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Kita patut prihatin dengan melonjaknya kasus Covid-19 di 
sejumlah negara. Lonjakan tersebut dipicu dari kemunculan  
varian baru yakni Omicron yang ditemukan di Afrika Selatan. 
Lonjakan ini, menjadi warning buat kita semua,  bahwa pandemi 
belum berakhir, bahkan bisa saja terjadi di Indonesia jika 
kewaspadaan dan kehati-hatian sudah tidak ada lagi.

Oleh karena itu, disiplin menjalankan protokol kesehatan 
wajib dilakukan agar negeri ini tidak terjadi lonjakan kasus 
Covid-19 yang pernah terjadi pada pertengah Juli lalu. Upaya 
pemerintah untuk dalam mencegah varian baru tersebut 
masuk ke Indonesia harus didukung.

Antisipasi yang dilakukan pemerintah yakni memperketat pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar 
negeri. Bahkan pemerintah melarang masuk warga yang negara sedang dilanda varian Omicron.

Kondisi Indonesia yang telah membaik ini harus dijaga dari ancaman Covid-19 agar segala sektor 
dapat pulih 100 persen, salah satunya adalah sektor pariwisata. Saat ini industri pariwisata sedang 
berjalan menuju ke tahap pemulihan.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani  mengeluarkan prediksinya akan kebangkitan industri 
pariwisata. Prediksi ini menjadi salah satu yang diulas majalah Travel Club edisi Desember 2021.  
Selain itu, isu pariwisata lainnya yang diulas  adalah rencana pemerintah untuk mengevaluasi 
pembukaan pariwisata Bali dan Kepulauan Riau (Kepri) untuk wisman.

Ulasan yang tak kalah menarik datang dari rubrik pageant. Di rubrik ini,  redaksi mengangkat 
prestasi yang diraih Miss Earth Indonesia 2021 Monica Khonado pada kontes dunia yakni Miss 
Earth 2021. 

Prestasi tersebut yaitu Monica berhasil tembus 20 besar dan  menjadikan  Monica sebagai finalis 
dari Indonesia yang mencetak sejarah,  karena di bawah bendera Yayasan EL JOHN Indonesia, 
wanita cantik berdarah Manado itu sukses masuk ke semi final. Untuk cover story, redaksi mengulas 
visi dan misi yang dicanangkan  Walikota Batam Muhammad Rusli dalam membangun Kota 
Batam untuk lima tahun kedepan.  

Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembaca setiap Travel Club. Semoga 
informasi yang disajikan Travel Club dapat membantu masyarakat dalam memenuhi informasi 
seputar pariwisata. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. 

          Salam Pariwisata,

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO

SALAM PARIWISATA,
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menengah daerah (RPJMD) Kota Batam 
tahun 2021-2026.

Visi yang diusung  Rudi yakni 

Untuk periode yang baru ini Rudi telah 
menancapkan visi dan misi untuk terkait 
dengan rencana pembangunan jangka M

uhammad Rudi kembali 
mendapat kepercayaan dari 
masyarakat Batam, Provinsi 
Kepulauan Riau (Kepri) untuk 
memimpin Batam lima tahun 

mendatang (2021-2026). Rudi pun tak 
sendiri,  untuk kedua kali, ia menggandeng 
pendampingnya di periode sebelumnya 
(2016-2021) yakni Amsakar Achmad.

Kedua putra asli Kepri itu terpilih sebagai 
Walikota dan Walikota. setelah memperoleh 
suara terbanyak dalam pemilihan kepala 
daerah (pilkada) Batam 2020 yakni 267.497 
suara. Sedangkan rivalnya yaitu pasangan 
Lukita Dinarsyah Tuwo-Abdul Basyid hanya 
meraih 98.638 suara.

Pada  15 Maret 2021, Rudi dan Amsakar 
resmi dilantik oleh Gubernur Kepri Ansar 
Ahmad sebagai Walikota dan Wakil Walikota 
Batam  masa bakti 2021-20216. Rudi ingin 
mengulang kesuksesan membawa Batam 
lebih maju pada masa tugas sebelumnya.

MUHAMMAD RUDI BERTEKAD JADIKAN BATAM
SEBAGAI BANDAR DUNIA YANG MADANI
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menjadikan  Batam sebagai  “Bandar 
Dunia yang Madani  dan menjadikan Batam 
sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi 
Nasional” Visi ini juga diterapkan Rudi pada 
periode pertama memimpin Kota Batam.

“Bandar  dunia  bermakna  
pengembangan  dan  pembangunan 
Kota  Batam diarahkan  sebagai  Kota  
industri,  perdagangan,  pariwisata  dan  
alih  kapal yang  kompetitif  dan  dinamis  
di  kawasan  regional  Asia  Tenggara,  serta 
atraktif  bagi  pelaku  bisnis  domestik  dan  
mancanegara,” kata Rudi.

Sedangkan untuk  Lokomotif  
Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional , Rudi 
ingin  membuat   Kota  Batam  memiliki   
keunggulan comparative  yang di sektor  
perdagangan  dan  jasa. Selain itu, Kota 
Batam   hendaknya  memiliki  daya saing  
global  dan  mampu  menjalankan  fungsinya  
secara  efisien,  sehingga representatif 
dipandang dari kepentingan nasional dan 
internasional

“Sebagai  salah  satu  pusat  
pertumbuhan  nasional  nantinya,  
diharapkan  Kota Batam  akan  memiliki  
masyarakat  yang  sejahtera  kehidupannya,  
sumber daya manusia dan generasi muda 

yang cerdas dan sehat, berbudaya, 
agamis, berakhlak   mulia   yang   mampu   
menghadapi   kemajuan   zaman   dan   era 
globalisasi,” ujar Rudi.

Visi tersebut kata dia disusun 
berdasarkan pertimbangan komprehensif 
atau berbagai kondisi yang dihadapi Batam 
saat ini. Di samping itu juga memperhatikan 
posisi Wali Kota Batam sebagai Kepala 

Badan Pengusahaan (BP) Batam. “Serta 
memperhatikan dinamika dan tren 
perekonomian daerah, nasional, regional 
dan global,” ujar suami dari Wakil Gubernur 
Kepulauan Riau Marlin Agustina ini.

Sebagai tindak lanjut dari visi tersebut 
dan menjalankan amanat dari peraturan 
yang berlaku maka dituangkan dalam 5 
misi. pertama wujudkan pertumbuhan 
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ekonomi yang berkeadilan melalui 
peningkatan kualitas dan diversifikasi 
kegiatan perekonomian berbasis keunikan 
dan keunggulan wilayah.

Kedua, mewujudkan pembangunan 
Kota yang berkelanjutan didukung 
infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi 
yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman 
sesuai tata ruang. Ketiga, mewujudkan 
SDM yang berdaya saing, berbudaya, 
produktif dan berakhlak mulia.

Keempat, melanjutkan percepatan 
pembangunan di daerah Hinterland 
untuk pemerataan dan sebagai penopang 
perekonomian Kota Batam. Dan yang 
terakhir yang  kelima adalah mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang baik, 
responsif, efektif dan efisien berbasis 
teknologi informasi dalam meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat.

Sementara untuk penanganan pandemi, 
Rudi terus menggenjot capaian vaksinasi 
di Kota Batam. Keseriusan Rudi untuk 
vaksinasi  terbukti  dari terus bertambahnya 
masyarakat  yang telah di vaksin.  Data 
yang dihimpun Pemerintah Kota Batam, 
per tanggal 2 November 2021 menyebutkan 
captain vaksinasi sudah menembus ke angka 
785.456 suntikan (86,507 persen)  untuk 
dosis pertama. Sedangkan untuk dosis 
kedua telah mencapai 637.836 suntikan 
(70,30 persen).

Ia mengatakan, untuk stok vaksin, 
pihaknya terus meminta Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Kepri memprioritaskan Kota 
Batam. Alasannya, mayoritas warga Kepri 
berada di Kota Batam.

“Batam lokomotif ekonomi Kepri, saya 
rasa Batam didahulukan. Kalau ada dari 
Pusat diminta dibagi secara proporsional,” 

katanya.
Di kesempatan itu, Rudi juga berpesan, 

bagi warga yang sudah divaksin, diminta 
tetap menerapkan protokol kesehatan 
dengan ketat. Ia mengatakan, vaksin 
hanya akan meningkatkan imun tubuh 
dalam melawan Covid-19.

“Protokol kesehatan tak boleh kendur. 
Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari 
kerumunan, dan kurangi mobilitas,” katanya,

Untuk sisi ekonominya, Rudi bertekad 
untuk memulihkan sejumlah sektor 
yang terkena dampak dari pandemi 
yang berkepanjangan ini, salah satunya 
sektor pariwisata. Berbagai  Upaya untuk 
memulihkan sektor jasa diantaranya adalah 
memperkuat kolaborasi unsur pentahelix 
(Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku 
usaha, masyarakat atau komunitas, dan 
media).

Meski masih fokus menangani pandemi, 
Rudi juga sudah menyiapkan Batam untuk 
menyongsong kejayaan pariwisata. Salah 
satu caranya, dengan mempercantik Kota 
Batam dan membangun infrastruktur 
pendukung pariwisata di Batam.

“Kita tak boleh berdiam diri, sebelum 
pariwisata Batam dibuka, kita menyiapkan 
semua untuk menunjang dunia pariwisata 
Batam,” tegasnya. (Sumber Pemkot Batam)

PROFIL:

NAMA LENGKAP :
H. Muhammad Rudi, S.E., M.M        

 
TEMPAT TANGGAL LAHIR

Tanjungpinang, Kepri
20 Oktober 1963

KARIR
Jabatan Muhammad Rudi sebagai Walikota 

Batam periode 2021-2026 merupakan 
jabatan yang kedua yang  diraihnya. Jabatan 
pertama sebagai Walikota Batam disandang 

Rudi untuk masa bakti 2016-2021. 
Sebelumnya Rudi juga pernah menjabat 

sebagai Wakil Walikota Batam
periode 2011-2016
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Pemerintah akan mengevaluasi 
kebijakan pembukaan pariwisata Bali 
dan Kepulauan Riau (Kepri) untuk 
wisatawan mancanegara (wisman). 
Hal ini dilakukan karena  sejak dibuka 
pada 14 Oktober 2021 lalu belum ada 
wisman yang datang ke dua desti-
nasi tersebut dengan penerbangan 
langsung.

Informasi tentang evaluasi ini 
disampaikan langsung Menteri Pari-
wisata dan Ekonomi Kreatif  Badan 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Men-
parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno 
saat Weekly Press Briefing, di Gedung 
Sapta Pesona lt.2, Jakarta, 22 Novem-
ber 2021.

Sandiaga mengatakan, bagian 
yang dievaluasi dalam kebijakan ini 
diantaranya  kebijakan visa, ketentuan 
direct flight, serta karantina. Selain itu, 
pemerintah juga memantau situasi 
dari negara pasar potensial seperti 

PEMERINTAH AKAN EVALUASI KEBIJAKAN
PEMBUKAAN BALI DAN KEPRI UNTUK WISMAN

Australia.
“Karena Australia ini merupa-

kan pasar wisatawan mancanegara 
terbesar, khususnya untuk Bali. Jadi 

akan segera kita putuskan setelah 
melakukan evaluasi dengan tim, baik 
itu mekanisme karantina dengan sistem 
bubble atau sistem non karantina 
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tapi mengharuskan pelaku perjalanan 
internasional sudah tervaksin dosis 
lengkap,” kata Sandiaga.

Selain pasar Australia, pemer-
intah juga sedang membidik pasar 
India.  Data yang diterima Sandiaga 
menyebutkan pada pada November 
– Desember 2021 sebenarnya sudah 
cukup banyak. Hal tersebut terlihat dari 
telah terealisasinya kerjasama Indonesia 
dengan India dalam membuat paket 
wisata untuk wisman asal India,terma-
suk di dalamnya mekanisme tiga hari 
karantina bagi yang telah menerima 
vaksin dosis lengkap.

Akan tetapi ada hal-hal yang 
harus disepakati oleh pihak Indonesia 
dan India terkait dengan dibukanya 
kembali border international untuk 
wisatawan kedua negara ini.

Menparekraf menjelaskan bahwa 
Kemenparekraf melalui Deputi Bidang 
Pemasaran telah melakukan rapat den-
gan Duta Besar India di Jakarta, yang 
difasilitasi oleh Kemenlu. Berkaitan 
izin penerbangan dengan tujuan pari-
wisata diperlukan Mutual Recognition 
Arrangement (MRA) antara India dan 
Indonesia dalam bentuk MoU.

Setelah MRA disepakati oleh 
kedua negara, secara teknis aplikasi 
tracing dan tracking melalui PeduliLind-
ungi ke dua negara akan dihubungkan, 

sehingga wisman dapat dipantau dari 
mulai keberangkatan hingga kembali 
lagi ke negaranya.

Menparekraf pun berharap hal 
tersebut bisa segera disepakati. Untuk 
saat ini draft MRA sudah disusun oleh 
Kemenlu dan sedang dievaluasi oleh 
Kemenkes.

Sementara untuk Kepulauan 
Riau, hingga 12 November 2021 tercatat 
ada 159 wisatawan mancanegara masuk 
ke Kepulauan Riau melalui pintu Batam.

“Ini adalah fase kebangkitan 
ekonomi. Harapannya kuartal keempat 
akan meningkat dan menjadi tinggal 
landas di 2022 untuk pembukaan 
kembali sektor parekraf yang akan 
menciptakan lapangan kerja antara 
10 sampai 20 persen kedepan,” ujar 
Menparekraf.

Pada kesempatan ini , Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala 
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Sandiaga Salahuddin Uno, menyebutkan 
secara tegas bahwa saat libur natal 
dan tahun baru 2021-2022, pemerin-
tah akan memberlakukan kebijakan 
PPKM level 3. Hal ini dilakukan agar 
tidak terjadi lonjakan kasus baru dan 
memastikan kepulihan ekonomi dan 
penciptaan lapangan kerja di sektor 
parekraf dapat terus berkelanjutan.

Belajar dari pengalaman tahun 

lalu, PPKM level 3 saat libur natal dan 
tahun baru diambil sebagai langkah 
preventif. Dimana tingkat mobilitas 
meningkat secara signifikan, sehingga 
memberikan dampak pada kenaikan 
penularan COVID-19 hampir dua kali 
lipat. Walaupun langkah-langkah mit-
igasi tetap dilakukan, pemerintah 
akan bertindak secara tegas untuk 
memastikan bawah kasus COVID-19 
saat nataru dapat terkendali dan masih 
tetap dalam keadaan rendah.

“Permintaan dari Presiden pada 
saat rapat terbatas tadi bahwa seluruh 
jajaran pemerintah, baik pusat mau-
pun daerah adalah satu frekuensi dan 
satu narasi. Penanganan COVID-19 
harus menjadi prioritas utama. Oleh 
karena itu, kami sedang memfinalkan 
kebijakan PPKM level tiga. Dalam satu 
minggu akan dikeluarkan keputusan 
mengenai hal ini, yang akan disusul 
dengan penerbitan Inmendagri, setelah 
itu Kemenparekraf akan mengelurkan 
surat edaran yang ditujukan kepada 
unsur pentahelix untuk mendukung 
langkah tersebut,” jelas Menparekraf.

Menparekraf Sandiaga menam-
bahkan kebijakan penerapan PPKM 
level 3 ini bukan melarang, melaink-
an membatasi izin operasional atau 
aktivitas usaha, baik destinasi wisata 
maupun sentra ekonomi kreatif, dari 
aspek waktu operasional, kapasitas 
pengunjung, dan penerapan protokol 
kesehatan secara ketat pada saat per-
ayaan natal dan tahun baru 2021-2022. 

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

SCAN ME

www.eljohn.tv
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Harapan disuarakan oleh sejumlah 
anggota Perhimpunan  Usaha Taman 
Rekreasi Indonesia (PUTRI)  kepada 
Ketua Umum  PUTRI masa bakti 2021-
2026 Hans Manansang. Seperti diketahui, 
Direktur Taman Safari Indonesia itu, 
terpilih sebagai Ketua Umum DPP PUTRI 
untuk lima tahun mendatang melalui 
melalui Musyawarah Nasional (Munas) 
PUTRI ke-V yang diselenggarakan di 
Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta 
yang berlangsung selama dua hari (10-11 
November 2021).

Mereka yang menyuarakan 
harapannya  di antaranya datang dari 
Ketua Umum DPP PUTRI masa bakti 2016-
2021 A.J. Bambang Soetanto. Bambang 
berharap di bawah kepemimpinan Hans 
Manansang,  PUTRI dapat jauh lebih baik 
kedepan.

“Saya selaku Ketua Umum PUTRI 

TERPILIH SEBAGAI KETUM PUTRI 2021-2026
HANS MANANSANG AKAN JADIKAN TAMAN REKREASI SEBAGAI 
DESTINASI MASA DEPAN

periode 2016-2021  mengharapkan dengan 
adanya kepengurusan DPP PUTRI 2021-
2026 yang dipimpin oleh Pak Hans saya 

harapkan bisa lebih maju, lebih berkreatif, 
lebih berkembang demi untuk sasaran, 
target dari pada objek kepariwisataan 
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Indonesia  dan juga untuk ke kesejahteraan 
baik di lingkungan objek wisata  maupun 
untuk masyarakat pada umumnya,” kata 
Bambang saat diwawancarai tim liputan 
EL JOHN News di lokasi Munas.

Bambang percaya Ketua Umum 
baru ini,  dapat menciptakan inovasi 
untuk membangkitkan gairah wisatawan 
nusantara maupun wisatawan mancanegara 
untuk menikmati objek-objek wisata yang 
ada di Indonesia.

“Dengan kepemimpinan yang 
muda, yang cerdas, yang kreatif, yang tulus  
maka saya percaya  dengan pergantian 
pengurus ini akan membuat PUTRI, akan 
lebih berkembang  dan lebih dikenal oleh 
masyarakat Indonesia dari Aceh sampai 
ke Papua,  sehingga baik itu  untuk turis 
luar negeri maupun  turis dari dalam negeri  
bisa memanfaatkan apa  yang disajikan 
para objek wisata tersebut termasuk 
seluruh fasilitas pendukungnya,” ujar 
Bambang.Meski tidak menjabat lagi sebagai 
Ketua Umum, Bambang  siap membantu 
pengurus baru   untuk membawa PUTRI 
lebih maju lagi.

“Saya selaku mantan Ketua Umum 
PUTRI periode 2016-2021 saya siap untuk 
memberikan masukan, memberikan saran, 
memberikan pertimbangan kepada 
pengurus yang baru agar bisa berjalan 
dengan lebih baik dan lebih maju,” 
ungkapnya.

Selain itu, harapan kepada Hans 
Manansang juga datang dari sejumlah 

Dewan Pengurus Daerah (DPD), salah 
satunya yang dilontarkan Ketua DPD 
PUTRI Provinsi Jawa TengahTita Listiorini

Kepada tim liputan EL JOHN News, 
Tita berharap Ketua Umum DPP PUTRI 
yang baru terpilih dapat memperkuat lagi  
sinergi dengan pemerintah

“Kami sangat banyak berharap 
bahwa organisasi PUTRI ini, sebetulnya 
sangat penting dan besar, sebuah nama 
yang cukup besar untuk organisasi bidang 
pariwisata. Kedepan harapan kami Pak Hans 
bisa membawa perahu organisasi menjadi 
mitra pemerintah, menjadi sesuatu yang 
bisa menambah kesejahteraan masyarakat 
Indonesia di bidang pariwisata.,” ujar Tita.

DPD lain yang menyampaikan 
harapan untuk Hans Manansang  
disampaikan DPD  Kalimantan Timur.  
Harapan ini disampaikan langsung Ketua 
DPD Provinsi Kalimantan Timur Dian 
Rosita di sela-sela acara munas.Dian yang 
baru terpilih sebagai Ketua DPD pada 2 
November 2021 lalu ini, berharap di bawah 
kepemimpinan Hans Manansang, PUTRI 
dapat lebih memperhatikan lagi taman 
rekreasi yang ada di daerah, termasuk 
Kalimantan Timur.

“Ketua Umum terpilih harus bisa 
mendengar kebutuhan-kebutuhan dari 
daerah, boleh di Jawa sebagai barometer 
dan Bali juga sebagai barometer, tetapi di 
daerah bagaimana. Tugas kita itu bukan 
hanya di Jawa atau di Bali tetapi di daerah-
daerah juga. Kami dari Kalimantan Timur, 

pengurus  DPP yang baru ini bisa transfer 
ilmu kepada Kalimantan Timur, jadi teknologi 
pariwisata udah harus sampai ke daerah,” 
kata Dian.

Sementara itu, Ketua Umum 
DPP PUTRI terpilih  Hans Manansang 
enyampaikan terima kasih kepada 
para anggota PUTRI yang memberikan 
kepercayaan untuk memimpin PUTRI lima 
tahun mendatang.

“Terima kasih atas amanah yang 
diberikan kepada saya untuk membawa 
PUTRI jauh lebih baik di masa yang akan 
datang. Kemarin kita baru melewati Hari 
Pahlawan dan saya yakin teman-teman 
semua adalah pejuang pariwisata, jadi 
bagian dari Pahlawan-pahlawan,” kata 
HansHans mengungkapkan, ada enam  
program yang disusun dan direalisasikan,  
salah satunya menjadikan  taman rekreasi 
sebagai destinasi masa depan.

“Saya sudah mengusung enam 
program unggulan yang bisa dijalan lima 
tahun kedepan, mulai dari konsolidasi 
internal, sinergi dan komunikasi, 
meningkatkan standar mutu dan kalau 
ke eksternal kita akan menjadikan PUTRI 
sebagai destinasi masa depan. Selain itu, 
kita juga akan mempererat hubungan 
dengan aparat pemerintahan pada masa 
pandemi ini,” kata Hans.

Tak lupa, Hans juga akan mene-
ruskan program yang dijalankan Ketua 
Umum periode 2016-2021, seperti sertifikasi 
sumber daya manusia untuk taman rekreasi 
dan menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi taman rekreasi kecil maupun 
besar. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
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Perhimpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia (PHRI) memprediksi industri 
pariwisata akan puluh seratus persen 
pada semester kedua tahun 2022. 
Prediksi ini disampaikan Ketua Umum 
PHRI Hariyadi Sukamdani di sela-sela 
Munas Perhimpunan Taman Rekreasi 
Indonesia (PUTRI) ke-V beberapa waktu 
lalu di Jakarta.

Hariyadi mengatakan, saat ini 
industri perhotelan dan restoran sudah 
berangsur-angsur  membaik, seiring terus 
merosotnya kasus harian Covid-19. Kasus 
Covid-19 yang terus menurun ini, membuat 
pemerintah melakukan pelonggaran 
aktivitas secara bertahap termasuk aktivitas 
dalam berwisata.

“Ini sesuatu yang tidak bisa 
dihindarkan ya karena pembatasan 
pergerakan masyarakat PPKM tapi menurut 
pandangan kami dari waktu ke waktu 
kondisinya semakin membaik. Jadi sekarang 

PHRI PREDIKSI INDUSTRI PARIWISATA AKAN PULIH 100 PERSEN

PADA SEMESTER II  TAHUN 2022

ini boleh dibilang, kalau tidak ada kasus yang 
melonjak lagi, ini bisa pulih sepenuhnya 
perkiraan kami di semester dua tahun 

depan. Jadi ini proses ke arah pemulihan 
itu sudah terlihat,” kata Hariyadi.

Bahkan Hariyadi meyakini, libur 
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Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau 
Nataru tidak akan membuat kasus Covid-19 
melonjak, asalkan kewaspadaan tetap 
dilakukan. Selain itu, antisipasi yang 
dilakukan Pemerintah untuk menekan 
lonjakan kasus juga semakin mutakhir, 
salah satunya dengan penggunaan aplikasi 
PeduliLindungi.

“Untuk libur nataru yang sekarang 
ini dengan yang sebelumnya berbeda. 
Libur nataru tahun lalu kita belum ada 
system tracing yang lebih baik, sekarang 
kan sudah ada PeduliLindungi , tahun 
lalu belum ada. Lalu dari sisi tes Covidnya 
sendiri sekarang lebih terjangkau harganya, 
bahkan PCR ada yang 200 hingga 300 
ribu,” ujar Hariyadi.

“Jadi kondisinya jauh lebih baik dan 
seharusnya hadapi libur nataru tahun ini 
antisipasi kita menjadi jauh lebih baik dan 
tidak perlu ketakutan yang berlebihan, 
asalah prokes dipatuhi dan dapat menjaga 
diri,. Jangan karena kasus melandai lalu kita 
kehilangan kehati-hatian jadi kewaspadaan 
tetap harus dilakukan,” tambahnya.

Menurut Hariyadi, upaya lain untuk 
membendung  gelombang ketiga adalah 
dengan kekompakan antar semua pihak 
untuk disiplin dalam menerapkan protokol 
Kesehatan agar level PPKM tetap berada 
di level terendah.

“Jadi kita sendiri yang harus 
berdisiplin. Kita tidak bisa menyandarkan 

ini kepada pemerintah dan sebagainya, 
tetapi kita sendiri yang harus proaktif dan 
kompak, kalau kita tidak kompak jadinya 
sulit,” ungkap Hariyadi.

Pada kesempatan ini, Hariyadi 
juga meminta  pemerintah untuk tidak 
mempersulit syarat perjalanan. Penerapan 
tes PCR sebagai syarat perjalanan yang 
pernah diterapkan Pemerintah beberapa 
waktu lalu, membuat gairah sektor 
pariwisata kembali lesu. Kondisi tersebut 
seharusnya tidak terjadi,  mengingat 
penanganan pandemi yang dilakukan 
pemerintah telah membuahkan hasil 
yang positif.

“Misalkan untuk kebijakan 
perjalanan yang berubah melulu jadi sulit, 
ini yang kita dorong ke pemerintah jangan 
seperti itu. Contohnya PCR, begitu PCR 
diberlakukan langsung semuanya drop 
lagi. Jadi kita harus memonitor sekarang 
itu kondisinya seperti apa. Waspada boleh 
tapi kalau waspada untuk sesuatu hal yang 
berlebihan akhirnya akan mengunci kita 
sendiri,” tutup Hariyadi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik 
(BPS) melaporkan adanya peningkatan 
jumlah penumpang angkutan udara 
domestik menjadi 2 juta orang pada 
September 2021 atau naik 84,04 persen 
jika dibandingkan dengan Agustus 2021.

 Kepala BPS Margo Yuwono 
mengatakan pencatatan itu menunjukkan 

peningkatan yang signifikan secara 
bulanan atau month-to-month (mom). 
Di sisi lain, pertumbuhan penumpang dari 
moda transportasi udara itu mengalami 
peningkatan mencapai 3,72 persen jika 
dibandingkan secara tahunan atau year-
on-year (yoy). 

Hanya saja secara kumulatif realisasi 
penumpang itu masih mengalami kontraksi 
yang relatif tajam mencapai 16,50 persen. 
Baca Juga : Menparekraf Sandi Singgung 
Konsep Wisata Halal 

“Kenaikan penerbangan domestik 
itu mulai terlihat pada Agustus sampai 
September 2021, di mana bulan Juli hanya 
1 juta orang yang melakukan penerbangan 
domestik, drop sekali kalau dibandingkan 
dengan Juni yang sebesar 3,52 juta orang,” 
kata Margo melalui konferensi pers daring, 
beberapa waktu lalu. 

 Margo mengatakan pencatatan 
itu menunjukkan adanya perbaikan dari 
industri jasa penerbangan di Tanah Air 
seiring dengan pelandaian kurva pandemi 
sejak pertengahan tahun ini. Di sisi lain, 
turunnya jumlah kunjungan wisatawan 
mancanegara pelesir ke Indonesia tidak 
menghalangi torehan positif penerbangan 
internasional. 

Dia menuturkan realisasi positif 
penerbangan domestik itu juga diikuti oleh 
penerbangan internasional. Secara bulanan 
atau month-to-month, penerbangan 
internasional mencatatkan penumpang 
sebanyak 48.000 orang atau naik sekitar 
7,62 persen. “Dibandingkan dengan 
September 2020 pencatatannya naik 
41,18 persen akan tetapi secara akumulatif 
turun 88,49 persen,” kata dia. (Sigit)

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

SCAN ME

www.eljohn.tv



indonesia tourism forum

DPD Perhimpunan Usaha Taman 
Rekreasi Indonesia (PUTRI) Provinsi Kalimantan 
Timur (Kaltim) sedang berupaya untuk  
menarik kedatangan wisatawan lokal agar 
dapat menikmati taman rekreasi yang ada di 
Kalimantan Timur.   Berdasarkan pengamatan 
DPD PUTRI Kaltim beberapa minggu belakangan 
ini, yang kembali meramaikan  pariwisata di 
Kaltim justru datang dari warga Kaltim sendiri.

Ketua DPD PUTRI Kaltim Dian Rosita 
mengatakan pandemi Covid-19 membawa 
hikmah bagi pariwisata di Kaltim. Hikmah 
tersebut  yakni menyadari warga Kaltim bahwa 
destinasi di Kaltim tidak kalah dengan daerah lain.

Ternyata benar, seiring melandai-nya 
kasus Covid-19, banyak tempat rekreasi di 
Kaltim yang kebanjiran wisatawan lokal. Hal 
itu disebabkan diantaranya dari   kerinduan 
masyarakat untuk berwisata sudah tidak 
terbendung.

“Setelah pandemi ini kita pelajari  lokal 
for lokal. Apakah kekuatan lokal bisa, kita survey 
di destinasi wisata ternyata bisa, sangat bisa. 
Tapi ini tergantung memang ada pergeseran 
mindset  di dua tahun pandemi semua tidak 

DPD PUTRI KALTIM DORONG WISATAWAN LOKAL

BERWISATA DI DAERAH SENDIRI

boleh pergi  ke mana-mana akhirnya mereka 
menikmati Kalimantan Timur, pertamanya 
mungkin seperti itu ya, tapi akhirnya mereka 
menemukan Kalimantan Timur tidak kalah, 

setelah saya sudah jalan-jalan kemana-mana. 
Hanya saja mungkin mindsetnya mereka keluar 
lebih bergengsi, tapi karena pandemi ini akhirnya 
mereka  hanya pergi ke destinasi-destinasi 
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lokal  dan akhirnya mereka bisa menerima,” 
kata Dian  saat diwawancarai tim liputan EL 
JOHN News, di sela-sela acara Munas PUTRI 
ke-v di Jakarta, 11 November 2021.

Menurut Dian, kondisi ini harus 
dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku 
usaha pariwisata dengan membuat paket 
perjalanan wisata yang menarik dan harga 
terjangkau. Oleh Karena itu  kolaborasi dengan 
asosiasi pariwisata lain seperti ASITA dan PHRI 
harus diperkuat.

Dian yakin dengan memperkuat 
kolaborasi maka  akan ada kemudahan untuk 
memasarkan suatu produk wisata, khususnya 
kepada wisatawan lokal.

“Untuk Kalimantan Timur iya, kami 
terus berkolaborasi dengan teman-teman 
PHRI, ASITA, kita sendiri PUTRI, kemudian ada 
PPJI dan lain-lain. Mereka itu sangat support 
kita  sudah mulai terkoneksi ya, kolaborasi itu 
di Kalimantan Timur. Jadi kalau dulu selalu 
out going, sekarang sudah in going bahwan 
in going sudah sangat banyak sekali untuk 
produk-produk dari ASITA,” ujar Pengelola 
Mahakam Lampion Garden ini.

Namun Dian menyadari masih ada 
hambatan yang ditemui, di antaranya soal 
vaksinasi di Kaltim yang masih terbilang kecil.  
Vaksinasi menjadi hal penting karena menjadi 
syarat perjalanan wisata, karena itu Dian berharap 

pengurus DPP PUTRI masa bakti 2021-2026 
membantu  mendorong pemerintah untuk 
memaksimalkan pelaksanaan  vaksinasi di Kaltim.

“Jadi pariwisata ini luar biasa efek 
dominonya dari atas sampai bawah semuanya 
kena. Khusus untuk Kalimantan Timur, kita mesti 
real, kita juga merindukan aplikasi PeduliLindungi 
ada di sana tetapi  memang tarikan untuk vaksin 
kita belum 50 persen, jadi PeduliLindungi juga 
belum,” ungkap Dian.

Selain itu, Dian yang baru terpilih 
sebagai ketua DPD pada 2 November 2021 ini,  
memastikan bahwa mayoritas  taman rekreasi 
yang ada di Kaltim telah memiliki sertifikat 
CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment 
Sustainability). Hal tersebut menjadi modal 
bagi pelaku usaha pariwisata untuk bahwa 
taman rekreasi yang dikelolanya aman dan 
menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Untuk destinasi-destinasi wisata kita 
sudah koordinasi dengan Kemenparekraf, 
Alhamdulillah CHSE kita laksanakan. Terutama 
anggota PUTRI di Kalimantan Timur sudah 
mendapatkan sertifikat CHSE, bahkan bisa 
dibilang anggota PUTRI menjadi nomor satu 
meraih sertifikat CHSE,” tutur Dian.

Menurut Dian, sektor pariwisata 
merupakan sektor yang sangat berdampak 
luas bagi kehidupan orang banyak. Perangkat 
yang mendukung pariwisata Kaltim   hidup 
kembali harus terus digalakkan  seperti vaksin 
dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. 
DPD PUTERI Kaltim akan terus mendorong 
agar perangkat pendukung untuk pemulihan 
pariwisata cepat terealisasi di Kaltim.

“Jadi pariwisata ini luar biasa efek 
dominonya dari atas sampai bawah semuanya 
kena. Khusus untuk Kalimantan Timur, kita mesti 
real, kita juga merindukan aplikasi PeduliLindungi 
ada di sana tetapi  memang tarikan untuk vaksin 
kita belum 50 persen, jadi PeduliLindungi juga 
belum. Tapi CHSE untuk Kalimantan Timur 
berjalan,” tutup Dian. (Sigit)

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

Dataran Tinggi Dieng yang diapit oleh perbukitan dan 
gunung-gunung dengan lembah dan jurang yang curam, 
serta dengan segala potensi dan kearifan lokalnya, telah 
berhasil memikat banyak wisatawan untuk berbondong-
bondong datang menikmati berbagai situs sejarah serta 

keindahan panorama alamnya yang dikelilingi hijau hutan 
di pegunungan dan juga hamparan embun putih bak 

sedang berada di negeri atas awan. Bahkan dengan segala 
kecantikan alam yang ditawarkan, Dieng pun mengemban 
sebutan sebagai Pingkalingganing Buwana yang berarti 

menjadi pusatnya dunia.

DIENG PLATEAU
Perpaduan Wisata Buatan

dengan Kecantikan Panorama Alam

Sumber Foto :  diengplateau.com
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Secara harfiah, nama Dieng 
berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata 
‘ardhi’ yang bermakna gunung dan ‘hyang’ 
yang artinya para dewa. Selain itu ada 
juga pendapat lain yang mengartikan 
bahwa Dieng berasal dari kata ‘edi’ yang 
dalam bahasa Jawa berarti cantik, dan 
‘aeng’ yang berarti aneh.

Dataran Tinggi Dieng atau sering 
disebut Dieng Plateau terletak pada 
ketinggian sekitar 2000 meter di atas 
permukaan laut. Kawasan yang dihimpit 
oleh 4 gunung ini, memiliki udara yang 
cukup dingin. Bahkan pada musim 
kemarau, suhu pada malam hari kadang 
bisa mencapai 0 derajat celcius. Kondisi 
ini biasanya disebut Bun Upas yaitu salju 
tipis atau embun yang menyapu dataran 
tinggi dengan suhu di bawah titik beku. 
Namun pada bulan-bulan tertentu, udara 
di lokasi ini akan mengalami pergantian 
musim dan suhu udara pun berubah. 
Pergantian musim tersebut biasanya 
terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus. 

Dieng yang merupakan kawasan 
vulkanik aktif berbentuk dataran luas ini 
terletak di sebelah barat Gunung Sindoro 
dan Gunung Sumbing. Sedangkan sebelah 
utara Dieng berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Kendal dan sebelah barat 
laut bebatasan dengan Kabupaten 
Pekalongan.

Secara administratif kawasan 

Dataran Tinggi Dieng termasuk dalam 
wilayah 2 kabupatan yaitu Kabupaten 
Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. 
Dieng Wetan atau kawasan Dieng bagian 
timur dengan luas wilayah sekitar 282.000 
hektar, terletak di Kecamatan Kejajar, 
Kabupaten Wonosobo. Sedangkan Dieng 
Kulon atau kawasan Dieng bagian barat 
dengan luas wilayah sekitar 337.864 
hektar terletak di Kecamatan Batur, 
Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Fungsi utama wilayah 
Dataran Tinggi Dieng saat ini selain 

sebagai dataran pertanian dan 
perkebunan, juga merupakan daerah 
yang sedang dikembangkan untuk sektor 
pariwisata serta juga pusat industri listrik 
tenaga panas atau geotermal. Hal ini telah 
ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 
1964/1965 bahwa Dieng mempunyai 
sumber panas bumi yang memiliki 
prospek sangat bagus di Indonesia. Sumur 
panas bumi di bor hingga kedalaman 
antara 1500 hingga 2000 meter dan 
cadangan uap panas bumi yang tersedia 
sekitar 280-340 MW.

Potensi pariwisata di Dataran 
Tinggi Dieng cukup menonjol baik 
dalam lingkup regional, nasional, 
maupun internasional. Mengingat 
potensi kepariwisataan pada kawasan 
tersebut berupa perpaduan dari beberapa 
keajaiban alam dan peninggalan sejarah.

Terdapat 2 kategori objek wisata 
di kawasan Dataran Tinggi Dieng yaitu 
wisata alam dan wisata buatan. Wisata 
alam yaitu berupa kawah, telaga, 
pegunungan serta juga perbukitan yang 
menghijau. Sedangkan wisata buatan 
yaitu seperti kawasan candi dan juga 
gardu pandang yang dibuat sebagai 
lokasi yang tepat untuk melihat beberapa 
kawah yang tidak dibuka untuk kegiatan 
pariwisata karena adanya ancaman 
letusan.
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Kawah Candradimuka
Kawah Candradimuka meru-pakan 

salah satu kawah Dieng yang terletak 7 
km dari Dataran Tinggi Dieng. Kawah ini 
sebenarnya bukanlah kawah gunung berapi 
tetapi merupakan pemunculan solfatara 
dari rekahan tanah. Kawah yang memiliki 
dua lubang rekahan aktif ini belum banyak 
dikunjungi wisatawan karena jaraknya yang 
jauh dari Dataran Tinggi Dieng, fasilitas 
wisatanya juga belum lengkap dan minimnya 
akses jalan.

Kawah Sileri
Kawah Sileri merupakan kawah terluas 

di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng yang 
masih aktif, dengan permukaan airnya yang 
terus menerus mengepulkan asap putih dan 
menunjukan gejala vulkanis. Pada tahun 2017 
Kawah Sileri meletus yang membuat lokasi ini 
ditutup untuk kegiatan pariwisata. Kawah ini 
masih jarang dikunjungi wisatawan karena 
adanya ancaman letusan. Untuk melihat 
Kawah Sileri dengan jarak aman, Anda bisa 
naik ke gardu pandang yang terletak di pinggir 
jalan raya.

Kawah Sikidang
Kawah ini merupakan kawah vulkanik 

dengan lubang kepundan berada di daerah 
dataran sehingga kawah dengan luas sekitar 
200 m2 serta terdapat pada tanah yang 
datar, dapat disaksikan langsung dari bibir 
kawah. Kawah Sikidang merupakan kawah 
aktif terbesar di dataran Tinggi Dieng. 
Sampai saat ini Kawah Sikidang masih aktif 
mengeluarkan uap panas. Uap panas yang 
keluar disertai semburan air yang mendidih 
berwarna kelabu selalu muncul berpindah-
pindah dan melompat-lompat seperti seekor 
kidang.

Selain menyuguhkan pesona alam 
vulkanik, di Kawah Sikidang Anda juga bisa 
melakukan aktifitas wisata lainnya seperti 
menaiki kuda, seperti penyewaan sepeda 
motor, mengambil gambar dengan spot-spot 
foto cantik, berfoto dengan burung hantu, 
flying fox dan juga merebus telur dengan air 
panas dari kawah.
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Telaga Warna

Telaga Warna sudah sangat dikenal di kalangan wisatawan, 
baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Telaga 
ini mempunyai air yang berwarna-warni yang disebabkan oleh 
mineral yang dikandungnya, organisme yang terdapat di dalamnya 
dipadukan dengan sinar matahari yang menimpa telaga tersebut 
dan kemudian dipantulkan, sehingga memberikan efek warna warni.

Telaga Cebong

Telaga Cebong merupakan telaga yang terjadi dari bekas 
kawah purba. Lokasi Telaga Cebong berada di sebelah barat. Telaga 
ini merupakan sebuah danau vulkanik yang bentuknya seperti anak 
katak atau beledu yang dalam Bahasa Jawa disebut cebong.

Telaga Pengilon

Telaga Pengilon satu kompleks dengan Telaga 
Warna. Nama Pengilon sendiri dikarena jernihnya air 
telaga tersebut sehingga nampak seperti cermin yang 
dalam bahasa Jawa disebut Pengilon.

Bukit Sikunir

Bukit Sikunir terletak di desa Sembungan, yang 
merupakan bukit dengan panorama sunrise dengan 
hamparan awan. Selain tidak terlalu tinggi, Bukit 
Sikunir juga memiliki akses jalan yang cukup mudah 
untuk didaki hingga pucak.
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Gunung Prau

Gunung Prau objek pendakian yang 
cukup terkenal di Dataran Tinggi Dieng. 
Puncak dari Gunung Prau memiliki tinggi 
2.565 meter di atas permukaan laut. 
Meski tidak terlalu tinggi, pesona puncak 
Gunung Prau cukup menjadi daya tarik 
yang menawan karena menyuguhkan 
pemandangan puncak Sindoro dan 
Sumbing.

Selain dikenal dengan wisata 
alamnya yang indah, kawasan Dieng 
Plateau juga terdapat wisata sejarah 
berupa candi. Candi-candi tersebut 
merupakan peningalan sejarah agama 
Hindu. Di komplek Candi, wisatawan juga 
disuguhkan pada hamparan rumput yang 
menghijau dengan aneka tanaman bunga 
warna-warni.

Selain itu terdapat juga Gardu 
Pandang Dieng yang merupakan sebuah 
bangunan yang terletak di pinggir jalan 
raya di kawasan Dieng. Bangunan 
ini berfungsi sebagai tempat untuk 
menikmati pemandangan di sekitar 
kawasan Dieng. Pemandangan dari 
spot Gardu Pandang ini sangat menarik 
terutama pada saat momen matahari 
terbit di pagi hari. Gardu Pandang Dieng 
memiliki ketinggian sekitar 1700 mdpl. 
Selain pemandangan matahari terbit, 
Anda juga bisa menyaksikan hamparan 
hijau lahan pertanian milik masyarakat 
setempat.

Fasilitas Wisata dan Rute menuju Dieng 
Plateau

Fasilitas wisata di Dataran Tinggi 
Dieng sudah terbilang lengkap. Terdapat 
toilet, tempat sampah, area parkir mobil 
dan motor, tempat ibadah, warung-
warung makan, tempat penginapan serta 
juga toko oleh-oleh pun sudah tersedia 
di lokasi ini.

Selain itu beberapa jenis angkutan 
umum pun tersedia dan siap 
mengantarkan Anda menuju lokasi wisata 
yang ingin Anda kunjungi. Mengingat 
kondisi geografis dan topografis 
daerah Wonosobo yang bergunung-
gunung sehingga menyebabkan jalur 

transportasinya terbatas hanya bisa 
ditempuh melalui perjalanan darat saja. 
Beberapa jenis angkutan umum yang 
tersedia di antaranya adalah, mikro bus, 
taksi, travel, mobil pribadi, sepeda motor 
dan juga alat transportasi lain seperti 
sepeda misalnya.

Dataran Tinggi Dieng dapat diakses 
melalui beberapa jalur. Jalur tersebut 
adalah melalui Banjarnegara, Batang dan 
Wonosobo. Namun, diantara jalur-jalur 
tersebut, yang paling efektif dan efisien 
adalah melalui Wonosobo. Jarak Dataran 
Tinggi Dieng dengan pusat pemerintahan 
Wonosobo adalah 26 km yang dapat 
dilalui dengan sepeda motor, kendaraan 
roda empat dan mikro bus. Jalan untuk 
menuju Dataran Tinggi Dieng tidak dapat 
dilalui dengan menggunakan bus yang 
berukuran besar. Hal ini dikarenakan jalan 
menuju Dieng sangat sempit dengan 
medan jalan yang berkelok-kelok dan 
menanjak.

Sosial Budaya Masyarakat Dieng

Seperti masyarakat lain yang 
menghuni daerah pegunungan, 
masyarakat Dieng dikaruniai tanah 
yang sangat subur dan air jernih yang 
melimpah. Sehingga pertanian merupakan 
mata pencaharian utama yang digeluti 
secara turun-temurun oleh masyarakat 
setempat.

Tradisi yang dimiliki oleh masyarakat 
Dieng bisa jadi berbeda dengan yang 
lain seperti yang ada di Tengger, atau 
di dataran tinggi lainnya. Masyarakat 
di sini memiliki kebiasaan Karing atau 
berjemur matahari pada pagi hari. Selain 
itu ada juga kebiasaan lain seperti saat 
menerima tamu biasanya tamu tersebut 
akan diajak langsung ke dapur perapian 
untuk Genen atau menghangatkan badan 
di depan tungku.

Dalam konteks budaya, masyarakat 
dataran tinggi Dieng mempunyai keunikan 
pada sebagian besar anak- anak mereka. 
Fenomena yang terjadi pada anak- anak 
di dataran tinggi Dieng telah terjadi secara 
turun temurun yaitu adanya anak-anak 
berambut gimbal yang merupakan 
legenda hidup masyarakat Dieng. 
Fenomena ini menghadirkan budaya yang 
dinamakan Ruwatan Rambut Gimbal.

Tradisi turun temurun ini dipercaya 
akan membawa keselamatan pada anak. 
Budaya Ruwatan yang mereka lakukan 
sampai saat ini menunjukkan bahwa 
masyarakat Dieng masih memegang 
teguh tradisi-tradisi yang berasal dari 
nenek moyang mereka. Meski seiring 
perkembangan zaman proses dan tata 
caranya mengalami pergeseran, namun 
esensi dari ruwatan tersebut masih tetap 
sama.
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Bubur Pedas atau Bubbor Paddas merupakan hidangan bubur 
tradisional dari Suku Melayu yang terbuat dari nasi halus dan 
juga kelapa parut. Siapa sangka Bubur Pedas yang merupakan 
hidangan khas Suku Melayu Sambas di Kalimantan Barat ini juga 
sangat terkenal di daerah Sarawak, Malaysia. Konon Bubur Pedas 
ini pun juga menjadi menu sajian khas di daerah tersebut. 

Meski dinamakan Bubur Pedas, namun cita rasa dari bubur 
ini sama sekali tidak mengandung unsur pedas dan sangat 
berbeda dengan bubur pada umumnya yang sering Anda santap. 
Di dalamnya terdapat banyak sayur-sayuran yang lebih mirip 
dengan Bubur Manado.

Dulunya Bubur Pedas ini merupakan hidangan khas kerajaan 
dan cerminan dari budaya Kerajaan Melayu Deli yang sangat kental. 
Namun seiring waktu berlalu, Bubur Pedas yang dulunya hanya 
bisa disantap oleh anggota kerajaan, namun kini sudah menjadi 
makanan seluruh rakyat yang sangat diminati. Bahkan sekarang 
Bubur Pedas menjadi salah satu menu andalan di warung-warung 
milik Suku Melayu terutama di daerah Kalimantan Barat dan 
menjadi sajian khas ketika bulan Ramadhan sebagai salah satu 
menu favorit saat berbuka puasa.

Tidak sulit untuk menemukan kuliner Bubur Pedas ini, ketika 
Anda berkunjung ke Kalimantan Barat, Anda bisa menemukannya 
hampir di semua daerah seperti Pontianak, Sambas, Singkawang, 
Ketapang, Bengkayang dan Mempawah. Sehingga bisa dipastikan 
kota manapun yang akan Anda tuju, Anda tetap bisa menemukan 
hidangan Bubur Pedas sebagai kuliner khas yang wajib Anda cicip.

Bubur Pedas yang unik dengan cita rasa gurih dan segar ini 
terbuat dari beras yang ditumbuk halus dan lalu dioseng. Kemudian 
ditambahkan dengan daging tulang seperti tulang rusuk atau 
irisan daging ayam. Lalu untuk bumbu campuran Bubur Pedas 
memakai bumbu-bumbu dapur yang sangat mudah ditemukan 
di sekitar kita seperti, bawang merah, bawang putih, cabai merah, 
serai, lada hitam dan daun salam.

Untuk campuran sayuran sebagai pelengkap Bubur Pedas, 
biasanya menggunakan sayuran wortel, kangkung, daun inai, 
kacang panjang, kentang rebus yang sudah dipotong dadu dan 
daun kesum atau daun laksa. Bumbu-bumbu dan sayuran tersebut 
akan dimasukkan ke dalam panci saat bubur sedang dimasak.

Setelah bubur tersebut matang, sebelum siap disantap biasanya 
bubur terlebih dahulu akan dihiasi dengan bawang goreng, ikan 
teri dan kacang-kacangan. Lebih umum menggunakan kacang 
tanah yang sudah digoreng. Tidak lupa perasan air jeruk nipis dan 
kecap manis untuk menambah cita rasa yang lebih menggoda 
lidah. Karena Bubur Pedas tidak memiliki rasa pedas, Anda dapat 
menambahkan sambal secara terpisah sesuai dengan selera.

Bagi penduduk setempat, Bubur Pedas biasanya dinikmati 
saat pagi hari sebagai sarapan atau bisa juga sebagai pengganjal 
perut waktu sore hari.
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NASI 
BEKEPOR   

Nasi Bekepor adalah salah satu jenis makanan khas daerah 
Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan 
peninggalan dari Kerajaan Kutai Kartanegara dan merupakan 
sajian khas Raja Kutai Kartanegara.

Nasi khas raja-raja ini cita rasanya hampir mirip dengan nasi 
liwet yang penuh rasa santan. Perbedaannya yaitu kalau nasi 
liwet dimakan bersama ayam goreng, sedangkan Nasi Bekepor 
ini dimakan bersama daging masak bumi hangus yang juga tidak 
kalah enak. Lauk yang disebut daging masak bumi hangus ini 
sebenarnya adalah semacam daging berbumbu kecap.

Nasi Bekepor khas Kutai Kartanegara ini merupakan nasi yang 
dicampur dengan ikan asin, rempah-rempah, dan minyak sayur. 
Nasi Bekepor biasanya disajikan bersama dengan sayur gangan 
asam kukar yang merupakan sejenis sayur asem yang diolah 
bersama dengan kepala ikan dan ubi manis.

Pada masa zaman Kerajaan Kutai Kartanegara, Nasi Bekepor 
merupakan menu khas bagi Raja Kutai Kartanegara karena sajian 
yang berbahan dasar beras biasanya hanya bisa disantap oleh 
Raja dan anggota kerajaan saja. Namun pada masa sekarang ini 
Nasi Bekepor bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Zaman dahulu, Nasi Bekepor dimasak dengan cara diputar di 
atas bara api menggunakan kenceng atau kendil yang terbuat dari 
perunggu. Proses memutar inilah yang disebut dengan bekepor 

yang menjadi asal dari nama Nasi Bekepor. Khas-nya lagi adalah 
Nasi Bekepor biasanya disantap sepaket dengan sambal raja.

Adapun bahan-bahan untuk membuat Nasi Bekepor antara 
lain yaitu, beras, air, daun salam, daun pandan, daun kemangi, 
garam, jeruk nipis, ikan asin goreng yang sudah di suwir-suwir.

Lalu untuk membuat sambal raja dibutuhkan bahan-bahan 
seperti cabe merah keriting, cabe rawit, jeruk nipis, terasi bakar, 
garam dan gula.

Bahan lainnya untuk sayuran yaitu, kacang panjang yang 
dipotong-potong dan digoreng sebentar. Lalu terong ungu yang 
dipotong dadu dan digoreng sebentar, bawang merah yang 
dipotong menjadi 4 bagian, telur ayam rebus sebagai pelengkap.

Langkah pembuatan Nasi Bekepor pertama siapkan bahan-
bahan yang diperlukan untuk membuat Nasi Bekepor, lalu cuci 
bersih beras dan masukan ke dalam panci. Tambahkan air, daun 
salam, daun pandan, garam dan masak hingga matang.

Haluskan bumbu sambal raja (cabe merah, cabe rawit, terasi 
bakar, gula, garam), lalu campur daun kemangi dan suwiran ikan 
asin ke nasi yang sudah matang dan beri sedikit perasan air jeruk 
nipis. Terakhir sajikan selagi hangat bersama telur rebus, ikan asin 
goreng serta juga sambal raja tentunya.

Saat ini Nasi Bekepor sudah banyak dijual di warung-warung 
makan atau warung-warung kecil pinggir jalan. Jadi jika Anda 
berkesempatan berkunjung ke Kalimantan Timur atau ke Kutai 
Kartanegara pada khususnya, sempatkan juga untuk mencicipi 
hidangan Nasi Bekepor dengan cita rasa khas dan lezat.
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SOTO 
BANJAR

Soto Banjar merupakan hidangan khas Suku Banjar di Provinsi 
Kalimantan Selatan. Nama Soto Banjar sendiri diambil dari nama 
suku mayoritas yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan yaitu 
Suku Banjar. Namun ada juga yang menyebut bahwa sajian dengan 
bahan utama yaitu daging ayam serta memiliki aroma harum 
rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkih ini 
dibawa oleh tantara Demak ketika memberikan bantuan kepada 
Kerajaan Banjar.

Soto Banjar aslinya berkuah bening, namun kadang ada 
juga yang mengkreasikan pembuatan kuah Soto Banjar dengan 
mencampurkan sedikit susu yang membuat warna kuahnya mejadi 
tidak bening, tetapi sedikit keruh. Soto yang berisi daging ayam 
yang sudah disuwir-suwir ini, biasanya disantap dengan tambahan 
perkedel, mie sohun, kentang rebus, telur rebus, potongan wortel 
dan ketupat.

Meski tidak disantap bersama nasi seperti soto pada umumnya, 
namun campuran ketupat di dalam Soto Banjar sudah cukup 
menggantikan karbohidrat dari nasi dan tentunya juga cukup 
membuat perut kenyang setelah menyantapnya.

Seperti halnya soto ayam, bahan-bahan untuk membuat Soto 
Banjar pun tidak jauh berbeda, yaitu dada ayam tanpa kulit, air, 
kapulaga, pekak, cengkih, biji pala, kayu manis dan kaldu bubuk. 
Bumbu lainnya yang dihaluskan seperti bawang merah, bawang 
putih, kemiri, sangria, garam, merica putih bubuk dan minyak 
goreng untuk menumis.

Cara membuat Soto Banjar juga cukup sederhana, pertama 
rebus dada ayam hingga matang dan empuk. Lalu setelah matang, 
angkat dan suwir-suwir, lalu sisihkan. Begitu juga dengan air 
rebusan ayam, sisihkan dan jangan dibuang karena akan digunakan 
sebagai kuah soto.

Tumis bumbu halus, kapulaga, pekak, cengkih, biji pala, dan 
kayu manis hingga harum. Setelah itu, masukkan bumbu yang 
sudah ditumis ke dalam air rebusan dada ayam. Rebus kembali, 
lalu aduk rata. Tambahkan kaldu bubuk dan aduk hingga semua 
tercampur rata.

Sementara itu siapkan ketupat yang sudah dipotong-potong. 
Belah dua telur ayam rebus. Siapkan perkedel kentang, daun seledri 
diiris tipis, bawang goreng dan air perasan jeruk nipis. Setelah 
selesai, tata semuanya di dalam sebuah mangkuk.

Sebelum menuangkan kuah soto ke dalam mangkuk yang 
sudah ditata dengan bahan utama, pastikan rempah-rempah 
yang ada di dalam kuah soto tersebut diangkat terlebih dahulu 
agar tidak ikut masuk ke dalam mangkuk sewaktu dihidangkan.

Lalu setelah selesai, tuangkan kuah soto ke dalam mangkuk. 
Sajikan bersama taburan bawang merah goreng serta air perasan 
jeruk nipis.

Saat ini Soto Banjar tidak hanya bisa ditemukan di daerah 
asalnya saja, yaitu Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun 
juga bisa Anda temukan di beberapa kota besar di Indonesia, 
karena sajian khas yang satu ini sudah tidak asing lagi di tengah-
tengah masyarakat kita dan menjadi kuliner favorit bagi pecinta 
makanan berkuah.
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WADI
IKAN

Wadi merupakan makanan fermentasi ikan yang berasal dari Kalimantan, 
tepatnya Kalimantan Tengah dari budaya kuliner Suku Dayak dan Suku 
Banjar. Wadi Ikan ini berfungsi sebagai cadangan bahan makanan karena 
pada zaman dulu saat bekerja di ladang, orang-orang kadang tidak sempat 
berburu ikan. Wadi pun juga dimanfaatkan pada saat musim paceklik, 
dan untuk menjaga kondisi Wadi tersebut, biasanya Wadi akan disimpan 
di dalam balanai atau semacam guci.

Konsumsi Wadi menjadi turun temurun pada masyarakat Dayak dan 
Banjar, bahkan sampai sekarang pun Wadi masih menjadi salah satu sajian 
khas mengingat Wadi mampu bertahan hingga berbulan-bulan. Namun 
untuk mengikuti perkembangan zaman, beberapa inovasi dilakukan 
dalam proses pembuatan Wadi. Seperti penambahan jus jeruk nipis 
untuk mendapatkan cita rasa Wadi yang lebih lezat.

Wadi sebenarnya bisa dibuat dari banyak jenis ikan, namun yang 
paling populer di sini adalah ikan yang punya banyak kandungan lemak 
dan daging, seperti ikan patin, ikan jelawat, ikan papuyu, ikan gabus, 
ikan baung, atau ikan gurami.

Budaya kuliner Wadi sebenarnya mirip dengan funazushi di Jepang. 
Hanya saja waktu pembuatan Wadi lebih cepat, yaitu hanya dalam 
hitungan minggu, sedangkan untuk membuat funazushi membutuhkan 
waktu hingga tahunan.

Proses membuat Wadi yaitu dengan cara mencuci bersih ikan yang 
akan difermentasi. Setelah dipotong-potong seukuran telapak tangan, 
ikan ini kemudian ditaburi garam dan didiamkan dalam sehari semalam. 
Dengan adanya pengaruh garam, maka aktivitas bakteri dalam fermentasi 
menjadi terbatas sehingga tidak berujung pembusukan. Setelah didiamkan 
semalaman, ikan lalu dicuci bersih dan hari berikutnya direndam dengan 

larutan gula aren. Setelah itu ikan ditiriskan dan ditaburi potongan bawang 
putih untuk memberikan aroma harum. 

Setelah proses tersebut, ikan dimasukkan dalam wadah yang kedap 
air dan udara lalu ditaburi beras yang sebelumnya sudah diolah menjadi 
berwarna kekuningan. Beras ini mengalami proses pencucian, penirisan, 
pendiaman semalam, dan disangrai sehingga tidak lagi berwarna putih. 
Jika proses fermentasi berjalan dengan benar, maka Wadi akan menjadi 
ikan yang terfermentasi dengan bau tajam, namun tidak membusuk atau 

pun dirubungi ulat. 
Wadi sebenarnya bisa saja 

disajikan tanpa dimasak atau dalam 
keadaan mentah. Namun pada masa 
sekarang, biasanya Wadi disantap 
setelah dimasak terlebih dahulu 
dengan cara digoreng. Wadi juga 
bisa dimasak dengan mencampurkan 
ikan dengan bumbu yang dihaluskan, 
seperti lengkuas, kunyit, bawang 
merah, bawang putih, garam, merica 
dan serai untuk menambah aroma 
wangi. Penambahan bumbu serai 
tersebut karena Wadi memiliki bau 
yang menyengat.

Saat ini Wadi tidak hanya menjadi 
makanan rumahan, namun juga sudah 
ramai dijual di toko oleh-oleh khas 
Palangkaraya. Bahkan juga bagi Anda 
yang tinggal di luar kota, Anda bisa 
membelinya melalui situs belanja 
online tanpa harus datang langsung 
ke Kalimantan Tengah.
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LAWA
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Salah satu makanan yang juga menjadi makanan khas 
Kalimantan khususnya Kalimantan Utara yaitu Lawa. Lawa 
merupakan kuliner khas yang berasal dari Kerajaan Bulungan 
yang berbahan dasar sayuran seperti timun dan kadang ada 
juga yang terbuat dari rumput laut.

Untuk penamaan kuliner ini, biasanya akan diberi nama 
tambahan di belakangnya sesuai dengan bahan utama yang 
digunakan, seperti misalnya Lawa Mentimun dan Lawa Gamai. 
Kedua hidangan Lawa ini menjadi yang paling terkenal karena 
pernah dimasak sendiri oleh Raja Kerajaan Bulungan.

Pada dasarnya Lawa dibuat dari bahan pokok yang menyegarkan 
seperti halnya mentimun ataupun rumput laut. Adapun penambahan 
udang galah ke dalam sajian karena udang galah merupakan 
salah satu komoditi air yang melimpah di Bulungan. Udang galah 
yang digunakan pun adalah udang-udang besar yang dikenal 
dengan nama udang raja atau King Prawn. Namun jika tidak 
ada udang, Anda pun bisa menggantinya dengan kerang. Di 
Kabupaten Bulungan sendiri ada jenis kerang yang berdaging 
tebal, berwarna hitam dan jingga, dan penduduk setempat 
menyebutnya dengan nama Tudai.

Proses membuat Lawa Mentimun dibutuhkan bahan-bahan 
berupa buah mentimun, udang galah, kelapa muda parut serta 
juga bumbu-bumbu yang dihaluskan antara lain lada hitam, 
bawang merah, garam, dan gula.

Cara membuat Lawa Mentimun cukup mudah. Pertama 
bersihkan mentimun dengan mengupas kulitnya. Lalu mentimun 
tersebut dibelah dan isinya dibuang. Setelah itu cuci mentimun 
hingga bersih, lalu iris-iris halus. Lebih mudahnya Anda bisa 
serut menggunakan serutan kentang dengan potongan panjang, 
lalu sisihkan. 

Sementara itu sangrai kelapa muda hingga kering. Goreng 
udang galah yang sudah dibersihkan, hingga matang. Setelah 
matang, ambil wadah dan campurkan menjadi satu, irisan 
mentimun, kelapa sangrai dan udang galah serta bumbu yang 
sudah dihaluskan. Aduk semua bahan hingga merata dan Lawa 
Mentimun siap disajikan.

Cara kedua untuk membuat Lawa adalah dengan menggunakan 
rumput laut atau Gamai dalam bahasa setempat. Rumput laut 
yang digunakan bisa dari rumput laut kering ataupun rumput 
laut segar. Jika menggunakan rumput laut kering maka perlu 
direndam terlebih dahulu sebelum dimasak. Perendaman rumput 
laut kering adalah selama rumput laut tersebut bisa mengembang 
dan teksturnya menjadi kenyal. Jika menggunakan rumput laut 

segar, maka hanya perlu dibersihkan saja dengan 
cara mencucinya di air mengalir sebelum diolah.

Proses memasaknya, pertama Anda siapkan 
air dalam panci dan masak hingga mendidih. Lalu 
masukkan rumput laut dan biarkan sebentar hingga 
air kembali mendidih. Kemudain angkat rumput laut 
dari dalam air rebusan dan tiriskan. Rumput laut pun 
siap dicampur dengan bahan lain untuk membuat 
Lawa Gamai.

Yang perlu diperhatikan adalah saat memasak 
udang, tidak boleh terlalu lama. Cukup goreng 
sebentar saja hingga warnanya kemerahan yang 
merupakan tanda udang sudah matang. Jika udang 
terlalu lama dimasak maka teksturnya akan menjadi 
keras. Jika Anda menggunakan kerang, Anda harus 
memasaknya dengan cara direbus. 
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Pesona Eksotis 
Pariwisata Lombok

Memiliki spot wisata pantai yang mempesona dengan beragam keunikan 
tersendiri, namun nyatanya Lombok juga terkenal dengan panorama alam 

lainnya seperti destinasi wisata air terjun, perbukitan yang menawan, Gunung 
Rinjani-nya yang indah serta pemandangan bawah lautnya yang spektakuler. 
Selain itu tidak ketinggalan pula khazanah budayanya dan juga kuliner khas 
daerah setempat yang sayang untuk dilewatkan ketika Anda berkunjung ke 

Pulau Lombok ini.

Meskipun merupakan pulau kecil yang terletak bersebelahan dengan Pulau 
Bali, namun Lombok memiliki bahasa dan budayanya sendiri. Sehingga, 

Lombok pun bisa menjadi alternatif lain selain Pulau Bali untuk menikmati 
keindahan wisata bahari di Indonesia. Sementara itu Lombok juga dikenal 

memiliki banyak Gili atau pulau-pulau kecil. Tercatat ada 20 Gili di Pulau 
Lombok, 3 di antaranya yang paling terkenal yaitu Gili Trawangan, Gili Meno 

dan Gili Air.

Yulia Gumay
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         Pulau Lombok merupakan sebuah 
pulau di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa 
Tenggara yang terpisahkan oleh Selat 
Lombok dari Bali di sebelah barat dan 
Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa.

Selat Lombok menandai batas flora 
dan fauna Asia. Mulai dari pulau Lombok 
ke arah timur, flora dan fauna-nya lebih 
menunjukkan kemiripan dengan flora 
dan fauna yang dijumpai di Australia 
dibandingkan Asia. Hal ini pertama kali 
dinyatakan oleh seorang ilmuan asal Inggris 
bernama Alfred Russel Wallace, pada abad 
ke-19. Untuk menghormatinya maka batas 
ini disebut Garis Wallace.

Topografi Pulau Lombok didominasi oleh 
Gunung berapi Rinjani yang ketinggiannya 
mencapai 3.726 meter di atas permukaan 
laut dan menjadikannya sebagai gunung 
tertinggi ketiga di Indonesia. Gunung ini 
terakhir meletus pada bulan Juni-Juli 
1994. Pada tahun 1997 kawasan gunung 
dengan danau Segara Anak ditengahnya 
dinyatakan sebagai kawasan yang dilindungi 
oleh pemerintah.

Sekitar 80% penduduk yang menghuni 
Pulau Lombok ini adalah Suku Sasak, yaitu 
sebuah suku yang masih dekat dengan 
suku bangsa Bali. Sisanya adalah orang 
Bali, Jawa, Tionghoa, dan Arab.

Disamping bahasa indonesia sebagai 
bahasa nasional, penduduk Pulau Lombok, 
terutama suku Sasak, menggunakan 
bahasa sasak sebagai bahasa utama dalam 
percakapan sehari-hari mereka.

Jika Anda berkesempatan mengunjungi 
Pulau Lombok, untuk mendapatkan 
pengalaman lainnya saat berwisata ke 
Lombok adalah dengan berkunjung ke 
desa-desa tradisional dan berkomunikasi 
dengan Suku Sasak. Anda dapat melihat 
secara langsung bagaimana keseharian 
mereka, bahkan bisa berkesempatan belajar 
membuat kain tenun dengan mendatangi 
Desa Sade dan Desa Rambitan.  

Akses Menuju Lombok

Untuk jalur udara, Anda bisa 
menggunakan penerbangan setiap hari 
dari Denpasar, Bali ke Mataram, Lombok 
maupun sebaliknya. Lombok International 

Airport (LOP) terletak sekitar 30 km dari 
wilayah tenggara Mataram.

Atau dengan jalur laut Anda bisa 
menggunakan Kapal Ferry dengan rute 
Padang Bai (Bali) dan Lembar (Lombok) 
beroperasi beberapa kali dalam sehari. 
Perjalanan dengan transportasi ini 
membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. 
Untuk Kapal Ferry dengan rute Labuhan, 
Lombok dan Poto Tano, Sumbawa juga 
beroperasi beberapa kali dalam sehari, 
namun dengan waktu perjalanan yang 
lebih singkat, kurang lebih 1,5 jam.

Selain itu, Anda juga bisa menggunakan 
jasa Blue Water Safari Express yang 
merupakan salah satu perusahaan yang 
menawarkan jasa fast boat yang akan 
membawa Anda dari Bali menuju ke 
Lombok. Ada dua titik keberangkatan di 
Bali, yakni dari Serangan, di dekat Pelabuhan 
Benoa, dan dari Pelabuhan Padang Bai.

Pilihan terakhir yaitu dengan 
menggunakan jalur darat. Untuk jalur darat 
Anda bisa menyewa motor atau mobil dari 
tempat penyewaan yang banyak terdapat 
di daerah Mataram dan sekitarnya. Ada 
juga transportasi umum seperti bemo 
dan ojek yang siap mengantarkan Anda 
ke beberapa destinasi wisata.

Atau Anda bisa mencoba transportasi 
unik lainnya yang disebut cidomo (cikar-
dokar-motor) yang mampu membawa 
kurang lebih 4 orang penumpang dan bisa 
ditemukan di Pantai Senggigi atau di Gili.
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Lombok memang sangat terkenal dengan berbagai spot 
wisata pantai yang indah. Daerah yang menjadi tujuan wisata 
bahari di Indonesia ini memiliki berbagai pantai dengan view 
eksotis yang salah satunya yaitu Pantai Penyisok. Pantai yang 
satu ini berbeda dengan kebanyakan pantai lainnya, karena 
memiliki keunikan tersendiri. Salah satu yang menjadikan Pantai 
Penyisok ini berbeda adalah karena adanya jejak sejarah Kerajaan 
Lombok yang dapat Anda temukan di sekitar area pantai.

Selain itu, Pantai Penyisok juga menawarkan keindahan 
pemandangan alam yang luar biasa cantiknya. Terletak di lautan 
Samudera Hindia serta berdampingan dengan perbukitan 
berumput hijau dengan tebingnya yang terjal berwarna 
keemasan sehingga view eksotisnya benar-benar terpancar, 
terlebih dengan perpaduan birunya air laut serta saat langit 
sedang bersahabat dengan cuaca yang cerah.

Meski demikian, Pantai Penyisok memang masih terdengar 
asing di kalangan wisatawan. Namanya tidak begitu familiar seperti 
halnya pantai lainnya di daerah Lombok. Hal ini dikarenakan 
akses lokasi yang belum terlalu baik dan kondisi jalan yang 
sedikit menantang, sehingga membuat Pantai Penyisok masih 
jarang dikunjungi wisatawan.

Saat Anda menuju ke lokasi Pantai Penyisok, Anda akan 
melihat salah satu penginggalan sejarah yaitu Masjid Batu Apung 
dan Linkoq Datu atau sumur peninggalan raja. Dikarenakan 
belum terlalu banyak pengunjung, sehingga peninggalan sejarah 
yang berada di sekitar pantai pun tidak banyak mengalami 
perubahan dari bentuk aslinya.

Jika Anda berencana berkunjung ke Pantai Penyisok, perlu 
Anda ketahui bahwa di sekitar lokasi pantai belum terdapat 
fasilitas apapun untuk menunjang kegiatan wisata Anda. Maka 
sebaiknya sebelum datang ke objek wisata Pantai Penyisok 

ini, Anda perlu menyiapkan beberapa 
perlengkapan yang sekiranya diperlukan, 
terutama yaitu makanan dan minuman 
sehingga Anda bisa tidak perlu khawatir 
lagi untuk berlama-lama menikmati 
keindahan panorama Pantai Penyisok ini 
bahkan hingga terbenamnya matahari.

Kegiatan wisata yang biasa dilakukan 
pengunjung di Pantai Penyisok, terutama 
tentu saja mengabadikan momen 
perjalanan mereka melalui sebuah 
foto. Terlebih karena lokasi ini memiliki 
pemandangan alam yang sangat indah, 
sehingga hal ini akan menambah cantik 
hasil foto Anda, salah satunya dengan 
latar belakang Padang Savana yang 
menghijau. 

Selain berfoto, beberapa wisatawan 
yang datang juga memanfaatkan lokasi ini 
sebagai tempat menyalurkan hobi surfing 

mereka. Namun untuk melakukan kegiatan ini, sebaiknya Anda 
memastikan keamanannya terlebih dahulu.

Lokasi dan Rute Menuju Pantai Penyisok

Objek wisata Pantai Penyisok ini berada di kawasan Sekaroh, 
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Jika Anda 
berangkat dari Lombok, Anda bisa menjadikan Pantai Tangsi 
sebagai patokan arah menuju lokasi.

Meskipun Anda bisa menggunakan google maps untuk 
memandu perjalanan Anda, namun sebaiknya lebih disarankan 
untuk Anda menggunakan jasa guide atau mengajak penduduk 
sekitar yang mengenal lokasi dengan baik. 

Perlu juga untuk Anda ketahui bahwa kondisi jalan akan 
sangat basah di saat musim hujan, sehingga Anda lebih 
disarankan untuk mengunjungi lokasi ini pada saat musim 
panas atau ketika cuaca sedang cerah.

main feature

PANTAI PENYISOK
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Taman Wisata Pusuk Sembalun merupakan kawasan wisata 
alam yang menawarkan view khas lereng Gunung Rinjani. View 
lokasi ini lebih didominasi oleh bukit-bukit, gunung, hamparan 
area persawahan, serta juga terdapat rumah adat yang memiliki 
nilai sejarah yang sangat tinggi.

Daya tarik Taman Wisata Pusuk Sembalun ini, secara garis 
besar ada dua yaitu wisata alam terbuka dan juga wisata sejarah. 
Salah satu wisata alam terbuka yang terdapat di kawasan Taman 
Wisata Pusuk Sembalun yaitu, Bukit Selong.

Bukit Selong ini menawarkan peman-dangan panorama alam 
yang sangat indah terutama yaitu hamparan luas terasering 
persawahan. Ditambah lagi dengan adanya latar Gunung Rinjani, 
sehingga saat berada di puncak Bukit Selong ini, Anda seakan 
sedang disuguhi pemandangan alam yang terlihat bak seperti 
sebuah lukisan. Namun untuk dapat menikmati kecantikan 
pemandangan tersebut, Anda harus siap menaiki beberapa 
anak tangga yang berbentuk lapisan tembok. Sepanjang 
melalui jalur trekking tersebut, Anda pun akan disuguhi dengan 
pemandangan alam yaitu berupa perkebunan milik warga 
Bukit Selong. Pamandangan ini pun bisa Anda manfaatkan 
sebagai latar belakang pengambilang gambar selama trekking 
ke Bukit Selong.

Selain wisata alam terbuka Bukit Selong, di kawasan taman 
Wisata Pusuk Sembalun ini Anda juga akan melihat sebuah 
objek wisata sejarah yang disebut Desa Beleq. Desa Beleq ini 
memiliki ciri khas serta tradisi yang masih dilestarikan hingga 
saat ini.

Uniknya di Desa Beleq ini, hanya terdapat 7 rumah saja 
dengan bahan bangunan yang digunakan pun berasal dari 
alam sekitar seperti atap rumah adat Desa Beleq yang terbuat 
dari bambu, dan alasnya yang terbuat dari tanah liat serta 

kotoran sapi.
Untuk berkunjung ke Taman Wisata 

Pusuk Sembalun ini terlebih dahulu Anda 
harus mempertimbangkan faktor cuaca. 
Karena jika sedang musim penghujan, 
akses jalan menuju ke lokasi Taman 
Wisata Pusuk Sembalun sering terjadi 
adanya longsoran tanah yang menutupi 
permukaan jalan. Hal ini tentu saja sangat 
berbahaya bagi pengunjung.

Untuk fasilitas wisata yang terdapat 
di Taman Wisata Pusuk Sembalun ini 
memang belum terbilang lengkap, namun 
sudah tersedia fasilitas seperti area parkir, 
toilet umum, dan juga beberapa warung 
makan. Selain itu beberapa spot foto 
dengan latar perbukitan yang menghijau 
juga bisa Anda nikmati selama berwisata 
ke Taman Wisata Pusuk Sembalun ini.

Taman Wisata Pusuk Sembalun buka 
setiap hari selama 24 jam. Untuk harga tiket masuk, masih 
sangat terjangkau, dan selain itu Anda juga perlu menyiapkan 
biaya parkir jika membawa kendaraan pribadi.

Lokasi dan Rute menuju Taman Wisata Pusuk Sembalun

Lokasi Taman Wisata Pusuk Sembalun ini terletak di kaki 
Gunung Rinjani. Tepatnya berada di jalan Wisata Gunung 
Rinjani, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, 
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jika Anda datang dari Kota Mataram, maka Anda harus 
menuju ke arah Kabupaten Lombok Timur terlebih dahulu. 
Adapun jarak tempuh dari Mataram menuju Lombok Timur 
sekitar 65 kilometer, dengan rata-rata waktu tempuh sekitar 
2 jam perjalanan.

TAMAN WISATA PUSUK SEMBALUN
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main feature

Jembatan Gantung Kuno Lembar dikenal sebagai bangunan 
bersejarah peninggalan Belanda. Keberadaan jembatan gantung 
ini bisa ditelusuri hingga tahun 1932. Meski usianya sudah lebih 
tua dibandingkan dengan usia Negara Republik Indonesia, namun 
bangunan jembatan ini masih tetap kokoh dan keberadaannya 
pun kini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang.

Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat Lombok, 
Jembatan Gantung Kuno Lembar ini dibuat dengan mendatangkan 
besi yang secara khusus dibeli dari Australia. Selain itu, tenaga 
ahli yang digunakan merupakan sosok tenaga ahli yang berasal 
dari Pulau Jawa.

Bagi masyarakat Lombok, keberadaan Jembatan Gantung 
Kuno Lembar memang memiliki arti tersendiri. Selain merupakan 
bangunan bersejarah, keberadaan Jembatan Gantung Kuno Lembar 
ini juga menjadi saksi atas kekejaman pasukan Belanda yang ada 
di Lombok pada masa itu. Terlebih pada masa pembangunan 
jembatan gantung ini, rakyat Lombok dipaksa oleh pasukan 
Belanda untuk bekerja siang malam demi menyelesaikan jembatan 
besi ini selama kurun waktu lebih kurang 2 tahun. Bahkan akibat 
kerja paksa selama proses pembuatan jembatan tersebut, tidak 
sedikit pula memakan korban jiwa.

Namun di sisi lain, jembatan ini juga memberi manfaat besar 
bagi masyarakat Lombok. Keberadaan Jembatan Gantung Kuno 
Lembar mampu menghubungkan wilayah yang terpencil, termasuk 
di antaranya adalah Gunung Malang, Penarukan, dan juga Peseng. 
terlebih di bagian bawah jembatan juga terdapat saluran air yang 
berguna untuk mengairi sawah milik warga sekitar.

Selain memiliki nilai sejarah yang begitu bermakna serta 

banyaknya manfaat bagi masyarakat setempat, keberadaan 
Jembatan Gantung Kuno Lembar ini pun berdampak baik untuk 
sektor pariwisata Lombok khususnya. Dengan adanya jembatan 
gantung ini, tidak sedikit wisatawan yang berdatangan demi 
memuaskan rasa penasaran untuk melihat secara langsung 
seperti apa penampakan jembatan bersejarah peninggalan 
Belanda tersebut.

Hingga saat ini masyarakat sekitar masih tetap memanfaatkan 
jembatan gantung ini, hanya saja memang fungsinya sudah 
tidak seperti dulu lagi. Selain itu, kendaraan yang boleh melintasi 
Jembatan Gantung Kuno Lembar ini hanya sepeda motor saja.

Di Jembatan Gantung Kuno Lembar ini, memang tidak banyak 
aktifitas wisata yang bisa Anda lakukan. Salah satu yang menjadi 
tujuan wisatawan datang ke lokasi ini hanyalah untuk menikmati 
suasana alami alam sekitar dan berburu spot foto cantik dengan 
latar belakang jembatan gantung yang berpanorama klasik.

Lokasi Jembatan Gantung Kuno Lembar

Jembatan Gantung Kuno Lembar ini terletak di atas Sungai 
Gerung yang menghubungkan Dusun Nyurlembang, Desa Jembatan 
Gantung, Kecamatan Lembar dan Dusun Kelebut yang menjadi 
bagian dari wilayah Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung.

Karena lokasi ini merupakan area publik, maka Anda bisa 
mendatanginya kapan saja, setiap hari selama 24 jam. Anda juga 
tidak perlu khawatir dengan biaya tiket masuk, karena untuk 
menikmati keindahan Jembatan Gantung Kuno Lembar ini, Anda 
tidak akan dipungut biaya masuk alias gratis.

JEMBATAN GANTUNG KUNO LEMBAR
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Lokasi Bukit Pengasingan berhadapan langsung dengan 
Gunung Rinjani. Meski para pendaki yang datang ke Lombok lebih 
dominan akan memilih menaiki Gunung Rinjani dibandingkan 
menyambangi Bukit Pengasingan, namun Bukit Pengasingan 
bisa menjadi alternatif lain bagi Anda untuk menikmati keindahan 
Gunung Rinjani namun tidak cukup kuat tenaga untuk mendaki 
gunung tertinggi ketiga di Indonesia itu.

Bukit Pengasingan yang berada pada ketinggian sekitar 
1.700 meter di atas permukaan laut ini, juga sering dijadikan 
sebagai tempat berlatih mendaki bagi para pendaki pemula.

Untuk menaiki Bukit Pengasingan ini, terlebih dahulu Anda 
diwajibkan melakukan registrasi di pintu masuk. Membayar biaya 
tiket masuk serta juga tersedia penitipan motor berbayar jika 
Anda datang dengan kendaraan pribadi. Setelah melakukan 
registrasi, Anda akan mendapatkan satu trash bag dari petugas 
registrasi yang bisa Anda gunakan untuk membawa pulang 
sampah-sampah bekas bungkus makanan dan minuman yang 
Anda bawa naik. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting 
untuk dipatuhi, karena jika tidak Anda akan dikenai denda pada 
saat kembali.

Trek menuju puncak Bukit Pengasingan sedikit cukup 
menantang. Pertama Anda harus melewati area persawahan 
milik warga dengan medan jalan yang masih datar. Trek ini tidak 
terlalu panjang, hanya dibutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk 
menuju ke trek selanjutnya yang cukup menantang karena jalanan 
yang harus Anda tempuh sudah mulai menanjak. Trek menanjak 
seperti ini akan Anda tempuh sekitar 2-3 jam perjalanan hingga 
Anda sampai ke puncak Bukit Pengasingan.

Dengan trek menanjak yang Anda lalui, tentu saja akan 
sangat menguras energi. Namun semua itu akan terbayar lunas 
dengan pemandangan indah yang akan memanjakan mata 

Anda dari puncak Bukit Pengasingan. 
Kokohnya Gunung Rinjani, perbukitan 
yang menghijau, hamparan sawah serta 
pemukiman warga di bawahnya akan 
menjadi satu pemandangan yang luar biasa 
yang akan mengobati rasa lelah Anda.

Jika Anda ingin berlama-lama menikmati 
keindahan tersebut, Anda disarankan untuk 
menginap dan mendirikan tenda di puncak 
Bukit Pengasingan. Dengan begitu Anda 
bisa memandangi kecantikan alam yang 
bak lukisan sambil menyeruput secangkir 
kopi dengan teman-teman.

Hingga datangnya senja Anda pun akan 
disuguhi pemandangan atraksi matahari 
terbenam yang sangat menawan. Belum 
lagi suasana tenang dan damai yang akan 
Anda rasakan ketika malam menjelang 
dengan ditemani ribuan bintang.

Tidak berhenti sampai di situ, saat 
hari berganti Anda pun akan disuguhi 
kembali dengan panorama lautan awan 

yang menaungi persawahan di bawahnya seiring matahari yang 
perlahan merangkak naik dan terus meninggi hingga lautan awan 
akan kembali menepi dan pemandangan indah sawah-sawah di 
bawahnya akan terlihat kembali. 

Lokasi dan Rute menuju Bukit Pengasingan

Bukit Pengasingan berada di Desa Sembalun Lawang, 
Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara 
Barat.

Untuk menuju lokasi ini, Anda bisa berangkat dari Kota 
Mataram menggunakan angkutan umum dengan jurusan Terminal 
Mandalika. Dari Terminal Mandalika Anda bisa melanjutkan 
perjalanan menuju Aikmel menggunakan Elf. Kemudian berganti 
kendaraan lagi dengan mobil bak terbuka menuju Sembalun. Lama 
perjalanan yang akan Anda tempuh sekitar 3-4 jam perjalanan.

BUKIT PENGASINGAN
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Salah satu tempat yang akan membuat Anda takjub dan 
berdecak kagum ketika berwisata ke Pulau Lombok ialah Pantai 
Tanjung Poki.

Meski menawarkan pemandangan laut, ombak dan tebing 
yang luar biasa indahnya, namun nyatanya lokasi ini belum 
banyak dikunjungi oleh wisatawan umum. Hal ini dikarenakan 
akses menuju lokasi yang tidak gampang untuk dilalui yaitu 
dengan melewati medan jalan berbatu sehingga akan lebih 
berbahaya bagi Anda yang belum terbiasa dengan spot-spot 
yang menantang.

Selain memang bagus sebagai lokasi wisata, Tanjung Poki ini 
juga dimanfaatkan sebagai spot favorit untuk para pemancing 
yang memiliki hobi memancing dari atas tebing. Berbagai jenis 
ikan dengan ukuran raksasa bisa Anda dapatkan di lokasi ini. 
Namun perlu diingat lagi bahwa ini bukan spot memancing 
untuk umum karena jalur tempuhnya yang sulit serta jauh dari 
jalan raya.

Aktifitas lainnya yang bisa Anda nikmati selama berada 
di Tanjung Poki ini yaitu menikmati pemandangan indah saat 
ombak menerpa karang-karang terjal di pinggir pantai. Untuk 
aktifitas ini Anda harus ekstra berhati-hati karena ketinggian 
ombak di pantai ini bisa mencapai 5-7 meter. Sehingga tidak 
jarang membuat pengunjung terkejut karena suara deburannya 
yang menyentakkan.

Kadang untuk mendapatkan hasil foto yang estetik, beberapa 
pengunjung sengaja berdiri di pinggir tebing seraya menunggu 
ombak datang. Namun hal ini sangat tidak disarankan bagi Anda 
yang tidak terbiasa dengan sesuatu yang memacu adrenalin. 
Karena sedikit saja Anda goyah saat ombak datang, Anda bisa 
saja terjatuh bersamaan dengan ombak yang kembali ke lautan. 

Jika Anda memutuskan untuk tetap mengambil gambar 

bersamaan dengan datangnya ombak, 
maka Anda bisa mengambil posisi aman 
atau berdiri tidak terlalu dekat dengan 
pinggir tebing.

Tanjung Poki ini dibuka setiap hari 
selama 24 jam. Anda bisa datang kapan 
saja sesuai dengan jadwal liburan Anda. 
Namun sebelum datang ke lokasi ini, 
ada baiknya melihat keadaan cuaca dan 
datanglah pada saat cuaca sedang cerah. 

Untuk menikmati sensasi deburan 
ombak yang ditawarkan, Anda tidak akan 
dipungut biaya alias gratis. Namun jika Anda 
membawa kendaraan pribadi, Anda tetap 
harus membayar biaya parkir kendaraan 
Anda. Biaya parkir di sini tidak jauh berbeda 
dengan biaya parkir di lokasi wisata lainnya 
yang masih sangat terjangkau dan tidak 
akan menguras isi dompet Anda.

  
Lokasi dan Rute Menuju Tanjung Poki

Tanjung Poki berada di Desa Sekaroh, Kecamatan Jegorawu, 
Kabupaten Lombok Timur. Untuk mencapai lokasi ini Anda 
harus menempuh jarak sejauh 84 km dari Kota Mataram di 
pusat Pulau Lombok. Waktu yang Anda butuhkan untuk bisa 
sampai ke Tanjung Poki yaitu sekitar 2 jam perjalanan dengan 
menggunakan mobil.

TANJUNG POKI
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main feature

Pantai di daerah Lombok memang 
terkenal unik dan memiliki ciri khas 
tersendiri. Salah satunya yaitu Pantai 
Tebing yang merupakan sebuah pantai 
dengan jejak letusan gunung berapi. Hal 
ini dibuktikan dengan adanya pasir hitam 
yang menghiasi area pantai ini.

Yang paling menakjubkan dari Pantai 
Tebing ini yaitu adanya sebuah tebing 
dengan ketinggian sekitar 20-25 meter 
yang merupakan hasil dari letusan Gunung 
Rinjani Tua atau Gunung Samalas pada 
tahun 1257. Letusan Gunung Samalas 
dinilai sebagai letusan terbesar pada 
periode 7.000 tahun terakhir. Muntahan 
materialnya mencapai lebih dari 40 km 
kubik dan endapannya diduga membentuk 
sebuah tebing yang terdapat di Pantai 
Tebing tersebut. 

Dengan keunikan yang dimilikinya, 
pantai ini mampu menarik minat wisatawan 
sehingga pengunjung beramai-ramai datang 
dan menjelajah keunikan tersebut. Di sini 
Anda bisa berjalan kaki di sepanjang pantai 
seraya mengamati pasir hitam yang eksotis 
dengan teksturnya yang tetap lembut.

Selain itu aktifitas memancing juga 
bisa Anda lakukan di lokasi ini. Namun 
untuk melakukan aktifitas ini, Anda harus 
membawa peralatan memancing sendiri 

dari rumah karena tidak tersedia penyewaan 
peralatan.

Karena ombak di pantai ini cukup 
bersahabat, Anda pun bisa berenang dan 
menyelam seraya mengamati terumbu 
karang dan berbagai jenis ikan yang berada 
di bawah laut Pantai Tebing ini.

Perlu Anda ketahui bahwa cuaca di 
pantai tebing ini cukup terik dan panas. 
Hal ini bisa menjadi pertimbangan Anda 
untuk menyiapkan kacamata, topi ataupun 

sun block sebelum berwisata ke pantai ini. 
Fasilitas wisata di Pantai Tebing ini 

memang belum cukup memadai. Sejauh 
ini hanya terdapat area parkir mobil dan 
sepeda motor saja. Namun karena lokasinya 
berada di sekitar perkampungan warga, 
sehingga pengunjung tidak terlalu sulit 
menemukan warung-warung makan 
dan juga penginapan berupa resort yang 
berlokasi tidak jauh dari area pantai.

Area Pantai Tebing terbuka untuk 
umum setiap hari selama 24 jam. Untuk 
menikmati keindahan pantai di sini, Anda 
tidak dipungut biaya masuk. Anda hanya 
perlu menyiapkan biaya parkir saja jika 
Anda datang dengan kendaraan pribadi.

Lokasi dan Rute Menuju Pantai Tebing

Pantai Tebing berada di Dusun Luk, 
Desa Sambi Bangkol, Kecamatan Gangga, 
Kabupaten Lombok Utara. Lokasi ini 
tepatnya terletak sekitar 200 meter dari 
jalan utama yang menghubungkan Desa 
Bayan dan Mataram. Jarak antara Kota 
Mataram dengan Kecamatan Gangga sekitar 
47 km yang bisa diakses menggunakan 
kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Jika Anda memilih menggunakan 
angkutan umum, Anda bisa naik dari 
Terminal Mandalika. Lalu memilih rute 
perjalanan yang melalui Pantai Senggigi 
maupun melalui kawasan Hutan Pusuk.

PANTAI TEBING
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Pantai Batu Payung merupakan salah satu ikon wisata di daerah 
Lombok Tengah yang selalu ramai dikunjungi wisatawan ataupun 
para fotografer yang gemar berburu spot-spot foto estetik.

Keunikan pantai ini tidak akan Anda temui di pantai-pantai 
lainnya. Namanya Pantai Batu Payung. Sesuai dengan namanya, 
di pantai ini terdapat sebuah batu besar yang keberadaannya 
sangan mencolok dan menarik perhatian karena memiliki bentuk 
seperti layaknya sebuah payung. Bagian bawahnya terlihat 
ramping, kemudian bagian atas melebar sehingga Anda pun bisa 
bernaung di bawahnya.

Di Pantai Batu Payung ini Anda bisa melakukan beberapa 
aktifitas wisata seperti misalnya berenang dan bermain air karena 
ombak di Pantai Batu Payung ini cukup bersahabat dan memiliki 
air laut yang jernih. Anda juga bisa duduk bersantai di batu-batu 
karang sambil merendam separuh kaki Anda seraya memandangi 
lautan dengan view eksotis.

Selain itu, Anda pun bisa bersantai di lokasi perbukitan. Jika 
Anda datang pada saat musim penghujan, area perbukitan tersebut 
akan tampak dipenuhi dengan rerumputan yang menghijau. 
Namun sebaliknya jika Anda datang pada saat musim kemarau, 
rerumputan yang semula menghijau akan berubah menjadi 
warna coklat yang menawan sehingga menambah keeksotisan 
pemandangan sekitar pantai.

Sementara itu ombak di Pantai Batu Payung ini juga bisa 
Anda manfaatkan untuk melakukan kegiatan surfing ringan di 
area pantai. 

Lokasi Pantai Batu Payung ini cukup dekat dengan Gili Anakanjan 
dan di sekitarnya terdapat beberapa pulau kecil yang bisa Anda 
kunjungi. Pihak pengelola tempat wisata telah menyediakan 
jembatan kecil bagi para wisatawan yang ingin mengekspor 

pulau-pulau tersebut. Namun bagi Anda 
yang ingin merasakan sensasi petualangan 
yang lebih seru, Anda bisa menyewa perahu 
yang telah disediakan pengelola wisata 
untuk digunakan berkeliling area pantai 
mampir di pulau-pulau sekitar.

Lokasi Pantai Batu Payung sangat 
dekat dengan pemukiman warga dan 
jalur utama. Sehingga pengunjung tidak 
perlu terlalu khawatir dengan fasilitas yang 
disediakan. Di sana terdapat pondok kecil 
untuk beristirahat. Sedangkan jika Anda 
merencanakan untuk menginap, Anda 
bisa mnyewa penginapan terdekat yang 
juga tersedia tidak jauh dari area pantai.

Pantai Batu Payung dibuka setiap 
hari selama 24 jam dan tidak dipungut 
biaya masuk.

Lokasi dan Rute Menuju Batu Payung di 
Tanjung Aan

Pantai Batu Patung terletak di Jalan Kuta Lombok, Pujut, 
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini 
cukup mudah ditempuh oleh kendaraan apapun.

Pantai ini berjarak sekitar 62 km dari Kota Mataram. Anda bisa 
menggunakan rute ke Kediri, kemudian ke Mataram melewati 
Kota Sengkol dan masuk ke Kota Praya hingga sampai ke Bandar 
Udara Internasional Lombok. Dari sini langsung saja arahkan 
kendaraan Anda ke Desa Sade, kemudian masuk kawasan Pantai 
Kuta Lombok. Lalu ke Tanjung Aan dan Pantai Batu Payung.

Rute lainnya Anda bisa tempuh dari Mataram ke Gerung, 
kemudian menuju Bandara Internasional Lombok ke Desa Sade, 
masuk ke Kota Sengkol dan langsung ke Tanjung Aan dan Pantai 
Batu Payung.

PANTAI BATU PAYUNG DI TANJUNG AAN
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Siapa yang tidak mengenal panorama 
Pantai Tangsi yang ada di Lombok. Pantai 
dengan lanskap datar serta pasir berwarna 
merah muda ini memang terbilang cukup 
unik dan diketahui bahwa di dunia ini hanya 
ada 5 pantai yang memiliki pasir berwarna 
pink dan dua di antaranya terletak di 
Indonesia yang salah satunya berlokasi 
di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Salah satu penyebab kenapa pantai 
ini memiliki pasir berwarna pink ialah 
karena terumbu karangnya berwarna 
pink. Serpihan karang berwarna pink 
itu lantas bercampur dengan pasir yang 
dibawa ombak ke tepi pantai sehingga 
menyebabkan pasir-pasir di seluruh garis 
pantai ini berwarna merah muda.

Selain alasan tersebut, juga dikarenakan 
adanya fenomena mikroorganisme 
yang disebut foraminifera. Yang mana 
foraminifera atau foram merupakan 
plankton mikroskopis yang kerabat 
tertuanya muncul di lautan hampir satu 
miliar tahun yang lalu. Foraminifera memiliki 
warna oranye atau koral yang bercampur 
dengan pasir pantai sehingga warnanya 
berubah menjadi merah muda.

Pantai Tangsi atau yang juga dikenal 
dengan nama Pantai Pink ini memang 
tidak hanya memiliki pasir pantai yang 
cantik, namun air lautnya juga tampak 
jernih dengan panorama alam bawah laut 

yang sangat menawan.
Pasir berwarna merah muda berpadu 

dengan birunya air laut serta rerumputan 
berwarna hijau dan coklat di sepanjang 
perbukitan sekitar menjadikan perpaduan 
keindahan yang sulit digambarkan dengan 
kata-kata sehingga Anda harus datang 
dan menikmati langsung kecantikan alam 
yang luar biasa indahnya.

Meski menawarkan keindahan alam 
yang tiada tara, namun ternyata harga 
tiket masuk ke Pantai Tangsi ini masih 
sangat terjangkau dan dijamin tidak akan 
membuat Anda kapok untuk datang lagi.

Beberapa alternatif kendaraan yang 
bisa Anda gunakan untuk mencapai 
Pantai Tangsi di antaranya adalah dengan 
membawa kendaraan sendiri. Namun jika 
Anda datang dari luar kota yang tidak 
memungkinkan untuk Anda mengendarai 
kendaraan pribadi, Anda bisa menyewa 
beberapa jenis kendaraan seperti sewa 
motor atau mobil jika Anda datang bersama 
teman-teman lebih dari 2 orang.

Anda juga bisa menyewa jasa guide 
untuk mengantarkan Anda ke Pantai 
Tangsi. Hal ini cukup efisien karena akan 
menghemat tenaga serta wartu Anda 
selama liburan.

Lokasi dan Rute Menuju Pantai Tangsi

Lokasi Pantai Tangsi ini berada di Desa 
Serokah, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten 
Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat. Berjarak sekitar 82 km dari pusat 
Kota Mataram dan memerlukan waktu 
tempuh sekitar 1,5 - 2,5 jam perjalanan 
darat dari Bandara Internasional lombok.

Saat perjalanan menuju Pantai Tangsi, 
ketika sampai di Kecamatan Praya, Anda 
tinggal melanjutkan perjalanan menyusuri 
Jalan Raya Keruak lalu dilanjutkan menyusuri 
Jalan TGH Moh. Mutawalli. Sekitar 4-5 km 
sebelum sampai ke tujuan, jalanan yang 
dilalui agak berliku karena terdapat sejumlah 
lubang di beberapa titik sehingga Anda 
harus berhati-hati ketika mengendarai 
mobil atau sepeda motor.

PANTAI TANGSI
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Sebagian besar orang pasti sudah 
mengetahui bahwa daerah Belitung 
memiliki beberapa pantai yang terkenal 
bersih dan juga memiliki panorama 
eksotis. Menawarkan pesona pantai dan 
alam yang indah, siapa sangka dulunya 
tempat ini hanyalah sebuah pelabuhan 
nelayan yang dimanfaatkan oleh warga 
terdekat yaitu Desa Ciput dan Desa 
Tanjung Tinggi.

Namun seiring waktu berlalu, 
lokasi ini mulai mengalami peralihan 
fungsi dan kemudian menjadi sebuah 
lokasi wisata yang selalu ramai 
dikunjungi. Terlebih setelah dijadikan 
lokasi syuting sebuah film, pantai-
pantai di daerah Belitung ini mengalami 
peningkatan kunjungan yang sangat 
pesat dari kalangan wisatawan, baik itu 
wisatawan domestik maupun wisatawan 
mancanegara.

Salah satu pantai yang selalu 
ramai didatangi wisatawan yaitu Pantai 

Tanjung Tinggi yang mana pantai ini diapit 
oleh dua semenanjung, yaitu Tanjung 
Kelayang dan Tanjung Pendam. Nama 
Pantai Tanjung Tinggi diambil dari kata 
‘Tanjung’ yang artinya semenanjung dan 
‘Tinggi’ yang artinya pantai yang memiliki 
bebatuan yang tinggi. Hal ini dikarenakan 
pantai ini dihiasi oleh bebatuan granit 
yang tinggi dan besar dengan ukuran 
hingga ratusan meter kubik dan bahkan 
ada juga yang berukuran lebih besar dari 
sebuah bangunan rumah.

Pantai dengan luas sekitar 80 
hektar ini selain dihiasi dengan keindahan 
bebatuan granit yang tersebar hampir di 
seluruh area pantai, juga memiliki pasir 
putih dengan air yang sangat jernih 
sehingga sangat cocok bagi Anda yang 
suka berjemur, berenang serta bermain 
pasir bersama teman-teman atau pun 
keluarga.

Pantai dengan bentuk seperti 
lekukan busur panah ini memiliki ombak 

yang sangat bersahabat. Dengan 
gelombang yang kecil serta arus air laut 
yang lambat, menjadikannya sangat aman 
sebagai lokasi bermain bagi anak-anak. 
Hanya saja yang perlu Anda waspadai 
ketika bermain di Pantai Tanjung Tinggi 
ini adalah ubur-ubur, khusurnya ubur-
ubur besar yang kadang suka naik ke 
permukaan dan menggigit pengunjung 
yang sedang bermain. Namun meski 
demikian, hal ini merupakan sesuatu 
yang jarang terjadi.

Hal menarik lainnya dari Pantai 
Tanjung Tinggi ini yaitu sedikitnya 
perbedaan antara pasang naik dan pasang 
surut. Selain itu, pantai dengan julukan 
Pelabuhan Bilik ini juga merupakan 
lokasi yang pas bagi Anda yang suka 
menikmati atraksi mantahari terbenam 
sembari bersantai di bebatuan granit 
dan mengabadikan pemandangannya 
melalui kamera Anda.

Pantai Tanjung Tinggi 
Pulau Belitung



Selain karena memiliki keindahan 
alam yang menawan, pasir putih yang 
berpadu dengan air jernih serta birunya 
air laut berpadu pula dengan hijau pepo-
honan di sekitar, Pantai Tanjung Tinggi 
ini pun memiliki keistimewaan lainnya 
yang menjadi daya tarik serta magnet 
terbesar untuk memikat wisatawan. 
Beberapa keistimewaan tersebut di 
antaranya adalah;

Lokasi Syuting Film Laskar Pelangi

Tidak diragukan lagi bahwa salah 
satu alasan wisatawan memutuskan 
untuk datang ke Pantai Tanjung Tinggi 
ini tentu saja karena ingin melihat secara 
langsung tempat yang pernah menjadi 
lokasi syuting sebuah film yang sempat 
sangat fenomenal di tahun 2008 dan 
menjadi salah satu film Indonesia terlaris 
sepanjang masa.

Dengan booming-nya film tersebut, 
tentu saja membawa dampak baik kepa-
da semua pihak yang terlibat, dan salah 
satunya adalah ramainya kunjungan ke 
tempat-tempat yang dijadikan sebagai 
lokasi syuting.

Apa yang terlihat di film, ternyata 
memang tidak jauh berbeda dengan 
penampakan aslinya, bahwa keindahan 
yang disuguhkan benar-benar ada dan 

Keistimewaan Pantai Tanjung Tinggi

tidak mengecewakan pengunjung yang 
datang, di mana sebagian besar wisa-
tawan yang datang ke lokasi ini berasal 
dari luar Pulau Belitung.

Bahkan saat ini selain disebut se-
bagai Pantai Tanjung Tinggi, pantai ini 
juga familiar dengan sebutan Pantai 
Laskar Pelangi.

Terumbu Karang

Bagi Anda yang menyukai kegiatan 
diving dan snorkeling, Pantai Tanjung 
Tinggi ini juga menawarkan keindahan 

bawah laut dengan berbagai jenis ter-
umbu karang. Namun untuk melakukan 
kegiatan tersebut, Anda harus menye-
lam lebih jauh ke tengah untuk bisa me-
nikmati keindahan terumbu karangnya. 
Hal ini dikarenakan terumbu karang yang 
ada di kawasan Pantai Tanjung Tinggi ini 
tidak dalam kondisi yang baik. Salah satu 
penyebabnya karena karang tersebut 
seringkali terbuka dan kering pada saat 
air laut sedang surut. Hal ini terlihat dari 
karang-karang yang berada pada bagian 
paling dekat dengan permukaan yang 
tampak mati dan tertutup oleh makroal-
ga dan mikroalga.

Selain itu juga terumbu karang yang 
ada di Pantai Tanjung Tinggi ini juga 
tidak terlalu banyak. Beberapa di antara-
nya yang bisa Anda temui yaitu karang 
Acropora branching, karang Acropora 
tumbulate, foliose, mushroom dan ka-
rang massif. Selain itu ditemui pula jenis 
akar bahar dan softcoral yang jumlahnya 
sudah sangat sedikit. 

Ikan dan Lamun

Selain terumbu karang, ketika Anda 
menyelam ke bawah air Pantai Tanjung 
Tinggi ini, Anda juga akan disambut oleh 
ratusan hingga ribuan ikan jenis Atherino-
morus sp yang mendatangi Anda dengan 
berkelompok dan membentuk formasi 
yang artistik.

Lebih dalam lagi Anda pun akan men-
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jumpai lapisan Lamun yang didominasi 
oleh jenis Cymadocea. Selain itu ada juga 
jenis Thalassia dan Lamun jenis Halophilla. 
Namun jumlah Lamun tersebut sangat 
sedikit.

Terlihat pula lapisan makroalga yang 
didominasi oleh Padina dan Sargasum. 
Jika beruntung, Anda pun akan menjump-
ai jenis makroalga Tubinaria.

 
Fasilitas Wisata di Pantai Tanjung Tinggi

Meski tidak dikelola oleh pemerintah, 
fasilitas wisata yang tersedia di Pantai 
Tanjung Tinggi ini sudah terbilang cukup 
memadai, karena tidak jauh dari lokasi 
pantai tersebut terdapat beberapa hotel 
serta juga homestay bagi Anda yang 
merencanakan untuk menginap.

Selain itu, juga terdapat beberapa 
warung makan yang menyediakan berb-
agai menu makanan khas nusantara serta 
aneka minuman. Ada juga toilet umum 
dan area parkir bagi Anda yang datang 
menggunakan kendaraan pribadi.

Fasilitas berbayar lainnya yang ter-
sedia di Pantai Tanjung Tinggi ini yaitu 
penyewaan perahu karet atau kano. Untuk 
menambah keseruan wisata Anda ber-
main bersama teman-teman Anda juga 
bisa menyewa ban pelampung untuk 
berenang serta juga terdapat penyewaan 
jetski yang bisa Anda gunakan untuk 
menjelajah lautan Pantai Tanjung Tinggi. 

Tiket Masuk dan Jam Buka Pantai Tan-
jung Tinggi

Untuk menikmati semua keindahan 
yang ditawarkan di Pantai Tanjung Tinggi 
ini, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya 
yang besar. Karena untuk bisa masuk dan 
berenang sambil bermain pasir Anda tidak 
dipungut biaya sama sekali alias gratis. 
Hanya saja jika Anda datang membawa 
kendaraan pribadi, Anda cukup memba-
yar biaya parkir untuk kendaraan Anda 
yang mana biaya tersebut juga masih 
sangat terjangkau.

Selain itu biaya yang perlu Anda kelu-
arkan hanyalah biaya pribadi seperti jajan 
makanan dan minuman ataupun jika Anda 
ingin menyewa fasilitas berbayar yang 
ditawarkan.

Anda pun bisa datang kapan saja ke 
lokasi Pantai Tanjung Tinggi ini karena 
area ini merupakan area terbuka yang 
bisa diakses selama 24 jam setiap hari.

Lokasi dan Rute menuju Pantai Tanjung 
Tinggi

Pantai Tanjung Tinggi tepatnya be-
rada di Desa Ciput, Kecamatan Sijuk, 
Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka 
Belitung. Terletak di sebelah utara Pulau 
Belitung yang berjarak sekitar 37 km dari 
pusat Kota Tanjungpandan, yang mana 
lokasi tersebut berdekatan dengan Pantai 

Tanjung Kelayang.
Jika Anda datang dari luar kota dan 

melalui jalur udara, Anda bisa menuju 
Bandara HAS Hanandjoeddin kemudian 
melanjutkan perjalanan ke lokasi Pantai 
Tanjung Tinggi dengan jarak tempuh seki-
tar 1 jam perjalanan dengan menempuh 
rute yang sama menuju Pantai Tanjung 
Kelayang.

Ketika sampai di pertigaan jalan, yang 
mana arah ke kiri menuju Pantai Tanjung 
Kelayang, namun untuk mencapai tujuan 
Anda, Anda harus tetap melaju lurus di 
jalan tersebut hingga sampai di Pantai 
Tanjung Tinggi.

Namun jika Anda baru pertama kali 
datang ke Belitung, ada baiknya mem-
pertimbangkan untuk menyewa jasa 
guide. Selain lebih efisien, hal ini juga akan 
menghemat tenaga Anda dibandingkan 
Anda harus berkali-kali menanyakan rute 
kepada orang-orang yang Anda temui 
di jalanan.
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Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny 
G. Plate menyampaikan bahwa Indonesia telah menyiapkan 
Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 untuk empat sektor strategis. 
Keempatnya terdiri atas infrastruktur digital, pemerintahan digital, 
ekonomi digital dan masyarakat digital.

Menkominfo menjelaskan, pada infrastruktur digital, Indonesia 
akan terus menggelar infrastruktur teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Nusantara, khususnya untuk 
menghubungkan titik-titik di perdesaan, terluar dan tertinggal.
Hal tersebut disampaikan Menkominfo    dalam forum Asia Tech 
x Singapore 2021 – AtxSummit,  Future Role of Connectivity: 
Bridging the Digital Divide yang berlangsung virtual 
dari Jakarta.

“Saya berharap suksesnya penyelenggaraan 
konferensi ini dan semoga acara ini dapat menghasilkan 
rekomendasi tentang bagaimana Singapura dan 
negara -negara anggota Asean dapat lebih memajukan 
transformasi digital,” ujar Johnny.

Pemerintah dan perusahaan telekomunikasi telah 
menggelar jaringan fiber optic sepanjang 342.000 
kilometer di darat dan laut sebagai tulang punggung 
konektivitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 
Begitu juga, terdapat sembilan satelit, microwave 
link, serta jaringan fiber-link yang saat ini digunakan 

untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi dan digital.
Hal tersebut juga akan didukung oleh satelit multifungsi 

high throughput Satria-1 berkapasitas 150 Gbps yang akan mulai 
beroperasi di orbit dan komersial pada triwulan IV-2023. Indonesia 
pun diakuinya masih membutuhkan kapasitas satelit yang lebih 
besar dalam 10 tahun ke depan.

Lebih dari 500 ribu base transceiver stations (BTS) 4G juga 
telah dibangun, termasuk yang berada di daerah sangat terpencil. 
Jangkauan sinyal 4G akan menjadi tulang punggung infrastruktur 
digital guna mendukung Indonesia dalam percepatan transformasi 
digital.

INDONESIA DIGITAL ROADMAP 
UNTUK 4 SEKTOR STRATEGIS

ekonomi
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Hal tersebut juga akan mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM) Indonesia masuk ke ranah digital (digital 
onboard/go digital). Saat ini, sudah ada 11 juta UMKM yang go 
digital dan beberapa di antaranya sedang dalam tahap scaling-up 
untuk mendukung kebangkitan perekonomian Indonesia. “Kami 
berharap, pada akhir 2024, setidaknya ada 30 juta UMKM Indonesia 
yang akan bisa berbisnis secara digital,” tutur Menkominfo.

Pemerintah pun akan memastikan keandalan infrastruktur 
TIK melalui penyebaran fixed broadband dan mobile broadband 
untuk memenuhi kebutuhan digital dan menutup kesenjangan 
digital. Tujuannya agar semua orang terhubung secara digital, 
sehingga pembangunan infrastruktur adil, inklusif dan bermanfaat 
bagi semua.

PEMERINTAH DAN EKONOMI 

Saat ini, lanjut Menkominfo, pemerintah Indonesia juga tengah 
menerapkan konsep digitalisasi layanan pemerintahan (digital 
government) untuk mendukung dan mendorong pelayanan publik 
yang lebih efisien, efektif dan transparan.

“Kami sedang dalam proses mengintegrasikan layanan 
pemerintah melalui konsolidasi data, di bawah inisiatif Satu 
Data Indonesia. Kami berencana membangun empat Pusat Data 
Nasional mulai tahun ini, pusat data standar global tingkat ke-4,” 
kata Johnny G. Plate.

Seperti diketahui bahwa ekonomi digital Indonesia tumbuh dua 
digit 10,58% tahun 2020. Sementara itu, Google dan Temasek juga 
telah memproyeksikan ekonomi digital indonesia akan melampaui 
US$ 124 miliar akhir tahun 2024.

Pemerintah pun mendukung konsolidasi bisnis telekomunikasi, 
platform digital, start-up digital Indonesia, untuk tujuan bisnis dan 
industri yang lebih kuat dan andal.

“Penting juga bagi Indonesia untuk berperan dalam produksi 
dan manufaktur sistem TIK, jaringan dan produk, perbankan digital 
dan e-commerce, dan bisnis digital hilir terkait, pariwisata dan 
logistik,” tutur Johnny.

MASYARAKAT DIGITAL 

M e n k o m i n f o 
menyampaikan bahwa 
keberhasilan transformasi 
digital bergantung pada 
kesiapan masyarakat 
untuk go digital. Karena 
itu, pemerintah, melalui 
Kementerian Komunikasi 
dan Informatika 
(Kemkominfo) telah 
menyiapkan beberapa 
program untuk mendorong 
masyarakat Indonesia go 
digital.

Pertama, Gerakan 
Literasi Digital untuk 
setidaknya 12,4 juta orang 
setiap tahun. Tujuannya 
untuk memberikan mereka 
akses ke pelatihan virtual 
tentang kurikulum digital 
dasar, seperti etika digital, 
keamanan digital, budaya 
digital dan keterampilan 
digital dasar.

Kedua, untuk milenial Indonesia, ada program Digital Talent 
Scholarship yang dirancang untuk minimal 100 ribu peserta setiap 
tahun. Program ini untuk keterampilan menengah yang fokus 
pada komputasi awan (cloud), artificial intelligence (AI), internet 
of things (IoT), big data analytics dan lainnya.

Ketiga, Indonesia menyediakan program Digital Leadership 
Academy untuk mendukung terwujudnya kota pintar (smart 
city) dan pembuat kebijakan digital, serta para pendiri start-
up. Program talenta digital masif disiapkan untuk mendukung 
masyarakat Indonesia go digital dan percepatan transformasi 
digital berbagai sektor.
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ADOPSI 5G 

Tidak cukup sampai di situ, baru-baru ini, Indonesia, melalui 
Telkomsel, juga baru saja meluncurkan layanan komersial 5G di 
sembilan kota di Tanah Air dan Indosat Ooredoo di Kota Solo, 
Jawa Tengah.

Walaupun masih pada tahap sangat awal, pmerintah Indonesia 
akan berusaha untuk mempercepat penyebaran layanan 5G, 
termasuk didukung dengan penataan dan penataan ulang (farming 
and refarming) spektrum frekuensi di semua tingkat.

“Peluang besar di depan sudah menunggu kita. Ini adalah 
perspektif kami untuk memiliki Indonesia yang lebih kuat di era 
digital ini, keuangan digital, perbankan digital, e-commerce, 
pariwisata digital, UMKM digital dan banyak lainnya,” pungkas 
Menkominfo.

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :
Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.



DESEMBER 2021 - TRAVELCLUB - 53        

el john medical forum

jika pada usia  12 bulan tidak muncul. 
Pasalnya pertumbuhan gigi setiap anak 
berbeda-beda. Namun ada batas waktu, 
jika si anak tidak sama sekali mengalami 

tumbuh gigi.
“Gigi anak mulai  tumbuh rata-

rata pada usia enam bulan, itu gigi bayi 
ya. Tetapi usia enam bulan itu tidak 

Kesehatan anak merupakan hal 
yang paling penting diperhatikan orang 
tua, termasuk untuk kesehatan giginya, 
yang memiliki fungsi yang sangat vital 
dalam kehidupan sehari-hari si anak. 
Selain untuk mengunyah dan mencerna 
makanan, gigi juga memiliki peran 
penting dalam kesehatan tubuh

Karena itu, orang tua harus benar-
benar memperhatikan pertumbuhan gigi 
si buah hati. Gigi mulai berkembang jauh 
sebelum gigi pertama muncul, yaitu pada 
awal trimester kedua kehamilan. Mahkota 
gigi akan terbentuk lebih dulu, kemudian 
akarnya akan terus berkembang bahkan 
ketika gigi sudah terlihat. Gigi pertama 
muncul sekitar usia 6-10 bulan, dan gigi 
susu ini akan digantikan oleh gigi tetap 
ketika anak berusia sekitar 6-7 tahun.

Dokter gigi anak, drg Muthyah 
Ardhani, Sp.KGA mengatakan, orang 
tua jangan terlalu terburu-buru menilai 
gigi anaknya tidak tumbuh normal,  

PENTINGNYA MERAWAT GIGI ANAK SEJAK DINI
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mempertemukan mereka berempat ini 
nantinya ini akan menyebabkan gigi itu 
menjadi berlubang karena apa Karena 
ada gigi kemudian ada sisa makanan 
yang tidak dibersihkan dan dalam jangka 
waktu yang lama yang tadi ada waktu 
ya kemudian dia itu akan dimakan oleh 
bakteri Nah si bakteri ini yang nantinya 
akan mengeluarkan asam yang itulah 
tadi zat asam Itu yang menyebabkan 
begitu menjadi berlubang,” ujar dokter 
Muthyah.

Oleh karena itu, menggosok gigi 
sejak usia bayi sangat penting dan tidak  
harus menunggu gigi anak tumbuh. Hal 
tersebut dilakukan untuk kesehatan gusi 
anak yang nantinya  dapat menumbuhkan 
gigi si anak secara normal dan rapi.

 “Tentu donk wajib menyikat 
gigi. Menyikat gigi itu penting sekali ya, 
terutama jangan pada saat pertama kali 
gigi itu muncul seperti pada usia enam 
bulan. Jadi jangan pada saat usia enam 
bulan, justru sebelum gigi itu tumbuh. 
Jadi usahakan mama-mama di rumah 
nih, sudah mulai membersihkan gusinya 
walaupun belum ada giginya. Jadi di 
swab gitu setiap habis makan, atau setiap 
mandi pagi dan mandi sore, dibersihkan, 
supaya ada pijatan juga di sekitar businya 
tersebut,” tutur dokter Muthyah.

Dokter Muthyah menganjurkan 
agar orangtua selektif dalam memilih 

pasta gigi untuk anak. Pasta gigi 
dengan kandungan kandungan fluoride  
dapat membantu kesehatan gigi anak. 
Kandungan ini dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri, dan menguatkan 
gigi. Sementara pasta gigi tanpa 
kandungan fluoride hanya membantu 
membersihkan gigi, bukan melindungi 
atau mencegah gigi berlubang.

Untuk anak usia enam sampai tiga 
tahun, gunakan pasta gigi berfluoride 
sekitar 0,1 mg atau sebesar biji beras. 
Sedangkan untuk usia tiga hingga 
enam tahun adalah sekitar 0,25 mg 
atau seukuran kacang polong. Selain itu, 
para orangtua juga harus memperhatikan  
intensitas untuk menyikat gigi. (Sigit)

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

menjadi patokan seseorang gigi anak itu 
harus tumbuh di usia enam bulan. Kalau 
dia tidak tumbuh di usia enam bulan 
berarti itu merupakan suatu kelainan, 
tidak seperti itu. Jadi ada masanya, 
ada waktunya. Jadi memang ada sih 
yang tumbuh di usia 5 bulan, dia sudah 
tumbuh. Untuk normalnya, di tunggu 
sampai usia 18 bulan sampai 24 bulan, 
jika tidak mengalami pertumbuhan gigi 
susu sama sekali baru dibawa ke dokter 
gigi,” kata dokter Muthyah saat menjadi 
narasumber dalam program EL JOHN 
Medical Forum yang ditayangkan EL 
JOHN TV. Program ini dipandu oleh Miss 
Earth Indonesia Cinthia Kusuma Rani.

Dokter Muthyah juga menyarankan 
agar para orang tua memperhatikan pola 
makan padai anak. Makanan  menjadi 
salah satu  dari empat faktor penyebab 
gigi anak berlubang. Tiga faktor lainnya 
yakni munculnya gigi, timbulnya bakteri 
dan terlalu lamanya gigi tidak dirawat. 
Keempat faktor ini saling berkaitan, jika 
gigi sudah tumbuh maka akan mulai 
bekerja untuk mengunyah makanan.

Makanan yang terlalu manis dan 
lengket akan menyebabkan kerusakan 
pada gigi, apalagi lama tidak dibersihkan 
akan muncul bakteri yang menggerogoti 
gigi sehingga gigi akan berlubang.

“Jika keempat faktor ini terjadi 
bersamaan pada suatu titik yang 

SCAN ME

El John Medical
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MONICA KHONADO
Miss Earth Indonesia 2020

Costume by  : @inggikendran.official 
Photo by  : @nawastory @agusandialexx 
Mua by  : @sai_shanti

Location Werdhi Budaya Art Centre, Bali
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Melalui Putri binaannya, Yayasan 
EL JOHN Indonesia kembali 
mengukir prestasi untuk 
Indonesia di kontes  dunia. Kali 

ini, prestasi diraih oleh Monica Khonado 
(Miss Earth Indonesia 2020) pada  kontes 
Miss Earth 2021.

Prestasi yang diraih yaitu Monica  
berhasil menembus  20 besar dari 89 
negara yang ikut di kontes paling bergengsi 
di dunia  ini.  Nama Monica diumumkan 
masuk 20 besar  saat  grand final Miss 
Earth 2021 yang dilangsungkan secara 
virtual pada 21 November 2021.

Prestasi ini, membuat Monica sukses 
mencetak sejarah, karena sejak 2005 
keikutsertaan Indonesia di kontes ini, 
belum pernah masuk ke 20 besar, namun 
dibawah bendera Yayasan EL JOHN 
Indonesia, prestasi tersebut dapat diraih.

Monica mengaku senang dan bangga 

MASUK 20 BESAR, MONICA KHONADO CETAK SEJARAH

DI PEMILIHAN MISS EARTH 2021

dapat mengharumkan nama Indonesia 
di kontes internasional. Monica telah 
mengeluarkan penampilan yang maksimal 
untuk mempersembahkan hasil yang 
terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia.  

“Ini benar-benar Monica sangat 
bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, 
karena bisa masuk top twenty dari 89 
negara finalis yang ikut, Monica bisa 
masuk sebagai semifinalis top twenty ini 
benar-benar tidak percaya rasanya masih 
mimpi tetapi juga sangat bersyukur dan 
benar-benar sangat bahagia, karena bisa 
memberikan yang terbaik, hasil yang 
terbaik untuk Indonesia,” kata Monica 
saat diwawancarai tim liputan Travel Club.

Monica mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah 
mendukungnya,  sejak persiapan menuju 
kontes hingga berakhirnya pemilihan Miss 
Earth 2021, salah satunya adalah Yayasan 

EL JOHN Indonesia beserta tim.
Menurut Monica prestasi yang diraihnya 

merupakan kerja keras semua tim yang 
sudah mengeluarkan tenaga serta pikiran 
membantu Monica untuk tampil yang 
terbaik di kontes ini.

“Saya banyak mengucapkan terima 
kasih kepada semua yang mendukung 
Monica, kepada keluarga teman-teman, 
semua yang telah mendukung khususnya 
juga dari EL JOHN Pageant dan Yayasan 
EL JOHN Indonesia yang mendukung 
penuh untuk memaksimalkan penampilan 
saya. Mulai dari Pak Johnnie, kemudian 
dari tim EL JOHN sendiri, termasuk rekan 
sesama Putri binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia,” ujar wanita cantik berdarah 
Manado ini.

“Sebenarnya ketika Monica bisa 
masuk meraih prestasi untuk pertama 
kali Indonesia masuk ke top twenty, ini 
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bukanlah hasil kerja keras Monica,  tetapi 
hasil kerja keras dari banyak orang yang 
telah mendukung Monica. Bukan hanya 
dari teman-teman di Jakarta, tetapi 
banyak sponsor yang juga ada di kampung 
halaman di Manado, sampai pemerintah 
daerah sana juga mendukung Monica dan 
juga Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan,” tambah Monica.

Dalam mengikuti pemilihan Miss Earth 
2021 secara virtual, Monica berusaha  

selalu tampil yang terbaik mulai dari 
karantina hingga berlangsungnya grand 
final. Dengan dibantu tim dari EL JOHN 
Pageant, Monica mempersiapkan hal-
hal yang berkaitan dengan rangkaian 
pemilihan secara sempurna.

“Jadi disini kita lebih gencar untuk 
mempersiapkan ketika kita ada virtual 
zoom, ada karantina virtual, pertemuan 
virtual  itu dimaksimalkan, itu Monica 
dibantu oleh tim dari EL JOHN yang 

memiliki studio. Tidak mau setengah-
setengah walaupun mungkin orang-orang 
bilang hanya virtual saja,   tetapi ini  adalah 
kompetisi  yang membawa nama negara 
yakni Indonesia, jadi Monica tidak mau 
kasih 10 persen, kalau bisa 1.000 persen 
Monica akan kasih 1.000 persen,” ungkap 
presenter EL JOHN TV ini.

Prestasi ini akan dijadikan Monica 
untuk memompa semangat menjaga dan 
melestarikan bumi. Selain itu, Monica juga 
akan gencar melakukan edukasi kepada 
masyarakat akan pentingnya menjaga 
lingkungan di sekitar.

“Monica pakai kesempatan itu atau 
platform itu untuk mengedukasi banyak 
orang untuk mau bergerak dengan hati 
mereka sendiri, dengan pilihan mereka 
sendiri, bergerak untuk bumi kita. Karena 
ketika kita melakukan dari hati kita sendiri 
maka itu akan menjadi sesuatu yang 
berkelanjutan, yang tidak pernah putus dan 
juga dengan demikian dapat membantu 
bumi kita lebih baik lagi,” kata Monica.

Seperti diketahui, gelar Miss Earth 2021 
diraih oleh  Destiny Wagner dari  Belize. 
Destiny sukse meraih gelar tertinggi di 
kontes ini setelah dewan juri memberikan 
nilai tertinggi atas penampilan selama 
rangkaian kontes berlangsung. Selain 
gelar Miss Earth 2021, ada sejumlah  gelar 
lagi yang diterima oleh Miss Earth-Air, 
Marisa Butler dari Amerika Serikat yang 
menerima gelar  Miss Earth Air,  kemudian 
ada Miss Earth-Water yang diraih oleh  
Romina Denecken dari Chili dan Jareerat 
Petsom dari Thailand yang menyabet 
gelar Miss Earth-Fire.. (Sigit)

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

SCAN ME

www.eljohn.tv

Monica Khonado (Miss Earth Indonesia 2020), Crown (Roku Luxury), Photo (@indrasurya_19)
Location (Permata Hijau Suites Apartment)
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Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan 
salah satu provinsi di Indonesia yang kaya 
akan destinasi wisata. Sebut saja ada 
Labuan Bajo yang menjadi incaran 
wisatawan nusantara (wisnus) dan 
wisatawan mancanegara (wisman). 
Bahkan Pemerintah menjadikan  Labuan 
Bajo destinasi super premium.

Sejumlah pembenahan dan pembangunan 
dilakukan Kementerian PUPR dengan memaksimalkan potensi 
Labuan Bajo dan segala kekayaan alamnya. Salah satu destinasi 
pariwisata yang tengah disiapkan Kementerian PUPR adalah 
Puncak Waringin yang berjarak sekitar 1 km dari Bandara Komodo.

Pembangunan Labuan Bajo ini disambut baik  Miss Marine 
Tourism Indonesia 2021 Noland Liberty Lagu. Wanita cantik 
berdarah NTT ini, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap 
Labuan Bajo. Upaya pemerintah dalam membangun Labuan dinilai 
Noland sebagai nilai tambah untuk mengangkat PAD NTT.

Namun selain Labuan Bajo, masih ada destinasi lain di NTT 
yang berkelas dengan Labuan Bajo, di antara nya Sumba. Sumba 
merupakan salah satu pulau yang terletak di bagian selatan Indonesia 
yang sangat terkenal akan keindahan alam, adat istiadat serta budayanya. 
Namanya mencuat menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan 
domestik dan mancanegara.

Sebagian besar lansekap Sumba didominasi padang rumput. Sebagai 
pulau yang masuk dalam kawasan Wallacea, Sumba kaya akan keragaman 
hayati. Tak hanya itu, pulau di Nusa Tenggara Timur seluas 10.854 km 
persegi ini juga merupakan satu dari 23 daerah burung endemik yang ada 
di Indonesia, dengan sembilan jenis endemik Sumba.

Noland ingin memperkenalkan Sumba kepada wisnus maupun 
wisman agar lebih banyak lagi destinasi yang ada di NTT dirasakan oleh 
para wisatawan . Wanita yang sedang menempuh pendidikan keperawatan 
di Semarang ini ingin mengajak masyarakat untuk merasakan keindahan 
Sumba dan destinasi lain yang menggoda.

“Tentunya saya akan bersinergi bersama anak muda lainnya dan 
dengan pemerintah untuk sama-sama mengangkat potensi pariwisata di 
NTT. Kalau orang tau hanya Labuan Bajo. Pink Beach, lihat Komodo, tentunya 
saya akan mengajak keliling lagi NTT kita punya 22 kabupaten kota yang 

NOLAND LIBERTY LAGU
BERTEKAD PERKENALKAN  
POTENSI WISATA 
YANG DIMILIKI NTT 
KEPADA DUNIA

NOLAND LIBERTY LAGU 
Miss Marine Tourism Indonesia 2021

Costume by  : Levico Butik Tenun NTT 
Photo by  : H2 Photography
   by Hartono Hosea
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punya potensi pariwisata yang berbeda-
beda, mungkin bisa ke Sumba, ke Rote, 
ke Sabu. Jadi orang bisa tau semuanya 
pariwisata yang dimiliki NTT tidak hanya 
Labuan Bajo, Pulau Komodo,” kata Noland 
saat di wawancarai tim liputan EL JOHN 
News, belum lama ini.

Noland menjelaskan   daerah di NTT  
banyak  memiliki potensi wisata yang tak 
kalah dengan Labuan Bajo, seperti Sumba 
yang mempunyai resort terbaik di dunia 
yakni Nihi Sumba. Resort ini  menjadi resor 
terbaik dunia versi  majalah Travel+Leisure 
pada 2016 dan 2017.

Ada berbagai aktivitas yang bisa 
tamu lakukan di resor ini, di antaranya 
adalah aktivitas di darat, laut, budaya, 
kuliner, kesehatan tubuh, dan perjalanan. 
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight 
di email kamu. Daftarkan email Beberapa 
paket petualangan di darat yang tersedia, 
termasuk Sumba Expedition, Blue Waterfall 
Trek, Wanukaka River Adventure, Rice 
Island Trek and Brunch, Nihioka Trek and 
Breakfast, Lamboya Highlands Trek, dan 
Nihioka Spa Safar.

Sebagai  Miss Marine Tourism 
Indonesia 2021, Noland bertekad untuk 

semaksimal mungkin menjaga laut. Caranya 
yakni dengan mengkampanyekan bahwa 
laut sangat bermanfaat bagi kehidupan 
orang banyak.

“Tentunya kita lebih menjaga laut 
kita karena memang segala sesuatu laut ini 
memberikan semua yang kita butuhkan, 
tentunya nelayan-nelayan atau pekerja-

pekerja di sana banyak 
yang bergantung pada 
laut, jadi kita sebagai 
khususnya saya akan 
mengajak kaum muda 
lainnya untuk sama-sama 
menjaga laut,” tutur 
Noland.

Pada kesempatan 
ini Noland mengucapkan 
terima kasih kepada  
Ketua Dewan Kerajinan 
Nasional Daerah 
(Dekranasda) Nusa 
Tenggara Timur (NTT)
Ibu  Julie Laiskodat dan 
Pemerintah Provinsi 
NTT  yang telah banyak 
memberikan dukungan  
selama Noland mengikut 
pemilihan Putri Pariwisata 
Indonesia 2021 yang 
diselenggarakan Yayasan 
EL JOHN Indonesia. Ibu 
Julie menjadi orang 

sangat berarti bagi Noland karena atas 
bimbingan beliau,  Noland berhasil meraih 
prestasi di kontes paling bergengsi di 
Indonesia itu,  yakni sebagai Miss Marine 
Tourism Indonesia 2021.

 “Terima kasih banyak sudah support 
Noland, sudah mendoakan Noland dari 
awal hingga sekarang. Tanpa semua, 
tanpa bunda, tanpa Pemerintah Provinsi 
Nusa Tenggara Timur, Noland tidak bisa 
berada di posisi ini. Jadi terima kasih 
banyak,” kata Noland

Terima kasih banyak juga untuk 
Yayasan EL JOHN Indonesia yang sudah 
menyediakan wadah khususnya bagi kami 
kaum muda untuk bisa mengupgrade diri 
dan menjadi role model dan contoh kaum 
muda lainnya,” sambung Noland. (Sigit)

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

SCAN ME

www.eljohn.tv
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Yayasan EL JOHN Indonesia dan 
Universitas Tarumanagara (Untar) 
pada tanggal 15 November 2021,  
menandatangani Nota Kesepahaman 
atau Memorandum Of Understanding 
(MoU) tentang pelaksanaan Tridharma 
Perguruan Tinggi yang meliputi bidang 
pendidikan, penelitian dan pengembangan 
sumber daya manusia (SDM) di Auditorium 
Gedung M, lantai 8, Kampus I Universitas 
Tarumanagara, Jalan Letjen S. Parman, 
Grogol, Jakarta Barat.

MoU ini ditandatangani langsung oleh 
Founder Yayasan EL JOHN Indonesia 
Martinus Johnnie Sugiarto dan Rektor 
Untar  Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan 
serta dihadiri oleh civitas akademik dengan 
menerapkan protokol kesehatan ketat.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Putra 
Putri binaan Yayasan EL JOHN Indonesia 
yakni Putri Pariwisata Indonesia 2021 Tisya 
Laura Dewi, Miss Earth Indonesia 2020 
Monica Fransisca Khonado dan Putra Kopi 

YAYASAN EL JOHN INDONESIA DAN UNTAR
TEKEN MOU TENTANG PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Indonesia 2019 Bagas Soripada.
Rektor Untar  Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna 

Irawan menyambut baik penandatangan 
MoU ini. Penandatangan MoU tersebut 
merupakan bentuk komitmen Untar untuk 

memperbanyak dan memperkuat kolaborasi 
dengan pihak manapun yang memiliki 
tujuan yang sama.

“Pertama kami menghaturkan terima 
kasih hari ini kita sudah menandatangani 
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kerjasama dengan Yayasan EL JOHN 
Indonesia, saya kira ini sesuatu yang luar 
biasa yang sudah kita nanti-nantikan 
sekian lama. Universitas Tarumanagara 
sebagai Perguruan Tinggi, salah satu 
Perguruan Tinggi yang tertua, terbesar 
dan terbaik di Indonesia membutuhkan 
banyak mitra, karena tentu kami tidak 
bisa melakukan proses pembelajaran ini 
sendirian. Mitra-mitra itu baik di Perguruan 
Tinggi di Indonesia maupun di luar negeri 
dengan dunia industri dan dunia  profesi,” 
kata Prof. Agustinus dalam sambutannya.

Prof. Agustinus  menerangkan 
dalam MoU ini,  banyak yang dapat 
dikerjasamakan, antara lain kerjasama dalam 
mempublikasikan suatu kegiatan. Seperti 
diketahui  Yayasan EL JOHN Indonesia 
merupakan yayasan yang memiliki unit kerja 

di bidang penyiaran yakni EL JOHN Media. 
Kehadiran media  sangat dibutuhkan oleh 
Untar agar dapat menyiarkan kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan Untar 
kepada publik

Selain itu Untar juga memiliki Pakar  
di bidang tertentu yang dapat dijadikan 
sebagai narasumber oleh EL JOHN Media. 
Sebaliknya pun demikian,  Untar juga siap 
membantu Yayasan EL JOHN Indonesia 
dalam mengoptimalkan kegiatan Yayasan 
seperti pemilihan Putri pariwisata Indonesia. 

“Di Untar ini ada banyak kegiatan 
yang bisa dipublikasikan. Ada pakar-
pakar yang bisa juga berkolaborasi dalam 
berbagai program  yang disiarkan oleh 
EL JOHN Media  atau kegiatan-kegiatan 
yang bisa di support oleh Untar dari 
kegiatan yang diselenggarakan  Yayasan  
EL JOHN Indonesia, misalnya pemilihan 
Putri Pariwisata, pemilihan Putra Pariwisata 
dan seterusnya. Terkait hal tersebut,  Untar 
sangat berkepentingan untuk berkontribusi, 
karena dengan berkontribusi, Untar dapat 
menunjukan kompetensi yang dimiliki,” 
ujar Prof. Agustinus

“Semakin banyak kita membangun 
kolaborasi  dengan dunia profesi dan dunia 
industri, saya kira akan meningkatkan 
reputasi kita sebagai Perguruan Tinggi yang 
peduli terhadap peningkatan kompetensi, 
peningkatan skill dan juga peningkatan 
kemampuan mahasiswa di dalam praktek-
praktek industri. Yang berikutnya tentu 
harapannya juga para dosen juga bisa 

menimba ilmu di lapangan,’ tambah Prof. 
Agustinus.

Founder Yayasan EL JOHN Martinus 
Johnnie Sugiarto juga mengucapkan 
terima kasih kepada Untar yang telah 
bersedia menjalin kerjasama ini. Dalam 
kerjasama tersebut, nantinya Yayasan 
EL JOHN Indonesia akan meminta Untar 
untuk melakukan tes psikologis bagi para 
finalis  saat menjalani karantina.

 “ Kami ingin jiwanya ini benar, jadi tidak 
sekedar lihat casing saja, terkadang kita 
kena tipu lihat casingnya saja,. Bodinya 
bagus, cantik tetapi karakternya tidak 
bagus, nah ini yang kami ingin hindari. 
Karena apa, karena Putra dan Putri begitu 
sampai ke luar negeri mengikuti kontes 
internasional, dia tidak lagi membawa 
nama EL JOHN, dia tidak lagi membawa  
nama daerah tetapi dia bawa bendera 
Indonesia,” kata Martinus Johnnie Sugiarto.
Martinus Johnnie Sugiarto juga menyatakan 
kesiapannya untuk   menjalin kerjasama 
mempublikasikan kegiatan-kegiatan  yang 
diselenggarakan Untar,

“Kamis siap mempublikasikan 
program-program yang dimiliki Untar  di 
bawah arahan Prof API, kami siap untuk 
menjalaninya. Nanti kita bisa duduk 
bersama  membahas apa yang perlu 
kita publikasikan,” ungkap CEO EL JOHN 
Media ini.

Dalam penandatanganan MoU ini, 
digelar taping talkshow untuk program 
EL JOHN TV dengan narasumber Prof 
Agustinus  dan sejumlah jajarannya. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :
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Yayasan EL JOHN Indonesia bersama 
DAAI TV menyerahkan bantuan berupa 
mie instan DAAI ‘Vegan Noodle” kepada 
dua  panti asuhan yang berada di Bekasi 
dan Jakarta, selama dua hari yakni tanggal 
16 dan 18 November 2021. Panti asuhan 
yang pertama mendapat bantuan ini 
adalah Panti Asuhan Putri Vita Dulcedo 
di  Jalan Flamboyan Indah Blok KM, 
Harapan Indah, Bekasi Barat, pada 16 
November 2021

Bantuan yang diberikan ke panti 
asuhan ini, sebanyak 20 dus mie instan 
ditambah dua dus pakaian dan bunga 
anggrek. Bantuan tersebut diserahkan 
secara simbolis  oleh Putra Putri binaan 
Yayasan EL JOHN Indonesia, yakni Putri 
Pariwisata Indonesia 2021 Tisya Laura 
Dewi dan Putra Kopi Indonesia 2019 Bagas 
Soripada kepada Penanggung jawab panti 
Suster Hilaria Sinaga.

Panti asuhan yang didirikan tahun 
2014 ini,  merupakan panti asuhan di 

YAYASAN EL JOHN INDONESIA 
BERSAMA DAAI TV 
SERAHKAN BANTUAN MIE INSTAN KEPADA 
PANTI ASUHAN DI JAKARTA DAN BEKASI

bawah naungan Yayasan Vita Dulcedo 
yang berpusat di Sumatera Utara. Saat 
ini ada 29 anak yang diasuh panti asuhan 
Vita Dulcedo cabang Bekasi ini.

Suster Hilaria Sinaga mengucapkan 

terima kasih kepada Yayasan EL JOHN 
Indonesia dan  DAAI TV atas bantuan ini. 

 “ Tentu saja kami sangat senang dan 
bangga karena Tuhan Allah mengutus 
para malaikat utusan-utusannya untuk 
memberikan bantuan, memberikan kasih 
kepada anak-anak kita yang dibina di sini,” 
kata Suster Hilaria saat diwawancarai tim 
liputan EL JOHN News usia menerima 
bantuan.

“Atas bantuan ini, semoga Yayasan 
kita semakin tumbuh dan berkembang 
di hari mendatang dan kiranya juga yang 
memberikan  bantuan terus diberkati 
Tuhan dan diberi kesehatan,” tambahnya.

Menurut Suster Hilaria, bantuan ini akan 
dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan 
makan sehari-hari untuk anak-anak panti.

“Bantuan ini,  tentu akan kami 
pergunakan untuk makan dan  untuk 
kesehatan anak-anak  yang diberikan 
sebagai hidangan,” ujar Suster Hilaria.

Setelah dari Panti Asuhan Vita Dulcedo, 
tim perwakilan Yayasan EL JOHN Indonesia 
melanjutkan penyerahan bantuan ke  Panti 
Sosial Asuhan Anak Vincentius Puteri di 
jalan Otto Iskandardinata, Jakarta Timur.

Di Panti Asuhan ini,  bantuan diterima 
oleh Ketua Panti Asuhan Suster Lili Haryati 
Bactiar.  Jumlah bantuan yang diberikan 
Panti Asuhan Vincentius Puteri sama, 
yakni 20 dus beserta 5 dus pakaian dan 
mainan anak.

Suster Lili Haryati Bactiar juga 
mengucapkan terima kasih kepada 
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DAAI TV yang telah memberikan bantuan 
ini. Bantuan tersebut dinilainya sangat 
berarti bagi anak-anak yang diasuh yang 
ada di panti ini.

“Kami juga bersyukur di masa pandemi 
ini Yayasan EL JOHN Indonesia dan DAAI 
TV juga masih memberi hati, memberi 
cinta kepada anak-anak di panti asuhan 
Vincentius Putra. Doa kami semua semoga 
Yayasan EL JOHN Indonesia dan juga DAAI 
TV, di masa mendatang selalu diberkati dan 
segalanya berjalan lancar dalam segala 
urusan,” kata Romo Daniel.

Menurut Romo Daniel, bantuan ini 
dapat membantu panti asuhan dalam 
memenuhi kebutuhan makan untuk anak-
anak panti.“Bantuan ini akan digunakan 
untuk kebutuhan anak-anak sehari-hari 
ya, karena di dalam mereka keseharian 
dalam makanan, kami juga selalu ada 
menu-menu tertentu yang kita berikan juga 

dari apa yang disumbangkan. Sehingga ini 
cukup meringankan kami untuk memenuhi 
kebutuhan anak-anak,” ujar Roma Daniel.

Dan yang terakhir, bantuan diserahkan 
kepada perwakilan Susteran Santa Felicia 
KYM Kedoya. Perwakilan yang menerima 
bantuan ini adalah Suster Louise Marie Malau 
KYM di kediamannya di kawasan Green 
Garden, Jakarta Barat. Jumlah bantuan  
yang diberikan sama yakni berjumlah 20 
dus mie instan.

Suster Louise mengucapkan terima 
kasih dan mendoakan Yayasan EL JOHN 
Indonesia serta DAAI TV  dapat berkembang 
maju dan senantiasa selalu memberikan 
cinta kasih

“Terima kasih banyak untuk semuanya, 
semoga perusahaan EL JOHN Indonesia  
semakin jaya dan semakin berkembang 
dan DAAI TV semakin banyak dinikmati 
oleh banyak orang sehingga semakin 
berkembang di mana-mana. Doa kami 
senantiasa teriring untuk semuanya,” ucap 
Suster Louise

Sementara itu, Putri Pariwisata Indonesia 
2021 Tisya Laura Dewi mengaku senang 
dapat membantu menyalurkan bantuan 
ini. Laura berharap bantuan ini dapat 
dipergunakan sebaik-baiknya oleh para 
penghuni panti.

“Laura sangat senang sekali karena 
hari ini bisa berkesempatan untuk menjadi 
partisipasi bersama Yayasan EL JOHN 
Indonesia dan DAAI dalam rangka aksi sosial. 
Laura juga senang bisa bertemu anak-anak 
asuh di panti yang Laura kunjungi dari 
berbagai daerah di Indonesia. Laura juga 
menyemangati mereka untuk terus belajar 
menjadi yang terbaik,” kata Laura. (Sigit)

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

Yayasan EL JOHN Indonesia dan DAAI 
TV yang memberikan bantuan ini. “Kami 
mengucapkan terima kasih banyak 
untuk perhatian dan kebaikan dari Bapak 
Ibu sekalian, semoga bantuan ini bisa 
bermanfaat untuk anak-anak kami,” kata 
Suster Lily

Pada tanggal 18 November 2021, panti 
asuhan yang mendapat bantuan mie 
instan dari Yayasan EL JOHN Indonesia 
dan DAAI TV adalah Panti Sosial Asuhan 
Anak Vincentius Putra di jalan Kramat 
Raya No 134, Jakarta Pusat. 

Bantuan mie instan yang diserahkan 
sebanyak 20 dus ditambah  empat dus 
yang terdiri pakaian layak pakai, mainan 
anak dan tas. Bantuan ini diterima langsung 
oleh Pimpinan Panti  Romo Y Daniel Dedie 
Kurniadi, OFM yang diwakili oleh stafnya.
Romo Daniel mengucapkan terima kasih 
kepada Yayasan EL JOHN Indonesia dan 
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