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••• INDONESIA TOURISM FORUM
NEPAL VAN JAVA PERKAMPUNGAN WARGA 
YANG DISULAP MENJADI DESA WISATA

sebuah perkampungan warga yang berlokasi di 
Kecamatan Kaliangkrik ini dijadikan salah satu tujuan 
utama wisatawan saat berkunjung ke Magelang. Hal 
ini karena bentuk pemukiman penduduk di Dusun 
Butuh yang sebagian besar bangunan rumahnya 
seperti bertumpuk khas perumahan di Negara 
Nepal. Sehingga dengan adanya kesamaan tersebut 
menjadikan Dusun Butuh mendapat julukan sebagai 
Nepal van Java.

••• COVER STORY
MARWAN HAMAMI BERKOMITMEN 
WUJUDKAN SUKABUMI YANG RELIGIUS, 
MAJU, DAN INOVATIF
Terpilihnya Marwan sebagai Bupati Sukabumi merupakan 
kali kedua. Sebelumnya, Marwan memimpin Kabupaten 
Sukabumi untuk periode  2016-2021. Bersama Iyos, 
Marwan mengusung visi terwujudnya Kabupaten 
Sukabumi religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat 
sejahtera lahir batin. Visi tersebut didukung empat misi 
untuk memajukan Kabupaten Sukabumi. Misi pertama 
ialah membangun sumber daya manusia yang beriman, 
berbudaya dan berdaya saing.

••• EL JOHN SELEBRITI
LIMA BESAR PUTRI BUMI INDONESIA 
2021 SIAP BERKOLABORASI UNTUK 
PELESTARIAN BUMI

Lima besar Putri Bumi Indonesia 2021 siap melakukan 
kolaborasi untuk membuat program pelestarian 
bumi. Rencana kolaborasi ini, telah dibahas oleh 
para lima besar saat acara pemakaian mahkota dan 
penyelempangan sash di di  Permata Hijau Suites

••• EL JOHN MEDICAL FORUM
GEJALA, PENYEBAB DAN CARA 
MENGOBATI PENYAKIT VARISES

Pada umumnya seorang wanita ingin memiliki kaki yang 
indah, agar terlihat cantik. Oleh  karena itu kesehatan 
kaki harus diprioritaskan jangan sampai terkena 
penyakit varises. Penyakit ini, merupakan penyakit 
yang terjadi akibat pembuluh darah vena  mengalami 
pembengkakan, terpuntir, atau pembesaran. 
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Sahabat EL JOHN, saat ini membaca majalah Travel Club, 
suasana perayaan Imlek 2022 terasa sangat kental, dimana 
mana warna merah dan gambar macam dengan suasana 
yang sangat akrab dan penuh bahagia, mungkin inilah 
tahun perayaan Imlek oleh saudara-saudara kita dari 
suku Tionghoa yang begitu mengesankan.  Betapa tidak, 
ucapan selamat Imlek dan Gong Xi Fat Cai bergema di 
mana-mana, tidak peduli dari suku apa atau agama apa, 
kebersamaan ini sangatlah membahagiakan semua kita 

Cover kita bulan ini menampilkan seorang tokoh bernama 
Marwan Hamami dari Sukabumi sebagai kepala daerah 

yang terus mendorong masyarakatnya berinovatif agar bisa menciptakan SDM yang 
bersaing dan produk produk kreatif untuk membawa Sukabumi sebagai juara nya, tentu 
ini akan sangat bagus sebagai daya ungkit agar rakyatnya  sejahtera dengan sumber daya 
Manusia yang handal dan produk unggul untuk membuat rakyatnya semakin makmur 

Penyebaran covid Omicron semakin merajalela, Indonesia yang tadinya sebagai salah 
satu negara pengendali Covid terbaik, kita mulai terlihat angka masyarakat yang terpapar 
semakin membuat kita was was, akankah Indonesia dapat melepaskan diri dari kondisi 
amukan Omicron seperti kita lepas dari Covid-19 pertama dan varian Delta yang berhasil 
dikendalikan dengan baik. Selain berdoa yang terbaik untuk langkah langkah yang 
akan diambil oleh Pemerintah, tentu partisipasi kita semua harus diwujudkan secara 
nyata, yang belum vaksin ayo segera lakukan Vaksin, yang baru satu kali vaksin, jika 
sudah saatnya harus vaksin yang kedua kali, ayo segera lakukan. Bahkan yang perlu 
lakukan vaksin booster mungkin juga mesti mendaftar, agar kondisi penyebaran Omicron 
di Indonesia tetap terkendali dan kita dapat melakukan aktifitas seperti biasa lagi 

Akhir nya saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan Imlek bagi semua saudara yang 
merayakan, semogo di tahun macan air ini, kita tetap di berikan kesehatan, kebahagian 
dan banyak rejeki “Xin Nien Kua Lek, Sen Tie Cien Kang, Wan Se Ju Ie, Da Ci Da Lie“     
新年快乐，身体健康，万事如意，大吉大利
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menuju masyarakat sejahtera lahir batin. 
Visi tersebut didukung empat misi untuk 
memajukan Kabupaten Sukabumi. Misi 

2016-2021. Bersama Iyos, Marwan 
mengusung visi terwujudnya Kabupaten 
Sukabumi religius, maju, dan inovatif M

arwan Hamami kembali 
dipercayakan masyarakat 
Sukabumi untuk memimpin 
Kabupaten Sukabumi selama 
lima tahun kedepan saat 

digelarnya Pemilu Kepala Daerah tahun 
2020. Pada Pilkada tersebut Marwan 
bersama pasangannya  Iyo Sumantri,  
berhasil memperoleh suara terbanyak 
dengan mengantongi 471.621 suara, 
mengalahkan dua kandidat yakni Adjo-
Iman dan  Abubakar-Sirojudin

Pada tanggal 26 Februari 2021, 
Marwan bersama Iyos resmi dilantik  
oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil  
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 
Periode 2021-2026, di Gedung Merdeka, 
Kota Bandung.

 Terpilihnya Marwan sebagai Bupati 
Sukabumi merupakan kali kedua. 
Sebelumnya, Marwan memimpin 
Kabupaten Sukabumi untuk periode  

MARWAN HAMAMI BERKOMITMEN
WUJUDKAN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU, DAN INOVATIF
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pertama ialah membangun sumber daya 
manusia yang beriman, berbudaya dan 
berdaya saing.

“Misi pertama ini menjadi prioritas 
supaya Kabupaten Sukabumi bisa bersaing 
secara regional, nasional, maupun 
internasional dengan meningkatkan 
SDM (Sumber Daya Manusia) dan 
menyongsong Indonesia emas 2045. 
Salah satunya lewat beasiswa dan sekolah 
gratis”, ujarnya.

Misi kedua adalah meningkatkan 
produktivitas dan daya saing ekonomi 
berbasis agrobisnis dan pariwisata 
berkelanjutan. Hal tersebut diwujudkan 
dengan menjadikan pariwisata sebagai 
sektor unggulan. “Misi kedua ini ditopang 
juga oleh sektor pertanian. Salah satunya 
dengan membuka pasar tani hingga 
koperasi pertanian. Semua ini untuk 
menyejahterakan masyarakat”, ucapnya.

Misi ketiga adalah meningkatkan 
konektivitas untuk percepatan 
pertumbuhan wilayah. Dalam misi 
ketiga ini, dirinya ingin menyambung 
jalur tengah, utara, dan selatan. Hal itu 
agar akses masyarakat tidak terganggu. 
“Kita akan mendorong dan membuka 

jalur konektivitas, sehingga persoalan 
infrastruktur bisa terjawab di periode 
saat ini”, ungkapnya.

Sementara misi keempat adalah 
meningkatkan kualitas pelayanan 
publik yang inovatif, profesional, dan 
akuntabel. Berkaitan hal tersebut, ia telah 
menekankan semua perangkat daerah 

untuk menjaga integritas. “Termasuk 
meningkatkan layanan kepada masyarakat 
yang lebih profesional”, bebernya.

Berbagai visi misi tersebut akan 
diawali dengan program 100 hari kerja. 
Terutama yang menyangkut program 
prioritas pembangunan. Baik dari segi 
SDM, kesehatan, maupun pemberdayaan. 
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“Program yang mulai disosialisasikan 
adalah dokter masuk kampung. Sehingga, 
tugas dokter di wilayah tidak hanya 
menunggu di Puskesmas. Namun para 
dokter ini mobile ke tempat orang yang 
sakit atas laporan RT/RW”, terangnya.

Selain itu, di 2021 ini Pemkab Sukabumi 
telah menggenjot pembangunan 
infrastruktur perkantoran. Hal itu agar 
semua perangkat daerah berada di satu 
gedung yang sama di Palabuhanratu. 
“Semua itu termasuk membangun 
konektivitas wilayah”, paparnya.

Sementara itu, sejak tahun 2016-2020, 
Marwan telah berhasil menyelesaikan 
berbagai masalah pembangunan 
“Pembangunan jalan sejak tahun 2016 
sampai 2019, berhasil diintervensi 

1.332,67 km jalan Kabupaten dan  berhasil 
meningkatkan kemantapan jalan dari 
51,11 %  (tahun 2016) menjadi 61,13 % 
pada tahun 2019. Capaian tentunya  jauh 
melampaui target yang telah ditetapkan 
dalam RPJMD yaitu sebesar 54,85%.” 
Jelasnya.

Selanjutnya untuk Penanganan Rumah 
Tidak Layak Huni yang sudah terintervensi 
Sebanyak 22.804 RTLH,  termasuk 1600 
Unit di Tahun 2020 dari Anggaran APBD.

“Program Partisipasi Pembangunan 
Kecamatan (P3K) kita anggarkan rutin 
pertahun senilai  45 M, untuk percepatan 
pembangunan sesuai tematik dari tiap 
tiap Kecamatan dalam untuk memberikan 
kesejahteraan bagi masyarakat” 
tambahnya.

Sementara itu untuk anggaran  Dana 
Desa  yang sudah terealisasi  antara 
lain 2.303 km Jalan Desa, 2.850 meter 
Jembatan, 12 unit Pasar Desa, 3 unit 
Bumdes, 2 unit Embung, 206 unit Irigasi, 
3 unit Sarana Olahraga, 35.155 unit TPT, 
397 unit air bersih, 846 unit MCK, 89 unit 
Polindes, 40 km Drainase, 521 unit Paud, 
510 unit Posyandu, 32 unit Sumur BOR.

Terkait bidang pendidikan Pemkab 
Sukabumi telah membangun ruang kelas, 
baik untuk tingkat SD maupun tingkat 
SMP.”Bangunan untuk SD dan SMP terus 
semakin membaik. kondisi ruang kelas 
SD yang baik telah mencapai 73.92%, 
sedangkan ruang kelas SMP yang baik 
telah mencapai 79.69%” ungkapnya.

Sementara itu terkait kesehatan, 
Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi berupaya untuk 
meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat salah satunya Pembangunan 
RSUD Sagaranten. “Ini akan memudahkan 
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan di wilayah Sagaranten dan 
sekitarnya termasuk wilayah Cianjur, 
sehingga masyarakat tidak perlu jauh 
jauh untuk mendapatkan pelayanan 
rumah sakit,” jelasnya. (Sumber Pemkab 
Sukabumi)

PROFIL:

NAMA LENGKAP :
Drs. H. Marwan Hamami, M.M        

 
TEMPAT TANGGAL LAHIR

Sukabumi, Jawa  Barat 22 Mei 1963

KARIR
Sebagai Bupati Sukabumi, Beliau menjabat 
2 Periode, yakni pada Periode 2016-2021, 

dan pada periode 2021–2026. Pada 
periode pertama dia berdampingan dengan 

Adjo Sardjono, dan pada periode kedua 
berdampingan dengan Iyos Somantri. 

Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai 
Wakil Bupati Sukabumi pada periode 2005–

2010 dengan bupati Sukmawijaya.
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Sektor Pariwisata menjadi salah 
satu sektor yang mendapat perhatian 
lebih dari Pemerintah. Apalagi sektor 
ini digadang-gadang menjadi sektor  
unggulan yang dapat mendongkrak 
devisa negara. Oleh karena itu, dibu-
tuhkan penanganan bersama, termasuk 
dari  perusahaan plat merah

Terkait hal tersebut pada 13 Janu-
ari 2022,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
meluncurkan Holding BUMN Pariwisata 
dan Pendukung di Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Kuta Mandalika, Kabu-
paten Lombok Tengah, Nusa Tenggara 
Barat (NTB). Induk usaha untuk sektor 
Pariwisata ini diberi nama ‘Injourney’.

Turut mendampingi Presiden dan 
Ibu Iriana Joko Widodo dalam acara 
tersebut antara lain Menteri Sekretaris 
Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick 
Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimul-
jono, Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan 

LUNCURKAN HOLDING BUMN PARIWISATA
PRESIDEN BERHARAP PENGELOLAAN PARIWISATA DAPAT TERINTEGRASI

Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Nusa 
Tenggara Barat Zulkieflimansyah, dan 
Direktur Utama InJourney Dony Oskaria.

 Berikut ucapan Presiden yang 

menandakan peluncuran Holding BUMN 
Pariwisata dan Pendukung: “Dengan 
mengucap bismillahirrahmanirrahim, 
saya luncurkan Injourney, Holding BUMN 
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Pariwisata dan Pendukung pada hari 
ini di Lombok Tengah, Nusa Tenggara 
Barat,”

Presiden mengatakan sektor-sek-
tor yang penanganannya melibatkan 
BUMN perlu dibentuk induk usaha tak 
terkecuali untuk sektor Pariwisata. Oleh 
karena kitu,  sudah tepat Holding BUMN 
Pariwisata dihadirkan untuk melakukan 
lompatan besar dalam mentransformasi 
ekosistem pariwisata ke arah yang  lebih 
baik lagi.

“Kita harus memanfaatkan ini 
sebagai titik balik untuk melakukan 
sebuah lompatan, momentum untuk 
melakukan penataan, momentum untuk 
melakukan transformasi, membangun 
sebuah ekosistem yang lebih kuat dan 
tangguh,” ujar Presiden dalam sam-
butannya

Menurut Presiden, dengan adanya 
holding tersebut, Kepala Negara meyakini 
pengelolaan pariwisata Indonesia akan 
dapat dilakukan secara lebih efisien dan 
terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

“Mulai penataan rute penerban-
gan, konten promosi, event, atraksi, 
kuliner, akomodasi, sampai ke penjualan 
ritel-ritel souvenir dari para pengrajin 
kita yang tentu saja juga sudah terseleksi 
dengan baik,” lanjut Presiden.

Presiden menilai, BUMN me-
megang peran penting membantu 

pemerintah dalam mengembangkan 
sektor yang dapat berdampak positif 
untuk perekonomian nasional, seperti 
sektor pariwisata.  Jumlah BUMN yang 
bergerak di sektor pariwisata jumlahn-
ya cukup banyak dan perlu dilakukan 
konsolidasi dan disinergikan.

“Saya melihat penataan BUMN 
pariwisata ini adalah keharusan. Karena 
selama ini saya melihat BUMN dengan 
anak yang banyak, dengan cucu-cucu 
yang banyak, bergerak di sektor pariwisa-
ta dan pendukungnya yang jumlahnya 
juga sangat banyak,” ujarnya.

“Kalau ini nanti kita konsoli-
dasikan dan holding, ini akan menjadi 
sebuah kekuatan besar. Karena kecil, 
kecil, kecil, tadi berjalan sendiri tidak 
terintegrasi, tidak terhubung satu sama 
yang lain karena memang sudah jalan 
sendiri-sendiri,” tambah Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presi-
den mengingatkan bahwa pembentukan 
holding ini harus menjadikan holding 
BUMN pariwisata dan pendukung men-
jadi lebih gesit, lincah, dan profesional. 
Menurutnya, hal tersebut merupakan 
kunci dari manajemen tata kelola yang 
lebih efisien dan sederhana.

 “Jangan sampai justru muncul 
keribetan-keribetan baru atau me-
mindahkan persoalan-persoalan lama 
ke bentuk persoalan-persoalan baru,” 

tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama 

InJourney Dony Oskaria menyampaikan 
tujuan holding ini adalah untuk mengini-
siasi peningkatan pergerakan wisatawan 
melalui kolaborasi dengan stakeholder 
termasuk asosiasi, swasta serta UMKM. 

Dony menjelaskan dalam jangka 
pendek, prioritasnya adalah penata-
an portofolio bisnis bandara anggota 
holding dengan membuat international 
logistic hub, pengembangan delapan 
bandara dengan konsep aerocity, inisiasi 
platform Travel Management, konsolidasi 
122 hotel-hotel milik BUMN. Selain itu, 
tentunya juga mengembangkan ka-
wasan-kawasan di destinasi pariwisata 
super prioritas. 

 “Kami percaya, pembentukan 
InJourney diharapkan tidak hanya mem-
percepat pemulihan sektor pariwisata, 
tapi akan menjadi ekosistem pariwisata 
terdepan di wilayah Asia Tenggara,” 
ujar Dony.

Ada 9 perusahaan plat merah 
yang digabung ke dalam holding BUMN 
Pariwisata ini. Kesembilan perusahaan 
tersebut yakni Angkasa Pura I, Angkasa 
Pura II, PT TWC BP dan RB (Persero), 
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia 
(Persero), PT Hotel Indonesia Natour 
(Persero), Perusahaan Umum Lembaga 
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Pe-
nerbangan (Perum LPPNPI), PT Sarinah 
(Persero) dan PT Survai Udara Penas 
(Persero).

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

SCAN ME

www.eljohn.tv
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Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), melalui 
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelem-
bagaan Kemenparekraf, 20 Januari 2022, 
menggelar rapat koordinasi dan kick off 
Pelaksanaan Program Pendampingan 
SDM Desa Wisata 2022 di Jakarta.

Rapat koordinasi, dibuka langsung 
oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan 
dihadiri, antara lain Inspektur Utama Ke-
menparekraf Restog Krisna Kusuma,Deputi 
Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan 
Kemenparekraf Wisnu Bawa Tarunajaya,  
serta  perwakilan dari Kementerian terkait, 
asosiasi pariwisata, perguruan tinggi dan 
komunitas.  Di antara mereka,  ada yang 
hadir melalui sambungan online.

Dalam arahannya, Menparekraf  
mengapresiasi kegiatan ini dan diharap-
kan kegiatan tersebut dapat membantu 
mengembangkan lebih besar lagi Desa 
Wisata di tanah air.

KEMENPAREKRAF LUNCURKAN
PROGRAM PENDAMPINGAN SDM DESA WISATA TAHUN  2022

Menparekraf mengatakan Desa 
Wisata kini hadir sebagai solusi dalam 
memberikan experience dan kesan yang 
tak  terlupakan kepada wisatawan melalui 

produk khas daerah dan atraksinya. Hal 
itu dibuktikan, dengan meningkatkan  
jumlah kunjungan wisatawan ke Desa 
Wisata sebesar 30 persen selama pandemi.
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Menurut Menparekraf, salah satu 
unsur terpenting dalam mengembangkan 
Desa Wisata adalah SDM, karena SDM 
di Desa Wisata merupakan masyarakat 
sehingga diperlukan pendekatan agar 
masyarakat berpartisipasi aktif dalam 
menumbuh kembangkan desa wisatanya 
dengan cepat dan berkelanjutan.

Namun upaya pengembangan  
tersebut tidak akan maksimal jika tidak 
bergandengan tangan dengan para Aso-
siasi, Komunitas dan Akademisi.

“Pendampingan SDM Desa Wisata 
merupakan salah satu bentuk upaya 
Kemenparekraf/Baparekraf dalam men-
dukung pengembangan desa wisata, 
dimana kita berkolaborasi dengan 16 
Komunitas/Asosiasi, dan 20 Akademisi/
Perguruan Tinggi, dalam upaya mem-
persiapkan SDM desa wisata, melalui 
pendekatan live-in dan coaching, untuk 
meningkatkan awareness, wawasan, 
dan skill, serta mendorong  transformasi 
masyarakat agar dapat memberikan 
pelayanan yang berkualitas kepada wisa-
tawan sesuai tren perilaku wisatawan dan 
kebiasaan baru di masa pandemi saat 
ini, terutama  dalam penerapan  CHSE,” 
kata Menparekraf.

Pada kesempatan ini, Menparekraf 
mengingatkan kembali  dalam berkolab-
orasi maka yang perlu dipegang adalah 
prinsip 3G. “ GERCEP (Gerak Cepat), 
GEBER (Gerak Bersama), dan GASPOL 

(Garap Semua Potensi),  agar desa wisata 
mampu berkontribusi dalam meningkatkan 
kesejahteraan bagi masyarakat secara 
berkelanjutan, memperluas lapangan 
pekerjaan, serta mendorong pemulihan 
perekonomian Indonesia,” sambung 
Menparekraf.

Sementara itu,  Deputi Bidang 
Sumber Daya dan Kelembagaan Ke-
menparekraf Wisnu Bawa Tarunajaya 
mengatakan tahun ini Desa Wisata yang 
mendapat pendampingan bertambah 20 
Desa Wisata. Sebelumnya pada tahun 
2021 hanya 61 Desa Wisata, kini menjadi 
87 Desa Wisata yang tersebar di di 17 
Provinsi dan 53 Kabupaten di Indonesia 
dengan 174 pendamping dan 28 orang 
Koordinator dari Komunitas/Asosiasi.

Penambahan 20 Desa Wisata 
tersebut,  berasal dari Desa Wisata dibawah 
naungan Perguruan Tinggi. Diharapkan  
dengan program ini,  target 244 Desa 
Wisata yang mendapatkan pendamping  
di akhir tahun 2024 dapat tercapai. 

Wisnu menjelaskan  program 
pendampingan ini, dijalankan untuk me-
mastikan pelatihan yang pernah didapat 
oleh pihak pengelola Desa Wisata dapat 
dimplementasikan dengan benar.

“Selain keterampilan, pengelola 
pengelola desa wisata ini, sudah pernah 
mendapatkan pelatihan baik itu pelatihan 
kompetensi, maupun gerakan sadar wisata 
dan gerakan usaha kreatif. Pendampingan 

ini akan meneruskan, jadi mereka dapatkan 
pengetahuan dan pemahaman ketika 
mereka berlatih,  maka didampingi agar 
mereka bisa mengimplementasikan peng-
etahuan dan pemahaman saat mendapat 
pelatihan, sehingga mereka bisa sukses 
di dalam membawa desa sebagai sebuah 
destinasi wisata,” ujar Wisnu.

Rapat Koordinasi ini juga dilakukan 
untuk memberikan gambaran dan pen-
jelasan secara teknis terkait mekanisme 
pendampingan, pembiayaan dan monitor-
ing evaluasi pelaksanaan pendampingan 
SDM Desa Wisata.

Program pendampingan dijad-
walkan berlangsung mulai 1 hingga 28 
Februari 2022. Para pendamping yang 
mewakili komunitas akan live in selama 2 
minggu di desa wisata untuk memberikan 
pendampingan yang akan difokuskan pada 
tahapan coaching, supervisi, monitoring, 
evaluasi, dan pelaporan.

“Jadi mereka akan melakukan 
pendampingan secara serentak di 87 
desa wisata yang tersebar di 22 provinsi 
tanah air,” kata Wisnu.

Terdapat dua modul yang akan 
menjadi dasar pendampingan, yang 
pertama modul Sadar Wisata yang me-
liputi Sapta Pesona, Pelayanan Prima 
dan CHSE, dan yang kedua adalah modul 
Pengembangan Potensi Produk Pariwisata 
yang meliputi Exploring, Packaging dan 
Presentation dimana pengelola desa wisata 
dapat belajar bagaimana mengeksplorasi, 
mengemas dan mempresentasikan produk 
wisata unggulan desa wisatanya,” kata 
Wisnu. (Sigit)
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Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif 
Sandiaga Salahuddin Uno meyakini 
ajang MotoGP Indonesia 2020 akan 
bermanfaat bagi kebangkitan ekonomi 
terutama dalam mendongkrak kin-
erja UMKM yang berada di kawasan 
Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara 
Barat (NTB).

Hal tersebut disampaikan pada 
Rapat Sinkronisasi Panitia Nasional 
Penyelenggaran MotoGP 2022, di NTB, 
11 Januari 2022

Menparekraf menjelaskan, para 
pelaku UMKM akan mendapat berkah 
ekonomi yang menjanjikan, lantaran 
event balap internasional itu diprediksi 
akan dihadiri ribuan pengunjung dari 
berbagai negara dan tanah air.

“MotoGP sangat bermanfaat 
bagi ekonomi masyarakat setempat 
terutama UMKM. Ini yang dipastikan, 

MENPAREKRAF OPTIMIS MOTOGP 2022
DONGKRAK KINERJA UMKM DI PULAU LOMBOK, NTB

dan pemerintah memberikan perhatian 
khusus. Untuk itu, kami terus siapkan 
penyelenggaraan MotoGP Indonesia 

2022 agar pelaksanaannya nanti pada 
Maret bisa berjalan dengan lancar. Dari 9 
isu utama, ada progres yang signifikan. 
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Rencananya Presiden Joko Widodo akan 
meninjau langsung persiapan MotoGP 
yang menjadi simbol kebangkitan 
ekonomi,” kata Menparekraf.

Menparekraf Sandiaga men-
jelaskan terkait isu-isu yang saat ini 
dihadapi, semuanya bisa dicarikan 
solusinya dengan baik. Mengenai UMKM 
juga sudah berbagi tugas dengan 
Kementerian Koperasi dan UKM. Ia 
juga menyatakan bakal menggandeng 
berbagai pihak untuk memberikan 
keleluasaan kepada sektor parekraf 
dalam ajang promosi.

.“Kemenparekraf akan menan-
gani dari sisi digital dan promosi, se-
mentara Kementerian Koperasi dan 
UKM menangani fisik. Dan dibantu 
serta dikurasi oleh Bank Indonesia. 
Nantinya kita fasilitasi UMKM yang 
ada di NTB, UMKM yang berada di 5 
DSP dan UMKM lainnya yang ada di 
Indonesia, ” ujarnya.

Saat Rapat Sinkronisasi Panitia 
Nasional Pendukung Penyelenggaraan 
MotoGP Tahun 2022 di Novotel Man-
dalika, hadir pula Komandan Lapangan 
MotoGP Mandalika Marsekal TNI (Purn) 
Hadi Tjahjanto, Gubernur NTB Zulk-
ieflimansyah, dan Beberapa Menteri 
Kabinet Kerja yang hadir secara daring.

Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjah-
janto menjelaskan, pihaknya terus 

mengurai 9 isu besar dari pelaksanaan 
WSBK dan setiap hari terus diberi-
kan update.Marsekal TNI (Purn) Hadi 
Tjahjanto menjelaskan, pihaknya terus 
mengurai 9 isu besar dari pelaksanaan 
WSBK dan setiap hari terus diberikan 
update, baik dari sisi perkembangan 
infrastruktur, infrastruktur jalan bypass 
Mandalika, infrastruktur dari Keruak 
menuju Kuta Mandalika. Termasuk 
pengecekan Sarana Hunian Pariwisata 
(Sarhunta) yang dibangun KemenPUPR 
lokasinya berada di sekitar Mandalika 
sejumlah 300. Termasuk yang berada 
di 3 Gili terdapat ada 98 unit.

“Inilah yang terus kita persiapkan 
termasuk kekurangan hotel yang ada 
di Lombok. Karena kita akan menjual 
65 ribu, untuk hotel di Lombok 16 ribu 
kamar, ditambah solusi yang kita had-
irkan adalah Sarhunta, hotel terapung, 
kemudian hotel-hotel di Bali. termasuk 
10 ribu dari masyarakat lokal,” katanya.

Pada kesempatan ini,  Hadi 
Tjahjanto mengatakan Dorna Sports 
menyetujui karantina travel untuk Mo-
toGP Mandalika 2022 yang digelar di 
Sirkuit Mandalika. Belum lama ini CEO 
Dorna Carmelo Ezpeleta mengaku tidak 
ingin pihaknya dan juga tim peserta 
melakoni karantina panjang di negara 
tuan rumah.

“Selama MotoGP 2022, penonton 

lokal menuju ke Mandalika, mereka 
telah melewati tiga tahapan filter. 
Untuk pembalap, kru, dan ofisial wajib 
melewati tahapan travel bubble,” ujar 
Mantan Panglima TNI ini.

“Dorna telah menyetujui karan-
tina travel bubble tersebut demi kese-
lamatan dan kesehatan kita bersama,” 
ucap Hadi menambahkan.

Hadi  juga menjelaskan, persia-
pan menuju MotoGP Mandalika 2022 
terus dilakukan. Salah satunya terkait 
transportasi yang masih dalam koordi-
nasi dengan Kementerian Perhubungan.

“Wisatawan akan masuk ke Man-
dalika melalui 5 pintu, pelabuhan dan 
bandara. Pada 15 hari sebelum event, 
akan dilakukan simulasi Manajemen 
Rekayasa Lalu Lintas untuk menghindari 
kemacetan, khususnya di bundaran 
menuju bandara,” tutur Hadi.

Hadi mengajak seluruh lapisan 
masyarakat dapat mendukung dan 
menyukseskan ajang balap motor 
paling bergengsi di dunia ini. “Perlu 
partisipasi seluruh pihak. Mulai dari 
pemerintah pusat, pemda, TNI, Polri, 
serta seluruh masyarakat,” pintanya,” 
minta Hadi.

“MotoGP di Sirkuit Mandalika 
menyangkut nama Indonesia di mata 
internasional. Jadi persiapannya harus 
benar-benar maksimal,” lanjutnya.

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

Dusun Butuh yang berada pada ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut, 
akhir-akhir ini memang sedang menjadi sorotan terutama bagi para wisatawan. 

Tidak hanya wisatawan lokal, namun juga wisatawan dari mancanegara. 
Bukan tanpa alasan, sebuah perkampungan warga yang berlokasi di 

Kecamatan Kaliangkrik ini dijadikan salah satu tujuan utama wisatawan saat 
berkunjung ke Magelang. Hal ini karena bentuk pemukiman penduduk di 

Dusun Butuh yang sebagian besar bangunan rumahnya seperti bertumpuk 
khas perumahan di Negara Nepal. 

Sehingga dengan adanya kesamaan tersebut menjadikan Dusun Butuh 
mendapat julukan sebagai Nepal van Java. 

NEPAL VAN JAVA
Perkampungan Warga yang Disulap Menjadi Desa Wisata

Sumber Foto :  steemitimages.com
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Saat ini, destinasi wisata yang 
terkenal di Kabupaten Magelang tidak 
lagi hanya Candi Borobudur-nya saja 
yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia. 
Namun beberapa destinasi wisata lainnya 
juga mulai dikenal luas oleh wisatawan 
lokal bahkan juga termasuk wisatawan 
mancanegara. Salah satu obyek wisata 
yang akhir-akhir ini menjadi pusat 
perhatian para wisatawan yaitu destinasi 
wisata yang disebut dengan nama Nepal 
van Java.

Penamaan Nepal van Java ini 
karena destinasi wisata yang berlokasi 
di Dusun Butuh, Desa Temanggung 
tersebut memiliki pemandangan yang 
hampir mirip seperti Negara Nepal. 
Daerah ini tepatnya berada di Kecamatan 
Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Julukan 
Nepal van Java ini disematkan karena 
rumah-rumah penduduk yang ada di 
daerah tersebut dibangun di lereng 
Gunung Sumbing, dan tertata dengan 
rapi sehingga memberikan kesan unik 
dan menampilkan pemandangan indah 
di antara hijau pepohonan.

Hanya saja bedanya Dusun Butuh 
berada di lereng Gunung Sumbing, 
sementara Negara Nepal berada di 
kaki Gunung Everest yang merupakan 
puncak tertinggi di dunia. Karena adanya 
kesamaan itulah para wisatawan pun 
beramai-ramai datang untuk melihat 
dari dekat seperti apa penampakan 
sebenarnya Dusun Butuh yang bernuansa 
Nepal van Java tersebut.

Jauh sebelum dikenal dengan 
sebutan Nepal van Java, Dusun Butuh 
sebenarnya merupakan salah satu jalur 
pendakian menuju Gunung Sumbing. Di 
Dusun Butuh ini juga terdapat basecamp 
pendakian menuju Gunung Sumbing. 
Bahkan sebagai penanda untuk jalur 
pendakian tersebut, di pintu masuk 
menuju Dusun Butuh ini juga dibangun 
patung seorang pendaki.

Saat ini, pengunjung yang datang 
ke Dusun Butuh ini terus bertambah, 
terlebih pada saat akhir pekan. Jika Anda 
berencana untuk berwisata ke Dusun 
Butuh ini, Anda bisa datang menggunakan 
kendaraan pribadi seperti motor, mobil, 
ataupun shuttle bus. Namun jika Anda 
datang dengan kendaraan pribadi, 
pastikan bahwa kendaraan tersebut dalam 

kondisi yang baik, karena perjalanan 
Anda akan melewati jalanan yang cukup 
menanjak dengan badan jalan yang tidak 
terlalu lebar.

Untuk penunjuk arah Anda bisa 
memanfaatkan google maps karena akses 
menuju lokasi Nepal van Java terbilang 
cukup mudah ditemukan.

Namun untuk alternatif lainnya 
agar bisa berkeliling Dusun Butuh tanpa 
harus membawa kendaraan pribadi, yaitu 
Anda bisa menyewa jasa ojek yang sudah 
tersedia, yang mana pengendara ojek 
ini sekaligus akan menjadi guide dan 
Anda pun akan dipandu menuju spot-
spot foto dengan view terbaik di Nepal 
van Java ini. 

Selain itu Anda pun bisa menik-
mati berbagai menu kuliner di warung-
warung yang terdapat di sepanjang rute 
perjalanan Anda saat mengelilingi daerah 
tersebut. Membeli oleh-oleh, atau juga 
sayuran segar yang merupakan hasil 
kebun dari petani-petani di lereng Gunung 
Sumbing.

Setelah puas berkeliling, Anda pun 
bisa pulang melalui jalur yang berbeda 
dengan rute awal perjalanan Anda. 
Rute tersebut melewati Sukomakmur, 
Kajoran yang mana di sepanjang 
perjalanan pulang Anda akan ditawarkan 
pemandangan menghijau dari lahan 
pertanian yang terhampar dibawahnya. 
Rute ini memang agak sedikit jauh, namun 
jalur yang dilewati relatif lebih aman.
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Fasilitas Wisata di Nepal van Java

Karena Nepal van Java ini merupakan daerah 
pemukiman penduduk, maka untuk fasilitas wisata sudah 
bisa dipastikan lengkap dan cukup memadai. Terdapat banyak 
warung-warung makan milik penduduk setempat. Ada juga 
masjid, toilet, toko oleh-oleh, dan juga lokasi parkir yang luas. 
Selain itu bagi Anda yang berencana menginap, sudah tersedia 
beberapa homestay dengan harga relatif murah.

Salah satu panorama alam yang akan menyihir Anda 
ketika menginap di Nepal van Java yaitu pada saat matahari 
terbit di pagi hari. Dari ketinggian Dusun Butuh, Anda 
bisa menyaksikan dengan jelas si raja siang yang perlahan 
merangkak naik untuk menghangatkan bumi.

Selain itu panorama alam yang menakjubkan juga bisa 
Anda saksikan dari Nepal van Java ini. Beberapa spot foto selfie 
seperti, Taman Depok, Teras Masjid, Tangga Naga, dan spot foto 
lainnya yang dikelola secara pribadi oleh warga setempat dan 
tentunya spot foto seperti ini merupakan spot foto berbayar.

Meski banyak terdapat spot foto berbayar, namun 
Anda tidak perlu khawatir karena harganya juga sangat 
ramah di kantong dan itung-itung Anda turut serta membantu 
meningkatkan perekonomian penduduk setempat.

Dengan memakai fasilitas spot foto berbayar, tentu 
Anda juga akan mendapatkan latar belakang pemandangan 
terbaik untuk foto-foto Anda. Terlebih ketika cuaca sedang 
cerah, Anda bisa menangkap dengan jelas pemandangan 
Gunung Sumbing yang sangat cocok menjadi background 
foto Anda.

Rute Menuju Lokasi Nepal van Java

Untuk mencapai Nepal van Java, bagi Anda yang datang 
dari luar kota, Anda bisa masuk lewat Kota Magelang. Kemudian 
dari arah Kota Magelang menuju arah Kecamatan Bandongan. 
Setelah sampai di kawasan Pasar Bandongan, Anda harus terus 
lurus mengikuti jalur tersebut hingga sampai di pertigaan. Di 
sana terdapat papan penunjuk arah menuju Kaliangkrik atau 
belok ke arah kiri.

Setelah itu Anda terus menyusuri jalan tersebut hingga 
sampai di kawasan Pasar Kaliangkrik. Lalu, tetap lurus sampai 
Anda menemukan pertigaan lagi dan ambil arah yang menuju 
ke Sutopati atau belok kanan.

Tetaplah di jalur tersebut sampai Anda menemukan 
Balai Desa Temanggung. Kemudian tidak jauh dari situ Anda 
harus belok kanan dan Anda akan menemukan papan penunjuk 
arah menuju Nepal van Java.

Rute dari Magelang menuju Desa Temanggung, lebih 
kurang 12 km. Kemudian jarak dari Desa Temanggung ke 
basecamp Gunung Sumbing yaitu sekitar 6 km, dan lokasi 
Nepal van Java dari basecamp Gunung Sumbing yaitu sekitar 

400-500 meter.
Sedangkan jika Anda menempuh rute melalui Semarang, 

Anda akan membutuhkan waktu tempuh sekitar 2,5 jam 
perjalanan untuk sampai ke Kota Magelang.
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Berikut beberapa tips yang perlu Anda perhatikan saat 
berkunjung ke Nepal van Java;

Pertama, pastikan kendaraan yang Anda gunakan 
kuat untuk menanjak ke lokasi Dusun Butuh yang berada 
di ketinggian 1600 mdpl, yakni di lereng Gunung Sumbing. 
Sepanjang perjalanan menuju Nepal van Java, Anda akan 
melalui tanjakan yang seolah tak berujung. Kondisi jalan yang 
tidak terlalu lebar, menuntut Anda untuk gesit mengendarai 
kendaraan Anda, terlebih ketika sedang berpapasan dengan 
kendaraan lainnya dari arah yang berlawanan. 

Tips yang kedua adalah ketika Anda menggunakan 
kendaraan matic, hal yang perlu Anda waspadai yaitu terjadinya 
rem blong. Karena kondisi jalan yang merupakan tanjakan, 
maka saat Anda pulang, Anda akan menempuh turunan yang 
cukup curam dan di beberapa turunan bahkan cukup panjang, 
sehingga Anda harus terus mencengkram rem dan hal ini bisa 
saja menyebabkan rem kendaraan rawan blong.

Selanjutnya jika Anda ingin mengabadikan panorama 
serta nuansa Nepal van Java yang lebih kental, disarankan agar 
Anda menggunakan kamera drone. Dengan kamera drone 
Anda bahkan dapat mengambil gambar dengan lebih detil 
sehingga terlihat rumah-rumah penduduk yang tertata rapi dan 
berundak di sepanjang lereng Gunung Sumbing. Terlebih jika 
Anda mengabadikannya dengan latar Gunung Sumbing yang 
menghijau. Namun meski begitu, tentu mengambil gambar 
menggunakan kamera biasa atau juga kamera ponsel Anda tetap 

akan menampilkan panorama 
keindahan alam Nepal van Java.

Selain itu, Anda juga 
disarankan untuk datang saat 
cuaca sedang cerah. Karena selain 
penampakan warna-warni dari 
atap rumah penduduk, hijaunya 
pepohonan di Gunung Sumbing, 
semua itu akan semakin tampak 
sempurna dengan kombinasi 
birunya langit dengan awan-awan 
putih yang menghiasinya. Cuaca 
cerah ini biasanya terjadi antara 
bulan Mei hingga September 
setiap tahunnya.

Pastikan juga Anda 
datang di pagi hari. Selain Anda 
berkesempatan melihat atraksi 
matahari terbit, biasanya cuaca 
di pagi hari memang lebih cerah 
dari pada menjelang sore. Hal ini 
akan mendukung kegiatan wisata 
Anda terutama pada saat-saat 
mengabadikan foto melalui lensa 
kamera.

Tips yang tidak kalah pentingnya adalah, sebagai 
pengunjung yang merupakan orang baru di tempat 
tersebut, tentu akan lebih baik jika Anda bersikap ramah 
dan menunjukkan perilaku baik kepada warga setempat. 
Hal ini dikarenakan Nepal van Java itu merupakan sebuah 
perkampungan warga yang mana setiap jalan yang Anda 
lalui, bisa dipastikan Anda akan bertemu dan berinteraksi 
dengan penduduk setempat. Ini sama saja halnya dengan Anda 
bertamu ke rumah orang lain. Maka sebaiknya ketika Anda 
berpapasan dengan penduduk setempat selama perjalanan 
wisata Anda di sana, berinisiatif lah untuk menyapa mereka 
meskipun hanya dengan sebuah senyuman.
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BABAT GONGSO

Kuliner khas Semarang lainnya yaitu Babat Gongso. Bagi 
orang-orang yang tinggal di luar Kota Semarang atau di luar 
Pulau Jawa mungkin nama Babat Gongso juga terdengar unik, 
namun ternyata kata “gongso” dalam bahasa setempat berarti 
“tumis”. Jadi Babat Gongso bisa diartikan dengan babat yang 
ditumis atau babat tumis.

Untuk membuat Babat Gongso, babat yang digunakan adalah 
babat segar yang dipotong kecil-kecil dan dicampur dengan 
bumbu gongso. Pada zaman dulu, orang-orang menikmati Babat 
Gongso dengan nasi putih hangat, namun saat ini kuliner yang bisa 
dinikmati pagi, siang hingga malam hari ini selalu disandingkan 
bersama dengan nasi goreng babat.

Pembuatan Babat Gongso menggunakan daging jeroan 
dan dimasak dengan cara ditumis. Sajian ini cocok buat Anda 
pecinta kuliner dengan cita rasa pedas manis. Penyajian menu 
yang satu ini tergolong sangat sederhana, tapi rasanya dijamin 
akan menggugah selera Anda. Terlebih jika Anda termasuk orang-
orang yang tidak hanya sekedar penasaran dengan cita rasanya, 
namun termasuk pecinta jeroan, Anda bakal merasa terpuaskan 
dengan sajian daging babat yang empuk, renyah dan menyatu 
dengan bumbu yang kental.

Tapi bagi Anda yang tidak suka dengan jeroan, tidak perlu 
berkecil hati, karena Anda masih bisa makan bersama dengan 
teman-teman Anda dibawah tenda warung Babat Gongso, karena 
biasanya beberapa warung juga menyediakan pilihan menu lainnya 
seperti telur dan daging ayam gongso.

Babat Gongso biasanya menggunakan babat jarit atau babat 
yang berlapis-lapis dengan warna hitam. Tapi jika Anda tidak 
suka warna hitam babatnya bisa dikerok terlebih dahulu hingga 

putih. Babat ini harus direbus dengan bumbu agar aromanya 
lebih enak dan empuk.

Meskipun proses pembuatannya tidak mudah, namun Anda 
tetap bisa memasak Babat Gongso Semarang dengan bahan-
bahan berikut ini, babat jarit, bawang putih, garam, daun salam, 
dan air, minyak sayur, bawang merah, kecap manis, merica bubuk, 
air. Sedangkan bumbu halusnya menggunakan bahan-bahan 
seperti, cabe merah besar, cabe keriting, cabe rawit merah, bawang 
merah, bawang putih, terasi goreng dan garam.

Proses pembuatannya pertama rendam babat segar dalam air 
hangat yang diberi sedikit air kapur sirih. Kemudian gosok-gosok 
hingga seluruh kotorannya larut. Lalu cuci dan bilas beberapa 
kali hingga bersih.

Taruh babat dalam panci dan tuangi air. Tambahkan bawang 
putih, garam dan daun salam. Masak dengan api sedang hingga 
babat empuk. Lalu angkat babat dan potong-potong dengan 
ukuran 3x1 cm.

Untuk membuat bumbu halus, pertama tumbuk semua bahan 
bumbu hingga benar-benar halus. Lalu panaskan minyak dan 
tumis bawang merah hingga wangi. Masukkan potongan babat, 
aduk hingga rata. Tambahkan bumbu halus, kecap manis, merica 
dan air. Aduk hingga mendidih. Masak hingga kuah sedikit susut. 
Angkat lalu sajikan dengan acar timun dan nasi hangat.

Jika Anda lebih suka dengan cita rasa lebih pedas, pada saat 
menumis tambahkan cabe rawit merah yang diiris.

Untuk menyingkat waktu pembuatannya, Anda bisa membeli 
babat yang sudah setengah matang dan dibersihkan di pasar. Jadi 
di rumah Anda tinggal merebus kembali hingga empuk. Atau bisa 
juga dimasak dengan panci presto. 
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Sesuai dengan namanya yaitu “kopyok” yang artinya “kocok”, 
Mie Kopyok ini dikocok saat diseduh bersama taoge dengan 
air panas. Kuahnya juga sederhana, yaitu menggunakan kecap, 
bawang putih, cabe rawit dan air. Sedangkan untuk pelengkapnya 
yang khas adalah kerupuk gendar yang gurih renyah.

Mie Kopyok merupakan sajian makanan khas Semarang 
yang cocok dihidangkan saat cuaca sedang dingin. Dengan 
isian mie kuning, lontong, taoge, tahu, taburan seledri dan 
dilengkapi dengan toping daging sapi bagian tetelan yang 
membuatnya semakin istimewa. 

Mie Kopyok yang juga disebut sebagai mie teng-teng 
karena penjualnya suka memukul piring dan menimbulkan 
bunyi teng-teng-teng ini, juga merupakan salah satu kuliner 
yang langka dan biasanya dijajakan dengan gerobak keliling 
dari kampung ke kampung. Selain berkeliling kampung, Anda 
juga bisa menemukan beberapa penjual Mie Kopyok yang 
mangkal di beberapa lokasi yang umum. 

Meski diolah menggunakan bahan yang sederhana, Mie 
Kopyok Semarang ini, memiliki cita rasa yang gurih segar dan 
pedas yang bikin mata melek. Mie Kopyok juga bisa di makan 
kapan saja, baik itu untuk sarapan maupun makan siang. 

Penjual Mie Kopyok di Semarang memang tidak sebanyak 
penjual Tahu Gimbal dan makanan khas Semarang lainnya. Namun 
demikian, tetap saja penikmat Mie Kopyok masih setia dengan 
sajian ini sehingga para penjualnya pun masih bisa bertahan 
untuk terus menjajakannya. Karena merupakan salah satu 
makanan khas, maka kita pun perlu turut serta melestarikannya 

agar tidak hilang dan akhirnya tersisa nama saja.
Bagi Anda pecinta kuliner berbahan dasar dari mie, tidak 

ada salahnya mencoba meracik olahan Mie Kopyok ini. Untuk 
merasakan sensasi cita rasa gurih dari Mie Kopyok, Anda harus 
menyiapkan bahan-bahan di antaranya yaitu, mie kuning, taoge, 
lontong dan tahu goreng.

Untuk bahan mie, Anda juga bisa membeli bakmi basah 
yang sudah disiram dengan air panas agar mempermudah dan 
mempersingkat waktu Anda membuat Mie Kopyok di rumah.

Untuk bahan dan bumbu-bumbu lainnya untuk membuat 
kuah, Anda perlu menyiapkan, bawang putih, cabai rawit merah, 
kecap manis, merica bubuk, garam dan air matang.

Sebagai bumbu pelengkap, siapkan bawang merah goreng, 
seledri cincang dan juga kerupuk gendar.

Proses membuat Mie Kopyok pertama 
seduh mie dengan air hangat hingga 
minyaknya larut, lalu tiriskan. Setelah itu 
seduh taoge dengan air panas hingga layu 
dan lalu tiriskan. Goreng kembali tahu hingga 
agak kering lalu potong-potong kasar.

Untuk olahan kuah, pertama gerus 
halus bawang putih dan cabe rawit lalu 
campurkan dengan bahan-bahan lainnya, 
aduk hingga rata.

Setelah semua proses selesai, tata 
mie kuning, taoge dan tahu goreng di 
dalam piring cekung. Siram dengan kuah 
secukupnya. Tambahkan kecap manis jika 
suka. Dan terakhir jangan lupa taburi bawang 
merah goreng, seledri dan kerupuk gendar.
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WINGKO BABAT

Wingko Babat yang merupakan oleh-oleh khas Semarang 
ini, menurut sejarahnya bukanlah berasal dari Semarang, tapi 
kudapan yang berbahan dasar tepung ketan dan kelapa muda ini 
sebenarnya merupakan kudapan khas yang berasal dari Kecamatan 
Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang mana di daerah 
tersebut dikenal dengan nama kue wingko.

Namun seiring waktu berlalu, kue wingko ini dibawa ke 
Semarang oleh seorang perempuan asal Babat bernama Loe 
Lan Hwa, bersama suaminya yang bernama The Ek Tjong (D 
Mulyono), dengan kedua anaknya yang mengungsi dari Babat 
ke Semarang pada tahun 1944.

Pada masa itu, mereka mengungsi untuk mencari kehidupan 
yang lebih aman. Hal ini merupakan dampak dari kekalahan Jepang 
di Perang Dunia II yang juga ikut dirasakan oleh warga Babat. Di 
mana pada waktu itu, banyak terjadi kerusuhan di sana.

Lalu sekitar tahun 1946, Loe Lan Hwa dan suaminya mulai 
memasarkan kue wingko ini di Semarang. Selain dijajakan dari 
rumah ke rumah, kue wingko juga sering dipasarkan di sekitar 
Stasiun Tawang.

Rupanya kehadiran kue wingko ini sebagai kudapan baru di 
Semarang, mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat. Dan 
sebagai kenang-kenangan akan tempat kelahirannya, Loe Lan Hwa 
menamai kue wingko tersebut dengan nama kue Wingko Babat.

Sejak saat itulah Wingko Babat semakin dikenal luas oleh 
masyarakat Semarang dan kemudian berkembang menjadi oleh-
oleh khas Semarang yang hingga saat ini banyak dijual di daerah 

pantai utara Pulau Jawa. Banyak juga ditemui di stasiun-stasiun 
kereta api, stasiun bus atau juga di toko-toko kue dan oleh-oleh.

Wingko Babat dengan bentuk identik bundar ini, biasanya 
disajikan dalam keadaan hangat dan dipotong kecil-kecil. Wingko 
Babat dapat dijual dalam bentuk bundar yang besar atau juga 
berupa kue-kue kecil yang dibungkus kertas. Kombinasi gula dan 
kelapa menjadikan kue ini semakin nikmat. Harganya pun bervariasi 
tergantung tempat menjualnya dan merek wingko-nya sendiri.

Untuk membuat Wingko Babat, Anda bisa menyiapkan bahan-
bahannya seperti, tepung ketan putih, kelapa parut, gula pasir, 

santan kelapa, air, garam, vanili bubuk dan 
daun pandan.

Proses pembutannya pertama 
masukkan santan, air, gula, garam, vanili 
bubuk, dan daun pandan ke dalam panci, 
lalu aduk sampai larut. Rebus sampai sedikit 
mendidih. Kemudian angkat.

Siapkan wadah dan masukkan tepung 
ketan. Tuang santan sedikit demi sedikit ke 
dalam tepung ketan sambil di aduk rata. 
Kemudian masukkan kelapa parut kukus 
dan aduk hingga tercampur rata.

Olesi teflon dengan minyak, lalu 
pindahkan adonan ke atas teflon. Potong 
sesuai selera. Setelah itu panggang Wingko 
Babat dengan api kecil sampai matang. 
Balik sisi satunya. Panggang hingga matang 
merata. Angkat dan siap sajikan.
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MENJAJAL WISATA BAHARI

KEPULAUAN RIAU
Provinsi Kepulauan Riau yang sebagian besar penduduknya berada di Kota 

Batam, memiliki 2.408 pulau besar dan kecil yang mana 30% dari pulau 
tersebut tidak berpenghuni dan belum belum memiliki nama.

Asal usul nama Kepulauan Riau itu sendiri yaitu berasal dari nama Riau. Riau 
diduga berasal dari kata “riuh” yang berarti ramai. Hal ini dikarenakan daerah 
Kepulauan Riau dahulunya merupakan pusat perdagangan dan keramaian. 

Lalu nama ini berkembang dengan digunakannya nama Riau pada nama 
Kesultanan Lingga. Pada masa kolonial, kata Riau dituliskan dengan ejaan 

“Riouw”, sesuai dengan ejaan Bahasa Belanda.

           Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi 
Riau. Provinsi Kepulauan Riau ini terbentuk berdasarkan Undang-undang 
Nomor 25 tahun 2002 yang merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang 

mencakup Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan juga 

Kabupaten Lingga.

Yulia Gumay
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Provinsi Kepulauan Riau berbatasan 
dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah 
Utara. Lalu sebelah timur berbatasan dengan 
Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat. 
Di sebelah selatan, berbatasan dengan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 
Jambi. Serta berbatasan juga dengan 
Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau di 
sebelah Barat.

Setelah proklamasi kemerdekaan, 
wilayah Riau atau yang saat ini menjadi 
Kepulauan Riau, disatukan dengan wilayah 
Kesultanan Siak di daratan Sumatera. 
Dahulunya, hal ini dilakukan karena 
gerakan “Ganyang Malaysia” sehingga 
mempermudah hubungan dari wilayah 
kepulauan ke daratan Sumatera.

Namun, seiring berjalannya waktu, nama 
Riau digunakan oleh wilayah Kesultanan 
Siak di daratan Sumatera, sementara 
Kepulauan Riau memekarkan diri. Kata 
“kepulauan” ditambahkan didepan kata 
Riau karna wilayah Kepulauan Riau ini 96% 
merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% 
nya saja yang berupa daratan.

Asal usul nama Riau juga menuai 
polemik di antara budayawan Riau dan 
Kepulauan Riau. Kedua kubu ini menilai 
bahwa nama Riau berasal dari provinsinya 
masing-masing dengan versi sejarah yang 
berbeda.

Masa sejarah di Kepulauan Riau dimulai 
dengan ditemukannya Prasasti Pasir Panjang 

di Karimun yang terdapat semboyan 
pemujaan melalui tapak kaki Buddha. Hal 
ini diduga berhubungan dengan Kerajaan 
Melayu di Sumatera. Buddha diperkiran 
masuk melalui pedagang dari Tiongkok 
dan India.

Masa Islam di Kepulauan Riau 
berkembang dengan berdirinya Kesultanan 
Riau-Lingga. Kesultanan ini berasaskan 
Melayu Islam dan Islam sendiri dikenal 
setelah dibawa oleh pedagang dari Gujarat, 
India dan Arab.

Masa Kolonial sangat berpengaruh 

dalam sejarah Kepulauan 
Riau. Julukan Hawaii Van 
Lingga yang diberikan 
kepada pulau Penuba, 
penggunaan uang tersendiri 
bagi Kepulauan Riau, dan 
terbentuknya Karesidenan 
Riouw menjadi bukti 
pengaruh kuat para kolonial 
di Kepulauan Riau.

Setelah masa 
kemerdekaan, Kepulauan 
Riau bergabung dengan 
wilayah Kesultanan Siak di 
daratan Sumatera sehingga 
membentuk Provinsi Riau. 
Dahulunya, Kepulauan Riau 
juga menggunakan mata 
uang tersendiri bernama 
Uang Kepulauan Riau (KR). 
Namun secara perlahan, 

penggunaan mata uang ini dihentikan 
dan digantikan dengan mata uang Rupiah.

Setelah lama bergabung dengan Riau, 
Kepulauan Riau akhirnya memutuskan 
untuk memisahkan diri dengan membentuk 
Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi 
Kepulauan Riau (BP3KR). Perjuangan 
BP3KR akhirnya membuahkan hasil dengan 
pemekaran Provinsi Kepulauan Riau dari 
Provinsi Riau pada tanggal 24 September 
2002.

indonesia tourism forum
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Salah satu lokasi wisata yang sangat populer di Provinsi 
Kepulauan Riau yaitu Pulau Bintan. Pulau Bintan ini bisa 
dikatakan sebagai salah satu gerbang masuk para wisatawan 
dari mancanegara ke Indonesia. Hal ini membuat Pulau Bintan 
sangat potensial untuk mengembangkan sentra wisata belanja 
dan juga cross border tourism.

Masa depan pariwisata di Pulau Bintan memang bisa 
dikatakan sangat cerah, hal ini terbukti dengan meningkatnya 
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tiap tahunnya. 
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ini 
tentu saja merupakan angin surga untuk sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif di Pulau Bintan pada khususnya.

Selain memiliki potensi besar di bidang wisata bahari, 
Pulau Bintan juga menonjolkan wisata belanja, 
sejarah, budaya, edukasi dan juga wisata 
religi. Sebagaimana kita ketahui bahwa ke 
lima kategori ini merupakan paket lengkap 
untuk sebuah lokasi wisata yang mampu 
menarik minat wisatawan untuk berkunjung 
ke Pulau Bintan.

Jika Anda berkesempatan berkunjung ke 
Pulau Bintan ini, ada beberapa lokasi wisata 
lainnya yang wajib Anda kunjungi dan deretan 
destinasi wisata tersebut merupakan lokasi 
yang sangat diminati oleh para wisatawan 
dari mancanegara, karena memiliki keindahan 
alam yang luar biasa menakjubkan.

Lokasi wisata yang pertama yaitu Treasure 
Bay. Jika berbicara mengenai Pulau Bintan, 
destinasi wisata yang satu ini memang tidak 
pernah luput bahkan menjadi topik utama 

bagi wisatawan yang akan berkunjung 
ke Pulau Bintan.

Destinasi wisata yang menjadi 
primadona Pulau Bintan ini memiliki luas 
area sekitar 338 hektar dan 6,3 hektar 
dari luas tersebut merupakan area sebuah 
kolam renang yang merupakan kolam 
renang terbesar se-Asia Tenggara. Yang 
lebih menariknya lagi bahwa air kolam 
renang di Treasure Bay ini berasal dari 
air laut yang telah disuling. Lalu bagian 
tepi kolamnya yang dilapisi bahan fiber 
putih menjadikan kolam renang tersebut 
tampak seperti sebuah pantai.

Selanjutnya Anda juga harus mencoba 
berpetualang ke Pulau Penyengat. Sebuah 
pulau yang berlokasi tidak jauh dari Pulau 
Bintan ini dapat Anda akses menggunakan 
kapal feri. Meskipun merupakan pulau 
kecil, namun di Pulau Penyengat ini 

Anda akan menemukan sebuah destinasi religi yaitu Masjid 
Raya Sultan Riau.

Wisata lainnya di Pulau Penyengat yaitu Gedung Mesiu, 
Kompleks Makam Raja Abdurrahman, Kompleks Makam Raja 
Ali Haji dan juga Istana Kantor.

Tidak puas hanya menikmati wisata pantai dan juga wisata 
religi, Anda bisa berpindah ke destinasi lainnya seperti, Danau 
Biru Kawal yang pernah menjadi lokasi penambangan, Pantai 
Senggiling dengan suasana sekitarnya yang masih asri, tenang 
dan damai. Atau bisa juga ke Vihara Seribu Wajah dengan 
suasana seolah sedang berada di negeri tirai bambu.

Dan terakhir ada destinasi Desa Wisata Ekang dengan 
menawarkan sensasi pedesaan yang tentram, serta juga Bintan 
Mangrove yang terbentang sepanjang 6,8 km yang berada di 
Sungai Sebong.
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Hamparan pasir putih berhias popohonan kelapa yang 
menghijau di bibir pantai, memberikan kesan menakjubkan 
ketika Anda menjejakkan kaki secara langsung di sebuah 
pulau bernama Ranoh Island. Julukan “surga tersembunyi’ pun 
lantas disematkan untuk menggambarkan betapa indahnya 
pemandangan pulau yang berada di Kecamatan Galang Baru, 
Pulau Abang Batam, Provinsi Kepulauan Riau ini. 

Bagi Anda yang tinggal di Pulau Batam mungkin sudah 
terbiasa melihat kombinasi keindahan seperti ini, namun bagi 
orang-orang yang tinggal jauh dari Kota Batam, pasti akan 
merasa takjub dengan keindahan pantai serta alam sekitarnya 
yang begitu mempesona.

Selain menikmati pemandangan alam sambil bersantai di 
pinggir-pinggir pantai, Ranoh Island juga menawarkan aktivitas 
wisata lainnya seperti water sport yang bisa Anda 
gunakan untuk menunjang kegiatan wisata Anda.

Ranoh Island ini memang terbilang masih baru. 
Karena belum terlalu banyak wisatawan yang berkunjung 
ke sana, sehingga alam sekitarnya pun seolah belum 
tercemar sama sekali. Pantai yang bersih, air yang 
jernih, serta pepohonan yang tumbuh subur, semuanya 
masih terawat dengan sangat baik.

Di samping keindahan pantai dan view di 
sekelilingnya, pulau ini juga memiliki ombak yang 
landai serta air laut yang tenang dan jernih. Tak hanya 
itu, tempat ini juga menawarkan sensasi liburan yang 
tak biasa. seperti wisata camping mewah di pinggir 
pantai, atau yang biasa dikenal dengan istilah glamping 
yang merupakan singkatan dari glamorous camping.

Selain itu ada banyak aktivitas wisata menarik 
dan seru untuk mengisi momen liburan Anda. Di 

antaranya adalah, bersantai menikmati 
suasana pantai yang tenang dan sejuk, 
menjajal wahana water sports, berkeliling 
menggunakan perahu kano, bermain 
dan seru-seruan dengan banana boat, 
menantang adrenalin dengan bermain 
jetski, ocean rafting, water floating, flying 
fish, snorkeling, atau bahkan sekedar 
bermain di hamparan pasir putih di pinggir 
pantai.

Untuk mengunjungi Ranoh Island ini 
Anda bisa datang pada siang hari dari 
mulai pukul 12.00 WIB, hingga 24.00 
WIB. Jam buka tersebut berlaku untuk 
sejumlah wahana dan fasilitas berbayar. 
Sedangkan jika Anda datang untuk sekedar 
bermain di pinggir pantai dan berjemur, 
Anda bisa datang kapan saja. 

Fasilitas Wisata di Ranoh Island

Meski tidak selengkap dan semewah fasilitas di beberapa 
pantai yang ada di Pulau Batam, namun beberapa fasilitas di 
Ranoh Island ini terbilang cukup memadai. Terutama fasilitas 
glamorous camping yang menjadi alasan utama bagi para 
wisatawan berdatangan ke sini. 

Fasilitas lainnya seperti wahana water sports, mini bar, 
barbeque set, api unggun, hammock, bean bag, gazebo, spot 
foto instagramable, kursi berjemur, toilet, wahana bermain 
balon khusus anak-anak, restoran, dan juga speed boat.

Perlu diingat, bahwa untuk menikmati wahana dan fasilitas 
di atas, Anda perlu mengeluarkan biaya khusus. Kecuali jika 
Anda membeli paket wisata yang sudah include semua fasilitas 
dan wahana permainannya.

RANOH ISLAND
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Batu Lepe merupakan sebuah batu karang yang terletak 
di pinggir laut dengan bentuk yang datar dan ukuran seluas 
panggung yang dimanfaatkan sebagai fasilitas untuk pementasan. 
Karena keunikannya inilah maka Batu Lepe tersebut dijadikan 
sebagai obyek wisata oleh Pemerintah Daerah setempat. Buat 
para pecinta wisata bahari, Batu Lepe di Kabupaten Anambas, 
Provinsi Kepulaun Riau, merupakan destinasi wajib yang harus 
Anda masukan ke dalam bucket list.

Batu Lepe yang sekarang dijadikan ikon wisata laut kawasan 
tersebut secara resmi dibuka pemerintah Kabupaten Anambas 
yang bekerja sama dengan SKK Migas dan Medco EP Natuna, 
serta Premier Oil Natuna.

Menurut asal usul penamaannya, di kalangan 
masyarakat Siantan, dalam bahasa orang melayu di 
Anambas, batu datar itu disebut lepe. Batu Lepe ini 
memiliki arti batu datar dengan diameter 35 meter. 
Batu ini umumnya digunakan sebagai tempat duduk 
untuk menikmati hamparan laut lepas, bersenda 
gurau, dan berswafoto. 

Batu Lepe dapat menampung hingga 100 orang 
dewasa, dan dari Batu Lepe ini juga Anda dapat 
langsung melihat pemandangan Laut Natuna atau 
Cina Selatan, yang berbatasan dengan tiga negara 
yaitu Vietnam, Malaysia dan Singapura.

Selain itu, Anda juga dapat melihat jernihnya air 
laut dan jajaran pulau-pulau di Kabupaten Anambas, 
Kepulauan Riau, yang mencapai 229 pulau.

Selain wisata laut, Kepulauan Anambas juga 
memiliki potensi terumbu karang dan salah satu 
lokasi diving terbaik di dunia. Bahkan hampir setiap 

harinya, banyak wisatawan asing yang 
datang menggunakan yacht dan singgah 
di Kepulauan Anambas untuk berlibur.

Anambas juga memiliki potensi wisata 
budaya dan wisata sejarah pengungsi anak 
perahu Vietnam, yang kerap dikunjungi 
oleh wisatawan mancanegara. 

Lokasi dan Rute Menuju Batu Lepe

Batu Lepe salah satu objek wisata 
yang terkenal dengan nuansa romantisnya 
ini terletak di jl. H. Muhammad Siantan, 
Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, 
Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dari pusat kota, lokasi ini bisa ditempuh 
selama 7 menit saja menggunakan sepeda 
motor. Letaknya tak jauh dari Masjid Agung 
Baitul Ma’mur Anambas. 

Di Batu Lepe terdapat dua pendopo, 
yang bisa dipakai pengunjung untuk bersantai, dan menikmati 
camilan sembari merasakan suasana laut yang tenang.

Selain bisa menikmati sunset, di area wisata Batu Lepe juga 
tersedia tempat untuk pengunjung mengabadikan momen untuk 
berswafoto. Bagi kalian pencinta fotografi, Batu Lepe juga sangat 
pas dijadikan lokasi hunting foto. 

Untuk bisa menikmati semua keindahan yang disuguhkan 
di Batu Lepe ini, Anda tidak akan dipungut biaya sama sekali, 
alias gratis. 

Untuk jam operasionalnya juga tidak dibatasi, jadi Anda bisa 
datang kapan saja sesuai dengan jadwal liburan Anda.

BATU LEPE
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Pulau Bawah, Anambas sudah menjadi destinasi wisata 
bergengsi yang menawarkan wisata ecopark dengan pemandangan 
laut yang jernih dan biru, ada juga hutan yang lebat. Pulau 
Bawah juga menyediakan sejumlah aktivitas wisata yang penuh 
pertualangan dan akomodasi mewah yang menyenangkan. 

Pulau Bawah yang berada di wilayah Kepulauan Anambas 
ini terdiri dari enam pulau di dalamnya. Selain itu, terdapat pula 
sekitar tiga belas pantai, tiga laguna, dan lebih dari 100 hektar 
hutan hujan yang tumbuh rimbun.

Di sini Anda dapat menikmati sejumlah kegiatan wisata 
seperti snorkeling, hiking, kelas memasak, hingga workshop 
seputar kesehatan. Selain itu, kawasan resor juga merupakan 
area konservasi hijau yang memiliki 36 cagar 
alam yang bisa Anda jelajahi.

Tak ada salahnya juga Anda bertamu 
ke pulau-pulau di sekitar Pulau Bawah ini. 
Meski berada di pelosok yang jauh dari 
kota, di sini bahkan ada lapangan tenis dan 
lapangan voli.

Buat Anda yang hobi membaca, Anda 
tidak perlu khawatir, karena di Pulau Bawah 
sudah tersedia sebuah perpustakaan yang 
menyajikan banyak bacaan sesuai selera. 
Atau jika Anda menginginkan hal yang 
berbeda, Anda bisa melakukan board games, 
menikmati matahari terbenam dari Treetop 
Restaurant, hingga mengikuti kelas yoga, 
pilates, dan reiki.

Sebagai pulau pribadi, apapun bisa Anda 
lakukan di sini kecuali memancing atau 
menangkap ikan. Hal ini dilarang karena demi 

menjaga kelestarian alam dan hayati pulau.
Namun perlu Anda ketahui bahwa untuk 

menikmati semua fasilitas yang ada di Pulau 
Bawah ini, Anda harus siap merogoh kocek 
lebih dalam karena semua fasilitas yang 
ditawarkan merupakan fasilitas kelas atas 
yang lengkap dengan semua pelayanan 
yang serba eksklusif.

Rute Menuju Pulau Bawah

Jika Anda datang sendiri tanpa adanya 
rombongan yang dipandu oleh guide, 
Anda bisa datang ke Pulau Bawah ini 
dengan menggunakan jalur laut. Paling 
mudah ialah berangkat dari Pelabuhan 
Sri Bintanpura di Pulau Bintan. Dari sini 
Anda akan merapat di Ibu Kota Kabupaten 
Anambas yakni Tarempa. Kota ini terletak 
di Pulau Siantan. Untuk informasi jadwal 
keberangkatan kapal bisa Anda dapatkan 
di pelabuhan di Tanjungpinang. Perjalanan 

ini akan memakan waktu hingga 20 jam. Hal ini karena kapal 
rakyat ini harus singgah ke beberapa pelabuhan rakyat sehingga 
memakan waktu cukup lama.

Cara kedua yaitu lewat laut yang menggunakan kapal ferry 
dengan jadwal keberangkatannya setiap hari. Waktu perjalanan 
dari Tanjungpinang ke Tarempa lebih kurang 10 jam. Setibanya 
di Tarempa, kalian harus menyewa kapal yang akan membawa 
ke Pulau Bawah. Lama perjalanan antara 4 sampai 5 jam.

Jika menggunakan pesawat terbang, bisa memulainya dari 
Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang. Dengan pesawat 
perintis kalian akan dibawa terbang ke Bandara Matak. Dari 
Matak lalu naik kapal selama 45 menit agar sampai ke Tarempa.

PULAU BAWAH ANAMBAS
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Jembatan Barelang yang digagas oleh Presiden ketiga Republik 
Indonesia yaitu Bapak BJ. Habibie, merupakan sekumpulan jembatan 
yang menghubungkan pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Riau, 
yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, 
Pulau Galang dan Pulau Galang Baru di daerah Batam.

Nama Barelang itu sendiri merupakan singkatan dari tiga 
pulau yang dihubungkan oleh jembatan tersebut yakni Batam, 
Rempang dan Galang. Namun selain nama Barelang, ada juga 
dari masyarakat setempat yang menyebutnya dengan nama 
“Jembatan Habibie” sebagai bentuk penghargaan atas jasa beliau 
dalam mengembangkan pulau Batam sebagai pulau industri 
serta mempelopori pembangunan jembatan ini.

Jembatan yang termasuk jenis 
jembatan cable stayed ini, merupakan 
jembatan pertama dari 6 jembatan 
yang menghubungkan Pulau Batam 
dengan pulau-pulau disekelilingnya. 
Dengan bentuknya yang unik, Jembatan 
yang dinobatkan sebagai jembatan 
terpanjang di region Sumatera ini sering 
disebut-sebut mirip dengan Golden 
San Fransisko USA.

Dengan segala bentuk 
kemegahannya, Jembatan Barelang 
dijadikan sebagai ikon Kota Batam 
yang sangat populer, khususnya bagi 
masyarakat Kepulauan Riau. Jembatan 
ini selalu ramai dikunjungi oleh para 
wisatawan yang datang ke Kota Batam 
bahkan hingga malam hari pun tetap 
ramai pengunjung, karena lampu-lampu 

yang terpasang di jembatan tersebut 
memberikan kesan estetik sehingga menjadi 
pemandangan Indah bagi setiap para 
pengunjung yang datang.

Jembatan Barelang juga merupakan 
pilot project berteknologi tinggi yang 
melibatkan ratusan insinyur Indonesia 
tanpa campur tangan dari tenaga ahli luar 
negeri. Tujuan dibangunnya Jembatan 
Barelang yaitu untuk memperluas wilayah 
kerja Otorita Batam. Jembatan dengan 
panjang mencapai 2.264 meter ini menyedot 
anggaran sebesar Rp400 Miliar selama 
enam tahun (1992–1998) pembangunannya.

Adapun deretan dari enam jembatan 
yang menghubungkan jalur Trans Barelang 
yang membentang sepanjang 54 km yaitu 
pertama Jembatan Tengku Fisabilillah 
yang disebut juga sebagai Jembatan I 
atau lebih populer dengan nama Jembatan 
Barelang itu sendiri. Yang mana jembatan 
ini merupakan yang terbesar dan terpanjang 

dari lima jembatan lainnya.
Selanjutnya ada juga Jembatan Nara Singa atau disebut 

dengan nama lain sebagai Jembatan II. Untuk Jembatan III, ada 
lagi namanya Jembatan Raja Ali Haji. Jembatan ke-IV adalah 
Jembatan Sultan Zainal Abidin. Seterusnya ada Jembatan Tuanku 
Tambusai yang disebut sebagai Jembatan V. Dan terakhir ada 
Jembatan Raja Kecik atau Jembatan VI.

Di antara enam jembatan tersebut, Jembatan Barelang 
menjadi lambang kegiatan pembangunan Kota Batam yang 
menjembatani kemajuan perdagangan, industri, pariwisata 
dan alih kapal.

BARELANG BRIDGE, BATAM
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Destinasi wisata lainnya yang bisa 
menjadi pilihan lokasi berwisata Anda 
yaitu Mubut Island. Area Mubut Island 
ini memang tidak terlalu luas, bahkan 
sebagian besar tertutupi oleh hutan 
bakau. Pulau ini masih dikekola secara 
pribadi oleh masyarakat setempat. Namun 
pengelolaannya cukup bagus, hal ini terlihat 
dari pantainya yang bersih dan tertata rapi. 
Disediakan tempat sampah di banyak titik 
dan juga ada beberapa petugas yang selalu 
siap siaga mengawasi para pengunjung 
yang berenang.

Perjalanan ke Mubut Island dimulai dari 
pelabuhan yang menyediakan penyewaan 
kapal dan sekaligus sebagai loket pembelian 
tiket masuk ke kawasan Mubut Island ini. 
Perjalanan Anda dari pelabuhan Sembulang 
ke Mubut Island membutuhkan waktu 
sekitar 15 menit.

Perlu Anda ketahui bahwa kapal yang 
akan Anda naiki ini bukanlah kapal besar 
melainkan hanya kapal pancung atau 
pompong. Jadi bagi Anda yang datang 
bersama keluarga, jika membawa anak-anak 
atau lansia, tentu harus sangat berhati-hati. 
Selain kapalnya yang kecil, hal lainnya 
yang juga harus dipertimbangkan ketika 
membawa lansia atau anak-anak adalah 
ketika naik dan turun kapal, karena posisi 

kapal yang sedikit berjarak dari dermaga.  
Tapi tentu saja perjalanan Anda yang 

penuh effort itu akan terbayar ketika kapal 
sudah mendekati dermaga Mubud Island. 
Dari sini Anda sudah bisa menyaksikan 
suasana pantai yang penuh warna-warni 
seperti halnya nuansa pantai di Hawaii.

Untuk menikmati keindahan alam 
sekitar Mubut Island ini Anda bisa menggelar 
tikar untuk bersantai. Tersedia juga pondok-
pondok kecil yang bisa disewa seharian 
hanya dengan satu kali bayar saja. 

Bagi Anda yang berencana menginap 

di Mubut Island ini, juga sudah tersedia 
penginapan dengan harga yang cukup 
terjangkau. Alternatif lainnya Anda juga 
bisa menginap di pondokan yang Anda 
sewa hanya dengan cara membawa tenda 
sendiri dan juga sleeping bag. 

Di sini juga sudah tersedia fasilitas 
lainnya seperti kamar mandi, toilet, musholla, 
dan warung-warung kecil. Namun sebaiknya 
untuk bekal makan Anda membawa sendiri 
dari rumah, karena di sini belum tersedia 
banyak menu makanan, sehingga Anda 
tidak punya banyak pilihan untuk menikmati 
sajian makan Anda.

Rute Menuju Mubut Island

Untuk bisa sampai di Mubut Island ini, 
Anda harus menyeberang terlebih dahulu 
dari pelabuhan Sembulang. Dari pusat Kota 
Batam menuju ke pelabuhan ini butuh 
waktu sekitar 1,5-2 jam perjalanan. Jalan 
masuk ke pelabuhan ini berada di antara 
jembatan IV dan jembatan V.

Jadi dari jembatan IV, lanjutkan terus 
perjalanan menuju ke jembatan V. Nanti 
sekitar kurang lebih 500 m sebelum 
jembatan V, Anda akan menemui sebuah 
gapura di sisi kiri jalan. Ada petunjuk jalan 
bertuliskan “Sembulang”. Setelah masuk 
ke gapura tersebut, Anda hanya perlu 
mengikuti jalan tersebut sampai mentok. 
Setelah itu Anda akan bertemu dengan 
pelabuhan kecil yang bertuliskan “Wisata 
Pulau Mubut Darat”. 

MUBUT ISLAND
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Nuansa Timur Tengah juga bisa Anda rasakan di salah satu 
destinasi wisata di Kepulauan Riau ini. Namanya Gurun Pasir 
Telaga Biru. Berada di lokasi ini, membuat Anda merasakan seolah 
sedang berada di gurun pasir Timur Tengah.

Di sini Anda bisa menyaksikan hamparan pasir putih serta juga 
telaga berwarna biru yang mirip dengan sebuah oase. Dengan 
terik mataharinya yang menyengat, nuansa Timur Tengah juga 
terasa semakin kental.

Area Gurun Pasir Telaga Biru ini sebelumnya merupakan 
lokasi penambangan pasir bauksit yang kemudian diekspor ke 
Singapura. Ini terjadi sekitar tahun 1980-an. Lalu penambangan 
tersebut dihentikan pada masa Orde Baru pemerintahan Presiden 
Soeharto.

Setelah aktivitas penambangan dihentikan, lokasi ini terbengkalai 
selama puluhan tahun. Pasir-pasir tersebut mengeras layaknya 
batu karang dan cekungan-cekungan bekas galian tersebut lalu 
terisi air hujan yang lama kelamaan membentuk sebuah telaga 
air berwarna biru.

 Untuk sampai ke lokasi ini, Anda akan disuguhi panorama 
hutan, kebun karet, hingga rawa-rawa di sepanjang perjalanan 
Anda. Sebuah perjalanan yang sangat menakjubkan dan ketika 
sampai di lokasi Gurun Pasir Telaga Biru, Anda akan disambut 
dengan hamparan pasir putih seluas 6.000 hektar.

Di sini Anda tidak perlu membayar biaya tiket masuk. Jika 
Anda membawa kendaraan pribadi, cukup dengan membayar 
biaya parkir saja Anda sudah bisa menikmati keindahan yang 
ditawarkan Gurun Pasir Telaga Biru ini.

Lokasi ini selalu ramai dikunjungi wisatawan terlebih di saat 
akhir pekan. Tidak hanya wisatawan dari lokal saja, namun juga 
wisatawan dari luar kota dan mancanegara.

Mayoritasnya pengunjung yang 
datang ke lokasi ini untuk mencari spot 
foto bagus dan mengabadikan momen 
berwisata mereka. Terlebih di sini juga 
sudah disediakan banyak properti untuk 
menambah unik hasil foto Anda. Anda bisa 
mengambil gambar di spot-spot seperti 
ayunan, boneka unta, hiasan bambu dan 
juga arena memanah.

Tapi perlu Anda ketahui bahwa spot-
spot foto tersebut merupakan spot foto 
berbayar. Jadi Anda harus menyiapkan 
uang sebelum bisa mengambil gambar di 
sana. Kisaran harganya cukup murah dan 
dijamin tidak menguras isi kantong Anda.

Selain itu Anda juga bisa menaiki 
perahu bebek dan perahu kano untuk 
bisa mengambil gambar di tenagh-tengah 
telaga.

Disarankan bagi setiap pengunjung 
yang datang untuk memakai pelindung 

kepala seperti topi dan lainnya. Selain itu Anda juga perlu 
menyiapkan kacamata karena terik matahari di lokasi ini memang 
benar-benar menyengat ketika siang hari.

Rute Menuju Gurun Telaga Biru
Gurun Pasir Telaga Biru ini tepatnya berada di Dusun Busung, 

Kecamatan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan 
Riau. Letaknya sekitar 57 km dari Bandara Internasional Raja Haji 
Fisabilillah di Kota Tanjungpinang dan juga dari Pelabuhan Tanjung 
Pinang. Dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan.

Sementara itu jika Anda memulai perjalanan dari Pelabuhan 
Tanjun Uban, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 17 km 
saja dengan estimasi waktu tempuh sekitar 15-20 menit saja.

GURUN PASIR TELAGA BIRU
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Para pecinta olahraga golf pastinya 
sudah tidak asing lagi ketika mendengar 
Canadian Open yang merupakan salah 
satu ajang tahunan bergengsi yang diikuti 
oleh pemain golf terkenal di seluruh dunia. 
Bahkan ketika menonton pertandingan 
tersebut melalui jaringan TV kabel, Anda 
pasti akan merasa takjub dengan keindahan 
tempat yang digunakan pada turnamen 
tersebut. Bahkan sebagian orang tidak 
puas dengan hanya merasa takjub saja 
namun juga muncul keinginan untuk bisa 
mendatangi langsung lokasi tersebut dan 
menikmati keindahannya dari dekat.

Jika Anda adalah salah satu dari 
orang tersebut, maka Anda tidak perlu 
berandai-andai lagi, karena Anda bisa 
menikmati secara langsung lapangan golf 
kelas internasional yang ada di Kepulauan 
Riau yaitu Padang Golf Palm Spring.

Selain memang sudah berstandar 
internasional, pemandangan di sekitar 
Padang Golf Palm Spring ini juga sangat 
indah karena berada tepat di pinggir pantai 
yang masih asri dengan air lautnya yang 
berwarna biru jernih. Pesona alam ini tentu 
saja menjadi daya tarik utama bagi para 
pengunjung atau wisatawan sehingga 
betah berlama-lama berada di lokasi ini.

Padang Golf Palm Springs ini tepatnya 
berada di daerah Nongsa, sebelah timur 
laut Pulau Batam, Provinsi Kepulauan 

Riau. Selain asrinya padang golf, di sini 
Anda juga akan disuguhi pemandangan 
pantai yang sangat indah.

Lapangan golf ini sebenarnya sudah 
ada sejak lama. Pada tahap awal, di tahun 
1989, 9 hole pertama dibuka dengan nama 
Talvas Golf & Country Club yang sekaligus 
langsung menjadi golf resort premium yang 
ada di Batam. Kemudian tiga belas tahun 
kemudian, tepatnya di tahun 2002 lapangan 
golf tersebut mengalami perombakan total 
karena mengikuti standar internasional 
dan berkembang menjadi 27 hole dengan 

nama Palm Springs Golf & Beach Resort.
Lapangan ini terdiri dari 3 course, yaitu 

Palm Course, Resort Course, serta Island 
Course, yang ketiganya didesain langsung 
secara profesional oleh Larry Nelson dan 
IMG (International Management Group). 

Fasilitas wisata yang disediakan di 
Padang Golf Palm Spring ini terbilang 
sangat lengkap. Terdapat 18 bay driving 
range dengan practice green ditambah 2 
hole tambahan untuk para pemula yang 
berlatih dibantu dengan instruktur. 

Anda sudah bisa bermain golf sembari 
menikmati keindahan alam di Padang 
Golf Palm Springs mulai dari pukul 06.00 
WIB sampai dengan 18.00 WIB. Kabar 
baiknya lagi, tempat ini buka setiap hari. 
Tidak hanya itu, bagi Anda yang sudah 
menjadi member, pada akhir pekan Anda 
akan mendapatkan harga khusus yang 
jauh lebih murah. 

Akses Menuju Padang Golf Palm Springs
Padang Golf Palm Springs dapat dicapai 

dengan mudah, hanya butuh menaiki 
kapal ferry untuk dapat menyeberang 
dari Singapura ke Batam dengan estimasi 
waktu selama kurang lebih 30 menit. Akses 
lain yang dapat Anda pilih yaitu dengan 
mobil pribadi atau transportasi darat 
lainnya dari Bandar Udara Hang Nadim 
menuju pusat kota Batam dengan waktu 
tempuh yang sama.

PADANG GOLF PALM SPRINGS  
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I
ndonesia yang terkenal dengan 
negara kepulauan, memang 
memiliki banyak pulau-pulau kecil 
nan cantik yang dijuluki sebagai 
surga tersembunyi. Salah satu dari 

ribuan pulau tersebut adalah Pulau Weh 
yang lokasinya berada di barat laut 
Pulau Sumatera. Awalnya Pulau Weh 
ini terhubung langsung dengan Pulau 
Sumatera, namun karena meletusnya 
gunung berapi pada zaman pleistosen, 
akhirnya pulau ini terpisah dari Pulau 
Sumatera.

Salah satu hal yang berkaitan 
erat dan tidak bisa dipisahkan ketika 
kita berbicara tentang Pulau Weh yaitu 
“Iboih”. Biasanya orang-orang yang 
datang ke Pulau Weh ini mayoritas dari 
mereka pasti akan bertanya tentang 
keberadaan Iboih.

Iboih itu sendiri merupakan nama 
sebuah pantai yang berada di Pulau 
Weh, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pantai 
ini terkenal memiliki pemandangan yang 
memukau dengan pasir putihnya dan 

air yang sangat jernih. Bahkan dengan 
mata telanjang pun Anda bisa melihat 
keindahan bawah lautnya yang sangat 
memukau. Pantai yang bernama asli 
“Teupin Layeu” ini, selalu menjadi 
tujuan utama yang dikunjungi oleh 
para wisatawan domestik maupun 
mancanegara ketika datang ke Sabang. 
Karena selain pesona hamparan pasir 
putih dan air yang jernih, pemandangan 
Pantai Iboih juga dipercantik dengan 
hijaunya hutan yang berada di sekitar 
pantai.

Pantai Iboih yang berada dalam 
Kawasan pulau terluar Indonesia ini 
sebenarnya merupakan sebuah 
pelabuhan yang digunakan masyarakat 
untuk menuju ke Pulau Rubiah, yaitu 
sebuah pulau yang terkenal memiliki 
taman laut dengan luas sekitar 2.600 
hektar yang penuh dengan biota laut 
dan spesies langka. Namun selain 
dimanfaatkan sebagai pelabuhan, 
rupanya para wisatawan yang datang 
malah takjub dengan keindahannya 

sehingga dijadikan sebagai salah satu 
obyek wisata di Pulau Weh tersebut.

Selain Pulau Weh itu sendiri, 
Pantai Iboih juga termasuk salah satu 
destinasi wisata bahari yang populer 
di Sabang. Akses menuju lokasinya 
terbilang mudah sehingga menjadikan 
Pantai Iboih ini selalu ramai pengunjung 
terutama saat akhir pekan.

Lokasi tepatnya Pantai Iboih ini 
yaitu di bagian barat Pulau Sabang 
atau sekitar 20 km dari pusat Kota 
Sabang. Sedangkan jika Anda datang 
dari Pelabuhan Balohan Sabang, maka 
Anda akan memerlukan waktu tempuh 
sekitar 40 menit perjalanan untuk bisa 
sampai di Pantai Iboih.

Pantai Iboih juga merupakan 
lokasi yang tepat bagi Anda yang 
suka melakukan kegiatan snorkeling 
dan diving karena di sini Anda akan 
melihat berbagai macam jenis ikan laut 
yang berwarna-warni dan berenang 
bersamanya.

Pantai Iboih Sabang
A Piece of Heaven



Fasilitas Wisata Pantai Iboih 

Selain itu fasilitas wisata di Pantai Iboih 
juga terbilang cukup lengkap, sehingga 
Anda tidak perlu khawatir menghabiskan 
waktu di sana bahkan jika Anda berencana 
untuk menginap pun juga sudah tersedia 
beberapa bungalow di lereng-lereng bukit 
dengan view menghadap ke laut.

Fasilitas akomodasi di Pantai Iboih ini 
juga terbilang lengkap. Terdapat beberapa 
restoran dan juga toko oleh-oleh. Jadi 
pastikan Anda mencicipi kuliner khas 
Sabang yang sangat terkenal yaitu sate 
gurita. Sate gurita disajikan dengan 
bumbu kacang, bumbu kecap atau ada 
juga dengan bumbu padang. Setelah 
puas mencicipi makanan khas Sabang, 
sempatkan juga membeli oleh-oleh atau 
souvenir sebagai kenang-kenangan dan 
bukti bahwa Anda pernah datang ke 
Sabang dan lebih spesifiknya Pantai Iboih 
ini.

Selain fasilitas akomodasi, bagi Anda 
yang ingin melakukan aktivitas snorkeling 
dan diving, Anda pun bisa menyewa 
semua perlengkapannya di sini tanpa 
perlu repot membawanya dari rumah. 
Karena di sini sudah tersedia tempat 
penyewaan semua peralatan menyelam. 

Anda juga tidak perlu khawatir 
jika belum pernah melakukan aktivitas 
snorkeling sebelumnya, karena di sini 
sudah ada instruktur yang akan memandu 
Anda ketika menyelam ke bawah laut.

Aktivitas Wisata Di Pantai Iboih

Lebih spesifik lagi, aktivitas wisata 
yang umumnya dilakukan wisatawan di 
Pantai Iboih di antaranya adalah;

Menikmati Keindahan Pasir Putih dan 
Bungalow

Area di sekitar Pantai Iboih ini 
merupakan area yang berbukit. Sehingga 
ketika Anda berjalan di sepanjang bibir 
pantai hingga melewati beberapa 
bungalow akan membuat Anda 
merasakan seperti sedang berpetualang 
di alam bebas dengan jalur yang akan 
Anda tempuh cukup menguras energi. 

Kondisi jalan yang berbatu dan dibuatkan 
menjadi beberapa anak tangga dengan 
pepohonan rindang di kiri-kanan jalan. 

Berenang di Pantai Iboih

Jika Anda tidak puas dengan hanya 
sekedar berjalan menelusuri seluk beluk 
jalanan di sepanjang Pantai Iboih, Anda 
pun dapat melakukan aktivitas lainnya 
seperti berenang misalnya. Kegiatan 
ini memang merupakan suatu hal yang 
lumrah ketika berwisata ke pantai, namun 
di Pantai Iboih ini setelah berenang, basah-
basahan, dan biasanya akan menyebabkan 
Anda merasa lapar, maka Anda bisa 
langsung menikmati kuliner pinggir pantai 
yang dijamin akan menggugah selera 
Anda. Terutama makanan khas Sabang 
yaitu sate gurita.

Snorkeling dan Diving

Aktivitas snorkeling dan diving 
biasanya lebih digemari oleh wisatawan 
asing. Selain menyelam di perairan Pantai 
Iboih, biasanya mereka akan melanjutkan 
kegiatan tersebut di Taman Laut Rubiah 
dan Pulau Seulako yang lokasinya tidak 
jauh dari Pantai Iboih. Namun demikian, 
Anda pun bisa melakukan kegiatan serupa 
bahkan juga ikut berjemur di pinggir 
pantai seperti apa yang wisatawan asing 
lakukan. Selain suasana di sini cukup 
tenang untuk bersantai, sambil berjemur 
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Anda juga akan merasakan sapuan angin 
sepoi-sepoi yang membuat pengalaman 
liburan anda semakin menyenangkan.

Menikmati Pemandangan Bawah Laut 
dengan Boat Kaca

Alternatif lain untuk bisa menyam-
bangi keindahan bawah laut tanpa 
perlu menyelam dan basah-basahan 
yaitu dengan melakukan short trip 
menggunakan boat kaca. Dari dalam 
boat ini Anda sudah bisa menyaksikan 
pemandangan bawah laut dengan 
beragam spesiesnya yang akan membuat 
Anda takjub.  

Melihat Matahari Terbit 

Jika Anda datang dan menginap, 
maka Anda akan berkesempatan melihat 
pemandangan menakjubkan di pagi 
hari, saat-saat di mana matahari mulau 
merangkak naik menghangatkan bumi. 
Pantai Iboih merupakan salah satu spot 
sunrise terbaik di Sabang. Pemandangan 
ini bisa Anda saksikan dari bungalow 
tempat Anda menginap dengan ditemani 
secangkir kopi hangat di pagi hari.

Bersantai di Kamar Penginapan

Tidak semua orang yang berwisata 
ke pantai ingin menghabiskan waktunya 

bermain di atas pasir-pasir putih dan 
ombak-ombak kecil yang datang dan 
pergi silih berganti. Ada juga sebagian 
orang yang memilih untuk bersantai di 
penginapan dan cukup dengan menikmati 
keindahan laut dari kejauhan tanpa harus 
bersentuhan dengan air laut. Jika Anda 
salah satu dari orang tersebut, Anda bisa 
melakukannya di Pantai Iboih ini. 

Di sini Anda cukup bersantai di teras 
atau balkon bungalow yang Anda tempati, 
seraya melepas pandang jauh ke tengah-
tengah laut dan menyaksikan aktivitas 
para pengunjung lain yang bermain di 
pinggir pantai. 

Berbelanja Souvenir

Sebelum pulang, pastikan Anda 
menyempatkan diri berbelanja souvenir 
atau oleh-oleh untuk dibawa pulang. 
Selain untuk diberikan kepada keluarga di 
rumah, membeli oleh-oleh di lokasi wisata 
artinya Anda juga sudah ikut membantu 
ekonomi para pelaku UMKM daerah 
setempat. Ada beragam produk kerajinan 
tangan yang bisa Anda beli. Mulai dari 
gelang-gelang kayu, gantungan kunci 
hingga pakaian pun juga tersedia di sana. 

Akses Menuju Pantai Iboih, Sabang

Jika anda berencana untuk mengun-
jungi Pantai Iboih, Anda bisa memulai 

perjalanan dari Bandara Sultan Iskandar 
Muda atau Terminal Batoh. Ini tentu saja 
bagi Anda yang datang dari luar Provinsi 
Aceh. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda 
Anda bisa memesan transportasi umum 
menuju ke Pelabuhan Ulee Lheue atau 
Anda pun bisa memilih alternatif lain 
seperti rental mobil misalnya.

Dari Pelabuhan Ulee Lheue, Anda 
bisa memesan tiket kapal menuju ke 
Sabang. Ada dua jenis kapal yang bisa 
Anda gunakan, yaitu kapal cepat dengan 
durasi perjalanan sekitar 45 menit dan 
kapal lambat dengan durasi perjalanan 
sekitar 1 jam 45 menit.

Ketika Anda sampai di Pelabuhan 
Balohan Sabang, Anda bisa menaiki 
transportasi umum atau bisa juga memilih 
untuk rental mobil. Perjalanan menuju ke 
Pantai Iboih akan Anda tempuh sekitar 45 
menit dari Pelabuhan Balohan.
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Melon di 
Desa Kebon 
Ayu ini, memang 
terlihat lebih segar 
dan menggiurkan. 
Bagian luar berwarna kuning 
cerah dan dagingnya pun ternyata 
cukup tebal. Bercitarasa manis dan 
aromanya pun juga harum.

Buah melon di Agrowisata Golden 
Melon ini, diklaim berbeda dengan buah 
melon pada umumnya. Selain memiliki 
aroma yang harum, buah melon di sini 
juga kaya akan berbagai macam vitamin. 
Kandungan air pada golden melon juga 
cukup banyak, sehingga bisa dikonsumsi 
sebagai pelepas dahaga.

Pihak pengelola di sini juga 
menjelaskan bahwa proses menanam 
golden melon tidak sembarangan. Butuh 
perlakuan khusus agar menghasilkan buah 
melon dengan citarasa manis dan bertekstur 
bagus. Kebun golden melon menerapkan 
konsep penanaman hidroponik green 
house, yang salah satu kelebihanya adalah 
meminimalisir hama, sehingga tidak perlu 
menggunakan zat kimia. Kelebihan lainnya 
adalah penanaman secara hidroponik ini 
juga mampu menghasilkan buah melon 
dengan rasa lebih manis daripada buah 
melon yang ditanam di alam terbuka.

Untuk bisa masuk ke area 
Agrowisata Golden Melon ini, pengunjung 
tidak dikenakan biaya tiket masuk. Cukup 
membeli melon dengan harga yang sudah 
ditetapkan oleh pihak pengelola. Selain itu, 
pihak pengelola juga sudah menyediakan 

gunting dan wadah untuk menyimpan 
buah melon yang sudah dipetik.

Selain merasakan sensasi memetik 
melon secara langsung, pengujung juga 
bisa menikmati aneka hidangan tradisional 
yang disiapkan di area agrowisata tersebut. 
Makanan seperti pelecing, sate jamur, kue 
lupis dan aneka jajanan tradisional hingga 
minuman segar, semuanya sudah tersedia 
di area Agrowisata Golden Melon, Lombok 
Barat ini.

Lombok Barat yang terkenal dengan 
berbagai jenis wisata alam mulai dari 
pegunungan, air terjun, pantai, serta hutan 
yang tersebar di berbagai arah mulai dari 
utara, timur laut dan tenggara, selatan dan 
barat laut, ternyata juga memiliki potensi 
agrowisata yang cukup menjanjikan yaitu 
Agrowisata Golden Melon yang berada 
di Desa Kebon Ayu yang jaraknya sekitar 
30 menit perjalanan dari Kota Mataram 
dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Pada awalnya Desa Wisata Kebon 
Ayu yang letaknya di dekat Kota Gerung 
yang merupakan Ibukota Kabupaten 
Lombok Barat ini, lebih populer dengan 
jembatan gantung peninggalan Belanda 
dan wisata sungai. Wisatawan yang datang 
ke daerah ini pun juga sebagian besar 
untuk menikmati kuliner tradisional sambil 
menonton atraksi adu ketangkasan peresean 
atau pertarungan antara dua lelaki yang 
bersenjatakan tongkat rotan dan berperisai 
kulit kerbau yang tebal dan keras.

Namun kini para wisatawan 
yang datang ke Desa Wisata Kebon Ayu 
memiliki alternatif lain yaitu berkunjung ke 
Agrowisata Golden Melon sembari bersantai 
dan bahkan bisa memetik melon sendiri 
serta menyantapnya dalam keadaan segar.

Selain untuk menikmati buah melon 
segar berwarna kuning cerah keemasan, 
banyak juga anak muda yang datang hanya 
sekedar untuk mengabadikan momen 
melalui kamera smartphone mereka. 
Hasil fotonya pun cukup unik dengan 
latar belakang perkebunan melon atau 
ada juga yang mengambil gambar pada 
saat memetik buah melon dari tangkainya.

Dilihat dari warnanya, melon 
dari perkebunan Agrowisata Golden 

AGROWISATA 
GOLDEN MELON 
LOMBOK BARAT

sumber foto :insidelombok.id
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Agrowisata Kebun Nanas yang 
berlokasi di Desa Tangkit Baru, Kecamatan 
Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, 
akhir-akhir ini cukup mencuri perhatian 
publik. Berada dalam wilayah Provinsi Jambi, 
dengan luas area sekitar 200 hektar itu, 
Agrowisata Kebun Nanas menghijau sejauh 
mata memandang dengan buahnya yang 
berwarna kuning bermunculan di antara 
kepungan daunnya yang berduri. Hampir 
setiap hari ratusan ribu buah nanas dipanen 
di kebun bertanah gambut ini. Mulai dari 
nanas muda yang masih berwarna hijau, 
sampai dengan nanas yang sudah masak 
yang berwarna kuning.

Desa Tangkit Baru yang mayoritas 
didiami oleh orang-orang dari Suku Bugis, 
Makassar ini, merupakan daerah penghasil 
nanas terbesar di Provinsi Jambi. Pada 
awalnya perkebunan nanas ini hanya 
dimanfaatkan oleh petani untuk bertanam 
nanas saja, namun kemudian muncul ide 
dari warga dan Aparatur Desa setempat 
untuk menjadikan kawasan Desa Tangkit 
Baru tersebut sebagai kawasan wisata 
dengan konsep wisata agro.

Sebagaimana konsep agrowisata 
pada umumnya, perkebunan nanas tersebut 
tidak lagi hanya sekedar lokasi yang 

dijadikan 
l a h a n 

pertanian 
dan perkebunan, 

melainkan juga me-
nawarkan wisata edukasi 

kepada para pengunjung 
tentang bagaimana membudidayakan 

nanas serta juga membuat olahan berbagai 
macam makanan berbahan dasar dari 
buah nanas.

Setelah resmi menjadi lokasi 
agrowisata, Desa Tangkit Baru ini menjadi 
salah satu obyek wisata pilihan bagi 
wisatawan yang datang ke Kabupaten 
Muaro Jambi. Tidak hanya dari kalangan 
anak muda, namun juga para orang tua 
yang datang bersama keluarga dan anak-
anak ramai berdatangan ke Agrowisata 
Kebun Nanas Tangkit Baru ini. Di sini 
pengunjung juga bisa bersantai seraya 
menikmati hamparan perkebunan nanas.

Tersedia juga jalur sepeda bagi 
Anda yang tidak ingin capek jalan kaki 
ketika mengelilingi area perkebunan nanas. 
Anda juga bisa belajar cara budidaya nanas 
hingga memetik nanas secara langsung lalu 
menikmatinya sambil bersantai di pondok-
pondok kecil yang sudah disediakan.

Hal lainnya yang menarik perhatian 
di area Agrowisata Kebun Nanas ini adalah, 
ketika memasuki wilayah Desa Tangkit 
Baru, Anda akan melihat tumpukan buah 
nanas yang menguning di depan rumah 
penduduk yang tinggal di sekitar wilayah 
tersebut. 

Buah nanas yang dihasilkan 
dari perkebunan nanas di sini, selain 

didistribusikan ke luar daerah juga diolah 
menjadi beberapa jenis makanan lainnya 
seperti dodol, selai, kue kering, nanas 
goreng, keripik, hingga manisan dan olahan 
lainnya. Olahan-olahan nanas tersebut 
bisa Anda dapatkan di lokasi Agrowisata 
Kebun Nanas dan biasanya dijadikan 
oleh-oleh yang dibawa pulang oleh setiap 
pengunjung yang datang.

Lokasi Agrowisata Kebun Nanas 
Tangkit Baru ini sangat strategis karena 
berbatasan langsung dengan wilayah Kota 
Jambi. Sehingga akses menuju lokasinya 
pun cukup mudah. Dari Ibukota Kota 
Jambi, Anda hanya perlu menempuh 
jarak sekitar 11 km untuk sampai ke lokasi 
Agrowisata Kebun Nanas dengan waktu 
tempuh sekitar 15-20 menit perjalanan.

Bagi Anda yang belum pernah ke 
lokasi agrowisata ini, Anda bahkan tidak 
perlu menyewa jasa guide, cukup mengikuti 
petunjuk google maps saja, karena akses 
jalan yang dilalui merupakan jalan lurus. 
Sebelum masuk ke area perkebunan nanas, 
Anda akan melihat sebuah tugu bergambar 
buah nanas yang berdiri di tengah jalan. 
Dari sini Anda sudah menemukan gapura 
masuk menuju Agrowisata Kebun Nanas.

AGROWISATA 
KEBUN NANAS 
TANGKIT BARU 

MUARO JAMBI

sumber foto : www.minews.id
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s e p e r t i , 
infocus, ruang 
rapat, sound 
system, tenda pleton, 
kursi, aula semi outdoor 
serta keamanan 24 jam.

Untuk dapat menikmati semua 
fasilitas yang ditawarkan, pihak pengelola 
sudah menyediakan beberapa pilihan 
paket wisata di antaranya adalah, paket 
One Day Trip, di mana program ini hanya 
untuk kegiatan wisata selama satu hari saja. 

Ada juga Paket Menginap. Ini 
merupakan salah satu pilihan paket terbaik 
karena Anda bisa menikmati lebih banyak 
fasilitas dan wahana-wahana permainan 
dibandingkan dengan hanya berwisata 
satu hari saja. Paket menginap ini biasanya 
lebih sering dipakai oleh perusahaan, 
acara sekolah atau organisasi. Kedatangan 
mereka pun biasanya juga dalam rangka 
gathering dan kegiatan serupa lainnya.

Selain paket 
menginap, ada juga 
Paket Outbound 2H1M. 
Sesuai dengan nama 
paketnya, kegiatan 
yang dilakukan 
dengan pilihan Paket 
Outbound 2H1M ini 
adalah kegiatan wisata 
yang lebih banyak 
melakukan latihan fisik 
dan mental. Namun 
di samping itu tentu 
juga terselip kegiatan-
kegitan seru lainnya 

yang bertujuan mengasah intelegensia 
para peserta. 

Terakhir adalah Paket Camping. 
Paket ini menawarkan kegiatan wisata 
untuk sekolah dan kampus yang akan 
mengadakan kegiatan selama camping. 
Dalam paket camping ini peserta diberikan 
kesempatan berinteraksi dengan alam dan 
juga berkemah pada malam hari. 

Rute menuju ke lokasi agrowisata 
Villa Hambalang Sentul sangat mudah 
dijangkau. Hanya 45 menit dari pusat 
Kota Jakarta atau sekitar 15-25 menit dari 
Bogor dan sekitarnya. 

Saat ini para orangtua sudah banyak 
yang sadar bahwa mengajak anak-anak 
ke lokasi wisata bukan hanya sekedar 
menghabiskan waktu bermain dengan 
wahana-wahana permainan yang disediakan 
di area wisata tersebut, melainkan hal 
itu harus dimanfaatkan menjadi sarana 
edukasi anak semenjak dini, sehingga 
ketika berkunjung ke lokasi wisata, anak-
anak tidak hanya sekedar menghabiskan 
waktu untuk bermain, tapi juga mendapat 
wawasan dan pengetahuan tentang apa 
yang ia lihat dan lakukan.

Salah satu lokasi wisata yang 
ramah anak serta cocok sebagai sarana 
edukasi yaitu Villa Bukit Hambalang yang 
menyediakan berbagai fasilitas outbond 
serta terdapat juga beberapa obyek wisata 
alam. Kawasan dengan luas sekitar 25 
hektar ini berlokasi di desa Hambalang, 
Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. 
Lokasinya tidak terlalu jauh dari Kota 
Jakarta sehingga sampai saat ini masih 
menjadi lokasi wisata yang senantiasa 
ramai dikunjungi terutama pada hari libur.

Beberapa wahana yang tersedia di 
sini di antaranya seperti wisata alam, team 
building, gathering, agro edukasi, paintball, 
rafting, flying fox, play ground, dan juga 
offroad. Selain itu tersedia juga berbagai 
fasilitas yang akan mendukung kegiatan 
wisata Anda seperti, penginapan, sarana 
ibadah, area parkir, kolam renang, aula 
terbuka, lapangan futsal, lapangan tenis, 
lapangan GOA, kafe, taman bermain anak, 
kolam terapi, perkebunan, taman kelinci, 
dan juga pendopo.

Sedangkan bagi Anda yang 
datang untuk acara gathering kantor dan 
sebagainya, sudah disediakan juga fasilitas 

AGROWISATA 
VILLA BUKIT 
HAMBALANG, 
BOGOR
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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 jari-
ngan 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 

INDONESIA DIGITAL ROADMAP 
UNTUK 4 SEKTOR STRATEGIS

indonesia membangun



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.

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 mengin-
tegrasikan 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 

Menkominfo 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 
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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.

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.

数据通过以下方式从各种来源进行
汇总和处理：
Data is summarized and processed 
from various sources by:
Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
黄 泳 腾 博 士。
Senior Lecturer = 高 级 教 授。
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el john medical forum

ditayangkan EL JOHN TV. Program ini, 
dipandu oleh Cinthia Kusuma Rani (Miss 
Earth Indonesia 2019).

dr. Adhitya menjelaskan varises 
memiliki enam tingkatan dan jika dibiarkan 
akan berbahaya. Tingkat pertama, pembuluh 

Pada umumnya seorang wanita 
ingin memiliki kaki yang indah, agar terlihat 
cantik. Oleh  karena itu kesehatan kaki 
harus diprioritaskan jangan sampai terkena 
penyakit varises. Penyakit ini, merupakan 
penyakit yang terjadi akibat pembuluh 
darah vena  mengalami pembengkakan, 
terpuntir, atau pembesaran. 

Kondisi ini,  biasanya tampak 
sebagai area berwarna kebiruan atau 
keunguan di permukaan kulit. Varises 
paling sering didapati di tungkai atau 
betis dan anggota gerak bagian bawah.

“Pelebaran pembuluh darah  vena 
ini mengakibatkan tertumpuknya darah 
di lapisan bawah kulit sehingga terlihat 
di permukaan kulit pembuluh darahnya 
melebar dan berkelok-kelok. Dan  ini 
biasanya terjadi di daerah kaki sama di 
persendian,” dr. Adhitya Ginting, M.Ked, 
Sp. BTKV saat menjadi narasumber dalam 
program EL JOHN Medical Forum yang 

GEJALA, PENYEBAB
DAN CARA MENGOBATI PENYAKIT VARISES
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darah vena sudah membesar dan terlihat 
hanya di kulit saja. Jika tingkat pertama 
ini, tidak diobati maka varises berlanjut ke 
tingkat kedua yakni pembuluh venanya 
sudah menonjol dari kulit dan jika diraba 
bisa merasakan tonjolan dari pembuluh 
vena tersebut.

“Terus kalau tidak di treatment lagi, 
itu bakal naik lagi jadi tahap  tiga, tahap 
tiga ini bisa terjadi pembengkakan yang 
progresif, jadi kaki itu mulai membengkak 
dan kalau diteruskan stadium itu bisa 
stadium ke empat, lima sama enam.  Kalau 
di tingkat  empat,  sudah timbul pigmentasi 
di kulit, biasanya warnanya hitam. Kalau 
lima dan enam itu sudah muncul luka-
luka yang basah dan tidak karuan,” ujar 
dr. Adhitya.

“Di saat melebar terisi lah pembuluh 
darah vena menumpuk disitu sehingga 
kelihatan dia biru-biru  dan semakin banyak 
yang menumpuk itu semakin melebar 
pembuluh darahnya, jadi nonjol-nonjol 
di kulit, bentuk jadi tidak karuan ke kanan 
ke kiri, jadi terlihat biru-biru di permukaan 
kulit,” tambahnya.

Menurut Adhitya, selain karena 
berdiri terlalu lama, duduk terus menerus 
juga bisa menyebabkan varises. Untuk 
mengatasinya bisa meluruskan kaki 
sejenak dengan berjalan kaki santai untuk 
membantu agar tidak muncul gejala varises. 
Atau  bisa berbaring sambil memposisikan 

kaki lebih tinggi dibanding tubuh dengan 
menaruh bantal di bawah kaki. Pada wanita, 
gejala varises akan terasa lebih berat 
beberapa hari sebelum dan pada saat 
menstruasi.

dr. Adhitya menyebut varises bukan 
penyakit yang hanya terjadi pada wanita, 
namun pria pun juga bisa mengalami 
penyakit tersebut. Karena itu, masyarakat 
dapat menjaga pola hidup dan pola makan.

“Jadi penyebab varises ini yang 
paling berpengaruh itu gaya hidup ya. 
Sekarang ini gaya hidup yang menuntut 
wanita untuk memakai high heels, terus 
banyaknya fast food  yang bikin kita menjadi 
tidak teratur untuk pola makannya, yang 
terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak 
gula sehingga kita mengalami obesitas,” 
ungkap dr Adhitya.

“Itu nanti mempengaruhi munculnya 
varises, karena berat badan naik jadi kaki 
ini menopang berat badan yang lebih 
besar jadi timbulnya gejala-gejala varises,” 
lanjutnya.

 Bahkan, dr. Adhitya menerangkan 
bahwa wanita lebih peka terhadap 
penyakit ini. Di saat mengetahui terlihat 
adanya pembulu vena di sekitar kakinya, 
maka ia akan langsung berkonsultasi 
ke dokter. Berbeda dengan pria yang 
kerap membiarkan  penyakit ini, sehingga 
mengalami varises yang cukup parah.

“Kalau wanita kan lebih 

mementingkan  kaki saya ko kurang bagus 
ada gejala varises ini jadi dia cepat-cepat 
datang ke dokter. Sedangkan kalau yang 
pria, biasanya dia datang kalau sudah 
stadium akhir atau sudah bengkak dia baru 
datang ke dokter. Tetapi kalau perempuan,  
di stadium-stadium awal sudah datang ke 
dokter. Jadi seolah-olah wanita yang lebih 
sering terkena varises tetapi sebenarnya 
wanita itu lebih cepat datang jadi lebih 
cepat terdeteksi terkena varises atau 
engga,” tutur dr. Adhitya.

dr. Adhitya menerangkan, 
varises tingkat ringan dapat ditangani 
dengan pengobatan mandiri di rumah. 
Pengobatan mandiri dapat meredakan 
gejala, mengurangi tingkat keparahan, dan 
mencegah terjadinya komplikasi.

“Anda bisa melakukan pengobatan 
mandiri dengan rutin berolahraga 
(terutama gerakan untuk menguatkan 
kaki), memperhatikan bobot tubuh agar 
tidak berlebih, tidak berdiri terlalu lama, 
dan beristirahat dengan cara berbaring 
agar posisi kaki lebih tinggi daripada 
tubuh. Anda bisa menggunakan bantal 
untuk menyangga kaki”  terang dr. Adhitya.

Penggunaan alat bantu juga dapat 
meringankan gejala varises, yaitu dengan 
memakai stoking khusus varises atau bebat 
kompresi. Fungsinya adalah memberikan 
tekanan yang dibutuhkan pada otot dan 
pembuluh vena, sehingga aliran darah 
menjadi lebih lancar. (Sigit)

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

SCAN ME
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Lima besar Putri Bumi Indonesia 
2021 siap melakukan kolaborasi untuk 
membuat program pelestarian bumi. 
Rencana kolaborasi ini, telah dibahas oleh 
para lima besar saat acara pemakaian 
mahkota dan penyelempangan sash di di  
Permata Hijau Suites, Kebayoran Lama, 
Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Lima besar Putri Bumi Indonesia 
2021 yakni Eunike Suwandi (Putri Bumi 
Indonesia 2021), Jessica Grace (Putri 
Lingkungan Indonesia 2021), Maria Stella  
(Putri Bumi Indonesia Udara 2021), Angela 
Tumbo (Putri Bumi Indonesia Air 2021) 
dan Magdalena Putri (Putri Bumi Energi 
Hijau 2021).

Eunike Suwandi (Putri Bumi 
Indonesia 2021) mengatakan kolaborasi 
merupakan salah satu upaya yang 
jitu dalam menghasilkan sesuatu 
keinginan bersama, termasuk dalam 
menyuarakan pelestarian bumi. Apalagi 

LIMA BESAR PUTRI BUMI INDONESIA 2021
SIAP BERKOLABORASI UNTUK PELESTARIAN BUMI

isu soal bumi terbilang tidak sedikit, yang 
penanganannya dibutuhkan kerjasama 
yang solid.

Menurut Eunike, kolaborasi ini 
sedang dibahas dan program awal yang 
dijalankan merupakan program yang 

el john selebriti
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mudah untuk dikerjakan bersama.
“Kita selalu bersinergi, jadi ajak 

kerjasama mereka kita brandstorm kira-
kira kita bisa apa nih, yang mudahnya 
apa dulu , misalnya menanam pohon kita 
sosialisasikan di Instagram, karena kan 
sosial media yang paling kita gunakan 
adalah Instagram, jadi disitulah kita 
gunakan untuk menggencarkan sosialisasi 
ke masyarakat. Tapi awalnya kita akan 
bentuk seperti panitia berlima untuk 
membuat program bersama,” kata Eunike 
saat diwawancara tim liputan EL JOHN 
News.

Hal senada juga disampaikan 
Angela Tumbo (Putri Bumi Indonesia 
Air 2021). Angela mengatakan masing-
masing lima besar telah memiliki program 
sesuai dengan gelar yang diterima. Dari 
program-program tersebut, nantinya akan 
dibahas dan ditentukan program apa yang 
menjadi prioritas untuk direalisasikan. 

Tidak menutup kemungkinan, finalis lain 
di luar lima besar akan diajak  bergabung.

Menurut Angela, kolaborasi dengan 
melibatkan banyak unsur akan semakin 
mudah untuk menghasilkan program 
terbaik. Karena itu lima besar Putri Bumi 
Indonesia 2021 terbuka kepada finalis lain 
yang ingin berkolaborasi untuk merawat  
bumi.

“Jadi kita antar top five kita sudah 
sempat ngomong soal advokasi kita, nah 
jadi pada dasarnya itu masing-masing 
dari kita punya advokasi sendirikan, Cuma 
kita ingin di angkatan kita tahun ini, bisa 
punya program sendiri, jadi program ini 
bisa melibatkan kita yang top five dan 
mungkin juga kami akan mengajak finalis-
finalis yang lain juga untuk berkolaborasi , 
bekerjasama dengan kita supaya bisa bikin 
program khusus buat angkatan kia. Jadi 
angkatan kita bisa  dikenal angkatan 2021 
bisa punya program sendiri,” ujar Angela.

Sementara itu,  Maria Stella  (Putri 
Bumi Indonesia Udara 2021) menambahkan 
bahwa kolaborasi ini akan berjalan sukses 
karena finalis lima besar sudah saling 
mengenal saat masa karantina dan kini 
diperkuat dengan satu wadah ke dalam 
lima besar Putri Bumi Indonesia 2021.

“Saya yakin kolaborasi ini akan 
berjalan lancar, kenapa,  karena yang 
pertama kita sudah akrab banget dan ingin 
hubungan kita terus berlanjut ke depan 
supaya kita berlima ikut berkontribusi 
untuk menyelamatkan lingkungan bareng-
bareng,” ungkap Maria.

Seperti diketahui lima besar Putri 
Bumi Indonesia 2021 telah resmi memakai 
mahkota dan sash sesuai gelar yang 
didapat. Dengan diterimanya mahkota dan 
sash in,  maka tugas  untuk melestarikan 
bumi resmi dimulai

Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto 
berharap para pemenang Putri Bumi 
Indonesia 2021  dapat mewujudkan aksi 
nyata dalam menjaga dan merawat bumi.

“Saya menyampaikan ucapan 
selamat kepada semua pemenang terutama 
kepada lima besar, kita berharap semoga 
mereka bisa memberikan kontribusi nyata 
sesuai dengan sash yang mereka dapat, 
melakukan kegiatan-kegiatan dan nanti 
pada saatnya mereka ke internasional, 
tentu harus dapat memberikan kesan-kesan 
positif bagi Indonesia, bahwa Putri Bumi 
Indonesia telah mendorong masyarakat 
untuk ikut mengambil bagian dalam 
pelestarian bumi kita yang indah ini,” 
kata Tokoh Pariwisata Nasional ini. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :
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BANTU PETANI, PUTRI BINAAN YAYASAN EL JOHN INDONESIA

AJAK MASYARAKAT BELANJA DI PASAR MITRA TANI

Putri binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia mengajak masyarakat untuk 
membeli komoditas pertanian dari Pasar 
Mitra Tani. Ajakan ini disampaikan lima 
besar Putri Bumi Indonesia 2022 dan  
Putri Pariwisata Indonesia 2021 Tisya 
Laura Dewi saat memberikan bantuan 
bahan pokok kepada pengemudi ojek 
online (ojol) dan pasukan orange di 
Pasar Mitra Tani di kawasan Ragunan, 
Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Bantuan merupakan inisiasi dari 
Yayasan EL JOHN Indonesia bekerjasama 
dengan Badan Ketahanan Pangan 
Kementerian Pertanian. Kepala Badan 
Ketahanan Pangan Sarwo Edhie hadir 
dan ikut memberikan bantuan tersebut 
secara simbolis

Lima besar Putri Bumi Indonesia 
2021 yang ikut dalam penyerahan bantuan 
ini yakni Unike Suwandi (Putri Bumi 

Indonesia 2021), Jessica Grace (Putri 
Lingkungan Indonesia 2021), Maria Stella  
(Putri Bumi Indonesia Udara 2021), 

Angela Tumbo (Putri Bumi Indonesia 
Air 2021) dan Magdalena Putri (Putri 
Bumi Energi Hijau 2021).

el john selebriti
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Unike Suwandi (Putri Bumi 
Indonesia 2021) mendukung kehadiran 
Pasar Mitra Tani. Pasar ini lahir dari ide 
yang cemerlang untuk meningkatkan 
kesejahteraan petani dan juga 
memudahkan masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan pokok dengan 
harga terjangkau.

“Aku senang banget bisa  terlibat 
dalam mempromosikan pasar Mitra Tani 
karena ini apa ya suatu inovasi yang 
baru bisa dibilang baru juga dan Yang 
pastinya keren banget buat kemajuan 
petani Indonesia dan menguntungkan 
masyarakat,” ujar Aunike kepada tim 
liputan EL JOHN News.

Mahasiswi semester lima di  LSPR 
Communication and Business Institute 
ini siap mempromosikan Pasar Mitra 
Tani beserta produk yang dijualnya. 
Mempromosikan Pasar Mitra Rani 
merupakan salah satu bentuk membantu 
petani, pasalnya produk pertanian yang 
dijual di Pasar Mitra Tani didatangkan 
langsung dari petani.

“Petani itu berperan sangat 
penting buat apa ya, buat ketahanan 
pangan. Ini dibuktikan  dengan kehadiran  
pasar Mitra Tani. Pasar Mitra Tani   
merupakan salah satu program untuk 
memajukan petani dan menguntungkan 
masyarakat,” ujar Eunike.

Pernyataan yang sama dilontarkan 

Putri Pariwisata Indonesia 2021 Tisya 
Laura Dewi. Laura  mengatakan produk 
pertanian yang ada di Pasar Mitra Tani 
terjamin akan kualitasnya.  Dengan 
membeli produk pertanian di Pasar Mitra 
Tani maka sudah membantu kesejahteraan 
petani.

“Ketika kita mendengar kata pasar 
tentu kita sering membayangkan tempat 
yang kotor berisik dan lain sebagainya 
namun tempat ini sangat luar biasa 
bersih modern namun barang-barang 
yang dijual harganya sangat terjangkau 
bahkan lebih murah daripada pasar 
tradisional sendiri jadi tidak ada alasan 
lagi untuk tidak datang ke pasar Mitra 
Tani ini dan juga barang-barangnya 
didatangkan langsung dari para petani dan 
hasilnya juga akan diberikan kepada para 
petani sehingga menguntungkan para 
petani Indonesia kita jadi jika memang 
kita cinta petani Indonesia tentu saja 
harus belanja di pasar Mitra Tani,” ujar 
Laura.Wanita cantik berdarah Sumatera 
Barat ini.  juga siap  memperkenalkan 
Pasa Mitra Tani kepada masyarakat, 
termasuk komoditas pertanian tanah air. 
Untuk mempromosikannya, Luara akan 
membuat literasi menarik  yang isinya 
dipadukan dengan sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif.

“Yang sedang gencar kan kegiatan 
agrowisata di mana agrowisata adalah 

pariwisata di bidang pertanian dan 
tentu saja itu dilepas dari pariwisata di 
mana Laura sebagai Putri pariwisata 
dan juga kegiatan di pasar mitratani ini 
juga merupakan bagian dari pariwisata 
karena meningkatkan UMKM masyarakat 
pariwisata tidak lepas dari UMKM,” ungkap 
Laura.

Kepala Badan Ketahanan Pangan 
Sarwo Edhie mengucapkan terima kasih 
kepada Yayasan EL JOHN Indonesia 
yang menugaskan Putri binaannya 
membantu mempromosikan Pasar Mitra 
Tani.  Bantuan dari Putri binaan Yayasan 
EL JOHN Indonesia sangat dibutuhkan 
karena promosi yang dilakukan generasi 
muda dikemas kedalam bentuk yang 
menarik dan jangkauannya terbilang 
luas karena memiliki follower yang tidak 
sedikit.

“Saya ucapkan terima kasih 
kepada Yayasan El John yang mempunyai 
wacana untuk ikut mensosialisasikan 
keberadaan toko Tani Indonesia dan pasar 
Mitra Mitra Tani yang merupakan binaan 
dari Kementerian Pertanian khususnya 
di bawah badan ketahanan pangan 
sehingga masyarakat akan menikmati 
harga-harga yang murah dan tentunya 
dengan kualitas yang bagus,” tutur 
Sarwo Edhie.

Data dari Badan Ketahanan 
Pangan Kementan, Pasa Mitra Tani 
kini telah tersebar di 34 provinsi dan 
rencananya penambahan akan terus 
dilakukan hingga ke Kabupaten/Kota. 
Tidak hanya menjual produk pertanian 
secara konvensional, Pasar Mitra Tani 
juga menjual secara online. (Sigit)
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MISS CHINESE INDONESIA 2021 MARCHELLA MULYAWAN 
SAMBUT GEMBIRA TAHUN BARU IMLEK 2573

Miss Chinese Indonesia 2021 
Marchella Mulyawan menyambut 
gembira datangnya Tahun Baru Imlek 
2573 Kongzili yang jatuh pada Selasa, 1 
Februari 2022. Wanita cantik kelahiran 
25 Maret 1999 ini, memiliki kesibukan 
yang rutin dilakukan setiap menyambut 
Imlek, seperti merangkai Pohon Mei Hua 
sekaligus  memasang sejumlah angpao 
di tangkai pohon tersebut.

Selain itu, Marchella juga 
membantu kedua orang tuanya  
membersihkan dan mendekorasi rumah 
dengan ornamen-ornamen  Imlek. Tak 
berhenti di situ,  setiap Tahun Baru Imlek, 
Marchella selalu membuat lukisan. Kali 
ini,  lukisan yang dibuat Marchella adalah 
lukisan macan sesuai dengan penanggalan 
Tiongkok,  yang tahun ini sebagai tahun 
macan air.

Membuat lukisan,  menjadi hobi 

Marchella untuk mengisi waktu luang. 
Bahkan Marchella sempat membuat lukisan 
Kelenteng Kelapa Kampit di Belitung Timur, 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kini 
lukisan tersebut telah diserahkan Marchella 
kepada pihak pengelola Klenteng.
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Bagi  mahasiswi  Esmod Inter-
national Fashion University Group ini. 
Imlek merupakan momen yang tak pernah 
terlupakan, karena di perayaan Imlek, 
Marchella dapat merasakan kehangatan 
berkumpul bersama keluarga dan saudara 
sambil menikmati makanan khas Imlek.

“Buat Marchella merayakan 
kebersamaan bersama keluarga itu sudah 
menjadi hal yang sangat spesial  di Tahun 
Baru Imlek itu yang sudah menjadi tradisi 
ya, sambil  beramah -tamah dan juga 
menikmati makanan khas Tahun Baru 
Imlek. Untuk menghormati kepada yang 
lebih tua, saya sama keluarga berkunjung 
ke rumah saat Imlek, namun karena ini 
pandemi, untuk menghormati kita kirim 
buah-buahan dan makanan,” kata Marchella 
saat di wawancara tim liputan EL JOHN 
News, belum lama ini.

Momen lain yang tak pernah 
dilupakan Marcella yakni memanjatkan 
doa setiap Tahun Baru Imlek tiba. Tahun 

ini, Marchella berdoa agar selalu diberi 
kesehatan, baik untuk dirinya, keluarga 
dan saudara tercinta serta dilimpahkan 
keberkahan dalam setiap menjalankan 
aktivitas.

“Menurut saya    yang pertama 
dan penting adalah doa untuk  kesehatan.  
Kesehatan itu, adalah anugerah,   kita 
semua pasti menginginkannya apalagi 
dalam situasi pandemi ini ya.  Dengan 
kesehatan fisik dan mental kita dapat 
diberikan kekuatan untuk bekerja, untuk 
berkarya kemudian kita bisa mendapatkan 
berkah yang kita inginkan,” ucap wanita 
yang memiliki tinggi 167 cm ini.

Sebagai Duta Budaya Tionghoa-
Indonesia, Marcella berpesan kepada 
generasi muda dapat menjadikan 
Tahun Baru Imlek sebagai momentum 
meningkatkan semangat kebersamaan 
dan persatuan sesama semua makhluk 
Tuhan tanpa memandang suku, agama 
dan ras. “Suku Tionghoa ini adalah salah 

satu suku yang ada di Indonesia yang 
senantiasa menjunjung keharmonisan 
dan keberagaman ini,” tutur Marchella.

Pada kesempatan ini, Marchella 
mengucapkan terima kasih kepada 
Pemerintah yang telah memperhatikan 
keberadaan warga Tionghoa-Indonesia. 
Kebijakan yang pernah dikeluarkan 
Pemerintah, antara lain telah ditetapkannya 
perayaan Imlek sebagai hari libur nasional 
dan kebijakan pelayanan yang sama untuk 
warga Tionghoa-Indonesia.

“Kebijakan-kebijakan tentang 
imlek di Indonesia sendiri sudah semakin 
membaik ya, bisa dilihat misalnya sejak 
tahun 2019 Presiden Republik Indonesia 
Bapak Jokowi selalu hadir saat perayaan 
Imlek Nasional bersama dengan suku-
suku Tionghoa yang ada di Indonesia. 
Jadi saya melihat dengan  kebijakan 
Pemerintah tersebut, perayaan Imlek kini 
lebih harmonis,” Kata Marchella.

Di akhir wawancara, Marchella  
memohon doa dari masyarakat agar 
dapat menjalankan tugas dengan sebaik-
baiknya dalam memperkenalkan akulturasi 
budaya Tionghoa-Indonesia. Untuk 
memperkenalkan dua budaya tersebut, 
Marchella akan memanfaatkan media 
sosial yang jangkauannya lebih luas.

“Saya menyebut promosi lewat 
media sosial menjadi efektif, karena 
manusia itu bisa kreatif  dengan segala 
macam fitur, dengan segala macam 
kekreatifan dan keunikan jadi kita bisa 
membuat konten sedemikian menarik  
dan berbeda sehingga menjadi daya 
tarik orang banyak di media sosial,” tutup 
Marchella. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :
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Yayasan EL JOHN Indonesia bersama 
Badan Ketahanan Pangan Kementerian 
Pertanian menyalurkan bantuan bahan 
kebutuhan pokok kepada pengemudi ojek 
online dan pekerja Penanganan Sarana 
dan Prasarana Umum (PPSU) atau yang 
dikenal dengan sebutan pasukan orange. 
Penyerahan  Bantuan dilakukan di Pasar 
Mitra Tani (Toko Tani Indonesia Center) 
di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, 
14 Januari 2022.

Bantuan ini, diserahkan secara simbolis 
oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan 
Sarwo Edhie dan lima besar Putri Bumi 
Indonesia 2021 serta Putri Pariwisata 
Indonesia 2021 Tisya Laura Dewi. Untuk 
lima besar Putri Bumi Indonesia 2021 yang 
ikut menyerahkan bantuan ini, yakni Unike 
Suwandi (Putri Bumi Indonesia 2021), 

YAYASAN EL JOHN INDONESIA
BERSAMA BADAN KETAHANAN PANGAN
SALURKAN BANTUAN UNTUK PENGEMUDI OJOL
DAN PASUKAN ORANGE
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Jessica Grace (Putri Lingkungan Indonesia 
2021), Maria Stella  (Putri Bumi Indonesia 
Udara 2021), Angela Tumbo (Putri Bumi 
Indonesia Air 2021) dan Magdalena Putri 
(Putri Bumi Energi Hijau 2021). Bantuan 
yang diserahkan tersebut  berjumlah 
seratus kantong yang berisi sejumlah 
bahan kebutuhan pokok.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Sarwo 
Edhie menyampaikan terima kasih kepada 
Yayasan EL JOHN Indonesia yang telah 
menginisiasi aksi sosial ini. Ia berharap 
bantuan tersebut dapat meringankan 
beban yang menerimanya.

“Tentunya Saya mengucapkan terima 
kasih kepada Yayasan El John yang sudah 
mengakar akan bantuan sembako kepada 
tim oranye dan tim ojol mudah-mudahan 
bisa bermanfaat untuk digunakan atau 
untuk dimanfaatkan bagi keluarganya,” 
karta Sarwo Edhie.

Menurut Sarwo Edhie, aksi sosial ini, 
merupakan awal yang baik untuk menjalin 
kerja sama Badan Ketahanan Pangan 
dengan Yayasan EL JOHN Indonesia. 
Kehadiran Yayasan EL JOHN Indonesia 
melalui Putri binaannya membantu Badan 
Ketahanan Pangan dalam mempromosikan 
komoditas pertanian Indonesia ke 
mancanegara.

“Kerja sama ini memang baru hari ini 
kita ,  mudah-mudahan ke depan kerja 
saya kerja sama ini tetap akan terjalin, agar 

dapat memperkuat promosi  produk produk 
pertanian di masyarakat dan tentunya ke 
di mancanegara,” ujar Sarwo Edhie.

Selain itu, Sarwo Edhie menyambut 
baik keinginan Yayasan EL JOHN Indonesia 
bersama Putri binaannya yang ingin 
memperkenalkan Toko Tani Indonesia 
dan Pasar Mitra Tani kepada masyarakat 
luas. Pasalnya komoditas pertanian yang 
dijual di Toko Tani Indonesia dan Pasar 
Mitra Tani merupakan komoditas yang 
langsung didapatkan dari petani dengan 
harga terjangkau.

“Saya ucapkan terima kasih kepada 
Yayasan El John yang mempunyai wacana 
untuk ikut mensosialisasikan keberadaan 
toko Tani Indonesia dan pasar Mitra 
Mitra Tani yang merupakan binaan dari 
Kementerian Pertanian khususnya di 
bawah badan ketahanan pangan sehingga 
masyarakat akan menikmati harga-harga 
yang murah dan tentunya dengan kualitas 
yang bagus,” tutur Sarwo Edhie

Para Putri binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia mengaku senang dapat terlibat 
dalam penyerahan bantuan ini. Hal tersebut 
di antaranya dilontarkan Eunike Suwandi 
(Putri Bumi Indonesia 2021). Gadis cantik 
kelahiran 12 Agustus 2001 mengapresiasi 
kehadiran  Toko Tani Indonesia dan Pasar 
Mitra Tani.  Kedua tempat ini dinilai Eunike 
lahir dari ide yang cemerlang untuk 
kesejahteraan pertain dan juga untuk 

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
“Aku senang banget bisa  terlibat dalam 

mempromosikan pasar Mitra Tani karena 
ini apa ya suatu inovasi yang baru bisa 
dibilang baru juga dan Yang pastinya keren 
banget buat kemajuan petani Indonesia 
dan menguntungkan masyarakat,” ujar 
Aunike.

Hal senada juga disampaikan Putri 
Pariwisata Indonesia 2021 Tisya Laura Dewi. 
Pada kesempatan ini, Laura mengajak 
masyarakat untuk belanja komoditas 
pertanian di Toko Tani Indonesia dan 
Pasar Mitra Tani.

“Ketika kita mendengar kata pasar 
tentu kita sering membayangkan tempat 
yang kotor berisik dan lain sebagainya 
namun tempat ini sangat luar biasa bersih 
modern namun barang-barang yang dijual 
harganya sangat terjangkau bahkan lebih 
murah daripada pasar tradisional sendiri 
jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak 
datang ke pasar Mitra Tani ini dan juga 
barang-barangnya didatangkan langsung 
dari para petani dan hasilnya juga akan 
diberikan kepada para petani sehingga 
menguntungkan para petani Indonesia 
kita jadi jika memang kita cinta peran 
Indonesia tentu saja harus belanja di pasar 
Mitra Tani,” ujar Laura.

Setelah menyerahkan bantuan, lima 
besar Putri Bumi Indonesia 2021 dan Putri 
Pariwisata Indonesia 2021 menyambangi 
sejumlah stand yang ada di Pasar Mitra 
Tani, sekaligus membuat video vlog untuk 
mempromosikan komoditas pertanian 
yang dijual di Pasar Mitra Tani. (Sigit)
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PT. EL JOHN Publishing (EL JOHN 
Media) dan Yayasan Tzu Chi Hospital  hari ini, 
Rabu (26/01/2022), menandatangani Surat 
Perjanjian Kerjasama (SPK). Penandatangan 
dilakukan oleh Direktur PT. EL JOHN 
Publishing Martinus Johnnie Sugiarto dan 
Direktur Utama (Dirut) Tzu Chi Hospital Dr. 
Gunawan Susanto, Sp.BS di Tzu Chi Hospital, 
Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, 
Penjaringan, Jakarta Utara.

Saat penandatanganan, Dirut Tzu Chi 
Hospital didampingi oleh Hasan Widjaja  
(Asst Pengembangan Bisnis), dr. Sugiono 
Pranoto,MARS MHKes (Kepala Legal & 
Pengembangan Bisnis), Dr. Suriyanto 
(Direktur Medis), Dr. Santoso MM. (Kepala 
Bidang Pelayanan Medis) dan Suryadi, 
S.kom, MM (Direktur Umum)

Dalam kerja sama ini kedua belah sepakat 
untuk saling membantu sesuai tugas dan 
fungsinya.  Untuk  PT EL JOHN Publishing  
siap   memperkenalkan Tzu Chi Hospitas 
kepada masyarakat melalui media-media 

PT. EL JOHN PUBLISHING DAN TZU CHI HOSPITAL

TANDATANGANI SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

yang berada dalam naungan EL JOHN Media, 
seperti EL JOHN TV, portal berita EL JOHN 
News, EL JOHN Radio, Majalah Travel Club, 
Majalah Inspira, Majalah EL Magz ( majalah 

berbahasa Mandarin).
Sementara itu, untuk Tzu Chi Hospital 

bersedia memasang QR Code El John Media 
di meja-meja pelayanan pasien agar Pasien 
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atau keluarga nya mendapatkan bacaan 
berbagai media yang diterbitkan oleh EL 
JOHN Media secara gratis.

Dirut Tzu Chi Hospital Dr. Gunawan 
Susanto, Sp.BS menyambut baik kerjasama 
ini. Diharapkan melalui EL JOHN Media, Tzu 
Chi Hospital dapat diperkenalkan lebih luas 
lagi kepada masyarakat.

“Kita ingin memberikan pelayanan 
medis yang seprofesional mungkin,  yang 
dimaksud profesional itu sunguh-sungguh,  
karena rumah sakit ini tidak ada hubungan 
dengan bisnis,kami benar-benar ingin  
memberikan pelayanan yang baik dan  
profesional untuk masyarakat,” kata Dr. 
Gunawan saat diwawancarai tim liputan EL 
JOHN News usai acara penandatanganan.

Dr. Gunawan menjelaskan, Tzu Chi 
Hospital yang berada dalam naungan 
Yayasan Buddha Tzu Chi Medika Indonesia 
ini, memiliki lima keunggulan pelayanan yakni  
pertama pelayanan transplantasi sumsum 
tulang. Keberadaan pusat transplantasi 
sumsum tulang di Tzu Chi Hospital Indonesia 
didukung oleh Bank Data Sumsum Tulang 
Tzu Chi di Taiwan yang merupakan bank 
data sumsum tulang terbesar ke-3 di dunia 
serta merupakan pusat transplantasi sumsum 
tulang terbesar di Asia.

Di Indonesia, prosedur ini belum 
sepenuhnya dilakukan sebagai salah satu 
bentuk dari pelayanan kesehatan. Namun, 
mengingat banyaknya manfaat yang didapat 
melalui prosedur ini, sudah saatnya negara 
kita memiliki fasilitas kesehatan yang dapat 
melakukan transplantasi sumsum tulang.

“Pelayanan yang kedua, yakni pelayanan 
Paliatif, yakni  pelayanan kepada orang-orang 
yang sakitnya sudah parah,  yang tidak ada 
harapan untuk sembuh dan disitu bukan 
hanya fisik, tetapi  jiwa dan spiritualnya pun 
diperhatikan, supaya dalam saat-saat terakhir 
atau saat keluhannya tidak bisa sembuh 
itu bisa merasa kurang penderitaannya,” 
terang Dr. Gunawan.

Kemudian pelayanan yang ketiga adalah 
pelayanan untuk Ibu dan Anak. Pelayanan 
ini menjadi prioritas Tzu Chi Hospital  dalam 
memajukan kesehatan bangsa Indonesia. 
Selanjutnya pelayanan yang keempat adalah 
pelayanan bedah syaraf.

“Stroke itu dahulu dianggap penyebab 
kematian nomor 3 di dunia. tapi sekarang 
sudah naik ada yang menganggap sudah 
nomor 2 stroke. Jadi penyakit ini banyak 
sekali memberikan angka kematian dan 
kita ingin ingin mengatasinya,” ungkap 
Dr.Gunawan.

Pelayanan yang terakhir, yang kelima 
adalah pelayanan penanganan kanker. 
Sebagai salah satu Center of Excellence, 
Tzu Chi Hospital akan dilengkapi dengan 
peralatan dan fasilitas berteknologi tinggi, 
dan ahli onkologi yang telah berpengalaman 
dengan berpegang teguh pada filosofi 
budaya humanis Tzu Chi dalam penanganan 
pasien kanker.

 Menurut Dr Gunawan, untuk fasilitas 
dan peralatan kesehatan yang disediakan 
Tzu Chi Hospital merupakan peralatan yang 
termutakhir dan canggih, seperti peralatan 
operasi dan pendukungnya. Di Tzu Hospital 
pasien yang melakukan operasi tidak perlu 
keluar ruang operasi untuk melakukan 
pemeriksaan lanjutan

“Misalnya operasi tumor di otak, biasanya 
kalau mau lihat apakah tumornya sudah 
terangkat total apa belum, pasiennya harus 
dibawa ke CT Scan, untuk mengetahui 
sudah habis belum tumornya, tetapi itu kan 
harus keluar dari ruang operasi. Kalau ini 
tidak,  tetap di meja operasi bisa diperiksa 
itu adalah teknologi yang baru seperti itu,” 
tutur Dr.Gunawan.

Sementara itu, terkait virus Covid-19, 
Tzu Chi Hospital membuka ruang pandemi 
(Pandemic Ward) dengan gedung yang 
terpisah dari gedung utama sejak 14 Juni 
2021. Pandemic Ward ini memiliki kapasitas 
56 tempat tidur dan dilengkapi dengan IGD 
Pandemi 24 jam khusus pandemi, ruang 
CT Scan, Kamar Operasi, Kamar Bersalin, 
serta ICU. (Sigit)
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Perkumpulan Marga Xiao Indonesia 
resmi memiliki kantor  sekretariat baru 
di  Jalan Mangga Besar Raya Blok 38 BY 
Jakarta Barat. Pada tanggal 25 Januari 2022,  
kantor tersebut  diresmikan oleh Ketua 
Umum Perkumpulan Marga Xiao Indonesia 
Joko Saputra dan Ketua Dewan Pengawas 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia Lukman 
Samsuddin melalui penandatanganan 
prasasti.

Sebelum peresmian, dilakukan 
penjemputan papan leluhur Marga Xiao 
dari Jembatan Batu, Pinangsia menuju 
kantor Sekretariat. Penjemputan dilakukan 
langsung oleh Ketua Umum Perkumpulan 
Marga Xiao Indonesia Joko Saputra dan 
Sekjen Perkumpulan Marga Xiao Indonesia 
Tjia Apeng. Setibanya di kantor Sekretariat, 
papan leluhur langsung diletakan di altar  
dan dilanjutkan dengan ritual  sembahyang 
leluhur.

Prosesi peresmian kantor Sekretariat 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia dihadiri 

KETUM DAN KETUA DEWAN PENGAWAS RESMIKAN
KANTOR SEKRETARIAT PERKUMPULAN MARGA XIAO INDONESIA

sejumlah pengurus dengan menerapkan 
protokol kesehatan ketat.

Ketua Umum Perkumpulan Marga Xiao 
Indonesia Joko Saputra mengucapkan rasa  

syukur atas peresmian kantor Sekretariat  
ini. Peresmian, baru dapat dilakukan hari 
ini, dikarenakan menyesuaikan kondisi 
pandemi Covid-19.
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“Rencananya tahun lalu ya, tapi karena 
PPKM jadi ditunda, terus kita pakai buat 
beres-beres dan  bersih-bersih kantor dulu. 
Nah karena sekarang ini  Jakarta sudah level 
2, kita gunakan untuk meresmikan kantor 
sekretariat,” kata Joko saat diwawancarai 
tim liputan EL JOHN News.

Joko berharap kantor ini, dapat menjadi 
tempat untuk aktivitas para anggota Marga 
Xiao Indonesia, baik yang ingin sekedar 
berkumpul maupun bersembahyang.

“Kita harapkan semua Marga Xiao bisa 
tahu di sini ini ada sekretariatnya. Kantor 
ini bisa  mereka gunakan untuk berkumpul, 
baik  sebulan sekali atau setahun berapa 
kali, terserah mereka, mari kita ramaikan  
sekretariat ini. Untuk yang mau sembahyang 
juga silahkan,  karena ada yang jaga nanti 
bisa dibukain pintunya,” ujar Joko.

Hal senada juga disampaikan Sekjen 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia Tjia 
Apeng. Ia merasa senang karena kehadiran 
kantor ini  dapat memudahkan para anggota 
Marga Xiao untuk menjaga dan merawat 
papan leluhur Marga Xiao

“Mungkin selama ini, kita titip di 
Jembatan Batu kurang terawat ya,  jadi 
kurang enak lah,   kalau kita sudah bawa 
kembali kesini,  kita bisa merawatnya  dan 

menjaganya. Selain itu, anak cucu kita juga 
akan tahu bahwa leluhurnya sekarang sudah 
ada di tempat ini,” ungkap Apeng.

Apeng berharap kantor sekretariat ini, 
dapat menjadi pusat kegiatan para anggota 
Marga Xiao. Bagi yang ingin menggelar rapat 
dapat mempergunakan area di lantai dua.

“Semua kegiatan nanti di sini, kita mau 
meeting,  mau ada perkumpulan atau ada 
acara lain bisa  kita sama-sama gunakan 
kantor ini.  Jadi  tujuannya ,  biar ada satu 
wadah bisa berkumpul lagi,” kata Apeng.

Sementara itu, Ketua Umum Marga Xiao 
Internasional Martinus Johnnie Sugiarto 
mengucapkan selamat kepada Perkumpulan 
Marga Xiao Indonesia yang telah memiliki 
kantor sekretariat baru. Semoga keberadaan 
kantor ini,  dapat  memberikan dampak 
positif bagi perkembangan Perkumpulan 
Marga Xiao Indonesia kedepan.

“Sebagai anggota dari Marga Xiao 
Indonesia, tentu saya merasa sangat gembira 
dan sangat bersyukur bahwa sekarang 
ini,  organisasi perkumpulan Marga Xiao  
Indonesia punya Kantor Sekretariat tetap dan 
cukup bagus. Ini tentu akan memudahkan 
hubungan untuk ke seluruh anggota, baik 
yang berada di Jakarta maupun seluruh 

Indonesia,” ujar Tokoh 
Pariwisata Nasional ini.

“Yang kedua,  Se-
bagai ketua umum 
Marga Xiao  interna-
sional, saya juga ingin 
mengucapkan selamat 
kepada Marga Xiao In-
donesia,  kepada Ket-
ua Umumnya,  kepada 
seluruh pengurusnya,  
saya mengucapkan se-
lamat bahwa hari ini ini, 
organisasi perkumpulan 
Marga Xiao  Indonesia 
telah menempati kantor 
baru yang cukup mewah, 
Semoga akan memberi-
kan dampak positif bagi 
semua kegiatan Marga 
Xiao Indonesia,” tam-
bahnya.

Selain itu, Martinus 
Johnnie Sugiarto juga 
berharap kantor sek-

retariat ini dapat memberikan kemudahan 
untuk menjalin hubungan dengan anggota 
Marga Xiao di dunia.

“Jadi  seluruh dunia yang punya 
organisasi Marga Xiao,  jika ingin 
berhubungan dengan Indonesia, atau 
mereka mendadak berkunjung ke Indonesia, 
mereka sudah tahu persis di mana kantor 
sekretariatnya. Saya pikir ini satu langkah 
positif yang perlu kita syukuri bersama,” 
ujar Martinus Johnnie Sugiarto. (Sigit)
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