor Samsat Ben-
culuk, Anda bisa meneruskan perjala-
nan sejauh 100 meter sebelah selatan 
menuju Hutan De Djawatan.

Jika Anda datang dari arah Sura-
baya, Anda bisa menuju Banyuwangi 
dengan menaiki kereta api yang be-
rangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng 
menuju Stasiun Banyuwangi Baru. Lalu 
lanjutkan perjalanan Anda menuju Ter-
minal Karangente dengan angkutan 
umum. Setelah itu naiklah bus yang 
mengarah ke Jember atau Surabaya. 
Bus itu akan melewati pertigaan lam-
pu merah Benculuk. Turunlah di situ 
lalu berjalan sejauh 1 kilometer menuju 
Hutan De Djawatan.
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Tips Berwisata ke Hutan De Djawatan 
Benculuk

Beberapa tips berwisata yang perlu 
Anda perhatikan sebelum berkunjung ke 
Hutan De Djawatan Benculuk, Banyuwan-
gi. Di antaranya adalah;

Datang Saat Weekday

Sebaiknya Anda menghindari datang 
pada akhir pekan. Karena di waktu terse-
but, biasanya Hutan De Djawatan akan 
mengalami kunjungan yang lebih ramai 
dari hari biasanya. Hal ini memang tidak 
hanya berlaku di objek wisata Hutan De 
Djawatan saja, melainkan untuk semua 
objek wisata pada umumnya. Namun 
khusus objek wisata Hutan De Djawatan, 
suasana asri serta keindahannya bisa 
Anda nikmati dengan sempurna ketika 
suasana hutan sedang sepi dan jauh dari 
kebisingan.

Terlebih lagi saat kedatangan banyak 
pengunjung, biasanya juga akan diadakan 
konser musik, sehingga suasana akan 
bertambah ramai dan Anda pun juga akan 
kesulitan saat mengabadikan momen 
perjalanan Anda ketika melakukan pen-
gambilan foto.

Datang Saat Pagi atau Sore Hari

Sesuai dengan jam buka Hutan De 
Djawatan yaitu pukul 07.00 WIB sampai 

17.00 WIB, maka waktu terbaik bagi Anda 
untuk berkunjung ke objek wisata ini 
adalah saat pagi hari ketika mulai dibuka 
atau sore hari sekitar 2 jam sebelum tutup.

Hal ini dikarenakan pada waktu terse-
but posisi matahari yang condong ke arah 
timur atau barat akan menambah kesan 
menawan saat menyelinap dari celah 
batang dan daun pepohonan.

Pemandangan ini tentunya juga akan 
membuat foto-foto yang Anda abadikan 
akan semakin terlihat cantik dan aes-
thethic.

Perhatikan Rute Perjalanan

Bagi Anda yang belum pernah 
datang ke Banyuwangi, sebaiknya be-
nar-benar memperhatikan rute menuju 
Hutan De Djawatan. Meski secara umum 
rutenya mudah dan tidak blusukan, 
namun ada resiko Anda akan terlewat 
dari jalan masuk karena plang penunjuk 
jalan ke Hutan De Djawatan berukuran 
kecil, sehingga bisa saja tidak terlihat 
oleh Anda jika tidak benar-benar diper-
hatikan.

Jalan masuk ke Hutan De Djawatan 
berada sebelum Pertigaan Benculuk. 
Lokasi jalan masuk tepatnya ada di sisi 
utara Masjid Jami’ Al-Falah Benculuk. 
Jika Anda melaju lebih jauh dari dua 
tempat tersebut, maka bisa dipastikan 
Anda sudah terlewat dari jalur masuk 
tersebut.

Hindari Tindakan Vandalisme

Tindakan vandalisme ini memang 
sangat sering terjadi ketika wisatawan 
berniat mengabadikan kedatangan mere-
ka dengan meninggalkan jejak yang tidak 
seharusnya dilakukan. Terlebih karena 
Hutan De Djawatan ini dipenuhi pepohon-
an besar, maka tindakan vandalisme dari 
pengunjung memang sulit untuk diawasi 
seperti merusak pohon dengan mencoret 
batang pohon untuk mengukir nama mer-
eka sebagai tanda bahwa mereka pernah 
menginjakkan kaki di lokasi tersebut.

Jika hal ini dilakukan oleh setiap pe-
ngunjung yang datang, maka tentu saja 
lama kelamaan akan mengurangi keinda-
han pesona Hutan De Djawatan.

Selain itu tindakan memetik tanaman 
serta mematahkan ranting pepohonan 
untuk dibawa pulang dan sebagainya 
juga merupakan tindakan yang sangat 
dilarang, dan ini menjadi tanggung jawab 
bersama bagi setiap orang yang datang 
ke Hutan De Djawatan ini.





                      26 - TRAVELCLUB - OKTOBER 2021

pesona kuliner nusantara
Su

m
be

r F
ot

o 
: t

rib
un

 p
ek

an
ba

ru

Asam Pedas sudah menjadi salah satu ciri khas sajian masakan 
di berbagai daerah di Pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu. 
Sebut saja misalnya di daerah Sumatera Barat sajian ini dikenal 
dengan nama Asam Padeh atau Sampadeh sedangkan sebutan 
lainnya di daerah Aceh disebut Asam Keueng. 

Selain di dua daerah tersebut, sajian Asam Pedas ini juga 
menjadi bagian dari kuliner khas daerah Riau yang mendapat 
pengaruh kuat dari menu masakan khas Melayu.

Sajian khas ini terbilang sebagai hidangan wajib saat ada 
acara-acara tertentu misalnya, upacara pernikahan, lebaran, 
khitanan hingga rangkaian upacara adat lainnya.

Pada dasarnya sajian Asam Pedas ini memiliki kuah dengan cita 
rasa asam dan pedas. Tapi tiap daerah biasanya punya perbedaan 
bumbu dan jenis ikan yang digunakan.

Untuk masyarakat Riau sendiri, biasanya mengolah Asam 
Pedas memakai bumbu-bumbu seperti kunyit, jahe, lengkuas, 
serai, bawang merah dan bawang putih. Untuk cita rasa asam, 
biasanya menggunakan asam kandis atau air asam Jawa.

Sedangkan untuk bahan utamanya, di daerah Riau lebih banyak 
menggunakan ikan baung, ikan patin, ikan selais dan ikan gabus. 
Ikan-ikan air tawar ini menjadi andalan di daerah Riau karena 
daerah tersebut diapit oleh banyak sungai besar.

Dari berbagai jenis ikan air tawar yang biasa digunakan, Ikan 
Baung yang memiliki nama latin Mystus Nemurus, adalah yang 
menjadi primadona untuk sajian Asam Pedas di sini. Ikan jenis 
ini masih sekerabat dengan ikan lele, hal ini juga bisa dilihat dari 

bentukannya yang sangat mirip ikan lele. Ikan air tawar ini banyak 
ditemukan di sungai, rawa, danau dan waduk.

Ikan Baung memiliki daging berwarna putih. Tekstur dagingnya 
yang lembut, padat dan tanpa duri halus, membuatnya disukai 
banyak orang. Dibanding ikan patin, daging Ikan Baung juga 
lebih tebal. Sehingga cocok dimasak dengan bumbu asam pedas 
ataupun gulai.

Jika Anda datang ke Pekanbaru yang merupakan ibukota 
Provinsi Riau, Anda akan dengan mudah 
menemukan rumah makan yang menyajikan 
menu spesial Ikan Baung Asam Pedas ini.

Kebanyakan rumah makan di sini 
menjadikan Ikan Baung Asam Pedas ini 
sebagai menu andalah yang banyak dicari 
oleh pengunjung. Tidak hanya diminati 
oleh penduduk setempat, namun juga oleh 
wisatawan yang berkunjung ke daerah Riau. 
Sajian ini biasanya dihidangkan dengan 
nasi putih hangat.

Selain di daerah Riau, biasanya hidangan 
Asam Pedas ini juga bisa Anda temukan di 
daerah lainnya yang terdapat etnis melayu 
di sana. Tidak hanya di Pulau Sumatera, 
bahkan sajian ini juga bisa Anda temukan 
di Kalimantan Barat, yang mana terdapat 
masyarakat melayu di sana.
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GULAI BELACAN

Riau memang sangat terkenal dengan hasil tangkapan lautnya 
yang melimpah sehingga sajian khas dari daerah ini sebagian 
besar memang berbahan utama dari seafood. Salah satu kuliner 
khas lainnya adalah Gulai Belacan.

Belacan itu sendiri adalah sebutan lain dari terasi. Sebutan 
Belacan ini memang lebih akrab digunakan oleh masyarakat 
melayu. Konon asal nama belacan sendiri diambil dari nama salah 
satu suku yang ada di Riau yaitu Suku Belacan.

Gulai Belacan merupakan salah satu makanan khas Riau yang 
sangat banyak digemari terutama oleh masyarakat Riau itu sendiri. 
Namun selain itu tentunya wisatawan dari luar daerah Riau ini juga 
banyak yang menggemari sajian Gulai Belacan ini.

Bahan utama untuk membuat Gulai Belacan adalah Udang Segar 
dan lebih nikmat lagi kalau udang yang digunakan berukuran besar. 
Udang tersebut akan diolah dengan santan kental dan campuran 
bumbu-bumbu halus lainnya yang khas sehingga menciptakan 
cita rasa kuliner yang sangat gurih dan nikmat ketika disantap.

Bumbu pelengkap lainnya untuk membuat Gulai Belacan ini 
di antaranya adalah, susu cair rendah lemak, asam jawa, air, daun 
jeruk, Kaldu Jamur, merica putih bubuk, kecap manis sebagai 
pengganti gula, minyak goreng untuk menumis, serta bumbu-
bumbu yang duhaluskan seperti, bawang merah, cabai rawit 
merah, kemiri, bawang putih, dan garam.

Selain bumbu-bumbu di atas, Gulai Belacan ini biasanya juga 
sering dimasak dengan campuran petai sehingga aroma masakan 
menjadi lebih kuat dan khas.

Penggunakan bahan utama udang dalam membuat Gulai 
Belacan tentu saja karena belacan itu sendiri terbuat dari udang 
rebon sehingga sangat pas jika dipadukan lagi dengan bahan 
utama udang, namun demikian Gulai Belacan juga bisa dibuat 
dengan bahan utama yaitu daging ayam atau ikan. Daging ayam 
dan ikan ini juga sudah cukup umum diolah menjadi sajian gulai. 
Karena itu, tidak aneh bila daging ayam dan ikan juga bisa diolah 
sebagai bahan utama dalam sajian Gulai Belacan.

Agar sajian Gulai Belacan ini semakin nikmat saat disantap, 
bahan utamanya haruslah yang masih segar, seperti udang segar 
begitu juga dengan daging ayam atau ikan. Jika Anda menggunakan 
bahan utama udang segar, maka hindari memasaknya terlalu lama 
agar tekstur dagingnya tidak alot.

Bagi Anda para pecinta seafood dan penyuka makanan dengan 
cita rasa pedas, Anda wajib mencoba sajian menu yang satu ini. 
Atau jika Anda tidak terlalu suka dengan masakan pedas dan ingin 
mencoba mencicipi kuliner khas Riau ini, Anda bisa membuatnya 
sendiri di rumah dengan takaran bumbu yang bisa disesuaikan 
dengan selera Anda.

Gulai Belacan ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, dan 
juga cocok dengan ketupat atau lontong. 
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GULAI CIPUIK
Wilayah pesisir Riau dan Kepulauan Riau dikenal dengan aneka ragam 

masakan laut. Mulai dari ikan bakarnya hingga sop ikan yang segar, yang 
diolah dengan cita rasa bumbu khas masyarakat Melayu. Namun selain 
hidangan tersebut, ada satu lagi penganan yang khas dari Bumi Lancang 
Kuning ini yaitu Gulai Cipuik.

Gulai Cipuik merupakan dialek bahasa Kuantan Singingi, yang berarti Gulai 
Siput. Sedangkan dalam bahasa Melayu Rokan disebut dengan Rengkitang 
dan warga Riau lainnya ada juga yang menyebutnya Gulai Tengkuyung.

Sajian masakan khas Riau memang tidak jauh dari olahan gulai dengan 
kuah santan. Untuk Gulai Cipuik itu sendiri bahan utama yang digunakan 
adalah siput dengan jenis siput sedut.

Siput sedut atau juga dikenal sebagai belitung memiliki nama ilmiah 
Cerithidea obtusa. Jenis siput ini relatif umum ditemukan di daerah pesisir 
yang berlumpur. Siput mata merah ini merupakan sejenis kerang-kerangan 
siput air tawar yang boleh dimakan dan banyak dijual di pasar-pasar tradisional.

Dulu, untuk bisa menikmati sajian Gulai Cipuik, orang-orang harus berburu 
langsung di sawah-sawah atau tempat lainnya. Namun saat ini Anda tidak 
perlu lagi melakukan hal tersebut, karena Anda bisa mendapatkannya di pasar-
pasar tradisional bahkan Anda juga tidak perlu lagi repot membersihkannya 
karena siput-siput tersebut sudah dibersihkan oleh penjual, sehingga siput 
yang Anda beli siap untuk dimasak.

Atau jika Anda ingin lebih simpel lagi, Anda bisa membeli Gulai Cipuik 
tersebut yang sudah banyak dijual di rumah-rumah makan, sehingga Anda 
tidak perlu lagi mengolah sendiri.

Namun sayangnya, siput jenis ini memang tidak di semua daerah bisa 
ditemukan, sehingga jika Anda ingin mencicipi sajian ini, Anda harus datang 
langsung ke daerah-daerah tertentu, salah satunya adalah Riau.

Untuk membuat Gulai Cipuik ini memang tidak terlalu sulit. Jika Anda 
punya bahan utamanya yaitu siput, Anda bisa mencoba membuat olahan ini 
di rumah dengan bahan-bahan berikut, siput segar, santan, lengkuas, serai, 
daun salam, merica bubuk, gula, garam, minyak goreng, dan penyedap rasa 
sesuai selera Anda.

Selain itu Anda juga harus menyiapkan bumbu-bumbu yang dihaluskan 
seperti, cabai merah besar, cabai rawit hijau (sesuai selera), kemiri, bawang 
merah, bawang putih, jahe, dan kunyit.

Masakan ini biasanya juga dicampur dengan berbagai jenis sayuran, 
seperti pakis, daun ubi jalar, daun talas, dan terong asam.

Hal unik lainnya dari Gulai Cipuik ini adalah, siput dimasak dan disajikan 
langsung dengan rumah siputnya tanpa dipisahkan. Sehingga ini menjadi hal 
menarik tersendiri bagi penikmat Gulai Cipuik. Sembari menikmati bumbu 
kuah kuning yang terasa asam pedas, daging siput disedot langsung dari 
cangkangnya. Karena itulah masakan ini disebut gulai siput sedut.
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BACAH DAGING 

Selain olahan laut yang sebagian besar menjadi masakan khas 
daerah Riau, namun ternyata Riau juga memiliki sajian lainnya yang 
berbahan utama dari daging sapi yaitu hidangan khas dengan 
nama Bacah Daging. 

Untuk masyarakat Riau sendiri pastinya sudah sangat mengenal 
salah satu masakan tradisional yang melegenda ini. Jenis masakan 
yang menggabungkan antara daging sapi yang dikombinasikan 
dengan asam jawa dan beberapa bumbu lainnya, ternyata bisa 
menghasilkan suatu resep yang mempunyai cita rasa tinggi dan 
khas Nusantara.

Bacah Daging terbuat dari Daging Sapi yang sekilas memang 
terlihat sangat mirip dengan olahan Rendang, namun sebenarnya 
dua sajian ini memiliki beberapa perbedaan dalam hal proses 
pengolahan, bumbu yang digunakan, serta cara penyajian.

Jika Rendang diolah dengan berbagai jenis bumbu khas nusantara 
yang kemudian dimasak dalam jangka waktu yang cukup lama, 
namun untuk proses pengolahan Bacah Daging terbilang lebih 
mudah dan sederhana dengan bumbu-bumbu yang digunakan 
juga lebih sedikit dibandingkan dengan olahan Rendang.

Untuk pembuatan Bacah Daging, bumbu yang digunakan di 
antaranya adalah, santan, air asam jawa, daun jeruk, bawang merah, 
bawang putih, ketumbar, gula merah, kaldu bubuk, dan jinten. 
Bumbu-bumbu tersebut kemudian dihaluskan dan dicampurkan 
dengan daging yang sudah dipotong-potong dengan ukuran 
sesuai selera, lalu kemudian dimasak dalam sebuah wajan dengan 
air asam jawa dan santan hingga semua bumbu-bumbu tersebut 
meresap, menyatu dengan daging dan mengental seperti halnya 
Rendang.

Namun proses pembuatan Bacah Daging tidak hanya selesai 
sampai di situ, setelah semua bumbu meresap dengan daging, 
kemudian daging tersebut dipanggang di atas teflon atau bara 
api sampai dagingnya benar-benar matang dan empuk.

Proses pemanggangan inilah yang membuat Bacah Daging terasa 
lebih nikmat kerena selama pemanggangan akan menimbulkan 
aroma yang sedap dan tentunya akan semakin menggugah selera.

Selain berbeda dari segi bumbu dan pengolahannya, Bacah 
Daging dan Rendang juga memiliki 
perbedaan dalam hal penyajian, yang 
mana Rendang biasanya disajikan dengan 
nasi putih hangat, sedangkan Bacah Daging 
disajikan dengan ketupat dan kerupuk.

Untuk bisa menikmati sajian Bacah 
Daging ini, Anda bisa datang langsung 
ke daerah Riau dan bisa menemukannya 
dengan mudah karena banyak tersedia di 
berbagai rumah makan di sana. Namun jika 
Anda tinggal jauh dari daerah ini, tentu saja 
Anda bisa mencoba membuatnya sendiri 
di rumah dengan resep dan bumbu-bumbu 
yang sangat mudah ditemukan di pasar-
pasar terdekat.
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Selain sajian gulai dan menu seafood, Riau juga memiliki 
penganan khas lainnya dengan cita rasa manis yang wajib Anda 
coba yaitu Lopek Bugi.

Lopek Bugi merupakan kudapan dari Kabupaten Kampar, 
Provinsi Riau, yang mana nama Lopek Bugi itu sendiri merupakan 
bahasa daerah dari kabupaten tersebut.

Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, Lopek berarti Lepat 
sedangkan Bugi berarti Ketan, jadi Lopek Bugi bisa diartikan 
dengan Lepat Ketan.

Lopek Bugi terbuat dari tepung ketan, bisa menggunakan 
tepung ketan hitam atau tepung ketan putih. Isiannya berupa 
parutan kelapa dan gula merah yang kemudian dibungkus dengan 
daun pisang yang berbentuk kerucut atau seperti piramida. Selain 
itu ada juga yang dibungkus dengan bentuk persegi panjang.

Setelah dibungkus, Lopek Bugi ini kemudian dikukus selama 
beberapa menit dan Lopek Bugi yang sudah matang akan terasa 
lengket ketika dipegang.

Cara pembuatannya memang cukup mudah dan sederhana, 
dan Anda pun bisa mempraktekkannya di rumah, sebagai camilan 
sore-sore sambil ditemani teh atau kopi hangat.

Konon ceritanya bahwa asal muasal Lopek Bugi ini sebenarnya 
adalah dari daerah Bugis, Makassar yang dibawa oleh para Pelaut 
menuju Minangkabau, namun kemudian resep sajian ini menyebar 
ke daerah-daerah sekitarnya termasuk Kabupaten Kampar.

Pada awalnya kudapan Lopek Bugi ini merupakan makanan khas 
yang hanya disajikan untuk kaum bangsawan dan dihidangkan pada 
perayaan-perayaan tertentu saja, seperti hari besar keagamaan, 
upacara adat, serta upacara-upacara lainnya yang mengundang 

tokoh-tokoh masyarakat.
Namun seiring perkembangan zaman, Lopek Bugi tidak lagi 

dikhususkan untuk kaum tertentu saja melainkan sudah bisa 
dinikmati oleh siapapun dan sangat mudah ditemui di pasar-pasar 
atau gerai-gerai yang menjual oleh-oleh khas Riau.

Bahkan sekarang di Kabupaten Kampar ada satu desa bernama 
Desa Danau Bingkuang yang penduduknya memiliki mata 
pencaharian dari produksi Lopek Bugi dan kudapan lainnya lalu 
didistribusikan ke daerah-daerah tetangga dalam jumlah besar.

Desa Danau Bingkuang ini memang sudah terkenal sebagai 
daerah yang menjadi pusat oleh-oleh di Kabupaten Kampar. Selain 
itu desa Danau Bingkuang ini juga merupakan lokasi yang sangat 

strategis karena berada di jalan lintas timur 
menuju Sumatera Barat.

Karena itu bagi Anda yang sedang 
berkunjung ke Provinsi Riau, jangan lupa 
menyempatkan diri mampir di desa Danau 
Bingkuang ini untuk mencicipi kudapan 
khas daerah tersebut, terutama Lopek Bugi.

Selain Kabupaten Kampar, daerah 
lainnya di Pulau Sumatera seperti Sumatera 
Barat dan Jambi juga memiliki penganan 
serupa dan disebut dengan nama yang tidak 
jauh berbeda. Namun sejatinya, penganan 
Lopek Bugi ini diyakini sebagai penganan 
khas dari budaya melayu, sehingga selain 
di daerah Riau, juga bisa ditemukan di 
daerah lainnya yang terdapat etnis atau 
budaya melayu di sana.

LOPEK BUGI
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KOTA LUMPIA PESONA ASIA

Eksplor Wisata 
Semarang

Tidak hanya menjadi kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah 
Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung, namun Kota Semarang juga 

ditetapkan sebagai kota mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 
tahun 1950. Melalui Undang-Undang tersebut, Kota Semarang dinyatakan 

sebagai kota besar otonom yang berhak mengatur urusan rumah tangganya 
sendiri.

Sebagai kota besar, Semarang mendapat berbagai julukan atau city branding, 
mulai dari terkenal sebagai Kota Lumpia, Kota Atlas (Aman, Tertib, Lancar, Asri 

dan Sehat), Kota Jamu, Venetie Van Java atau Venesia-nya Pulau Jawa, the 
Port of Java atau Pelabuhan-nya Jawa hingga julukan Semarang Pesona Asia.
Selain itu, kota yang memiliki keragaman etnis ini juga dijuluki dengan nama 

Variety of Culture. Dengan jargon tersebut, Kota Semarang menawarkan 
daya tarik berupa keaneka-ragaman budaya, pariwisata, kuliner, serta situs 

peninggalan sejarah yang terletak di berbagai sudut kota.

Yulia Gumay
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Kota Semarang merupakan ibukota 
Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah 
satu kota paling berkembang di Pulau 
Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah 
penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa.

Dalam beberapa tahun terakhir, 
perkembangan Semarang yang signifikan 
ditandai pula dengan munculnya beberapa 
gedung pencakar langit yang tersebar di 
penjuru kota. Perkembangan regional 
ini menunjukkan peran strategis Kota 
Semarang terhadap roda perekonomian 
nasional.

Sejarah Semarang berawal kurang lebih 
pada abad ke-6 Masehi, yaitu daerah pesisir 
yang bernama Pragota (sekarang menjadi 
Bergota) dan merupakan bagian dari 
Kerajaan Mataram Kuno. Daerah tersebut 
pada masa itu merupakan pelabuhan dan 
di depannya terdapat gugusan pulau-
pulau kecil. Akibat pengendapan yang 
hingga sekarang masih terus berlangsung, 
gugusan tersebut sekarang menyatu 
membentuk daratan.

Secara etimologis, nama “Semarang” 
berasal dari kata “sem”, yang berarti “asam 
atau pohon asam”, dan kata “arang”, yang 
berarti “jarang”, yang jika digabungkan 
menjadi “asam yang jarang-jarang”. 
Penamaan “Semarang” ini bermula 
ketika Ki Ageng Pandanaran I datang 
ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang 
(di dekat pelabuhan Bergota) dan melihat 

pohon asam yang jarang-jarang tumbuh 
berdekatan. Penamaan Kota Semarang ini 
sempat berubah pada masa kolonialisme 
Hindia Belanda menjadi “Samarang”.

Sebagai salah satu daerah dari tiga 
pusat pelabuhan penting bagi Hindia 
Belanda pada masa peanjajahan, 
Kota Semarang kini memiliki banyak 
peninggalan situs sejarah yang fungsinya 
telah dialihkan menjadi objek wisata dan 
bisa dikunjungi oleh siapa saja.

Bangunan-bangunan pada masa 
kolonialisme seperti Lawang Sewu serta 
Benteng Pendem Ambarawa, adalah dua 
dari puluhan bangunan sebagai saksi 

sejarah di Kota Semarang. Berwisata 
ke lokasi ini pastinya akan membawa 
Anda seolah melihat kembali kehidupan 
beberapa abad silam.

 Selain wisata sejarah yang menjadi 
salah satu daya tarik Kota Semarang, 
di kota ini Anda juga akan menemukan 
objek wisata dengan desain modern 
dan dirancang khas era milenial dengan 
spot-spot instagenic yang paling diburu 
generasi milenial dan generasi Z. Era 
teknologi dengan berbagai aplikasi media 
sosial, tentu tempat-tempat seperti ini 
menjadi tujuan utama bagi mereka yang 
menggilai fotografi dengan tema wisata 
buatan dengan tampilan colorful.

Sementara itu bagi Anda pecinta 
wisata alam dengan spot yang bisa 
memacu adrenalin, Kota Semarang juga 
menawarkan pengalaman seru kepada 
Anda untuk menjelajah beberapa objek 
wisata alam salah satunya Air Terjun 
Kali Pancur.

Tidak bisa dipungkiri bahwa saat 
ini sektor pariwisata memang sudah 
menjadi andalan sebagian besar daerah 
di Indonesia, termasuk Kota Semarang. 
Setelah lama menutup beberapa lokasi 
wisata karena adanya pandemi covid-19, 
kini Kota Semarang kembali bangkit 
dengan menargetkan sektor pariwisata 
sebagai salah satu cara memulihkan 
ekonomi daerah yang sempat lesu 
beberapa waktu belakangan lalu.
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Sampai saat ini beberapa daerah di 
Indonesia memang masih banyak yang 
menyimpan jejak peninggalan kolonial 
dalam beragam bentuk. Salah satu 
peninggalan yang masih bisa dinikmati 
hingga saat ini adalah Kawasan Kota Lama, 
Semarang, Jawa Tengah.

Kota Lama yang saat ini telah menjadi 
salah satu destinasi wisata andalan 
Semarang merupakan bekas kawasan 
peninggalan Belanda pada abad ke-17. 
Berwisata mengelilingi kawasan ini akan 
membawa Anda merasakan suasana masa 
kolonial yang masih kental.

Sejak dulu, Semarang memang sudah 
terkenal sebagai kota pelabuhan yang 
ramai dengan aktivitas dagang serta 
memiliki hasil perkebunan melimpah. 
Hingga kini, peninggalan berupa bangunan 

masih berfungsi dan bertahan menjadi 
daya tarik wisata Semarang. Ada banyak 
landmark serta aktivitas yang sayang untuk 
dilewatkan jika berkunjung ke sini, mulai 
dari tur sejarah hingga berfoto bersama 
barang-barang antik.

Ketika berkunjung ke Kota Lama, Anda 
bisa mulai perjalanan wisata Anda dari 
Taman Srigunting yang berada di pusat 
kawasan wisata ini. Pada zaman dulu, 
taman ini sebenarnya merupakan area 
pemakaman umum. Setelah berpindah 
area, kemudian menjadi lapangan tempat 
berlatih bagi para tentara. Itulah kenapa 
awalnya taman ini bernama “Parade Plein”. 
Taman Srigunting juga seringkali menjadi 
titik kumpul bagi wisatawan yang mengikuti 
tur sejarah.

Di samping Taman Srigunting, terdapat 

bangunan yang menjadi landmark atau 
ciri khas kawasan wisata ini, yaitu Gereja 
Blenduk. Gereja ini dibangun pada tahun 
1753 yang awalnya berbentuk rumah joglo. 
Gereja tertua di Jawa Tengah ini kemudian 
mengalami renovasi hingga menjadi seperti 
sekarang ini.

Bagi Anda pecinta wisata sejarah, 
tersedia berbagai pilihan untuk menikmati 
kawasan Kota Lama. Selain berjalan kaki, 
Anda juga bisa menyewa sepeda atau 
skuter. Kedua transportasi ini tersedia di 
dekat Taman Srigunting. Penyewaannya 
bisa dilakukan melalui aplikasi Gowes atau 
langsung ke petugas.

Anda tidak perlu takut untuk 
mengeksplorasi setiap jalan dan gang 
yang ada. Banyak bangunan serta sudut-
sudut tersembunyi yang memiliki cerita 
sendiri, dan pastinya bisa menjadi spot 
foto menarik buat Anda. 

Kota Lama Semarang juga identik 
dengan keberadaan pasar barang-barang 
antik. Pasar barang antik di kawasan ini 
awalnya hanya berupa tenda-tenda di 
sisi Taman Srigunting, namun seiring 
berjalannya waktu, pasar ini mulai kebanjiran 
pembeli dari kalangan wisatawan. 
Selanjutnya, pasar barang antik direlokasi 
ke bangunan yang sekarang menjadi 
Pasar Klitikan.

Setelah mengalami revitalisasi, kawasan 
wisata Kota Lama ini semakin nyaman 
karena lengkapnya fasilitas umum yang 
tersedia. Toilet umum, mushola, tempat 
sampah, hingga kondisi jalan yang baik. 
Juga terdapat beragam restoran dan kafe, 
museum, pasar antik, taman, hingga fasilitas 
hiburan seperti museum tiga dimensi. Kota 
Lama juga memiliki layanan tur berbayar 
dan penyewaan sepeda untuk berkeliling.

Jika Anda berencana untuk berwisata 
ke Kota Lama, Anda bisa datang ke 
kawasan yang berada di wilayah Tanjung 
Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota 
Semarang, Jawa Tengah. Kawasan ini 
bisa dicapai dengan menggunakan 
angkutan kota jurusan Kota Lama. Jika 
Anda menggunakan kereta api, turun 
di Stasiun Tawang akan mempermudah 
akses menuju tempat wisata ini dengan 
berjalan kaki.

 

main feature

KOTA LAMA
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Bagi Anda yang suka mengeksplor lokasi 
wisata dengan spot-spot instagramable, 
maka Anda wajib datang ke objek wisata 
Ayana Gedong Songo ini.

Selain menawarkan pemandangan 
alam yang indah, berada di Ayana Gedong 
Songo dijamin membuat Anda tidak akan 
kehabisan ide untuk mengabadikan momen 
perjalanan Anda. Setiap sudut lokasi ini 
menawarkan spot-spot cantik yang sayang 
jika Anda lewatkan.

Selain tampilannya yang unik dan 
instagramable, wisata dengan sebutan 
Ayana Gedong Songo ini menyajikan 
suasana tenang dengan udara yang sejuk 
serta jauh dari hingar bingar keramaian. 
Tentu hal ini sangat cocok bagi Anda 
yang sejenak ingin melepas penat dari 
kegiatan-kegiatan yang menyita tenaga 
dan pikiran.

Sajian pemandangan dari wisata Ayana 
Gedong Songo dengan berbagai tampilan 
kekinian, akan membuat Anda betah 
berlama-lama berada di sana. Terlebih 
jika Anda datang bersama keluarga dan 
orang-orang tersayang. 

Adanya tenda gelembung dengan 
jumlah ratusan, akan langsung menyita 
perhatian Anda hingga sulit mengalihkan 
pandangan ke tempat lain. Di dalam 
tenda-tenda tersebut, pihak pengelola 

menyediakan sekitar 10 boneka untuk 
menambah keindahan serta rasa nyaman 
ketika Anda bermain di sana. Namun 
demikian untuk masuk dan mengambil 
gambar di spot ini Anda harus sediakan 
biaya untuk tiket masuk yang mana tiket 
tersebut terpisah dari tiket masuk ke 
lokasi tersebut.

Selain tampilan gelembung-gelembung 
yang sangat unik serta cocok untuk menjadi 
tempat bercengkerama bersama keluarga, 
para pengunjung juga bisa duduk bersantai 
di sebuah sofa yang berada di tengah-
tengah kolam.

Hal lainnya yang tak kalah menarik 
adalah spot bantal-bantal. Pada spot ini, 

tampilannya juga membuat pengunjung 
betah dengan cat putih dan alas karpet 
hijau serta bantal-bantal empuk bergambar 
tokoh Kartun Disney.

Wisata yang resmi dibuka pada awal 
Juni 2018 ini, juga dihiasi dengan balon 
udara berkonsep ceria dan warna-warni 
dengan tulisan besar Ayana Gedongsongo. 
Tidak ketinggalan pula di sini juga disediakan 
hammock untuk pengunjung yang ingin 
bersantai.

Spot lain untuk menikmati peman-
dangan hijau pegunungan sekitar adalah, 
tersedianya kursi-kursi dengan tampilan 
instagenic yang akan membuat Anda 
menjadi malas pulang. Namun tentu 
saja Anda tidak bisa bermalam di sana, 
dan sebelum pulang jangan lupa untuk 
mengambil gambar di depan lukisan-
lukisan bergaya tropis.

Jika Anda berkunjung ke sini, disarankan 
untuk manfaatkan waktu semaksimal 
mungkin. Jangan datang terlalu sore, 
karena objek wisata ini tutup pada pukul 
17.00 WIB.

Rute untuk sampai di wisata ini 
cukup mudah karena ia berada satu 
komplek dengan Candi Gedong Songo. 
Keberadaanya sekitar 150 meter dari loket 
candi. Jadi ketika Anda ingin mengunjungi 
wisata Ayana Gedong Songo ini, Anda 
harus membeli tiket masuk komplek candi 
terlebih dahulu, baru setelah itu Anda harus 
membeli tiket lagi untuk masuk ke lokasi 
Ayana Gedong Songo ini. Tiket masuk 
sangat terjangkau, dan dijamin tidak akan 
membuat Anda kapok untuk datang lagi.

main feature

AYANA GEDONG SONGO
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Wisata Dusun Semilir berada di 
Jl. Soekarno-Hatta, No.49, Ngemple, 
Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, 
Jawa Tengah. Saat ini objek wisata yang 
memiliki Arsitektur unik menyerupai stupa 
Candi Borobudur ini sukses membuat 
banyak orang penasaran dan berbondong-
bondong untuk datang berkunjung ke 
Dusun Semilir Eco Park ini. 

Tidak kalah unik dan instagenic dari 
Ayana Gedong Songo, objek wisata Dusun 
Semilir yang dibangun dengan konsep art 
dan modern ini pun menawarkan sensasi 
berwisata dengan mengkombinasikan 
wisata alam, pedesaan, kuliner nusantara 
serta juga wisata edukasi.

Fasilitas yang ditawarkan di wisata 
Dusun Semilir ini juga cukup lengkap, 
bagi Anda yang suka menjajal berbagai 
jenis kuliner, Anda bisa mendatangi 
Gunungan Resto dengan pemandangan 
hutan alam yang super sejuk dan asri. 
Sambil menikmati aneka kuliner yang 
ditawarkan, mata Anda akan dimanjakan 
dengan pemadangan 5 gunung sekaligus.

Selain itu terdapat juga Gunungan 
Foodpark yang akan memanjakan lidah 
Anda dengan aneka makanan khas 
nusantara. Hal inilah yang membuat Dusun 
Semilir mendapat julukan food paradise 
dari para pengunjung yang datang.

Di area lainnya terdapat juga spot 
dengan nama Teras Gunung yang dibuat 
dengan konsep seperti jembatan layang. 
Teras Gunung ini membentang dari lobby 
stupa menuju kawasan taman wisata. Teras 
Gunung juga sering disebut dengan nama 
Colorful Bridge karena di sini terdapat 
banyak booth makanan, minuman serta 
aksesoris.

Jika Anda datang bersama anak-
anak, Anda bisa membawa mereka 
menyambangi Pet Village. Di sini, si kecil 
bisa bermain dengan hewan-hewan unik 
dan lucu yang dibiarkan berkeliaran bebas 
di area tersebut.

Spot lainnya ada juga area yang 
dinamakan Banyu Biru. Di mana area ini 
merupakan sebuah spot khusus yang 
bertemakan Danau Bohemian. Di sini 
juga terdapat bantal taman, air mancur 
menari, dan juga ada tenda gazebo yang 
bisa Anda gunakan untuk bersantai.

Untuk memanjakan anak-anak, tersedia 
playpark yang menjadi spot bermain 
indoor maupun outdoor. Selain permainan 
modern, di sini juga disediakan permainan 
tradisional yang wajib Anda kenalkan 
kepada anak-anak supaya mereka pun 
mengetahui permainan anak jaman dulu 
yang sekarang sudah banyak dilupakan.

Bagi Anda yang berniat untuk 
menginap di lokasi wisata ini, juga sudah 
disediakan penginapan berupa Glamping 
Villas dengan konsep pedesaan yang unik.

Rute menuju Dusun Semilir Eco Park 
sangat mudah ditemukan karena lokasinya 
yang sangat strategis yaitu di samping 
jalan utama Semarang-Surakarta. Jarak 
Dusun Semilir Eco Park tidak begitu jauh 
dari kota-kota besar di sekitarnya. Jarak 
tempuh dari Kota Semarang hanya sekitar 
37 kilometer dengan waktu tempuh 
kurang-lebih 40 menit.

Sementara itu jika Anda datang dari 
Kota Surakarta, jarak Dusun Semilir Eco 
Park kurang lebih 77 kilometer dengan 
waktu tempuh sekitar 1 jam 15 menit. 
Waktu tempuh dari Kota Surakarta dan 
Semarang cenderung singkat karena Anda 
bisa mencapainya dengan menggunakan 
tol trans Jawa.

DUSUN SEMILIR
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Museum Rekor Indonesia atau yang 
sekarang dikenal dengan nama Museum 
Rekor Dunia Indonesia disingkat MURI 
merupakan sebuah museum yang didirikan 
oleh Jaya Suprana pada tanggal 27 Januari 
1990 di kawasan perindustrian Jamu Jago, 
Srondol, Semarang Selatan, Jawa Tengah.

Berdirinya Museum Rekor Indonesia ini 
diresmikan oleh dua Menteri Koordinator 
Republik Indonesia, yaitu Menko Kesra 
Soepardjo Roestam dan Menko Polkam 
Soedomo. Tak hanya itu, peresmian 
Museum Rekor Indonesia juga disaksikan 
oleh Ketua PMI, Ibnu Sutowo dan Gubernur 
Jawa Tengah, Ismail.

Dalam perjalanan waktu, ternyata 
sambutan masyarakat sangat luar biasa 
terhadap berdirinya Museum Rekor 
Indonesia ini, sehingga terciptalah rekor-
rekor yang bukan hanya terbatas lingkup 
Indonesia saja, tetapi juga rekor-rekor 
dunia.

Maka ketika Anda berkesempatan 
berkunjung ke Semarang, tidak ada 
salahnya mampir di Museum Rekor 
Indonesia ini untuk melihat deretan prestasi 
dan rekor yang pernah diukir oleh orang-
orang Indonesia. Selain itu Anda juga bisa 
melihat galeri, ruang teater, komputer layar 
sentuh hingga photo booth. Hal ini tentu 
tidak hanya akan menjadi pengalaman 

menarik dalam perjalanan wisata Anda 
tapi juga pengetahuan tentang hal-hal 
besar yang bisa menjadikan motivasi 
bagi diri Anda.

Dengan luas sekitar 600 m2, Museum 
Rekor Indonesia telah menyimpan berderet 
koleksi foto rekor nasional dan dunia 
yang tertata rapi dan bersih. Uniknya 
ada beberapa benda hasil rekor yang 
juga dipamerkan, seperti rekor ukiran 
terkecil menggunakan sebatang korek 
api, buku tertebal, seni merangkai kaca 
menjadi replika Candi Borobudur, serta 
kain terpanjang 
berisi rumus-rumus 
matematika. Semua 
koleksi ini tersimpan 
dan terawat dengan 
baik di dalam 
etalase-etalase 
yang terpajang 
berjejer di sana.

Pada tahun 
2010, tercatat 
lebih dari 1300 
rekor koleksi yang 
terdapat di museum 
ini. Rekor pertama 
yang tercatat oleh 
Museum Rekor 
Indonesia adalah 

Pejalan Kaki Termuda yang dipegang 
oleh Vinas V. Lindri Saputri. Kala itu Vinas 
yang masih berusia 6 tahun menempuh 
perjalanan dengan jarak 55 kilometer 
dari Semarang ke Jakarta selama 26 hari 
pada 14 Juli 1990.

Kemudian pada tahun 1992, Museum 
Rekor Indonesia telah mencatat sekitar 
200 rekor yang di antaranya adalah 
medali emas Olimpiade Barcelona 1992 
yang dipecahkan oleh pebulutangkis 
wanita, Susi Susanti.

Selain menyimpan berbagai koleksi 
foto rekor dan prestasi yang pernah 
dipecahkan oleh putra-putri Indonesia, 
Museum Rekor Indonesia juga menyimpan 
benda-benda yang berhubungan dengan 
PT Jamu Jago, hal ini dikarenakan PT Jamu 
Jago adalah perusahaan jamu pertama 
di Indonesia yang saat ini dikelola oleh 
Jaya Suprana, generasi ketiga pendiri 
perusahaan jamu tersebut.

Jika Anda ingin mampir di Museum 
Rekor Indonesia ini, Anda bisa datang 
sesuai jam operasional yaitu setiap Senin 
sampai Jum’at, mulai dari pukul 09.00 
WIB hingga pukul 14.00 WIB. Selain Sabtu 
dan Minggu, museum ini juga tutup pada 
hari-hari libur nasional.

Lokasi Museum Rekor Indonesia ini 
terletak di kawasan industri Jamu Jago, 
Semarang, tepatnya di Jalan Perintis 
Kemerdekaan No. 275, Srondol Kulon, 
Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, 
Jawa Tengah.

MUSEUM REKOR INDONESIA 
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Satu lagi lokasi wisata sejarah yang ada 
di Semarang yaitu Lawang Sewu. Mungkin 
Anda sudah sangat familiar dengan 
nama bangunan cagar budaya dengan 
arsitektur khas Belanda ini. Bangunan 
era kolonial yang kini terkenal sebagai 
rumah berhantu yang pernah digunakan 
sebagai lokasi syuting film.

Lawang Sewu merupakan sebuah 
bangunan yang menjadi landmark di 
Kota Semarang, Jawa Tengah, yang pada 
waktu itu dibangun sebagai kantor pusat 
Perusahaan Kereta Api Hindia Belanda. 

Nama Lawang Sewu berasal dari 
bahasa Jawa yang memiliki arti Pintu 
Seribu. Nama ini sesuai dengan desain 
bangunan tersebut yang memiliki banyak 
pintu dan busur. 

Kompleks Lawang Sewu terdiri dari 
beberapa bangunan, dua yang utama 
bernama A dan B dan dua yang lebih 
kecil bernama C dan D, di Jalan Pemuda. 
Bangunan A yang berbentuk l menghadap 
bundaran Tugu Muda.  Ada dua menara 
identik di gedung A, yang awalnya 
digunakan untuk menyimpan air. Bangunan 
ini memiliki jendela-jendela kaca besar 
dan tangga besar di tengahnya.  Ada juga 
sebuah terowongan yang menghubungkan 
bangunan A ke beberapa situs lain di kota, 
termasuk rumah gubernur dan pelabuhan.

Gedung B terletak di belakang gedung 
A. Tingginya tiga lantai, dengan dua lantai 
pertama terdiri dari perkantoran dan 
yang ketiga memegang ruang dansa. 
Bangunan itu, juga memiliki lantai bawah 
tanah yang sebagiannya sengaja dibanjiri 
untuk mendinginkan bangunan melalui 
penguapan.

Lawang Sewu dirancang oleh Cosman 
Citroen, dari perusahaan JF Klinkhamer 
dan BJ Quendag dalam Gaya Hindia 
Baru. Ini dapat digambarkan sebagai 
gaya transisi antara Tradisionalis dan 
Modernis, dan sangat dipengaruhi oleh 

desain Berlage. Konstruksi dimulai pada 
tahun 1904 dengan bangunan A, yang 
selesai pada tahun 1907. Sisa kompleks 
selesai pada tahun 1919.  

Pada tahun 2009 kompleks Lawang 
Sewu berada dalam keadaan bobrok 
dan dihuni oleh tikus-tikus. Menyadari 
besarnya potensi wisata pada bangunan 
tersebut, lalu pemerintah setempat yang 
saat itu dipimpin oleh Bibit Waluyo 
sebagai Gubernur Jawa Tengah, mulai 
melakukan renovasi untuk menjadikan 
Lawang Sewu sebagai objek wisata sejarah. 
Pada tanggal 5 Juli 2011 kompleks yang 
baru direnovasi itu diresmikan oleh Ibu 
Negara Ani Yudhoyono. 

Meski terkenal sebagai rumah berhantu 
karena pernah menjadi lokasi film horor, 
dan didukung dengan beberapa laporan 
dari pengunjung yang menyatakan pernah 
melihat sosok wanita dengan pakaian 
menyerupai noni-noni Belanda yang 
dikatakan sebagai penghuni bangunan 
tersebut, namun sebenarnya penampakan 
Lawang Sewu tidak lah seseram yang 
digambarkan tersebut.

Image ini mungkin karena bangunan 
tersebut merupakan bangunan tua dan 
sangat luas dengan 600 jendela-jendela 
besar, sehingga kesan seram dan horor 
akan langsung menyergap ketika Anda 
memasuki komplek bangunan tersebut.

Untuk mengunjungi lokasi bangunan 
Lawang Sewu ini, Anda bisa datang ke 
Jl. Pemuda, Sekayu, Semarang Tengah, 
Kota Semarang, Jawa Tengah.

LAWANG SEWU

main feature
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Kota Semarang memang tidak 
henti berbenah terutama dalam hal 
pengembangan pariwisata. Tidak hanya 
Ayana Gedong Songo atau Dusun Semilir, 
namun wisata yang penuh dengan spot-
spot foto instgramable lainnya juga muncul 
dengan konsep 3D Trick Art yang diberi 
nama Old City 3D Trick Art Museum

Objek wisata ini menawarkan 108 latar 
foto tiga dimensi yang dibagi dalam empat 
ruangan dengan tema berbeda-beda. 
Adapun ke empat tema ruangan yang 
dimaksud adalah bangunan khas Semarang, 
budaya Semarang, tokoh nasional hingga 
dunia, dan beberapa karakter dalam film 
layar lebar dunia.

Ketika Anda memasuki ruangan 
pertama, Anda akan disambut dengan 
ruang photo booth. Yang mana di sini 
Anda bisa melihat delapan spot foto yang 
dilengkapi dengan beberapa properti 
tiga dimensi siap pakai. Salah satunya 
adalah spot foto berlatar belakang Kota 
London yang dilengkapi dengan sebuah 
telepon umum khas Inggris. Di sini Anda 
bisa berfoto dengan berpakaian layaknya 
seorang warga Inggris zaman dulu. Hal ini 
tentu akan menjadikan hasil foto Anda 
akan semakin menarik.

Sementara itu di ruangan lainnya, Anda 
bisa berfoto dengan latar belakang tematik 
yang selalu diganti setiap tiga bulan sekali 

agar wisatawan tidak bosan.
Spot foto menarik lainnya selain 

berbagai macam pilihan latar belakang tiga 
dimensi unik untuk berfoto, pihak pengelola 
juga menawarkan spot foto Ruang Terbalik, 
yang juga dikenal dengan nama Omah 
Kwalik. Sesuai dengan namanya, seluruh 
barang-barang yang ada di ruangan ini 
disusun secara terbalik. Saat berkunjung 

ke Omah Kwalik, Anda bisa berfoto seperti 
sedang berdiri di atap bak Spiderman.

Sensasi lain adalah ketika Anda berfoto 
di sebuah gambar dengan jembatan kayu 
dan jurang. Ketika Anda berdiri di jembatan 
kayu tersebut, seolah Anda sedang berdiri 
di ketinggian dengan jurang yang dialiri 
oleh air terjun. 

Atau jika Anda ingin spot yang lebih 
menantang, Anda juga bisa masuk ke dalam 
sebuah ruangan yang memiliki instalasi seni 
tiga dimensi seekor harimau. Di sana, Anda 
akan melihat sebuah gambar jembatan dari 
batang pohon yang akan dilewati harimau 
tersebut. Hal ini benar-benar tampak nyata, 
sehingga beberapa pengunjung mengaku 
sempat bergidik ngeri ketika pertama kali 
masuk ke ruangan tersebut.

Museum Old City 3D ini buka setiap 
hari mulai pukul 09.00-22.00 WIB. Anda 
bisa datang kapan saja, dan khusus untuk 
pelajar dan mahasiswa, akan ada diskon 
khusus hingga 50 persen untuk tiket masuk.

Old City 3D Trick Art Museum ini 
berlokasi di kawasan Kota Lama Semarang. 
50 meter dari Gereja Blenduk dan Taman 
Srigunting, tepatnya di Jl. Letjen Suprapto, 
No. 26, Old Town, Tanjung Mas, Kecamatan 
Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa 
Tengah.

OLD CITY 3D TRICK ART MUSEUM
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Jika Anda bosan menikmati objek 
wisata kota, di Semarang Anda juga bisa 
beralih lokasi ke sebuah objek wisata alam 
yaitu Air Terjun Kali Pancur yang berada 
di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, 
Kabupaten Semarang, sekitar 14 km sebelah 
barat Kota Salatiga.

Perlu Anda ketahui bahwa untuk 
menuju ke lokasi objek wisata ini tidak 
ada sarana transportasi umum, jadi Anda 
harus membawa kendaraan sendiri. Jika 
terpaksa harus naik kendaraan umum, 
Anda dapat mengambil jurusan Kopeng 
Salatiga dan jika telah sampai di Desa Wates, 
Kecamatan Getasan, Anda harus berjalan 
kaki atau dengan naik ojek sekitar 3 km.

Kondisi jalan tergolong baik, hanya saja 
beberapa ratus meter menjelang sampai 
di lokasi, jalanan agak sempit dan belum 
beraspal. Namun keadaan ini biasanya 
tidak menjadi masalah bagi mereka yang 
mencintai petualangan di alam terlebih 
sepanjang perjalanan Anda akan ditemani 
dengan keindahan alam lereng Gunung 
Telomoyo dan Gunung Merbabu.

Air Terjun dengan ketinggian sekitar 
150 meter ini berada di punggung Gunung 
Telomoyo yg mengarah ke Danau Rawa 
Pening. Sepanjang punggung Gunung 
Telomoyo ini selain terdapat air terjun, 
juga memiliki banyak tebing batu andesit 
dengan ketinggian bervariasi dari 20 meter 

hingga 100 meter.
Di sini Anda perlu ekstra berhati-hati, 

terlebih ketika menuruni anak tangga yang 
berjumlah lebih kurang sekitar 900 anak 
tangga dengan sudut kemiringan mencapai 
90 derajat. Namun meski demikian, selama 
menuruni anak-anak tangga menuju Air 
Terjun Kali Pancur, Anda akan ditemani oleh 
suara merdu gemericik air pegunungan yang 
mengalir deras di samping anak tangga 
serta juga di kelilingi dengan pemandangan 
alam yang menghijau dan menakjubkan.

Lalu setelah Anda sampai di lokasi Air 
Terjun Kali Pancur, menikmati pemandangan 

relif bebatuan alam, melihat tebing air 
terjun yang dipenuhi goa-goa kecil sebagai 
tempat berteduh sarang walet, serta 
menikmati segarnya air yang membasahi 
tubuh Anda, Anda tetap tidak boleh terlena 
dan sebaiknya menghemat tenaga, karena 
ketika pulang dari Air Terjun Kali Pancur 
tersebut, Anda harus kembali menaiki satu 
persatu anak tangga yang sebelumnya 
Anda turuni.

Untuk menikmati keindahan alam di 
lokasi Air Terjun Kali Pancur ini, sebaiknya 
Anda datang lebih pagi atau sekitar pukul 
8 pagi dan pulang sebelum pukul 5 sore. 
Karena kawasan ini akan sangat gelap bila 
Anda pulang lewat dari waktu tersebut.

Selain itu, jika Anda datang pada musim 
penghujan, Anda akan melihat debit air 
yang lebih besar. Namun hal ini tentu akan 
membuat Anda berhadapan dengan jalanan 
licin. Namun sekiranya Anda datang pada 
musim kemarau, Anda tidak akan bertemu 
dengan jalanan licin, namun sebaliknya 
debit air terjun yang Anda temui tentu 
akan lebih sedikit.

Lokasi wisata Air Terjun Kali Pancur ini 
memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Di 
area parkir Anda bisa menemukan warung 
makan yang menyediakan camilan dan 
aneka jenis minuman. Warung-warung 
tersebut bahkan juga bisa Anda temui di 
tengah-tengah perjalanan menuju lokasi 
air terjun. Selain itu, terdapat juga toilet 
umum yang bersih dan mushola yang 
dikelola cukup baik.

AIR TERJUN KALI PANCUR

main feature
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Ambarawa merupakan salah satu 
wilayah di Indonesia yang kental dengan 
sejarah masa lalu. Mulai dari legenda 
Rawa Pening hingga sejarah dari era 
kolonial Belanda. Nama Ambarawa juga 
kian dikenal masyarakat Tanah Air karena 
pernah meletus pertempuran besar 
pascakemerdekaan Republik Indonesia, 
yakni Palagan Ambarawa antara pejuang 
Indonesia melawan tentara sekutu.

Salah satu peninggalan era kolonial 
Belanda yang berdiri di Ambarawa adalah 
Fort Willem I atau lebih dikenal dengan nama 
Benteng Pendem Ambarawa. Benteng ini 
berada di Kelurahan Lodoyong, Kecamatan 
Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa 
Tengah. 

Benteng yang dibangun pada tahun 

1834 dan selesai 1845 ini berada di dekat 
Museum Kereta Api, atau di belakang 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Ambarawa, dan berada di kompleks 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 
II Ambarawa. Benteng ini dulunya pernah 
digunakan sebagai lokasi pengambilan 
gambar untuk film Soekarno yang di 
sutradarai oleh Hanung Bramantyo. 

Istilah pendem atau pendhem diambil 
dari bahasa Jawa, karena benteng ini 
berada di bawah tanah atau terkubur, 
yang dibangun sebagai siasat perang. 
Untuk menjangkau situs sejarah ini ada dua 
jalan masuk, pertama dapat melewati jalan 
alternatif dekat dengan RSUD Ambarawa, 
dan yang ke-dua melewati pintu masuk ke 
Lapas Ambarawa, dan dari situ bangunan 

benteng terletak di sebelah kiri.
Dulunya lokasi ini merupakan titik 

strategis antara Semarang dan Surakarta, 
sehingga rancangan bangunan ini 
dimaksudkan untuk pengembangan 
hubungan dengan Kerajaan Mataram. 
Kamp-kamp militer juga dibangun di kota-
kota yang dilalui, tak terkecuali Ambarawa.

Pada tahun 1853 sampai tahun 1927, 
bangunan ini digunakan sebagai barak 
militer KNIL yang terhubung ke Magelang, 
Yogyakarta dan Semarang melalui jalur 
kereta api.

Berbeda dengan benteng pada 
umumnya yang dibangun dengan prinsip 
defensif dan kuat yang dimaksudkan untuk 
pertahanan dari serangan musuh, namun 
Benteng Willem I ini ternyata memiliki 
desain yang berbeda. Dengan banyak 
jendela, benteng ini tidak dirancang untuk 
pertahanan dan juga tidak dilengkapi 
bangunan sebagai tameng. Namun 
hanya dibangun untuk barak militer dan 
penyimpanan logistik militer.

Saat ini, setengah bagian benteng 
difungsikan sebagai Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. 
Sedangkan kawasan benteng yang bisa 
dikunjungi hanya di sisi utara saja. Kondisi 
benteng sebelah utara pun seolah masih 
otentik. Keaslian bangunan masih tetap 
sama seperti zaman dahulu. Benteng ini 
memiliki dua tingkat, tetapi pengunjung 
hanya bisa menjangkau lantai dasar saja. 
Hal itu dikarenakan lantai dua benteng 
digunakan untuk tempat tinggal pegawai 
lapas. Selain itu, kondisi bangunan benteng 
yang sudah tua bisa saja membahayakan. 
Oleh karena itu, jika Anda datang berwisata 
ke lokasi ini, harap perhatikan peraturan 
yang sudah ditetapkan. 

Meski usia Benteng Pendem Ambarawa 
ini sudah lebih dari satu abad, namun 
sebagian arsitekturnya masih asli seperti 
awal pembangunannya. Hal ini akan 
membuat Anda seolah kembali ke masa 
kolonial Belanda ketika memandang 
langsung bangunan benteng tua tersebut. 
Keunikan inilah yang membuat banyak 
orang penasaran untuk datang dan 
menyaksikan langsung saksi sejarah zaman 
sebelum kemerdekaan.

BENTENG PENDEM AMBARAWA
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Nama Pantai Semeti memang 
belum terlalu populer di 
kalangan wisatawan. Hal ini juga 
terbukti ketika Anda melakukan 

pencarian di google maka hasil yang 
muncul adalah nama Pantai Mawi yang 
terkenal sebagai tujuan surfing para turis 
yang umumnya datang dari mancanegara. 

Selain Pantai Mawi lebih populer, hal 
ini juga dikarenakan Pantai Semeti berada 
di Jl. Pantai Mawi, maka tidak salah ketika 
Anda mencari Pantai Semeti, nama yang 
muncul justru Pantai Mawi. Karena lokasi 
kedua pantai ini berada di satu arah, 
maka akan menjadi pilihan terbaik ketika 
Anda memutuskan berwisata ke salah 
satu pantai tersebut atau mendatangi 
keduanya di hari yang sama.

Bagi Anda yang gemar berwisata 
pantai, Pantai Semeti merupakan salah 
satu rekomendasi yang wajib Anda 
kunjungi ketika berwisata ke Lombok, 
Nusa Tenggara Timur. Pantai yang 
berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan 
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ini 
dikenal dengan keindahan tebing-

tebing batu dan debur ombak yang 
membuat takjub setiap pengunjung 
yang menyaksikannya.

Pantai Semeti membentang 
sepanjang 500 meter dan lokasinya 
tersembunyi dibalik perbukitan. Namun 
demikian meski lokasinya terbilang cukup 
jauh dari pusat kota, dan harus melewati 
area persawahan serta perbukitan, tidak 
membuat langkah para wisatawan surut 
untuk datang dan menikmati keindahan 
tebing-tebing tinggi yang semakin cantik 
ketika berpadu dengan birunya air laut.

Karena butuh sedikit perjuangan 
untuk mencapai lokasi pantai ini, maka 
tentu saja pengunjung tidak akan terlalu 
ramai dibandingkan dengan pantai-pantai 
yang lokasinya mudah diakses. Hal ini 
menjadi daya tarik lainnya karena Anda 
bisa menikmati liburan Anda dengan 
suasana yang jauh dari kebisingan para 
pengunjung lainnya.

Meski daya tarik utama Pantai 
Semeti ini adalah batu-batu karang 
yang memanjang dan menumpuk 
sehingga membentuk tebing-tebing 

tempat berlabuhnya ombak, namun Anda 
tetap bisa menikmati keindahan pasir 
putihnya dan melakukan kegiatan wisata 
sebagaimana wisata di pantai lainnya.

Sisi lain yang perlu Anda ingat ketika 
berkunjung ke lokasi wisata Pantai Semeti 
ini adalah, pastikan Anda tidak melakukan 
hal-hal yang menyimpang dan tetap 
hormati adat istiadat setempat karena 
meski lokasi ini menawarkan keindahan 
alam yang mengagumkan, ternyata 
Pantai Semeti juga menyimpan kisah 
mistis yang pernah terjadi pada salah 
satu pengunjung yang datang berwisata 
ke pantai ini.

Wisatawan yang awalnya berada 
di pinggiran pantai, tiba-tiba seolah 
ada sesuatu hal gaib yang menariknya 
hingga ke tengah lautan dan malangnya 
wisatawan tersebut tidak dapat 
diselamatkan, hingga akhirnya setelah 
dilakukan pencarian, dia ditemukan dalam 
keadaan tidak bernyawa. Hal ini tentu 
sangat berbahaya. Maka pastikan Anda 
tetap menjaga sikap dan tingkah laku 
ketika berkunjung ke tempat-tempat baru. 

Pantai Semeti
Pesona Keindahan Batu Karang
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Hal pertama yang bisa Anda lakukan 
ketika berwisata ke Pantai Semeti adalah 
menikmati keindahan suasana pantai 
sambil berjemur atau bermain di sepan-
jang bibir pantai di atas hamparan pasir 
putih yang akan tampak berkilauan ketika 
terkena sinar matahari.

Menikmati deburan ombak yang 
menghempas bebatuan karang sambil 
menyaksikan panorama alam yang indah 
juga bisa menjadi healing dan menenang-
kan pikiran.

Selain itu, Anda juga bisa menikmati 
keindahan pemandangan sekitarnya den-
gan naik ke tebing Kryptonite, atau beba-
tuan karang yang menumpuk tersebut. 

Anda juga bisa mendaki tebing batu 
tersebut untuk melihat lebih jelas keinda-
han Pantai Semeti dari ketinggian. Namun 
untuk melakukan kegiatan ini, Anda tetap 
harus berhati-hati karena bebatuan ka-
rang tersebut cukup tajam sehingga bisa 
saja melukai Anda.

Jika Anda pernah ke Pantai Gigi Hiu, 
Anda pasti akan menyebut bebatuan ka-
rang di Pantai Semeti ini sangat mirip den-
gan bebatuan karang yang ada di Pantai 
Gigi Hiu, Lampung. Namun bedanya ialah 
jika di Pantai Semeti bebatuan karang 
membentuk tonggak-tonggak layaknya 
kolam yang tumbuh dari bawah untuk 

Kegiatan Wisata di Pantai Semeti

kemudian membentuk seperti kristal, se-
dangkan karang-karang di Pantai Gigi Hiu 
tidak membentuk pola apapun, melainkan 
hanya berdiri tegak sebagai tempat ber-
deburnya ombak.

Menurut ahli geologi bebatuan karang 
tersebut merupakan batuan lava dengan 
struktur rekahan meniang atau columnar 
joint, yang berasal dari gunung api purba 
sekitar 20 juta tahun yang lalu, sehingga 
bukan sebuah khayalan jika Pantai Semeti 
layak untuk menjadi geowisata, yakni 

objek wisata yang berbasis geologi yang 
harus kita jaga dan rawat bersama.

Tebing batu Kryptonite ini juga menja-
di spot foto utama bagi para pengunjung 
yang datang. Tebing-tebing yang tinggi 
serta deburan ombak yang memecah 
ketika bersentuhan dengan batu karang 
menjadi salah satu background foto cantik 
yang selalu diburu oleh para wisatawan 
yang datang.

Hal lainnya yang biasanya menjadi 
tujuan utama wisatawan ketika datang 
ke pantai tentunya saat-saat menjelang 
malam dengan panorama keindahan 
sunset dan mengabadikannya melalui 
lensa kamera.

Pantai Semeti juga memiliki keinda-
han sunset yang tidak kalah cantik dari 
pantai lainnya, namun yang perlu Anda 
ketahui adalah fasilitas wisata di Pantai 
Semeti masih sangat minim dan belum 
ada penerangan, sehingga ketika Anda 
memutuskan untuk menunggu matahari 
terbenam, Anda harus siap melawati 
jalanan gelap dan berbatu ketika pulang.

Mengingat hal tersebut, maka kegiatan 
menunggu matahari terbenam tidak disa-
rankan bagi Anda yang datang berwisata 
ke Pantai Semeti. Cukup nikmati keinda-
han hamparan pasir putih, tebing batu 
dan deburan ombak yang menghempas 
karang, lalu pulang sebelum matahari 
terbenam.
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Fasilitas Wisata di Pantai Semeti

Jika dibandingkan dengan pan-
tai-pantai lainnya yang ada di daerah 
Lombok, fasilitas wisata yang terdapat 
di Pantai Semeti memang masih jauh 
dari kata lengkap. Selain karena memang 
belum banyak pengunjung yang datang 
untuk berwisata ke pantai ini, juga karena 
akses lokasi yang tidak mudah untuk 
dicapai. Jalanan yang masih berbatu dan 
hanya bisa dilalui oleh kendaraan tertentu 
juga menjadi salah satu kendala untuk 
membangun fasilitas di Pantai Semeti.

Beberapa fasilitas yang sudah diba-
ngun hanya berupa saung-saung seder-
hana sebagai tempat beristirahat para 
pengunjung yang datang serta terdapat 
beberapa warung makan dan para penjual 
aneka minuman.

Meski minimnya fasilitas yang tersedia, 
setidaknya dengan adanya para penjual 
makanan dan minuman di sini, sehingga 
Anda tidak perlu khawatir meski harus 
menghabiskan hari di Pantai Semeti ini. 

Jam Buka dan Tiket Masuk Pantai Semeti

Sebagaimana wisata pantai pada 
umumnya yang buka selama 24 jam, be-
gitu pula dengan Pantai Semeti ini. Meski 
lokasinya jauh dari keramaian, Pantai 
Semeti tetap buka selama 24 jam sehari, 

7 hari seminggu. Namun penting untuk 
menjadi catatan Anda karena masih ku-
rangnya penerangan di sepanjang jalan 
menuju pantai hingga di lokasi pantai itu 
sendiri, maka sebaiknya Anda mengh-
indari datang terlalu sore.

Anda bisa datang di waktu pagi seh-
ingga bisa menikmati keindahan suasana 
sekitar lebih lama dan pulang sebelum 
matahari tenggelam.

Selain itu untuk menikmati keindahan 
alam di Pantai Semeti ini memang tidak 
gratis, Anda akan dipungut biaya masuk 
serta biaya parkir, jadi pastikan Anda 
menyiapkan uang untuk membayar retri-
busi tersebut. Namun Anda tidak perlu 
khawatir, karena biaya tersebut cukup 
murah dan tidak akan sampai menguras 
isi dompet Anda.

Rute Perjalanan Menuju Pantai Semeti

Pantai Semeti berjarak sekitar 85 ki-
lometer dari Mataram, jadi jika perjalanan 
Anda dimulai dari Mataram, Anda akan 
menempuh perjalanan kira-kira selama 
1,5 jam hingga 2 jam perjalanan.

Anda cukup mengarahkan kendaraan 
Anda menuju Jl. Aneka Raya kemudian ke 
Jl. Bypass Bandara Internasional Lombok. 
Ketika menemukan persimpangan jalan, 
belok ke kiri untuk menuju Jl. Raya Manda-
lika. Lalu Anda harus belok kanan menuju 

Jl. Selong Belanak. Dari Jl. Selong Belanak 
ini Anda akan menempuh perjalanan 
sekitar 5 kilometer lagi, dengan waktu 
tempuh sekitar 10 menit untuk sampai 
ke Pantai Semeti.

Dari sini Anda cukup tetap berada di 
jalur menuju Pantai Mawi, karena Pantai 
Semeti berlokasi satu arah dengan pantai 
tersebut.

Satu hal yang perlu Anda ingat bahwa 
kondisi jalan menuju Pantai Semeti cukup 
berbatu, sehingga Anda harus memilih 
kendaraan yang tepat untuk bisa melalui 
jalur tersebut dan jika Anda datang meng-
gunakan motor, maka hindari memakai 
motor matic.
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Saat ini dunia, termasuk Indonesia, 
memasuki era 5G. Tapi apa sih sebenarnya 
5G dan bagaimana sejarah jaringan seluler 
yang kita nikmati selama ini?

G pada 5G adalah generation atau 
generasi. 5G merupakan generasi kelima 
dari jaringan seluler, sebelum ini ada 4G, 
3G, 2G dan 1G.

Setiap generasi teknologi jaringan 
menetapkan standar sinyal komunikasi 
untuk perangkat seluler saat itu sesuai 
pedoman yang ditetapkan oleh International 
Telecommunication Union (ITU).

Jadi setiap pembaruan ‘G’ berarti 
ada standar internasional baru. Dan saat 
pembaruan tersebut berlaku di pasar 
global, generasi sebelumnya perlahan-lahan 
menjadi usang. Karenanya kamu tidak 
pernah mendengar lagi 1G dan mungkin 
2G meski pun jaringan generasi kedua ini 
masih digunakan operator di Tanah Air.

Untuk memahami 5G, mari kita melihat 
ke belakang bagaimana setiap generasi 
sebelumnya mendefinisikan eranya sendiri.

1G
Diluncurkan oleh Nippon Telegraph and 

Telephone pada tahun 1979, 1G pertama 
kali diperkenalkan kepada warga Tokyo. 
Pada tahun 1984, jaringan generasi pertama 
mencakup seluruh Jepang, menjadikannya 
negara pertama yang memiliki layanan 1G 
secara nasional.

Baru pada tanggal 6 Maret 1983, 
Ameritech memperkenalkan 1G ke Amerika 
Serikat. Di Indonesia, teknologi 1G pertama 
kali diperkenalkan tahun 1984. PT Telkom 
bersama PT Rajasa Hazanah Perkasa 
menyelenggarakan layanan komunikasi 
seluler dengan menggunakan teknologi 
NMT (Nordic Mobile Telephone) dengan 
menggunakan frekuensi 450 MHz.

Prototipe ponsel dibuat pada tahun 
1973 (10 tahun sebelum peluncuran 1G di 
Amerika Utara). Namun Motorola tercatat 
sebagai vendor pertama yang merilis 
ponsel 1G yang tersedia secara komersial 
pada tahun 1983. Ponsel tersebut bernama 
DynaTAC.

Meskipun menjadi teknologi revolusioner 
pada saat itu, 1G dinilai banyak kekurangan 
dari standar saat ini. Kualitas suara tidak 
begitu bagus, tak ada dukungan roaming. 
Keamanan kurang karena tidak ada enkripsi, 
yang berarti siapa pun yang memiliki 
pemindai radio dapat melakukan panggilan. 
Kecepatan unduh melalui 1G juga sangat 
lambat dan hanya mencapai sekitar 2,4 
Kbps. Menurut Wikipedia, hanya Rusia yang 
masih menggunakan 1G hingga saat ini.

2G
Pada 1990-an, dunia memasuki 2G. 

TEKNOLOGI 5G DAN SEJARAH 
PERKEMBANGANNYA

ekonomi
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DynaTAC 8000X

SIM di tahun 1994, disusul oleh Telkomsel 
pada 1995, dan PT Excelcomindo Pratama 
di tahun 1996.

3G
Awal 2000-an menyambut milenium 

baru dengan mendiversifikasi jumlah 
transmisi digital yang tersedia untuk 
memasukkan internet seluler. Meskipun 
tidak secepat apa yang digunakan semua 
orang sekarang, internet saat itu sebagian 
besar masih didasarkan pada teks dan 
gambar diam.

Adalah NTT DoCoMo menjadi operator 
pertama yang meluncurkan 3G pada 2001. 
Teknologi 3G berfokus pada standardisasi 
protokol jaringan vendor. Pada gilirannya, 
pengguna dapat mengakses data dari 
mana saja, yang memungkinkan layanan 

roaming internasional dimulai.
Dibandingkan dengan 2G, 3G memiliki 

kemampuan transfer data 4 kali lipat yang 
mencapai rata-rata hingga 2 Mbps. Karena 
peningkatan ini, streaming video dan 
panggilan video langsung menjadi nyata. 
Email juga menjadi bentuk komunikasi 
standar lainnya melalui perangkat seluler.

Era 3G juga menjadi era kelahiran 
smartphone. Ada dua nama besar yang 
melahirkan ponsel revolusioner, yakni 
Blackberry dan Apple. Teknologi 3G hadir di 
Indonesia pada 2005. Setahun berikutnya, 
Telkomsel jadi operator pertama yang 
menggelar jaringan 3G secara komersial.

4G
Sepuluh tahun usai diperkenalkannya 

3G lahirlah 4G. Diperkenalkan untuk 
penggunaan komersial di Stockholm, Swedia 
dan Oslo, Norwegia menjelang akhir tahun 
2009, 4G membawa perluasan kapasitas 
jaringan seluler untuk internet lebih cepat 
atau broadband. Dengan kecepatan minimal 
12,5 Mbps, 4G menyediakan streaming / 
obrolan video berkualitas tinggi, akses web 
seluler cepat, video HD dan game online.

Pada perkembangannya diperkenalkan 
4G LTE (Long Term Evolution). Teknologi 
ini hasil desain ulang lengkap dan 
penyederhanaan arsitektur lengkung 
jaringan 3G, menghasilkan pengurangan 
yang signifikan dalam latensi transfer, 
meningkatkan efisiensi dan kecepatan pada 
jaringan. Karenanya kecepatan minimum 
yang ditawarkan 100 Mbps.

Kemudian muncul 4G LTE Advanced 

Ini ditandai dengan peluncuran Global 
System for Mobile Communications (GSM) 
di Finlandia pada 1991.

Teknologi 2G mengubah panggilan 
suara dan telepon menjadi sinyal digital. 
Ini memungkinkan pengguna seluler tidak 
hanya menelepon tetapi juga mengirim 
pesan teks (SMS) untuk pertama kalinya 
dan pesan multimedia (MMS) sebagai 
bentuk komunikasi baru.

Era ini pertama kali ditandai dengan 
adanya pager, yang berangsur-angsur 
berubah menjadi ponsel yang dapat 
menelepon dan mengirim pesan teks 
secara bersamaan. Ponsel candy bar begitu 
populer selama era 2G dengan Nokia 
menjadi raja pada masa itu. Ponsel garapan 
vendor asal Finlandia ini banyak digunakan 
oleh umat manusia, salah satunya 3310.

Kembali soal jaringan 2G, teknologi ini 
kemudian berevolusi menjadi 2,5G atau 
dikenal dengan GPRS (General Packet 
Radio Service), kemudian 2,75G atau 
EDGE (Enhanced Data rates for Global 
Evolution) di mana kecepatan maksimal 
mencapai 473 Kbps.

Dilansir dari laman Telkomsel, teknologi 
2G pertama kali hadir di Indonesia pada 
tahun 1993 dengan ditandainya proyek 
percontohan seluler digital dengan standar 
GSM oleh Telkomsel (kala itu bernama 
Telkomsel GSM) di Pulau Batam.

Baru setelah itu PT Satelit Palapa 
Indonesia (Satelindo) menjadi operator 
GSM pertama yang menggunakan kartu 
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atau populer dengan nama 4G+. Ini adalah versi LTE lanjutan 
atau yang ditingkatkan. Jadi lebih cepat, lebih stabil dan memiliki 
ketersediaan bandwidth yang lebih tinggi daripada LTE biasa. Tak 
heran bila kecepatannya bisa menembus 1 Gbps.

Teknologi 4G LTE diluncurkan secara komersial di Indonesia 
pada akhir 2014. Telkomsel menjadi operator seluler pertama 
yang mengoperasikan jaringan mobile 4G LTE di Indonesia. 
Sementara Smartfren menjadi operator pertama di Indonesia 
menggelar teknologi 4G LTE Advanced. Kehadiran 4G memicu 
lahirnya banyak startup di Tanah Air.

5G
Karena semakin banyak orang mendapatkan akses ke perangkat 

seluler dan Internet of Things (IoT) terus berkembang, diperkirakan 
sebanyak 24 miliar perangkat akan membutuhkan dukungan 
jaringan seluler pada tahun 2024. Di situlah 5G hadir. Korea Selatan 
adalah negara pertama yang menawarkan 5G pada Maret 2019. 
Generasi ke-5 diluncurkan oleh KT, LG Uplus dan SK Telecom.

Beberapa ahli mengklaim 5G membawa kecepatan sekitar 
10 Gbps ke ponsel. Itu lebih dari 600 kali lebih cepat daripada 
kecepatan 4G pada ponsel saat ini, dan 10 kali lebih cepat dari 
layanan fiber optic di rumah. Dengan kecepatan tersebut membuat 
kamu bisa mengunduh film 4K dalam 25 detik atau untuk streaming 
beberapa film pada waktu yang sama.

Tetapi keunggulan 5G tidak sekadar kecepatan yang super 
ngebut. Teknologi jaringan ini punya latensi yang lebih rendah 
dan kemampuan untuk menghubungkan lebih banyak perangkat 
sekaligus.

4G memiliki latensi rata-rata sekitar 50 milidetik, sedangkan 
latensi rata-rata 5G diperkirakan sekitar 10 milidetik. Bahkan latensi 
5G bisa turun hingga 1 milidetik.

Sementara kemampuan keterhubungan dengan perangkat 
mencapai 10 kali lebih banyak dari 4G (1 juta devices/km2), 
sehingga penggunaannya tidak hanya untuk pemenuhan layanan 
mobile broadband untuk konsumen, namun juga untuk Industry 
4.0. Sebagai contoh penerapan pabrik pintar, Virtual Reality / 
Augmented Reality, operasi bedah jarak jauh dan mobil otonom.

5G memberi operator lebih banyak opsi dalam penggunaan 
spektrum ketimbang 4G. Ada tiga opsi spektrum yang digunakan, 
yakni low-band, mid-band dan high band.

5G band rendah beroperasi pada frekuensi di bawah 1 GHz. 
Pita frekuensi ini digunakan untuk jaringan seluler dan TV dapat 
menyediakan jangkauan yang luas bahkan di lokasi pedesaan. 
Kecepatan dan latensi jaringan lebih baik daripada 4G, hanya 
saja kecepatan puncak sekitar 300Mbps.

Pindah ke spektrum 5G mid-band, berada di spektrum antara 
1 GHz dan 6 GHz. Ini memberikan koneksi yang lebih cepat dan 
latensi yang lebih rendah daripada spektrum pita rendah.

Spektrum mid-band dianggap paling ideal untuk 5G karena 
dapat membawa banyak data melintasi jarak yang signifikan. 
Kecepatan data lebih tinggi daripada spektrum pita rendah 
dengan kecepatan puncak hingga 1 Gbps.

Untuk mencapai kecepatan tertinggi dari 5G, yakni 10 Gbps, 
operator memerlukan teknologi gelombang milimeter atau 
mmWave. Ini memanfaatkan spektrum nirkabel yang sangat 
tinggi di atas 6 GHz.

Sayangnya, spektrum mmWave terbatas pada jarak pendek 
karenanya hanya akan digunakan di lingkungan padat yang sering 
melayani sejumlah besar orang. Agar merasakan kecepatan 
maksimal, pengguna harus berada dalam jarak sekitar 100 meter 
dari menara pemancar BTS dan tidak terhalang gedung maupun 
pohon.

Tentu saja, bagi pengguna seluler yang ingin memanfaatkan 
5G, mereka memerlukan perangkat baru yang sudah mendukung 
jaringan ini.

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :
Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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berhari-hari nah itu yang lebih bahaya 
lagi, takutnya ada kuman segala macam 
masuk tidak tercuci dengan sempurna, 

malah akan menimbulkan iritasi sehingga 
matanya menjadi tidak nyaman, perih, 
merah dan segala macam, nah itu yang 

Penggunaan lensa kontak sudah 
menjadi sebuah trend bagi kalangan 
remaja dan dewasa terutama wanita. 
Saat ini lensa kontak bukan sekedar 
untuk membantu mempertajam 
penglihatan pada orang yang mengalami 
gangguan mata tetapi sudah menjadi 
salah satu aksesoris untuk melengkapi 
penampilan atau make up.

Lensa kontak dinilai lebih 
sederhana dan fleksibel untuk digunakan 
daripada kaca mata.Namun, benda kecil 
ini bisa berbahaya jika penggunanya 
menyalahkan fungsinya, seperti 
membiarkan lensa terpasang di mata  
saat tidur.

dr. Dimas Setya Adinugraha, Sp.M 
menyarankan agar  lensa kontak dilepas 
disaat ingin tidur. Hal ini dilakukan agar 
mata tetap terlindungi.

“Kalau terus-terusan apalagi 
yang tidak pernah dilepas, benar-benar 

HINDARI CEDERA MATA 
KONTAK LENSA SEBAIKNYA TIDAK TERPASANG SAAT TIDUR
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pemakaiannya ini, ada kelebihan dan 
kekurangannya. Untuk lensa kontak yang 
digunakan sekali pakai, keuntungannya 
adalah lebih bersih karena digunakan 
hanya satu kali, setelah itu dibuang, 
Namun untuk kekurangannya terlihat 
dari sisi ekonominya, yakni mereka yang 
menggunakan kontak lensa sekali pakai 
ini akan terus membelinya,

“Kalau yang daily use kesannya 
ribet ya, tapi keuntungannya dia lebih 
bersih, karena sekali dipakai langsung 
buang. Jadi dia lebih steril dan kita tidak 
perlu cuci-cuci lagi, karena setelah pakai 
buang, besok kita beli lagi, dia masih 
steril baru terus terjaga sekali sterilitasnya 
dan lebih higienis, kelebihannya di situ,” 
tuturnya.

“Sedangkan yang pemakaiannya 
jangka panjang, itu praktis karena tidak 
perlu beli-beli lagi  tiap hari, cuma 
semakin lama kita memakai kontak 
lens itu, itu resiko infeksi lebih besar,” 
lanjutnya.

Oleh karena itu, dokter Dimas 
menganjurkan bagi pengguna 
lensa kontak untuk bijak dalam 
menggunakan kontak lensa, jangan 
sampai mengesampingkan Kesehatan 
untuk membeli sebuah lensa kontak dan 
juga jangan sampai ekonomi tergerus 
gara-gara terus membeli lensa kontak.

Selain itu, pengguna kontak lensa 
juga harus disiplin dalam membersihkan 
kontak lensa, apalagi lensa yang 
digunakan merupakan lensa dipakai 
dalam jangka panjang. Jika penggunanya 

malas untuk membersihkan dapat 
membuat mata menjadi cedera.

“Kalau orangnya tanda kutip jorok 
ya mungkin lebih cocok pakai yang daily 
use sehingga dia ga mikir cuci-cuci lagi 
mendingan beli baru lagi. Sebenarnya 
kalau dihitung-hitung, kita beli kontak 
lens yang pemakaiannya cukup lama, itu 
kita kan harus mikir beli cairan pembersih 
kan, jadi ada macam-macam ya intinya 
untuk perawatan dari kontak lens itu,” 
jelas dokter Dimas.

Lebih lanjut dokter Dimas 
mengungkapkan, saat ini masyarakat 
lebih familiar menggunakan softlens, 
karena  softlens merupakan jenis lensa 
kontak lunak, terbuat dari plastik lembut 
dan fleksibel yang memungkinkan 
oksigen bisa dengan mudah menembus 
kornea. Bahan softlens yang lebih baru 
biasanya terbuat dari silikon-hidrogel, 
yang memungkinkan lebih banyak lagi 
oksigen untuk masuk ke mata selama 
Anda memakai lensa. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :

perlu diperhatikan, kalau sudah ada 
keluhan-keluhan seperti itu, sebaiknya 
di stop aja,” kata dokter Dimas saat 
menjadi narasumber dalam program 
yang rutin ditayangkan EL JOHN TV 
yakni EL JOHN Medical Forum. Program 
ini dipandu oleh  Miss Earth Indonesia 
2019 Cinthia Kusuma Rani.

Dokter Dimas mengungkatan 
para dokter spesialis mata tidak pernah 
menyarankan kontak lensa tetap 
terpasang dalam kondisi tidur. Karena 
itu, bagi yang sering menggunakan 
lensa kontak untuk mematuhi anjuran ini

“Jadi intinya sebaiknya, kita tidak 
pernah menyarankan kontak lens untuk 
dibawa tidur kalau sekali atau dua kali 
mungkin sih masih aman asal jangan 
terus-terusan. Mungkin dibawa tidur lalu 
bangun yang pakai kontak lens bilang 
ternyata tidak apa-apa  terus dilanjutin 
lagi nah itu ga boleh karena itu bahaya,” 
ujar dokter spesialis mata ini.

Dokter Dimas menjelaskan,  
kontak lensa  didesain sesuai dengan 
waktu pemakaiannya,  ada yang 
pemakaiannya sekali pakai, ada juga 
yang hitungan minggu, bulan bahkan 
tahun.

“Memang softlens ini bermacam-
macam, jadi ada yang daily use atau 
yang sekali pakai untuk sehari buang dan 
besok beli lagi, sehari buang seperti itu. 
Lalu ada juga yang jangkanya menengah. 
Jadi macam-macam ada bisa sampai 
mingguan, atau bulan bahkan ada yang 
sampai tahunan,” terang dokter Dimas.

Lensa kontak yang didesain sesuai 

SCAN ME

El John Medical
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Enam besar Miss Chinese 
Indonesia 2021 siap berkolaborasi untuk 
melestarikan dan memperkenalkan 
akulturasi kebudayaan Tionghoa-Indonesia. 
Pembahasan secara intens mengenai 
kolaborasi ini telah dilakukan para enam 
besar saat acara pemasangan mahkota 
dan penyelempangan sash oleh Founder 
Yayasan EL JOHN Indonesia Martinus 
Johnnie Sugiarto di Permata Hijau Suites, 
Jakarta beberapa waktu lalu.

Marchella Mulyawan  (Miss Chinese 
Indonesia 2021) mengatakan salah satu 
yang dikerjakan dalam kolaborasi ini adalah 
memperkenalkan kebudayaan Tionghoa-
Indonesia melalui media sosial (medsos). 
Kini medsos menjadi senjata yang ampuh 
dalam mempromosikan suatu produk, 
apalagi di tengah pandemi Covid-19, angka 
penggunaan medsos terus meningkat.

Kami sudah membahas setiap 

ENAM BESAR MCI 2021 BERKOLABORASI
LESTARIKAN DAN PROMOSIKAN BUDAYA TIONGHOA-INDONESIA

festival-festival atau event-event atau 
hari-hari besar kebudayaan Tionghoa 
di Indonesia, setiap eventnya tentu 
berbeda-beda kita akan melaksanakan 
promosi, menyebarkan dan melestarikan 
kebudayaan Tionghoa-Indonesia, lalu 
prmosinya akan kami gencarkan lagi di 
sosial media kami masing-masing. Dari 
yang saya lihat sejauh ini ya, saya rasa 
paling muda adalah menjangkau generasi 
milenial atau generasi muda melalui sosial 
media,” kata Marchella saat diwawancarai 
tim liputan EL JOHN News.

Hal senada juga disampaikan 
Yunita (Miss Chinese Indonesia Tourism 
2021). Wanita cantik kelahiran Tanjung 
Pandan, Belitung ini tidak diragukan lagi 
keefektifan medsos dalam menyampaikan 
pesan. Kondisi ini harus dioptimalkan 
secara maksimal agar tujuan untuk 
memperkenalkan budaya Tionghoa-

Indonesia dapat tepat sasaran.
Namun, menurut Yunita, promosi 

melalui offline juga tidak boleh dilupakan. 
Jika nanti pandemi Covid-19 berakhir 
promosi dengan cara tatap muka harus 
kembali digencarkan.

“Menurut saya untuk mempro-
mosikan budaya Tionghoa-Indonesia  
di mata dunia itu ada dua hal, karena 
sekarang masih dalam masa pandemi 
maka kita akan mempromosikannya secara 
online yaitu melalui sosial media, seperti 
Instagram, tiktok dan lain-lain. Mari kita 
buat konten yang kreatif dan juga edukatif 
untuk mengajak para generasi muda 
semakin mempelajari kebudayaan Tionghoa 
agar tidak hilang dan apabila pandemi ini 
sudah berakhir kita juga dapat melakukan 
misi budaya ke negara-negara lain agar 
kita dapat bertukar informasi tentang 
kebudayaan Tionghoa yang ada di negara 
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lainnya juga,” tutur Yunita.
Tak hanya melalui medsos, 

namun kolaborasi juga dilakukan melalui 
keterampilan yang dimiliki enam besar, 
seperti Sharon  Sylvania   (Miss Chinese 
Indonesia Culture 2021). Wanita berparas 
putih yang sedang kuliah jurusan akunting 
ini, akan memperkuat pelestarian 
kebudayaan Tionghoa-Indonesia dengan 
tarian. Menari merupakan hoby Sharon 
yang ditekuninya sejak masih kecil.

Menurut Sharon, tarian menjadi 
wadah yang tepat untuk memperkenalkan 
akulturasi kebudayaan Tionghoa-Indonesia. 
Tarian  menjadi salah satu identitas budaya 
suatu bangsa yang tidak boleh dilupakan.

“Saya memiliki hobi menari dan 
sempat ingin kerja sama dengan tempat 
kuliah saya untuk membuka free class untuk 
mengajarkan tari karena Sharon sendiri 
suka tari, karena tari itu kan merupakan 
salah satu kesenian dari negara Indonesia 
dan salah satu tarian yang ada campuran 

budaya Tionghoa-Indonesia yaitu tari 
lenggang Nyai  dan selain itu juga festival-
festival budaya Tionghoa seperti yang 
kita ketahui dari Imlek, Moon Cake dan 
Onde serta berbagai hal lainnya sudah 
kita perbincangkan  dan teman-teman 
terus pantengin kita terus karena kita akan 
update,” ujar Sharon.

Sementara itu, Dewi Paramita  
(Miss Chinese Indonesia Culinary 2021)  
menyatakan kesiapannya  untuk menjaga 
dan melestarikan budaya Tionghoa-
Indonesia. Budaya lahir bukan hanya untuk 
dijadikan pajangan, namun budaya perlu 
dilestarikan dan diperkenalkan kepada 
dunia. Karena itu, Dewi juga siap untuk 
menjalin kolaborasi dengan teman-teman 
enam besar lainnya untuk memperkenalkan 
budaya Tionghoa-Indonesia kepada 
masyarakat internasional.

“Saya sendiri kan Miss Chinese 
Culinary Indonesia 2021 tetapi bekerjasama 
dengan top six lainnya, kita akan 

mempersiapkan program satu tahun 
kedepan, namun karena terkendala masa 
pandemi yang belum menentu juga, jadi 
kami persiapkan sebaik mungkin seperti 
melalui online dulu. Kalau nanti sudah 
memungkinkan pasti kami, harapannya bisa 
bertemu langsung dan terjun langsung jadi 
bisa menyentuh lebih banyak masyarakat. 
Tetapi kalau online kami usahakan bisa 
melakukan yang bermanfaat bagi banyak 
orang,” terangnya.

Upaya kolaborasi dengan para 
enam besar juga disuarakan Maria Sefani 
(Miss Chinese Indonesia Medical 2021). 
Pembahasan kerja sama untuk melestarikan 
budaya Tionghoa-Indonesia sudah dilakukan 
Maria bersama para enam besar  setelah 
selesainya pemilihan Miss Chinese Indonesia 
2021 pada Agustus 2021 lalu.

Bahkan wanita berparas cantik 
kelahiran Muntok, Kabupaten Bangka 
Barat ini telah menyiapkan event yang 
menarik dan tentunya event tersebut akan 
menguatkan akulturasi budaya Tionghoa-
Indonesia.

“Sebelum ketemu langsung, kita 
di whatsapp sudah tek-tokan mengenai 
misalnya kita mau melakukan kegiatan apa 
dan beberapa miss yang lain sudah sempat 
sharing apa yang sudah dilakukan, apalagi 
sebentar lagi kita ada perayaan Tiongkok 
juga, seperti perayaan onde. Jadi kita akan 
mengadakan sesuatu yang spesial yang 
nantinya akan muncul di sosial media dan 
tujuannya adalah untuk memberitahukan 
tentang kebudayaan kita yang mungkin 
sekarang sudah luntur,” kata Maria. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :

SCAN ME

www.eljohn.tv

su
m

be
r f

ot
o 

: I
B 

Ph
ot

og
ra

ph
y



                      56 - TRAVELCLUB - OKTOBER 2021

PAGEANTS
ACTIVITIES

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO
UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIHAK 
YANG MENDUKUNG PEMILIHAN PPI 2021

Malam Grand Final Pemilihan Putri 
Pariwisata Indonesia 2021 yang digelar 
bertepatan dengan World Tourism Day 
pada 27 September 2021 berlangsung 
sukses. Kontes paling bergengsi di Indonesia 
ini,  merupakan kontes ke-14 kalinya yang 
diselenggarakan oleh Yayasan EL JOHN 
Indonesia.

Kontes berlangsung secara  virtual  dan 
disiarkan langsung EL JOHN TV.  Tisya Laura 
Dewi dari provinsi Sumatera Barat keluar 
sebagai pemenang dan berhak menyandang 
gelar Putri Pariwisata Indonesia 2021.

Meski digelar secara virtual, namun 
kemeriahan kontes tidak kalah dengan 
kontes sebelum pandemi. Kemeriahan itu 
terlihat dari panggung yang bernuansa 
pariwisata Nusa Tenggara Timur (NTT), 
mulai dari gambar tenun, hewan endemic 
Komodo dan alat musik sasando menghiasi 
seluruh area panggung.

Kesuksesan Yayasan EL JOHN Indonesia 
menggelar pemilihan Putri Pariwisata 
Indonesia 2021 tak lepas dari pihak yang 
mendukung perjalanan pemilihan, mulai dari 
masa karantina hingga puncak pemilihan.

Founder Yayasan EL JOHN Indonesia 

Martinus Johnnie mengucapkan terima 
kasih kepada pihak-pihak yang turut 
mensukseskan pemilihan Putri Pariwisata 
Indonesia 2021, terutama kepada Ketua 
Dekranasda NTT Julie Laiskodat.“Dalam 
kesempatan ini izinkan saya mengucapkan 
terima kasih kepada Ibu Julie Ketua 
Dekranasda Provinsi  NTT, beliau adalah 
istri Gubernur NTT yang memberikan 
porsi perhatian sangat besar untuk 
pengembangan sumber daya manusia 
generasi muda di NTTyang sangat-sangat 
luar biasa,” kata Tokoh Pariwisata Nasional 
ini saat memberikan kata sambutan.

“Kepada pihak sponsor lainnya  saya 
juga sampaikan terima kasih terutama 
kepada Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, , kepada Pak Hartono 
Hosea, kepada seluruh pengurus Yayasan 
WTD, kepada Lefico, kepada Roku, kepada 
LSPR dan banyak lagi sponsor yang tidak 
dapat saya sebut satu persatu,” tambahnya.

Pihak-pihak yang mendukung acara ini 
yakni Dewan Kerajinan Nasional Daerah 
(Dekranasda) Provinsi NTT, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Yayasan 
World Tourism Day,  Parai Hotel & Resort, 

Istana Pool Villas Parai-Bangka, Roku 
Luxury, President University, Sun Clinic, 
London School of Public Relations (LSPR) 
Communication and Business Institute, 
TASYA Hot Spring Ecopark, Kontrak Hukum 
dan  Influencer Endorse Talent by EL JOHN 
Foundation.

Tak lupa ucapan terima kasih juga 
dilontarkan CEO EL JOHN Media ini kepada 
para dewan juri yang telah bekerja keras 
memberikan penilaian kepada seluruh 
finalis sejak masa karantina hingga malam 
grand final.

“Kepada dewan juri yang saya 
banggakan, terima kasih semuanya, 
Bapak Ibu telah bekerja keras selama 
karantina dilanjutkan ke depth interview 
sampai penjurian mala mini. Anda telah 
dengan sangat-sangat serius  membantu 
penjurian dan pasti akan menjadi bingung 
karena karena harus menentukan seorang 
pemenang Putri Pariwisata Indonesia 2021 
karena banyak yang bagus-bagus dengan 
nilai yang relatif hampir sama  namun kami 
yakin Bapak dan Ibu dewan juri pasti akan 
memilih yang terbaik dari yang terbaik. 
Terima kasih atas kerja keras Bapak dan 
Ibu sebagai dewan juri,” ujarnya

Selain Tisya, empat finalis yang masuk 
lima besar juga meraih gelar, yakni Fathya 
Itan Jeehan dari DKI Jakarta III meraih 
gelar Miss Cultural Tourism Indonesia 2021. 
Kemudian, Dita Julaika dari Kep. Bangka 
Belitung  yang mendapatkan gelar Miss 
Sport  Tourism Indonesia 2021. Dua finalis 
lagi, yakni Noland Liberty Lagu dari NTT 
yang menyabet gelar Miss Marine Tourism 
Indonesia 2021 dan Kadek Mutiara Valentina 
dari Bali yang meraih gelar Miss Culinary 
Tourism Indonesia 2021. (Sigit)
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PUTRI PARIWISATA INDONESIA 2020
BERI PELATIHAN KEPADA PULUHAN DUTA WISATA BENGKULU

Putri Pariwisata Indonesia 2020, 
Jessy Silana Wongsodiharjo menjadi 
pembicara pada acara Pelatihan Duta 
Wisata 2021 Tingkat Lanjutan pada 
tanggal 18-19 September 2021 di Ballroom 
Krakatau, Grage Hotel, Bengkulu. 
Kehadiran Putri binaan Yayasan EL 
JOHN Indonesia ini atas undangan Dinas 
Pariwisata Provinsi Bengkulu yang juga 
sebagai penyelenggara acara.

Kemampuan Yayasan EL JOHN 
Indonesia sebagai Yayasan  yang banyak 
memegang lisensi beauty pageant di 
Indonesia ini, tidak diragukan lagi dalam 
membina generasi muda yang handal, 
cerdas dan berdaya saing. Oleh karena 
itu, tidak salah Dinas Pariwisata Provinsi 
Bengkulu memilih Jessy untuk tampil 
memberikan pembekalan kepada para 
duta wisata Bengkulu.

Pelatihan Duta Wisata 2021 ini 
dibuka langsung oleh Kepala Dinas 
Pariwisata Provinsi Bengkulu Irsan 

Setiawan pada 18 September 2021.Total 
ada 60 peserta yang ikut dalam pelatihan 
ini. Kepada peserta, Jessy memberikan 
pembekalan tentang Public Speaking. 
Materi tersebut sangat penting dipelajari 

oleh seorang beauty pageant karena bukan 
hanya dipakai saat kontes,  namun juga 
harus diterapkan saat bertugas menjadi 
duta wisata.Selain public speaking, Jessy 
juga memberikan tips-tips cara memposting 



produk wisata di media sosial. Memposting 
suatu konten di media sosial harus dilakukan 
berbagai pertimbangan agar produk yang 
depositing dapat dinikmati oleh follower.

Jessy mengapresiasi para ketekunan 
para peserta dalam mengikuti pelatihan ini. 
Tidak sedikit yang bertanya kepada Jessy 
mengenai pembekalan yang diberikan.

“Jessy cukup salut ya di sana banyak 
sekali duta wisata yang cukup aktif, lalu 
tertarik juga dengan materi public speaking. 
Selain juga mereka tertarik  bagaimana 
mempelajari bagaimana menjawab yang 
benar saat Q&A dan juga menanyakan 
bagaimana cara menambah keberanian dan 
kepercayaan diri saat menjalani kontes,” 
saat diwawancarai tim liputan EL JOHN 
News, Kamis (24/09/2021).

Jessy berharap pembekalan 
yang diberikan para duta wisata ini 
dapat diaplikasi saat bertugas sehingga 
berdampak positif pada perkembangan 
pariwisata dan ekonomi kreatif di Bengkulu.

“Saya berharap setelah ikut 
pelatihan ini, para duta wisata Bengkulu 
dapat mempraktekkannya saat bertugas 
nanti sehingga dapat membangun 
pariwisata dan ekonomi kreatif bengku 
dan membangkitkan kembali di tengah 
pandemi,” ucap wanita cantik kelahiran 
Jakarta ini.

Tak lupa pada kesempatan ini,  Jessy 
mengucapkan terima kasih kepada Kepala 
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dan 
pihak terkait lainnya yang memberikan 

penyambutan dan pelayanan terbaik 
selama Jessy menjalankan  tugasnya di 
Bengkulu.

“Yang paling luar biasa diantara itu 
semua, para panitia dari Dinas Pariwisata 
Provinsi Bengkulu yang super sekali 
menyiapkan segalanya. Lalu berterima 
kasih juga kepada Kepala Dinas Pariwisata 
Bengkulu yaitu Bapak Irsan Setiawan, lalu 
kepada Ibu Elfa yang luar biasa menyambut 
Jessy dengan baik. Waktu Jessy sampai 
di Bengkulu itu langsung disambut oleh 
Kepala Bandara Fatmawati Bengkulu, ini 
menjadi sebuah kehormatan dan Jessy 
senang sekali disambut luar biasa,” ucap 
lulusan London School of Public Relations 
ini.Penyambutan spesial untuk Jessy sudah 
terasa sejak menginjak kakinya di tanah 
Bengkulu. Tiba di Bandara Fatmawati 
Bengkulu, Jessy disambut langsung oleh 
kepala Bandara Fatmawati Bengkulu dan  
Putri Pariwisata Bengkulu 2020 Anisa Ica. 
Tak sekedar menyambut, Kepala Bandara 
mengajak Jessy untuk melihat Bandara 
yang menjadi kebanggaan masyarakat 
Bengkulu ini. Jessy pun terkagum melihat 
Bandara yang mendukung penuh pariwisata 
Bengkulu. Hal itu dibuktikan dengan 
banyak promosi pariwisata Bengkulu 
yang terpasang di sekitar area Bandara.

“Jika anda yang baru tiba di 
Bandara Fatmawati Bengkulu itu pasti 
akan mengetahui tempat wisata yang ada 
di Bengkulu. Jadi banyak sekali di dinding-
dindingnya itu terpasang pemberitahuan 

destinasi yang ada di Bengkulu, seperti 
wisata air terjun, Benteng Marlborough, lalu 
ada bunga Raflesia dan ada juga rumah 
pengasingan Bung Karno,” ujar Jessy.’

Selama dua hari di Bengkulu, 
Jessy diajak oleh Dinas Pariwisata Provinsi 
Bengkulu untuk menikmati destinasi yang 
ada di Bengkulu. Destinasi yang dikunjungi 
Jessy diantaranya yakni Benteng Fort 
Marlborough, Pantai Panjang, Rumah 
Fatmawati dan Rumah Pengasingan Bung 
Karno.

Selain itu, Jessy juga diajak untuk 
merasakan kuliner khas Bengkulu seperti  
pendap. Pendap merupakan salah satu 
makanan khas di Provinsi Bengkulu. Pendap 
atau biasa disebut ikan pais ini disajikan 
dengan sajian ikan lainnya seperti ikan 
asam dan ikan rebung.

Destinasi yang dikunjunginya ini, 
dijadikan Jessy sebagai konten di media 
sosialnya untuk mempromosikan destinasi 
yang ada di Bengkulu. Jessy mengapresiasi 
penerapan protokol kesehatan yang 
diberlakukan pemerintah setempat. 
Wisatawan yang ingin berkunjung ke 
Bengkulu harus mematuhi aturan protokol 
kesehatan seperti harus mencuci tangan, 
wajib memakai masker, menjaga jarak dan 
menghindari kerumunan.“Luar biasa ya, 
prokes di sana benar-benar diterapkan. 
Lalu Jessy juga PCR juga, protokolnya 
juga sangat bagus, dan berjarak satu 
sama lain, memakai masker kemudian 
yang berdagang, baik jual makanan maun 
souvenir mengikuti penerapan prokes 
yang diberlakukan pemerintah provinsi 
Bengkulu,” jelas Jessy. (Sigit)
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Bertepatan dengan World Tourism 
Day atau Hari Pariwisata Dunia, 27 
September 2021,  Yayasan EL JOHN 
Indonesia sukses melahirkan generasi 
baru dalam ajang pemilihan Putri 
Pariwisata Indonesia 2021. Ia adalah 
finalis dari provinsi Sumatera Barat 
Tisya Laura Dewi.

Nama Tisya diumumkan sebagai Putri 
Pariwisata Indonesia 2021  saat malam 
Grand Final yang digelar secara virtual 
dan disiarkan langsung oleh EL JOHN TV 
pada Senin malam (27/09/2021).

Puncak kontes paling bergengsi di 
Indonesia  ini berlangsung semarak dengan 
menampilkan tata panggung bernuansa 
pariwisata NTT, mulai dari wisata alamnya, 
hewan endemik Komodo dan tenun NTT. 
Tak hanya itu, malam grand final  juga 
dimeriahkan dengan penampilan video 
Pariwisata yang digarap para finalis. Tahun 

TISYA LAURA DEWI SUKSES RAIH GELAR

PUTRI PARIWISATA INDONESIA 2021

ini,  pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 
2021 mengambil tema ‘Sustaining Tourism 
Growth For Indonesia’.Ada lima dewan 

juri yang memberikan penilaian kepada 
34 finalis, mereka adalah Deputi Bidang 
Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur 



Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu (Ketua) 
Civil servant (retired)  Ministry of Tourism 
Indonesia Esthy Reko Astuty (anggota), 
Ketua Dekranasda NTT Julie Laiskodat 
(anggota), Communication specialist 
LSPR Jakarta Mamby Aruan (anggota) 
dan Putri Pariwisata Indonesia 2009 
Andara Rainy Ayudini (anggota)

Selain itu,  juga ada juri kehormatan 
yang diisi oleh Direktur Event Nasional dan 
Internasional Kemenparekraf Dessy Ruhati 
mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Sandiaga Uno sebagai ketua juri 
Kehormatan  dan Founder Yayasan EL 
JOHN Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto 
sebagai anggota.Tisya mengungguli finalis 
lainnya dengan memperoleh nilai tertinggi 
dari dewan juri. Dalam perjalanannya di 
malam grand final, Tisya sukses melaju 
ke sepuluh besar. Di babak sepuluh besar 
finalis yang lolos mendapat pertanyaan 
dari dewan juri. Setelah seluruh finalis 
menjawab, dewan juri harus memilih yang 
terbaik dan akhirnya  nama Tisya kembali 
lolos ke babak lima besar. 

Dengan meraih gelar ini, Tisya 
menggantikan tugas Jessy Silana 
Wongsodiharjo (Putri Pariwisata Indonesia 
2020) selama satu tahun kedepan. Selain 
Tisya, empat finalis yang masuk lima besar 
juga meraih gelar, yakni Fathya Itan Jeehan 

dari DKI Jakarta III meraih 
gelar Miss Cultural Tourism 
Indonesia 2021. Kemudian, 
Dita Julaika dari Kep. Bangka 
Belitung  yang mendapatkan 
gelar Miss Sport  Tourism 
Indonesia 2021. Dua finalis 
lagi, yakni Noland Liberty 
Lagu dari NTT yang menyabet 
gelar Miss Marine Tourism 
Indonesia 2021 dan Kadek 
Mutiara Valentina dari Bali 
yang meraih gelar Miss 
Culinary Tourism Indonesia 
2021.

 Founder Yayasan 
EL JOHN Indonesia 
Martinus Johnnie Sugiarto 
mengucapkan selamat serta 
apresiasi kepada pemenang  
dan semua finalis yang ikut 
dalam kontes ini.

“Saya ucapkan terima kasih atas 
partisipasi anda untuk mengikuti event 
akbar ini. Menang atau kalah sesungguhnya 
anda telah menunjukan peran aktif anda 
sebagai finalis dan semuanya layak 
untuk menang sebagai seorang Putri 
Pariwisata Indonesia 2021 karena peran 
aktif anda selama mengikuti karantina 
telah banyak melakukan kegiatan positif 
mempromosikan pariwisata daerah yang 
anda wakili, kata Tokoh Pariwisata Nasional 
ini.

Ucapan selamat kepada pemenang 
juga disampaikan Direktur Event Nasional 
dan Internasional Kemenparekraf Dessy 
Ruhati. Ia  mengapresiasi penyelenggaran 
Putri Pariwisata Indonesia yang digagas 
Yayasan EL JOHN Indonesia selama 14 
tahun.

“Tentunya hal ini akan membantu 
pemerintah khususnya bangsa Indonesia 
untuk mempromosikan kepariwisataan 
Indonesia, menggali semua potensi 
destinasi wisata baik yang baru  maupun 
yang telah disiapkan  dan juga tentunya 
Putri-putri Pariwisata ini  kelak memiliki 
kompetensi yang tentunya sangat 
memberikan dukungan yang tinggi untuk 
mempromosikan objek wisata dan hasil 
industri ekonomi kreatif,” kata Dessy.

Ketua Dewan Juri Vinsensius Jemadu 

berpesan kepada pemenang maupun 
finalis untuk jalani tugas mengembangkan 
dan mempromosikan pariwisata dengan 
setulus hati.

“Jadi saya pikir bahwa apa yang sudah 
dilakukan oleh Putri Pariwisata selama ini 
selama di karantina saya kira sudah luar 
biasa perjuangannya dan itu dilanjutkan 
diteruskan dan implementasikan dalam 
kehidupan sehari-hari, di mana saja 
anda ditempatkan, di mana saja anda 
dipercayakan untuk mengemban suatu 
tugas lakukanlah itu dengan setulus hati,” 
pesan Vinsensius.

Sementara itu  Ketua Dekranasda NTT 
Julie Laiskodat mengucapkan terima kasih 
kepada Yayasan EL JOHN Indonesia yang 
telah menjadi pariwisata NTT sebagai 
tema malam grand final

“Yang pertama saya mengucapkan 
terima kasih sekali kepada EL JOHN 
khususnya Pak Johnnie yang telah selalu 
sudah membimbing kami Nusa Tenggara 
Timur dan ini hari dikasih kesempatan 
untuk kita menampilkan potensi-potensi 
Nusa Tenggara Timur khususnya wisata,” 
kata Julie.

Acara ini turut didukung oleh Dewan 
Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) 
Provinsi NTT, Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif,    Yayasan World Tourism 
Day,  Parai Hotel & Resort, Istana Pool Villas 
Parai-Bangka, Roku Luxury, President 
University, Sun Clinic, London School of 
Public Relations (LSPR) Communication 
and Business Institute, TASYA Hot Spring 
Ecopark, Kontrak Hukum dan  Influencer 
Endorse Talent by EL JOHN Foundation. 
(Sigit)
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Ketua dan Anggota Persaudaraan 
Wanita Tionghoa Indonesia (Perwanti) 
Provinsi Banten  resmi menjalankan 
tugasnya  selama lima tahun kedepan 
(2021-2025) setelah pada Sabtu 
(18/09/2021) dilantik oleh Perwanti 
Pusat di Istana Nelayan Resto & Cafe, 
Komplek Serpong Town Square, Jalan 
Moh. Thamrin KM 7 Serpong, Kebon 
Nanas, Tangerang, Banten.

Acara pelantikan sayap organisasi 
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa 
(PSMTI) ini   mengambil tema “Menjadi 
Wanita Tangguh Berperan Aktif dalam 
Segala Aspek Kehidupan”. Dengan 
menerapkan protokol kesehatan ketat, 
acara   berlangsung sukses dan lancar. 

Acara ini ini dihadiri tamu udangan 
terbatas di antaranya Ketua Umum 
Perwanti Surijaty Aminan bersama 
jajarannya, Ketua Dewan Pembina PSMTI 
Provinsi Banten Sutjiadi Lukas bersama 
jajaran, H. Ridwan (PSMTI Cilegon) dan 
jajaran, serta para tamu undangan lainnya.

PELANTIKAN PENGURUS PERWANTI
PROVINSI BANTEN PERIODE 2021-2025 BERLANGSUNG SUKSES

Pelantikan ini ditandai dengan 
penyerahan bendera Perwanti oleh 
Ketua Umum Perwanti  Surijaty Aminan 
kepada Ketua Perwanti Provinsi Banten 
terpilih Henny Sastra Dewi. Setelah 

penyerahan bendera dilanjutkan dengan  
pemasangan selendang Perwanti secara 
simbolis sebagai tanda terbentuknya 
Perwanti Provinsi Banten.

Kemudian dilanjutkan dengan 
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Penyerahan Surat Kuasa (SK) kepada  
Ketua Umum Perwanti kepada Ketua 
Perwanti Provinsi Banten terpilih serta  
pembacaan  deklarasi bersama  yang 
dipimpin Ketua Umum Perwanti.

Ketua Perwanti Provinsi Banten terpilih 
Henny Sastra Dewi mengucapkan rasa 
syukur atas terselenggaranya pelantikan 
ini. Rasa hormat ia sampaikan kepada 
pihak yang mendukung terpilihnya 
susunan kepengurusan baru Perwanti 
Provinsi Banten masa bakti 2021-2025.

Ia  berjanji akan menjalankan tugas 
dengan sebaik-baiknya sesuai visi dan 
misi Perwanti sebagai wanita tangguh

“Atas kepercayaan yang diberikan 
kepada saya sebagai Ketua Perwanti 
terpilih Provinsi Banten, saya 
mengucapkan terima kasih buat 
kesempatan yang diberikan untuk 
membawa dan mengembangkan visi 
dan misi dari Perwanti sebagai wanita 
tangguh hingga ke seluruh wilayah 
nusantara, khususnya di Provinsi Banten,” 
kata Henny dalam sambutannya.

Rasa syukur atas suksesnya pelantikan 
Perwanti Provinsi Banten 2021-2025 ini 
juga dilontarkan Ketua Umum Perwanti 
Surijaty Aminan saat memberikan kata 
sambutan.

Ia optimis di bawah kepemimpinan 
Henny Sastra Dewi, Perwanti Provinsi 
Banten semakin kuat dan dapat 
melahirkan kinerja yang baik untuk 

kemajuan Provinsi Banten.
 “Saya percaya, bahwa dibawah 

pimpinan Ibu Henny sebagai Ketua 
Perwanti Terpilih, dapat mengharumkan 
nama Perwanti dan mengayomi para 
anggotanya untuk lebih berguna bagi 
bangsa ini. Meskipun di masa pandemi 
kami tidak ada kegiatan rutin, tapi 
Perwanti bersama-sama dapat melakukan 
kegiatan yang lebih bersifat edukasi 
secara virtual. Saya yakin, bahwa Perwanti 
dapat melakukan tugasnya, seperti 
mottonya Perwanti, “Kita bisa karena 
biasa, bersama kita pasti bisa,” ujarnya.

Sambutan lain juga disampaikan  
Ketua PSMTI Provinsi Banten, Edy Lim. Ia 
menegaskan PSMTI dan Perwanti memiliki 
tujuan yang sama yakni memajukan 
organisasi maupun daerah ke arah yang 
lebih baik lagi. Karena itu, kolaborasi 
PSMTI dan Perwanti harus diperkuat 
tanpa harus melihat  perbedaan suku, 
ras dan agama.

  “Kita harus bekerja demi nama baik 
PSMTI dan Perwanti, kita bekerja untuk 
semua orang tanpa pandang bulu, ras, 
suku dan agama. Kita bekerja tanpa 
melihat waktu usia untuk kebaikan semua 
orang,” ungkap Edy Lim.

Ucapan terima kasih juga ditujukan 
buat PSMTI Cilegon yang telah 
mendukung acara pelantikan tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina 

PSMTI Provinsi Banten Sutjiadi Lukas 
menerangkan dalam sambutannya, 
bahwa Perwanti dan PSMTI bukanlah 
suatu hal yang berbeda.

 “Saya sampaikan jika Perwanti 
bukanlah berbeda dengan PSMTI, 
melainkan merupakan satu kesatuan yang 
sama. Perwanti merupakan sayap dari 
PSMTI dalam kegiatan sosial,” terangnya.

Ditambahkan oleh Lukas, jika kegiatan 
sosial yang dilakukan oleh Perwanti jangan 
sampai melupakan perannya sebagai 
wanita dalam keluarga masing-masing.

“Jangan sampai kegiatan sosial yang 
dijalankan oleh Perwanti dan PSMTI buat 
masyarakat malah melupakan peran 
wanita sebagai istri dalam keluarganya. 
Semua harus berimbang, membantu 
masyarakat itu baik, tapi harus perhatikan 
keluarga kita dahulu,” tambahnya.

Yolenta Yap selaku Ketua Panitia pada 
acara pelantikan tersebut menyampaikan 
rasa kagum dan bangganya atas 
terselenggaranya acara tersebut. Dirinya 
juga berharap agar peran wanita di masa 
pandemik dapat memberikan peribahan 
yang positif.

“Saya mengucapkan agar di masa 
pandemi Covid-19 ini, para wanita dapat 
mengambil bagian untuk lebih berperan 
aktif membantu pemulihan bangsa 
dengan menjadi wanita yang tangguh 
dengan berkreasi untuk membantu 
pertumbuhan ekonomi, khususnya di 
keluarga,” harap Yolenta.

Acara pelantikan pengurus Perwanti 
Provinsi Banten ditutup dengan acara 
ramah tamah dengan menerapkan 
protokol kesehatan ketat. (Sigit)
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Perayaan ulang tahun Perkumpulan 
Perantau Jambi Indonesia (PPJI) ketiga 
pada 21 September 2021 berlangsung 
semarak. Meski virtual, perayaan ini 
tidak kalah meriahnya  dengan perayaan 
secara offline. Semarak acara sangat 
dirasakan oleh ratusan tamu undangan, 
ditambah dengan  berbagai hiburan 
hiburan.

Perayaan PPJI ketiga yang disiarkan 
langsung oleh EL JOHN TV  ini dirayakan 
bertepatan dengan perayaan Festival 
Kue Bulan yang jatuh setiap tanggal 
21 September. Perayaan ini juga turut 
diramaikan dengan kehadiran Putri-putri 
binaan Yayasan EL JOHN Indonesia yakni 
enam besar Miss Chinese Indonesia 2021.

Mereka adalah  Marchella Mulyawan 
(Miss Chinese Indonesia 2021), Yunita  
(Miss Chinese Indonesia Tourism 2021/
Runner Up-I ), Dewi Paramita  (Miss 
Chinese Indonesia Culinary 2021 /Runner 
Up-II), Sharon  Sylvania   (Miss Chinese 
Indonesia Culture 2021/Runner Up-III 

PERAYAAN HUT PPJI KETIGA SECARA VIRTUAL 
BERLANGSUNG SEMARAK DAN BERTABUR HIBURAN

), Maria Sefani  (Miss Chinese Indonesia 
Medical 2021/ Runner Up-IV) dan  Yeni 
Chandra (Miss Chinese Indonesia Eco 
Earth 2021/ Runner Up-V).

Puncak perayaan ditandai dengan 
meniup kue lilin secara virtual oleh 

pengurus PPJI yang dipandu oleh host 
Bagas Soripada (Putra Kopi Indonesia 
2019). Sejumlah pengurus juga ikut 
mengucapkan selamat ulang tahun kepada 
PPJI, diantaranya ucapan selamat ulang 
tahun datang dari Ketua Umum PPJI 

serba-serbi
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Zainal yang menyampaikan harapannya 
kepada PPJI ke depan. Ucapan selamat 
tahun ini disampaikan Ketua Umum 
dengan menggunakan bahasa Mandarin.

Selain itu, pengurus yang 
mengucapkan selamat ulang tahun 
PPJI ketiga disampaikan Sekjen PPJI 
Martinus Johnnie Sugiarto. Founder 
Yayasan EL JOHN Indonesia ini beharap 
PPJI semakin sukses dan para anggota 
terus dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa

.“Sahabat dan para anggota 
perkumpulan perantau Jambi Indonesia, 
saya Martinus Johnnie Sugiarto sebagai 
Sekjen PPJI menyampaikan selamat 
ulang tahun PPJI ketiga. Selanjutnya 
saya ucapkan juga selamat kepada 
semua teman-teman untuk merayakan 
festival kue bulan 2021. Semoga kita 
semuanya dalam kondisi sehat, bahagia 
dan semakin sukses,” ucap Martinus 
Johnnie Sugiarto.

Ucapan lainnya dilontarkan oleh Wakil 
Sekjen PPJI Wani Sabu. Executive Vice 
President at PT Bank Central Asia Tbk 
ini berharap PPJI dapat menjadi wadah 
dalam memperkuat persaudaraan sesama 
orang Jambi.

“Hai sahabat PPJI, saya Wani Sabu 
Wakil Sekjen PPJI, saya mau mengucapkan 
selamat ulang tahun PPJI yang ketiga, 
harapan saya PPJI itu menjadi wadah 
untuk mempererat persaudaraan orang-

orang Jambi dan menjadi wadah yang kita 
bisa berbagai, berbuat baik dan saling 
tolong menolong. Dan kita bisa bersatu 
membangun negeri kita ini, khususnya 
untuk Jambi. PPJI satu tujuan, satu 
semangat, satu hati untuk satu Jambi,” 
ujar Wani Sabu.

Selanjutnya pengurus lain yang 
mengucapkan selamat ulang tahun 
kepada PPJI salah satu dari Wakil Ketua 
Umum PPJI Damli Tandi. “Saya wakil ketua 
PPJI mengucapkan selamat ulang tahun 
yang ketiga untuk PPJI, semoga sukses 
dan terus maju, juga kepada sahabat 
dan masyarakat Jambi agar selalu  jaga 
kesehatan. Tidak lupa saya mengucapkan 
selamat merayakan mooncake festival, 
salah sejahtera dan bahagia,’’ ungkapnya.

Selain  pengurus,  pendiri PPJI juga 
ikut menyampaikan ucapan selamat 
ulang tahun PPJI ketiga. Mereka yang 
mengucapkan selamat ulang tahun 
disampaikan oleh Ismanto Siaw. 

“Saya pendiri PPJI dengan ini 
mengucapkan selamat ulang tahun PPJI 
ketiga, semoga PPJI selalu bertumbuh 
maju, sehingga menciptakan warga Jambi 
selalu kompak dan saling melindungi dan 
kesempatan ini juga saya mengucapkan 
selamat merayakan festival kue bulan dan 
tak lupa saya ucapkan kepada EL JOHN 
TV yang selalu mendukung pertumbuhan 
PPJI,” ucapnya.

Bukan hanya pengurus maupun 

pendiri, ucapan selamat ulang tahun 
juga diucapkan oleh Kapolda Jambi 
Irjen Pol A. Rachmad Wibowo. Mantan  
Widyaswara utama Sespim lemdik polri ini 
berharap PPJI dapat terus berkontribusi 
membangun Jambi lebih baik lagi.

“Saya Inspektur Jendera Polisi A 
Rachmad Wibowo  Kepala Kepolisian 
Daerah Jambi bersama seluruh staf dan 
jajaran mengucapkan selamat ulang tahun 
ketiga kepada Perkumpulan Perantau 
Jambi Indonesia, semoga para perantau 
Jambi di mana saudara berada tetap 
dalam keadaan sehat dan terus berkarya 
demi Indonesia lebih baik dan khususnya 
Jambi, salam sukses dan sehat selalu,” 
kata Kapolda Jambi. 

Perayaan HUT PPJI ketiga ini juga 
disemarakan dengan pengumuman 
nama-nama  pemenang Superstar. Mereka 
yang ikut dalam kompetisi Superstar 
ini sudah dinilai oleh para juri sebelum 
perayaan HUT PPJI berlangsung.Ada lima 
juri yang memberikan penilaian kepada 
peseta, mereka adalah  Wakil Sekjen 
PPJI Wani Sabu (Ketua Dewan Juri), 
Bendahara PPJI Juleni Tan (Anggota), 
Miss Chinese Indonesia 2021 Marchella 
Mulyawan (Anggota),  Miss Chinese 
Indonesia Tourism 2021 Yunita (Anggota) 
dan Miss Chinese Indonesia Culinary 
Dewi Paramita  (Anggota).Kompetisi ini 
menampilkan bakat-bakat yang dimiliki 
peserta, seperti menyanyi, bermain musik, 
seni peran hingga melukis. Sebelumnya 
pada perayaan HUT kedua, PPJI juga 
menggelar kompetisi serupa. Kompetisi ini 
merupakan bentuk komitmen PPJI dalam 
memperhatikan talenta-talenta berbakat 
yang dimiliki masyarakat Jambi. (Sigit)
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