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ON THE COVER
Model : 
Wilianto Tanta

••• INDONESIA TOURISM FORUM
TELAGA BIRU CICEREM, KUNINGAN

Telaga Biru Cicerem belakangan ini memang sedang 
populer di kalangan wisatawan. Foto-foto dengan 
latar belakang pemandangan di setiap sudut destinasi 
wisata tersebut, bertebaran di media sosial, sehingga 
mengundang lebih banyak lagi wisatawan yang 
berdatangan ke obyek wisata dengan spot utamanya 
yaitu sebuah danau dengan beraneka ragam ikan-ikan 
dan juga terdapat ayunan di atasnya.

••• COVER STORY
PERJALANAN SUKSES WILIANTO TANTA DI 
BISNIS DAN ORGANISASI

Membangun karir yang sukses merupakan kebanggaan 

buat semua orang,  apalagi kesuksesan itu dicapai mulai 

dari nol dan penuh kerja keras serta  perjuangan untuk 

meraihnya. Itulah yang dijalani seorang pengusaha sukses 

asal Makassar, Sulawesi Selatan, Wilianto Tanta. Wilianto 

lahir di Kota  Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 

30 Juni 1963.

••• EL JOHN SELEBRITI
ELMA HANA HASIBUAN DINOBATKAN 
SEBAGAI PUTRI PARIWISATA SUMATERA 
UTARA 2022

Elma Hana Hasibuan mengaku terharu saat diumumkan 
namanya sebagai pemenang. Ia juga merasa bangga 
karena dapat mempersembahkan gelar prestisius ini 
untuk Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata Paluta yang 
telah banyak mendukung 

••• EL JOHN MEDICAL FORUM
PENYEBAB TERGANGGUNYA KESUBURAN 
DAN CARA MENGATASINYA

Memiliki anak adalah keinginan yang paling utama bagi 
setiap pasangan suami istri, apalagi bagi pasangan yang 
baru menikah. Bahkan banyak pasangan yang sudah 
mempersiapkan dengan khusus kehadiran si buah hati.  
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Akhirnya kabar gembira dan melegakan datang menyapa semua 
masyarakat, betapa tidak pandemi Covid-19 yang telah membatasi 
hampir sebagian besar aktivitas kita akan segera berakhir, banyak negara 
yang telah merubah status negaranya dari pandemi menjadi endemi, 
di mana selanjut nya masyarakat yg terpapar endemi akan dianggap 
seperti kena flu biasa.  Indonesia diharapkan juga menerapkan hal 
serupa, karena telah banyak negara memberlakukan hal ini, alasannya 
tentu berusaha memacu kembali ekonomi negara nya melalui aktivitas 
perjalanan, apakah itu kunjungan keluarga, bisnis atau bahkan untuk 
pariwisata. 

Begitu banyak pakar dari berbagai organisasi memperkirakan bisnis pariwisata akan terjadi lonjakan 
besar, kita tentu bersyukur kalau itu terjadi. Indonesia dengan begitu banyak Destinasi Pariwisata, 
mulai dari Pulau Dewata sampai surga diving di Aceh, akan hidup kembali, 278 juta penduduk jika 
melakukan perjalanan 2 kali saja di tahun 2022. Bisa dibayangkan, semua akan bergerak dengan cepat, 
hiruk pikuk bisnis dan pariwisata akan terjadi di mana mana,  namun demikian, sebaiknya semua 
bisnis di mana pun di Indonesia ini, agar tetap menerapkan protokol kesehatan yang maksimal, agar 
bencana covid jangan lagi terulang, semoga demikian

Bulan maret 2022, Yayasan EL JOHN  Indonesia kembali mengirimkan Putri binaan terbaik nya untuk 
berlaga di Internasional, kali Ini Grace sang calon dokter gigi yang berasal dari Jambi akan menuju ke 
Mesir untuk memperebutkan Miss Eco International 2022. Mari kita doakan agar Grace berdiri dengan 
tangguh di antara 50 negara yang berlaga, dan semoga Indonesia kembali sukses di Panggung Dunia.
Bulan Maret ini,  juga akan di selenggarakan munas ke 7 PSMTI di Makasar, sebuah paguyuban sosial 
marga Tionghoa Indonesia, organisasi terbesar suku Tionghoa di Indonesia ini akan memilih seorang 
ketua baru untuk menahkodai PSMTI 4 tahun ke depan. Suatu hal yang cukup sulit, karena ketua umum 
sekarang, David Herman Jaya telah berbuat sangat banyak, beliau mampu menggerakan begitu banyak 
pengurus PSMTI dari kabupaten, kota sampai provinsi di seluruh Indonesia dan  telah melakukan aksi 
sosial tiada henti di masa pandemi covid 19.

Sebuah mahakarya yang akan menjadi beban berat bagi ketua umum baru untuk menyamainya, 
namun kita yakin dengan sumber daya manusia suku Tionghoa yang ada dari Sabang sampai Papua, 
pasti akan terpilih seorang tokoh tangguh yang mampu membawa PSMTI menjadi lebih besar dan 
menaungi semua marga Tionghoa untuk ambil bagian ikut membangun Indonesia dalam segala bidang
 Mari kita doakan agar kita semua sehat untuk menyambut kebangkitan ekonomi serta pariwisata 
Indonesia yang kita cintai ini.

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO

SALAM PARIWISATA,
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berbeda saat ia di Makassar, Wilianto nyaris tak memiliki waktu 
untuk bermain. Dini hari, ia harus berangkat ke sekolah yang 
berjarak kurang lebih 3 kilometer dari rumahnya.

Jarak ini harus ditempuhnya dengan berjalan kaki menyusuri 
jalan-jalan setapak persawahan pergi dan pulang sekolah. 
Sepulang sekolah Wilianto kembali harus bekerja membantu 
orang tuanya.

Pendidikan Wilianto, terpaksa  hanya  sampai di Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), karena Wilianto  harus fokus membantu 
kedua orang tuanya menjalani usaha toko kelontong. Rumah 
di Mamuju untuk membuka toko kelontong pun bukan rumah 
milik kedua orang tua Wilianto, namun rumah pamannya.

“Jadi saya bantu orang tua di usaha kelontong ini, sampai 
kira-kira tiga tahun dan setelah itu kami bikin usaha losmen. 
Tiga tahun buka toko kelontong, akhirnya orangtua saya 
punya usaha cukup maju beli tempat tanah satu untuk bangun 
namanya penginapan Marannu di Mamuju,” kata Wilianto saat 
diwawancarai tim liputan Travel Club.

M
embangun karir yang sukses merupakan kebanggaan 
buat semua orang,  apalagi kesuksesan itu dicapai 
mulai dari nol dan penuh kerja keras serta  perjuangan 
untuk meraihnya. Itulah yang dijalani seorang 
pengusaha sukses asal Makassar, Sulawesi Selatan, 

Wilianto Tanta. Wilianto lahir di Kota  Makassar, Sulawesi Selatan, 
pada tanggal 30 Juni 1963.

Lahir sebagai anak sulung dari  keluarga sederhana, 
membuat Wilianto tak pernah putus untuk membantu kedua 
orangtuanya. Saat kelas 5 SD , Wilianto bersama kedua orangtua 
harus  pindah dari Makassar ke Mamuju, yang kini telah  masuk 
ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat karena ada pemekaran 
daerah pada saat itu.  

Wilianto memiliki enam adik dan saat pindah ke Mamuju, 
hanya empat adiknya yang ikut ke Mamuju, sedangkan satu 
lagi dititipkan bersama Kakek dan Neneknya. Di Mamuju, kedua 
orang tua Wilianto kembali dikaruniai anak.

Wilianto pun kembali melanjutkan sekolah dasarnya di 
Mamuju, Ia kemudian masuk ke SD Negeri 1 Mamuju. Namun 

PERJALANAN SUKSES WILIANTO TANTA
DI BISNIS DAN ORGANISASI
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MEMBUKA USAHA PENGINAPAN

Penginapan Marannu diurus Wilianto 
bersama sang ibu, karena sang ayah ha-
rus mengurus toko kelontong.  Pengina-
pan Marannu memiliki dua lantai, lantai 
pertama digunakan untuk restoran dan 
lantai kedua dijadikan tempat menginap. 

“Jadi waktu itu kami berbagi, bapak 
saya tetap menjaga toko, kami dengan 
ibu saya urus itu penginapan dengan 
restoran. Ibu saya masak, kadang-
kadang kalau banyak tamu, kami ikut 
bantu masak, jadi waktu itu kami juga 
jadi pelayan, jadi kasir, semuanya kami 
kerjakan,” ujar Wilianto.

Tidak salah keputusan yang diam-
bil Wilianto untuk membuka tempat 
penginapan,karena  tempat penginapan 
ini  menjadi awal kesuksesan Wilianto.

Penginapan Mamuju tak pernah sepi 
dibanjiri tamu dan tamu yang datang 
bukan hanya orang biasa, namun dari 
kalangan investor termasuk Bupati. 
Karena sering didatangi orang-orang 
hebat, Wilianto pun banyak mengenal 
pejabat dan orang-orang tersohor di 
Sulawesi Selatan.  Sampai akhirnya, 
Wilianto bertemu Bupati dan ada pe-
san yang disampaikan Bupati kepada 
Wilianto, yakni mendorong Wilianto 
membuka usaha kontraktor.

 “Jadi usaha semakin berkembang. 
Nah yang paling hebat luar biasa, itu ada 
Bupati datang menginap. Pada waktu 

itu Bupati mengatakan, kamu kerja kon-
traktor lah, terus dibentuklah nama pe-
rusahaannya PT Passokorang. Jadi awal-
nya, lahan untuk perusahaan yang kami 
dirikan itu pinjam dari paman, kemudian 
dua tahun berjalan kami membeli lahan 
tersebut,” ungkap Wilianto.

PT. Passokorang resmi dimiliki Wil-
ianto pada tahun 1983, namun pengo-
perasian perusahaan tersebut berjalan 
tahun 1981. Membangun sekolah, men-
jadi proyek pertama yang dikerjakan PT. 
Passokorang pada tahun 1981. Proyek 
pembangunan sekolah ini menjadi kran 
pembuka bagi PT. Passokorang untuk 
mendapatkan proyek lainnya.

Namun, saat perjalanannya ada 
syarat yang harus dipenuhi Wilianto 
agar bisa mendapa-
tkan proyek lainnya. 
Syarat tersebut yai-
tu adanya referensi 
menjadi nasabah 
Bank.  Upaya Wilianto 
untuk mendapatkan 
referensi dari Bank 
tidak mudah karena 
saat itu, orang tuanya 
masih ada tunggakan 
pinjaman di BRI (Bank 
Rakyat Indonesia) se-
besar Rp25 Juta.

Dengan keber-
aniannya, Wilianto 
menghadap pimpinan 

BRI dan untuk berkomunikasi agar dapat 
dibuatkan referensi.  Saat itu Wilianto 
menanamkan pedoaman bahwa dalam 
berbinis kepercayaan dan komitmen 
adalah hal yang mutlak.

Dengan berpegangan pada keper-
cayaan dan komitmen, Wilianto berjanji 
kepada pihak perbankan untuk melunasi 
hutang kedua orang tua asal dapat ref-
erensi menjadi nasabah Bank. Alhasil 
pimpinan Bank menerima janji Wilianto 
dan membuatkan referensi tersebut.

“Di sini saya tekankan pentingnya 
satu kepercayaan dan komitmen. Tanpa 
kepercayaan bantuan dari perbankan 
akan sulit didapat,” tegas Wilianto.

Akhirnya, Wilianto dalam melunasi 
hutang orangtua dalam tempo dua 
tahun dan proyek yang dikerjakan PT. 
Passokorang berjalan lancar. Dari situlah, 
Wilianto kembali mendapatkan keper-
cayaan dari pihak perbankan dan kem-
bali ditawarkan bantuan modal sebesar 
Rp85 juta untuk proyek transmigrasi.

“Kami banyak mengerjakan proyek-
proyek transmigrasi, karena di Mamuju 
lahannya luas sekali. Banyak yang 
tebang hutan dibuka untuk pemukiman 
dan akhirnya berkembang. Karena 
berkembang BRI kasih kredit lagi jadi 
3 miliar. Inilah kalau kita gigih dalam 
berusaha dan menjaga kepercayaan 
dan komitmen, pasti perbankan akan 
memberikan jalan terbaik buat kita 
untuk usaha kita lebih maju kedepan,” 
tutur Wilianto.

cover story
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BANGUN HOTEL BERBINTANG

Karena berkembang pesat usaha 
kontraktor yang dijalankan Wilianto, 
akhirnya toko kelontong yang dikelola 
sang ayah tutup khusus untuk melayani 
eceran. Toko kelontong hanya dapat 
melayani penyediaan komoditas da-
lam jumlah besar.  Setelah itu, Wilianto 
kembali ke Makassar untuk melebarkan 
sayap bisnisnya.

Hotel Radisson menjadi hotel  bin-
tang tiga pertama yang dimiliki Wilianto 
di Kota Angin Mamiri pada tahun 1993 
dan saat itu Wilianto kembali mendapa-
tkan kredit dari Bank sebesar Rp3 miliar 
dari BRI.  Hotel ini awalnya, merupakan 
perusahan gabungan antara  Wilianto 
joint  rekan bisnisnya, dengan menaruh 
saham sebesar 50 persen. Sampai akh-
irnya, Wilianto dapat memiliki resmi 
Hotel Radisson dan merubah nama 
Hotel Radisson menjadi Hotel Almadera.

“Akhirnya kami punya saham  di 
hotel Radisson. Setelah itu kami dapat 
kredit  dari Bank Negara Indonesia, 
BNI. Ini sebesar 85 miliar, hutang kami 
di BRI 3 miliar ditutup semua. Nah dari 
situlah kami mulai merambat tambah 
hotel adanya namanya Claro. Mungkin 
bapak kalau ke Makassar pasti tau,” 
tutur Wilianto.

Claro Makassar Hotel & Convention 

merupakan hotel bintang lima yang  
terletak di jalan A.P. Pettarani No. 3, , 
Makassar, Sulawesi Selatan. Hotel ini 
menjadi hotel yang sering menjadi pi-
lihan pejabat negara, tamu negara dan 
orang-orang penting saat datang ke 
Makassar.

Hotel ini memiliki jumlah kamar 
mencapai lebih dari 586 kamar dengan 
berbagai jenis seperti President Suite, 
Executive Suite, Family Suite dan Junior 
Suite. Claro Makassar  menjadi satu-sat-
unya hotel yang memiliki kolam renang 
terbesar di Makassar serta segudang 
fasilitas, diantaranya Executive lounge, 
Restoran, Bar & Lounge, Coffee shop, 
swimming pool, spa dan ruang per-
temuan dari terkecil hingga terbesar.

Tak berhenti di Hotel Claro Makas-
sar, pelebaran sayap bisnis hotel terus  
dilakukan Wilianto hingga ke beberapa 
tempat di Makassar dan Kendari. Di 
Makassar, Wilianto kembali memban-
gun Hotel berbintang yang diberi nama 
Hotel Dalton.

Hotel Dalton Makassar adalah hotel 
bintang 3 yang berlokasi strategis di 
kawasan industri Makassar dan dekat 
dengan Bandara. Hotel Dalton Makas-
sar memadukan konsep bisnis dengan 
rekreasi. Dalton Makassar menawarkan 
pemandangan pegunungan dan kota 
yang indah dengan total 207 kamar 

tamu.
Hotel lainnya yang didirikan Wilianto 

adalah Hotel Rinra Makassar. Hotel ini  
hadir dengan 175 kamar yang punya 
banyak kelas. Mulai dari kamar Deluxe 
yang luasnya 28 meter persegi, kamar 
Premier (29 meter persegi, plus balkon 
24 meter persegi), Prestige Suite (70 
meter persegi, plus balkon 24 meter 
persegi), Oceana Suite (93 meter perse-
gi, plus balkon 40 meter persegi), Pavil-
ion Suite (140 meter persegi, plus balkon 
70 meter persegi), hingga kamar terme-
wah, Phinisi Royal Suite, yang luasnya 
200 meter persegi dan punya balkon 
seluas 100 meter persegi. Sedangkan 
untuk layanan konvensi, hotel ini hanya 
punya 3 ruang pertemuan kecil, yang 
kapasitasnya hanya untuk 12 hingga 
40 orang. Kemudian, Willianto juga 
membangun hotel di Kendari, Sulawesi 
Tenggara,  yakni Hotel Claro Kendari. 
Hotel bintang empat ini, didirikan Wil-
ianto pada  tahun 2014 dengan jumlah 
kamar tamu sebanyak 258 kamar.

“Karena kami banyak mendapat 
kepercayaan dari perbankan, dari mi-
tra kerja, kami bangun hotel lagi hotel 
bintang di dekat Bandara Hasanuddin 
itu namanya Hotel Dalton  bintang tiga. 
Lalu kami dapat tawaran lagi dari teman 
di Kendari Sultra untuk dirikan hotel. 
Akhirnya kita bangun lagi di Kendari itu 
sumber dananya dari perbankan semua 
sampai hari ini setelah itu kami bangun 
lagi hotel kelima itu di Rinra yang ada 
di tanjung bunga Pantai Losari, ini bin-
tang lima. Itulah perjalanan untuk hotel, 
sampai hari ini. Jadi kami masih fokus 
di bidang kontraktor, property maupun 
perhotelan,” ungkap Wilianto.

Untuk mengelola bisnis Hotel, Wil-
ianto tak sendirian, ia dibantu oleh ke-
tiga anaknya yakni Jennifer Anastasya 
Tanta, Edwin Prasetyo Tanta dan Andre 
Prasetyo Tanta. Jenifer Putri Pertama, 
kelahiran 11 Juni 1992 mengambil se-
kolah perhotelan di Swiss dan saat ini 
membantu sang ayah mengurus hotel.

“Saya sebenarnya jujur tawarkan dia 
untuk jadi dokter  tapi dia pilih karena 
melihat bapaknya punya hotel  dia pi-
lih sendiri untuk sekolah perhotelan, 
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akhirnya dia mendaftar sendiri ambil 
sekolah di Swiss sekolah perhotelan, 
itu sekolah sekitar 3 tahun setengah,” 
cerita Wilianto.

Sementara, anak kedua yakni Edwin 
Prasetyo Tanta kelahiran 20 Juli 1993, 
mengambil sekolah bisnis di USA dan  
saat ini mengurus  usaha Kontraktor & 
Property. Yang terakhir adalah Andre 
Prasetyo Tanta lahir  17 April 1995, dan 
sekolah yang ditempuh sama dengan 
kakaknya Edwin yakni  sekolah bisnis di 
USA, sekarang menjadi Anggota DPRD 
Sulsel Wakil ketua Komisi C bidang 
Ekonomi. Kini Andre sedang memper-
timbangkan apakah ingin melangkah 
menjadi anggota DPR atau tetap men-
jadi anggota DPRD Sulsel.

 “Jadi memang dia waktunya 60 
persen turun ke masyarakat jadi kalau 
kami melihat berarti dia lebih tertarik 
terjun ke politik. Nak melihat itu saya 
ngomong kalau memang kamu sudah 
merasa kuat di politik, Saran saya se-
bagai orang tua, kamu harus naik kelas 
untuk hijrah ke pusat. Semoga dia bisa 
ambil hati masyarakat, karena kalau ke 
senayan itu minimal suara tiga kali lipat 
dari sebelumnya. Jadi dia harus kerja 
keras,” tutur Wilianto.

Sukses di Organisasi

Wilianto Tanta tak hanya sukses 
di bisnis, namun ia juga sukses dalam 
berorganisasi khususnya organisasi 
sosial yakni Paguyuban Sosial Marga 
Tionghoa Indonesia (PSMTI). Wilianto 
pernah menjadi Ketua PSMTI Sulawesi 
Selatan untuk dua periode (8 tahun) 
sejak tahun 2012. Awalnya tidak ada  
rencana Wilianto untuk maju sebagai 
Ketua PSMTI Sulsel.  saat Musyawarah 
Provinsi PSMTI Sulsel pada tahun 2012, 
Wilianto diundang untuk hadir dan 
ketika hadir Wilianto diminta  menah-
kodai PSMTI Sulsel selama empat tahun 
kedepan (periode pertama).

Wilianto pun terkejut dan sulit untuk 
tidak menerima permintaan ini, pas-
alnya yang meminta Wilianto adalah 
para orang tua dan senior, seperti Ba-
pak  Frans Heming yang menjadi tokoh 

Tionghoa Sulawesi Selatan
“Jadi saya diminta sama orang tua 

dan senior untuk jadi ketua. Utamanya 
Pak Frans Heming sebagai orang tua 
saya, senior saya jadi saya tidak bisa 
menolak  dan Pak Frans itu teman se-
kolah bapak saya. Terus teman-teman 
di Musprov meminta saya untuk mem-
berikan kata sambutan sebagai ketua, ini 
saya jadi bingung juga. Karena melihat 
pak Frans meneteskan air mata, beliau 
saya anggap sebagai orangtua, nah saya 
terima,” terang Wilianto.

Jabatan sebagai Ketua PSMTI Sulsel 
dijalani Wilianto dengan sukses. Tak 
sedikit kegiatan-kegiatan sosial yang 
dijalani PSMTI Sulsel selama Wilian-
to memimpin, apalagi saat pandemi 

Covid-19 melanda Indonesia. Selama 
pandemi, tidak henti-henti aksi sosial 
dilakukan PSMTI Sulsel, diantaranya 
memberikan bantuan bahan pokok dan 
makanan nutrisi kepada masyarakat di 
Sulsel yang terkena dampak pandemi. 
Aksi sosial lainnya adalah menyum-
bangkan tiga unit alat ventilator ketiga 
Rumah Sakit di Makassar yakni  Rumah 
Sakit Pelamonia Makassar, Rumah Sakit 
Bhayangkara Makassar dan Rumah 
Sakit Stella Maris Makassar.  Selain itu, 
dibawah kepemimpinan Wilianto, PSMTI 
Sulsel menyalurkan  bantuan ratusan 
Alat Pelindung Diri (APD) bagi para 
tenaga medis di Rumah Sakit Pendi-
dikan Universitas Hasanuddin (RSPTN 
Unhas).
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Maju Sebagai Calon Ketum PSMTI

Atas kesuksesannya  membesarkan 
nama PSMTI Sulsel, Wilianto dipercaya-
kan menjadi Ketua Penyelenggara Musy-
awarah Nasional (Munas) PSMTI ke-VII di 
Makassar, Sulawesi Selatan pada 20-22 
Maret mendatang.  Tak hanya itu, Wil-
ianto juga diminta untuk maju sebagai 
Calon Ketua Umum PSMTI untuk masa 
bakti 2021-2025 yang akan bergulir saat 
dilangsungkannya Munas ke-VII.

Permintaan untuk maju sebagai 
Calon Ketua Umum PSMTI ini,  persis 
dialami Wilianto saat diminta menjadi 
Ketua PSMTI Sulsel. Permintaan itu 
terjadi ketika  digelar Rapat Pimpinan 
(Rapim)  dan Ketua Umum PSMTI David 
Herman Jaya menjadi salah satu orang 
yang meminta Wilianto maju menjadi 
Calon Ketua Umum PSMTI. Selain Ketua 
Umum, Sekjen PSMTI Eddy Hussy juga 
ikut mendorong Wilianto Tanta  men-
calonkan sebagai  Ketua Umum PSMTI.

“Kemarin di rapim, langsung umum-
kan bahwa Pak Wilianto calon Ketua 
Umum, ini saya jadi gimana, kalau 
orangtua sudah minta mau nolak juga 
susah, kalau ditolak jadinya tidak meng-
hargai orangtua. Akhirnya saya berdiri 
diperkenalkan di dalam seluruh peserta 
rapim,” ungkap Wilianto

Menurut Wilianto kepercayaan ini 

merupakan amanah yang harus dijaga 
dan dijalankan, baginya memimpin 
organisasi bukan seperti membalikan 
telapak tangan, harus ada kekompakan 
antar lini yang dapat mengembangkan 
dan memajukan suatu organisasi.

“Kami juga butuh masuk-masukan 
dari orang tua apa yang akan kita buat 
untuk organisasi ini agar kedepan bisa 
makin kompak  dan bisa makin saling 
percaya kalau.  Istilah saya jangan ada 
dusta di antara kita. Kalau sudah saling 
curiga, organisasi ini tidak akan jalan. 
Jadi kita harus keterbukaan, karena ini 

bukan bisnis, jadi tidak ada yang disem-
bunyikan,” tegas Wilianto.

Dukungan lain kepada Wiliantai agar   
maju sebagai Calon Ketua Umum PSMTI 
datang dari pengurus PSMTI DKI Jakar-
ta. Dukungan dari Ibu Kota ini, sangat 
berarti buat Wilianto untuk mencalonk-
an diri sebagai Ketua Umum PSMTI.

“Kalau DKI mendukung saya, saya 
makin semangat, kenapa, karena kantor 
pusatnya PSMTI ada di DKI  di sini lah to-
lak ukur kita, bukan di Sulawesi Selatan, 
walaupun saya lahir di Sulawesi Selatan, 
tapi saya bukan pengurus Sulawesi 
Selatan. Pengurusnya kebanyakan dari 
Jakarta. Jadi saya sangat butuh support 
nya,” ungkap Wilianto.

“Jadi saya sangat butuh support 
nya, pengurus-pengurus DKI yang ada 
di PSMTI, dukungannya karena di situ 
kita mulai kerjanya, baru Paguyuban ini 
bisa jalan ke daerah-daerah. Jadi kita 
awali di kantor pusat dulu,” tambahnya.

PERSIAPAN MUNAS KE-VII PSMTI

Pada kesempatan ini, Wilianto juga 
menyampaikan persiapan Munas ke-VII 
PSMTI. Saat ini Persiapan masih terus 
dimatangkan oleh Panitia penyeleng-
gara diantaranya pihak panitia telah 
mengirim undangan kepada Presiden 
RI Joko Widodo (Jokowi) melalui Sek-
retariat Negara.
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“Jadi dua minggu lalu, kami dengan  
Ketua Umum Pak David Herman Jaya 
sudah ke Sekretariat Presiden, harapan 
kami Bapak Presiden Jokowi, bisa mem-
buka Munas. Itu harapan kami yang per-
tama, karena bagaimanapun juga beliau 
adalah Kepala Negara kita, kita butuh 
beliau memberikan kata Sambutan 
untuk membuka Munas. Syukur-syukur 
bisa hadir langsung, kalau tidak bisa 
mungkin melalui taping,”  ujar Wilianto.

Tak hanya Presiden, sejumlah Men-
teri juga diundang untuk memberikan 
arahan kepada PSMTI. Menteri yang 
diundang di antara Menteri Dalam Neg-
eri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick 
Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ 
Sofyan A. Djalil. Tak hanya memberikan 
arahan, para Menteri juga diminta untuk 
menjadi pembicara dalam diskusi yang 
digelar di sela-sela Munas.

Tak berhenti di Menteri, pihak panitia 
juga mengundang Kapolri Jenderal Poli-
si Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI 
Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung 
Abdurachman dan Jaksa Agung Sanitiar 
Burhanuddin.

Munas ke-VII PSMTI rencananya akan 
dihadiri sekitar seribu peserta yang me-
wakili pengurusan daerah. Karena jum-
lah peserta yang cukup banyak, panitia 
penyelenggara menerapkan protokol 
kesehatan ketat kepada para peserta 
salah satunya wajib vaksinasi lengkap.

Wilianto mengungkapkan kedatan-
gan para peserta-peserta Munas dapat 
memberikan dampak positif bagi Pari-
wisata dan para Pelaku UMKM di Makas-
sar. Para peserta nantinya juga akan 
ditawarkan menikmati tour ke sejumlah 
destinasi unggulan yang ada di Makas-
sar maupun Sulawesi Selatan.

“Itulah timbal baliknya  jadi kalau 
satu orang bisa belanja 5 juta sudah 
berapa, syukur-syukur bisa 10 juta  un-
tuk beli oleh-oleh, makan. Gubernur, 
Walikota, Pemerintah daerah  pasti 
senang. Selain itu, teman-teman yang 
belum pernah ke Makassar pasti ingin 
lihat Makassar seperti apa. Nanti tera-
khir-terakhir kita tawarkan mereka tour 
ke Toraja, ke Bira, lalu ke daerah wisata 
Selayar, banyak objek-objek wisata,” 
tutur Wilianto.

Jelang Munas digelar, akan diseleng-
garakan bakti sosial, seperti membuka 
sentra vaksin Covid-19 dan donor darah. 
Untuk vaksin, ditargetkan dapat men-
datangkan 3.000 peserta.  Masyarakat 
tidak hanya sebatas  di vaksin maupun 
melakukan donor darah namun berke-
sempatan untuk mendapatkan hadiah 
utama yang telah disiapkan panitia, 
yakni satu unit rumah.

“Kegiatan ini  untuk membantu 
program pemerintah dalam memper-
cepat vaksinasi, karena masih banyak 
masyarakat yang belum mau divaksin. 
Makanya kita harus pancing di dalam 
memberikan mereka hadiah. Kalau kamu 
ikut vaksin kamu punya peluang untuk 
dapatkan rumah, dapat motor, dapat 
tv, dapat kulkas. Kurang lebih mungkin 
panitia siapkan hadiah dari semua itu 
total 500 juta,” terang Wilianto.

Pada kesempatan ini, Wilianto mera-
sa bangga dapat dipercayakan menjadi 
Ketua Panitia Penyelenggaraan Munas 
PSMTI ke-VII. Kebanggan itu dikare-
nakan, PSMTI merupakan organisasi 
besar Tionghoa yang memiliki banyak 
kontribusi kepada negara. Di lain sisi, ke-
percayaan ini tidak mudah menjalankan-
nya, butuh kerja keras dan kekompakan 
antar pihak yang terlibat dalam Munas.

“Musyawarah nasional PSMTI yang 
ketujuh ini, saya ditunjuk menjadi Ketua 

Penyelenggara di Munas ini. Tugas ini 
membanggakan dan juga berat buat 
kami tapi demi untuk Tionghoa, dan 
demi untuk PSMTI, kami terima sebagai 
tuan rumah dan juga pertama kali Mu-
nas itu diselenggarakan di luar Pulau 
Jawa. Munas-munas sebelumnya kan 
di Jakarta, atau di Semarang tapi untuk 
keluar dari Pulau Jawa ini pertama kali,”  
tutup Wilianto seraya menyampaikan 
ingin menjadikan Munas tahun ini se-
bagai Munas yang terbaik sesuai dengan 
keinginan Ketua Umum PSMTI. (Sigit)

PROFIL:

NAMA LENGKAP :
Wilianto Tanta        
 
TEMPAT TANGGAL LAHIR
Makassar, Sulawesi Selatan / 30 Juni 
1963

KARIR
Pemilik sejumlah hotel berbintang di 
Mamuju, Makassar dan Kendari, yakni:
1. Penginapan / Losmen Marannu di 

Kabupaten Mamuju sekarang Sulawesi 
barat. Berdiri tahun 1981 

2. Hotel Radisson , sekarang Hotel 
Almadera (Hotel Bintang 3), berdiri  
tahun 1995  jumlah kamar 92 kamar

3. Hotel Claro Makasar (Hotel Bintang 5), 
berdiri  tahun 2006, jumlah kamar 585 
kamar

4. Hotel Claro Kendari (Hotel Bintang 4), 
berdiri  tahun  2014, jumlah kamar 258 
kamar 

5. Hotel Dalton Makassar (Hotel Bintang 
3), berdiri tahun 2015, jumlah kamar 
207 kamar 

6. The Rinra Hotel & Phinisie Poin Mall 
Makassar  (Hotel Bintang 5), berdiri 
tahun 2018, jumlah kamar  175 kamar 

Tak hanya di bisnis, beliau juga sukses di 
organisasi, salah satunya PSMTI Sulawesi 
Selatan. Di PSMTI Makassar, beliau menjabat 
sebagai Ketua selama dua periode (2012-
2020) dan berhasil membesarkan nama 
PSMTI Sulawesi Selatan.



indonesia tourism forum

MARET 2022 - TRAVELCLUB - 15        



                      16 - TRAVELCLUB - MARET 2022

indonesia tourism forum

Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 
melakukan ‘Kick Off Tourism Working 
Group G20 tahun 2022”  yang digelar 
secara hybrid (offline dan online), 14 
Februari 2022 

Untuk acara offline diselengga-
rakan  di Balairung Soesilo Soedarman, 
Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf 
dan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Menparekraf) secara 
virtual serta dilanjutkan dengan dibun-
yikannya alat music tradisional dari Bali.

Acara Kick Off Tourism Working 
Group G20 ini turut dihadiri, antara 
lain Menteri Koordinator Bidang Pere-
konomian Airlangga Hartarto, Menteri 
Pariwisata Italia Massimo Garavaglia, 
Sekretaris Jenderal Tourism World Orga-
nization (UNWTO) Zurab Pololikashvili 
dan Deputi Bidang Sumber Daya dan 

TOURISM WORKING GROUP G20 RESMI DIMULAI 
MENPAREKRAF HARAP LAHIRKAN PROGRAM 
NYATA PULIHKAN SEKTOR PAREKRAF

Kelembagaan Wisnu Bawa Tarunajaya
Tourism Working Group G20 

merupakan  salah satu dari 16 Working 
Group yang dilaksanakan  jelang acara 



MARET 2022 - TRAVELCLUB - 17        

indonesia tourism forum

puncak yakni KTT G-20 pada November 
mendatang. Dalam  Working Group ini, 
para ahli dari negara G20, akan mencari 
solusi untuk penanganan  isu-isu spesifik 
yang terkait dengan agenda G20 yang 
kemudian dimasukkan ke dalam segmen 
kementerian dan akhirnya KTT.

Menparekraf Sandiaga Uno men-
gatakan  Tourism Working Group G20  
fokus membahas  upaya-upaya  untuk  
memajukan dan memulihkan sektor 
paragraf pasca krisis  Covid-19 dengan 
mempromosikan resiliensi,  ketahanan 
pariwisata atau ketangguhan.

Penguatan peran masyarakat  
di sektor parekraf menjadi bagian isu 
yang telah diidentifikasi dalam Working 
Group G20 ini, pasalnya   masyarakat 
merupakan  agen perubahan atau Agent 
of Change untuk transformasi pariwisata.

“Oleh karena itu working group 
ini akan memfokuskan memberdayakan 
masyarakat melalui pengembangan 
lebih lanjut untuk UMKM untuk micro 
small and medium enterprises dan 
community based tourism pariwisata 
berbasis komunitas seperti desa wisata 
desa kreatif dan program-program yang 
berkeadilan,” kata Menparekraf.

Hal tersebut sejalan dengan focus 
Kemenparekraf dalam mengembangkan 
sektor parekraf melalui meningkatkan 
kapasitas SDM. Bahkan Menparekraf 

telah beberapa kali hadir  dan melihat 
langsung  pelatihan dan pendamping 
SDM, baik dari segi peningkatan human 
capital maupun juga penerapan protokol 
berbasis CHSE (Cleanliness, Health, 
Safety dan Environment Sustainability)

“Kita memiliki 34 juta penduduk 
yang menggantungkan hidupnya di 
sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif. 
Kami sudah mengedepankan strategi 
inovasi, adaptasi dan kolaborasi dalam 
menyikapi pergeseran tren yang berfokus 
pada quality tourism dengan konsep 
personalize, customize, localize, dan 
smaller in size,” terang Menparekraf

Menparekraf menyebut hasil dari 
Working Group ini, nantinya akan dibahas 
di pertemuan tingkat menteri nega-
ra-negara G20. Dengan demikian, harus 
ada sinergi yang kuat antar kementerian 
dan Lembaga untuk memperjuangkan 
kepentingan nasional termasuk untuk 
kepentingan sektor parekraf.

“Melalui TWG  kali ini,  harapan 
kami kita akan menghasilkan suatu 
program yang konkrit berdasarkan best 
practice dan Indonesia sudah dianggap 
telah menjalankan best practices dalam 
penanganan pandemi covid 19 dan ini 
sudah sesuai dengan arahan presiden,” 
harap Menparekraf.

Sementara itu, Menko Perekono-
mian Airlangga Hartarto mengatakan 

UMKM memegang peran penting dalam 
memulihkan perekonomian termasuk 
pariwisata dan ekonomi kreatif Sektor 
UMKM menjadi sektor yang diprioritaskan 
untuk dikembangkan sesuai dengan 
deklarasi G20 tahun lalu di Roma, Italia

Menurut Menko Perekonomian, 
rangkaian  acara G-20  yang jumlahnya 
lebih dari 400 kegiatan memiliki potensi 
PDB sebesar Rp7,4 triliun  dan dapat 
membuka  33 ribu  lapangan kerja baru

“Oleh karena itu saya tentu ber-
harap Kementerian Pariwisata Bapak 
Sandiaga Uno mendorong ekonomi 
kreatif sebagai pengampu dari pada 
Tourism Working Group agar locomotive 
recovery dari sektor tourism ini  di tahun 
2022 ini bisa terdorong  dengan kegiatan 
G20,” ujar Menko Perekonomian.

Sementara itu, Menteri Pariwisata 
Italia Massimo Garavaglia mengatakan 
industri pariwisata dan komunitas lokal 
harus  dapat mengambil kesempatan 
yang ditawarkan oleh tren baru yakni 
permintaan terhadap pengalaman wisata 
yang berbeda-beda dan berkelanjutan, 
kemudian  mengambil keuntungan dari 
inovasi digital serta memainkan peran 
aktif dalam evolusi menuju pariwisata 
yang semakin berkelanjutan

“Saya yakin Presidensi Indonesia 
akan mengarahkan aktivitas dari Tourism 
Working Group dalam cara yang paling 
efektif untuk mengatasi tantangan 
dan mengambil kesempatan untuk 
mendorong kemakmuran, mendorong 
pembangunan bagi masyarakat kita serta 
menkonsolidasikan pariwisata ramah 
lingkungan, kami siap bekerjasama 
dalam hal ini,” kata Menpar Italia. (Sigit)

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

SCAN ME

www.eljohn.tv
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Genap dua tahun pandemi 
Covid-19 melanda Indonesia, sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) 
menjadi salah satu sektor yang terimbas 
paling parah akibat berbagai pembatasan 
yang dilakukan guna mencegah penyeb-
aran virus Covid-19. Salah satu indikator 
nyata terlihat dari penurunan kunjungan 
wisatawan mancanegara (wisman).

BadanPusat Statistik (BPS) men-
catat pada 2020 jumlah wisman 4,05 
juta orang atau 25% dari total kunjungan 
wisman 2019 yang mencapai 16,1 juta. 
Penurunan berlanjut di tahun kedua pan-
demi, di mana tercatat sepanjang tahun 
2021 jumlah kunjungan wisman hanya 1,6 
juta atau turun 61,57% dibanding tahun 
2020. Langkah pemerintah membuka 
Bali dan Batam untuk wisman pada 
Oktober 2021 juga kembali dihadang 
oleh merebaknya varian baru Omicron 
sejak akhir 2021.

Dengan kondisi pandemi yang 

PARIWISATA INDONESIA BANGKIT
DAN SIAP MENDULANG 550 JUTA WISNUS DI 2022

kerap tak terduga dan penuh ketidak-
pastian, pergerakan wisatawan nusantara 
(wisnus) menjadi kunci. Wisnus lah yang 
berperan sebagai lokomotif dalam upaya 
pemulihan sektor parekraf Indonesia dari 
pandemi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin 
Uno, mengatakan, 2022 menjadi tahun 
pemulihan pasar wisatawan. Untuk kun-
jungan wisman tahun ini akan ditopang 
oleh berbagai event internasional seperti 
MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara 
Barat (NTB) pada Maret 2022.

“Tapi pada 2023 saya makin yakin 
momentum ini akan semakin terbangun, 
dan tingginya antusiasme wisnus menjadi 
roda penggerak geliat sektor parekraf 
hingga saat ini,” ujarnya dalam sambu-
tannya pada Seminar Pariwisata Nasional 
bertema “Menjaga Momentum Pemulihan 
Pariwisata, Mengejar Target 280 Juta 
Wisnus di 2022, yang diselenggarakan 

oleh Forum Wartawan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif secara hybrid, pada 15 
Februari 2022

Menparekraf membeberkan berb-
agai strategi yang akan dijalankan di 
tahun pemulihan pariwisata, di antara-
nya pemulihan pasar wisatawan melalui 
penyelenggaraan event dan pemulihan 
industri pariwisata dengan adaptasi 
protokol kesehatan.

“Kita juga akan melakukan pemu-
lihan pariwisata di Bali, Kepulauan Riau 
dan destinasi unggulan lainnya,” jelas 
Menparekraf.

Deputi Bidang Kajian Strategis 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf) Kurleni Ukar 
menjelaskan, target perjalanan wisnus 
mengalami perubahan seiring perubahan 
metode penghitungan yang dilakukan 
oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Di 
mana, sejak 2019 penghitungan dilakukan 
dengan metode Mobile Positioning Data 
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atau berdasarkan pergerakan gawai.
Dengan perubahan ini, estimasi 

jumlah wisnus di 2021 mencapai 525 juta 
pergerakan dan diproyeksikan meningkat 
menjadi 550 juta pergerakan pada tahun 
ini. Menurut Kurleni, dalam beberapa 
bulan terakhir tingkat penghunian ka-
mar (TPK) menunjukkan peningkatan 
yang menandakan bahwa wisnus sudah 
bergerak dan mulai pulih.

“Secara umum, mobilitas mas-
yarakat Indonesia ke tempat wisata mulai 
kembali ke normal sejak bulan Oktober 
2021,” ungkapnya seraya menambahkan 
bahwa perjalanan wisatawan nusantara 
didominasi oleh pelaku perjalanan dari 
Jawa-Bali.

Pada kesempatan yang sama, Ket-
ua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia 
(Astindo) Pauline Suharno menyebutkan 
sejumlah tantangan yang masih dihadapi 
pariwisata domestik. Antara lain tantangan 
konektivitas, kapasitas penerbangan, 
termasuk persoalan harga.

“Kapasitas penerbangan masih 
menjadi tantangan apalagi kondisi pan-
demi. Saat ini penerbangan tidak terlalu 
banyak. Contohnya saya terbang dari 
Jakarta ke Manado itu biayanya sekitar 
Rp3,7 juta. Kalau orang tidak punya 
kepentingan mendesak, banyak yang 
lebih memilih pergi ke luar negeri yang 
lebih ekonomis,” ujarnya.

Group Vice President Marketing 

and Communication Smailing Tour and 
Travel Service Putu Ayu Aristyadewi 
menambahkan, dengan kondisi saat ini 
pihaknya menerapkan strategi meraih 
pasar yang lebih segmented dan target-
ed. Misalnya, segmen lansia, anak muda 
milenial, dan keluarga.

“Kami juga lebih menekankan 
pada produk berbasis experience yang 
unik dan hanya bisa didapat melalui travel 
agent,” paparnya.

Lebih lanjut, Menparekraf Sandi-
aga Uno menyatakan bahwa saat ini ada 
pegeseran paradigma ke arah pemban-
gunan pariwisata berkualitas yang lebih 
fokus pada pariwisata berkelanjutan. 
“Berarti kita harus punya penyediaan 
infrastruktur dasar dan penunjang pari-
wisata,” tandasnya.

Seiring dengan gencarnya 
pengembangan desa wisata, salah satu 
sarana penunjang pariwisata yang juga 
dipacu adalah pengembangan akomodasi 
berupa homestay.

Guna mendukung hal tersebut, 
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 
atau SMF sejak 2018 menyalurkan pem-
biayaan homestay. Direktur Operasional 
dan Keuangan SMF Trisnadi Yulrisman 
mengatakan, pembiayaan homestay 
menyasar seluruh pegiat pariwisata di 
desa wisata.

“Mereka bisa menggunakan da-
nanya untuk membangun homestay, 

merenovasi rumah atau kamar yang bisa 
digunakan wisatawan,” ujarnya pada 
kesempatan yang sama.

Trisnadi membeberkan, dana yang 
dialokasikan untuk program ini mencapai 
Rp20,2 miliar dan telah terealisasi sekitar 
Rp8,2 miliar dengan jumlah 100 debitur. 
“Kami menetapkan suku bunga yang 
sangat rendah yaitu flat dan fix 3% per 
tahun, dengan plafon maksimal Rp150 juta 
per rumah dan tenor 1-10 tahun,” jelas dia.

Trisnadi menambahkan, saat ini 
terdapat 12 desa wisata yang sudah mener-
ima fasilitas pembiayaan dari SMF. Antara 
lain Desa Wisata Samiran, Nglanggeran, 
Kuta Mandalika, Sembalun, Mertak, Bangs-
ring. Untuk tahun ini, perseroan negara 
menyasar lima lokasi baru, di antaranya 
di Likupang, Labuan Bajo, Banda Naira 
hingga Papua.

Sementara itu, Ketua Forwapa-
rekraf Issa Abdul Bari mengatakan, dengan 
jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 
272,2 juta jiwa, sudah semestinya wisnus 
menjadi penggerak utama pariwisata di 
Tanah Air.

Terlebih dengan banyaknya daya 
tarik dan objek wisata baru serta program 
desa wisata yang tengah digalakkan di 
Indonesia, potensi pasar wisnus ke depan 
masih sangat menjanjikan.

“Forwaparekraf memahami bahwa 
pemerintah tidak bisa sendirian dalam 
upaya mendulang dan mengoptimalkan 
pergerakan wisnus ini. Perlu sinergi dan 
kolaborasi yang baik diantara semua 
stakeholders pariwisata dan industri 
pendukungnya,” tandasnya.

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

SCAN ME

www.eljohn.tv
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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

Telaga Biru Cicerem belakangan ini memang sedang populer di kalangan 
wisatawan. Foto-foto dengan latar belakang pemandangan di setiap sudut 

destinasi wisata tersebut, bertebaran di media sosial, sehingga mengundang 
lebih banyak lagi wisatawan yang berdatangan ke obyek wisata dengan spot 

utamanya yaitu sebuah danau dengan beraneka ragam ikan-ikan dan juga 
terdapat ayunan di atasnya.

Ikan-ikan yang terdapat di Telaga Biru Cicerem tersebut memang sudah 
dikembangbiakkan selama lebih dari satu tahun. Ikan-ikan tersebut lah yang 

menjadi salah satu daya tarik utama sehingga lokasi tersebut selalu ramai 
didatangi pengunjung, terlebih ketika akhir pekan tiba.

TELAGA BIRU
Cicerem, Kuningan

Sumber Foto :  www.bobobox.co.id
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Danau dengan air yang jernih dan 
berwarna biru itu juga dikelilingi oleh 
pepohonan rindang yang ranting-
rantingnya menjadi tempat menautkan tali 
ayunan sehingga para pengunjung bisa 
bermain ayunan persis di atas permukaan 
danau sambil memberi makan ikan-ikan 
yang seketika datang menyerbu. Pada 
saat momen itulah para pengunjung 
bersiap mengambil gambar, untuk 
mengabadikannya dengan latar birunya 
air danau dan ikan-ikan dengan aneka 
warna yang cantik menjadi perpaduan 
yang sangat indah dan siap menghiasi 
laman media sosial Anda.

Namun dibalik semua keindahan yang 
ditawarkan, konon Telaga Biru Cicerem 
ternyata juga menyimpan kisah legenda 
yang terjadi pada zaman Walisongo. Hal 
ini terlihat dari adanya patung seorang 
perempuan yang menjadi ikon Telaga Biru 
tersebut. Patung perempuan tersebut 
bernama Nyi Bomas Inten, salah satu 
warga di Desa Kaduela yang dulunya 
menikah dengan seorang pria keturunan 
Keraton Cirebon, bernama Syekh Abdul 
Iman.

Meski patung perempuan yang 
berdiri di sana digambarkan sebagai 
sosok penunggu Telaga Biru tersebut, 
namun patung itu sama sekali tidak 
tampak menyeramkan, karena pihak 
pengelola tempat tersebut sengaja 
membuatkannya lengkap dengan air 
mancur di atasnya agar terlihat lebih 
cantik dan indah.

Legenda lainnya juga ada yang 
menyebut bahwa ikan-ikan yang terdapat 
di danau tersebut merupakan jelmaan dari 
prajurit-prajurit yang dikutuk karena telah 
membangkang pada Prabu Siliwangi. 
Bahkan konon tidak ada satu orang 
pun yang berani mengambil ikan-ikan 
tersebut, ditakutkan terjadi sesuatu yang 
buruk pada mereka.

Destinasi wisata yang berada di kaki 
Gunung Ciremai ini dengan kedalaman 

mencapai 5 meter memiliki kontur 
berbatu dan ditumbuhi tanaman air 
berwarna hijau. Tidak seperti danau pada 
umumnya yang biasanya berwarna coklat 
dan keruh, Telaga Biru Cicerem malah 
sebaliknya. Airnya berwarna biru dan 
jernih sehingga para pengunjung bisa 
melihat dengan jelas hingga ke dasar 
danau.

Meskipun terdapat ratusan ikan yang 
berenang di danau tersebut, namun di 
Telaga Biru Cicerem ini sama sekali tidak 
ada aktivitas memancing, karena dari 
pihak pengelola pun melarang aktivitas 
tersebut. Anda hanya bisa duduk-duduk 
dipinggir danau dengan kaki yang 
menjuntai ke dalam air, dan menabur 
makanan ikan sehingga Anda pun bisa 
berinteraksi lebih dekat lagi dengan 
ikan-ikan tersebut.

Meski Anda datang di pagi atau 
siang hari, Anda tidak perlu khawatir 
untuk duduk bersantai di pinggir telaga. 
Karena di sekeliling danau terdapat 
pohon-pohon yang rindang, sehingga 
meskipun matahari sedang terik, Anda 
tetap akan merasa sejuk karena dinaungi 
oleh dedaunan yang lebat.
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Fasilitas Wisata di Telaga Biru Cicerem

Obyek wisata yang berada di ketinggian sekitar 315 
meter di atas permukaan laut (mdpl) ini, memang sedang 
dalam tahap pengembangan yang lebih baik lagi. Beberapa 
spot foto dibangun sebagai penunjang aktivitas wisata dan juga 
daya tarik untuk memikat pengunjung agar datang berwisata 
ke Telaga Biru Cicerem ini. 

Beberapa fasilitas lainnya yang sudah tersedia yaitu area 
parkir yang luas bagi Anda yang datang dengan membawa 
kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Terdapat juga 
beberapa gazebo untuk pengunjung yang ingin bersantai dan 
sebagai tempat beristirahat. Sudah tersedia juga toilet umum 
yang bersih. Tempat ibadah dan juga warung-warung makan 
yang menjual aneka macam menu dan makanan dan minuman.

Meski fasilitas wisata di sini masih terbilang minim, 
namun pengunjung tetap akan merasa betah berlama-lama 
karena suasana sejuk di bawah pepohonan rindang, sangat 
cocok menjadi lokasi untuk Anda melepas penat terlebih bagi 
Anda yang datang dari ibukota atau terbiasa dengan udara 
perkotaan yang rawan polusi.

Kegiatan Wisata di Telaga Biru Cicerem

Selain sebagai lokasi untuk melepas penat, di sini Anda 
juga bisa melakukan aktivitas wisata lainnya seperti berperahu 
santai, memberi makan ikan-ikan, berburu spot foto favorit, dan 
juga mengamati suasana alam sekitar yang masih sangat asri.

Di sini Anda pun juga bisa melihat susunan berbagai 
macam warna bunga yang membentuk pola hati. Dibuat 
setinggi 1,5 meter dan dijadikan sebagai salah satu spot foto 
andalan di lokasi ini.

Selain aktivitas tersebut, di sini Anda pun bisa menikmati 

kesejukan air danau yang bening dengan berenang di pinggiran 
danau tersebut. Di sini pengelola telah memasang jaring 
pembatas untuk area yang diperbolehkan, supaya wisatawan 
tidak berenang hingga terlalu jauh ke tengah danau.

Hal ini harus benar-benar Anda perhatikan supaya tidak 
terjadi sesuatu yang berbahaya ketika Anda berwisata ke sana.

Untuk lebih amannya lagi, jika Anda ingin menjelajah 
Telaga Biru Cicerem hingga ketengah-tengah, Anda bisa 
menggunakan perahu yang disewakan oleh pihak pengelola 
untuk para wisatawan. Pengemudi perahu tersebut juga sudah 
sangat berpengalaman dan handal sehingga akan lebih aman 
bagi Anda.

Kabar baiknya, bagi Anda yang memiliki perahu karet 
atau floating mat, Anda boleh membawanya ke Telaga Biru 
Cicerem ini. Anda bisa bersantai di atas perahu karet dengan 
latar danau yang berwarna biru, sambil mengabadikan momen 
tersebut dengan lensa kamera Anda. 

Jangan lupa untuk bermain ayunan sambil memberi 
makan ikan-ikan di sana. Ayunan tersebut juga merupakan 
spot favorit yang menjadi ikon Telaga Biru Cicerem. Terdapat 
dua ayunan yang bisa Anda gunakan berbarengan dengan 
pasangan, sahabat dan orang-orang terdekat yang Anda ajak 
ke sana.

Untuk mendapatkan hasil foto terbaik, Anda bisa 
menyewa jasa fotograper yang sudah standby di sana. Jasa 
fotograper ini terbilang cukup murah dengan hasil foto yang 
dijamin tidak akan mengecewakan.
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Harga Tiket Masuk Telaga Biru Cicerem

Menawarkan kesejukan suasana alam dengan view yang 
masih asri dan alami, ternyata tidak membuat pihak pengelola 
Telaga Biru Cicerem serta merta memasang tarif tinggi untuk 
biaya masuk ke lokasi tersebut. 

Harga tiket masuk yang harus dibayarkan setiap 
pengunjung dipungut berdasarkan kendaraan yang dikendarai 
para wisatawan yang datang. Untuk tarif terendah tentu saja 
pengunjung dengan kendaraan bermotor dan seterusnya 
adalah kendaraan mobil hingga elf atau bus yang biasanya 
membawa wisatawan dengan rombongan. 

Selain harga tiket masuk, Anda juga harus menyiapkan 
uang untuk membayar biaya parkir kendaraan Anda. Ada 
juga beberapa spot foto berbayar dan juga biaya untuk jasa 
fotograper jika Anda ingin memakai jasanya.

Namun demikian, Anda tidak perlu khawatir karena 
semua tarif dan biaya tersebut masih tergolong sangat murah 
dan sangat terjangkau.

Jam Buka Telaga Biru Cicerem
Obyek wisata Telaga Biru Cicerem ini buka setiap hari, 

dari pagi hingga sore hari. Pengunjung yang paling ramai 
adalah pada saat akhir pekan dan libur nasional.

Untuk Anda yang datang ke lokasi ini pada masa 
pandemi covid-19 ini, Anda bisa memastikan lagi jam 
operasionalnya sebelum Anda memutuskan untuk datang 

ke lokasi wisata ini. Karena jam 
buka akan mengikuti instruksi 
yang sesuai dengan kebijakan 
pemerintah untuk meminimalisir 
penularan virus covid-19. 

Jika Anda berkunjung ke 
lokasi ini, pastikan juga untuk 
taat protokol kesehatan, demi 
kebaikan Anda sendiri dan orang 
lain juga tentunya.

Lokasi dan Rute Menuju 
Telaga Biru Cicerem, Kuningan

Destinasi wisata Telaga 
Biru Cicerem, tepatnya berlokasi 
di Desa Kaduela, Kecamatan 
Pasawahan, Kabupaten Kuningan, 
Provinsi Jawa Barat. Berjarak 
kurang lebih 30 Kilometer dari 
pusat Kota Kuningan. 

Meskipun berada di 
wilayah administratif Kota 
Kuningan, namun keberadaan 
Telaga Biru Cicerem ini malah 
lebih dekat dengan Kota Cirebon.

Jika Anda datang dengan rute dari Kota Kuningan, Anda 
membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam berkendara untuk 
sampai ke lokasi wisata Telaga Biru Cicerem ini.

Lokasinya yang cukup strategis dan tidak jauh dari 
jalan utama sehingga Anda akan dengan mudah untuk 
menemukannya. Akses jalan yang harus Anda lewati juga 
terbilang baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

Selama perjalanan menuju ke Telaga Biru Cicerem, 
Anda akan ditemani indahnya pemandangan hutan dan sawah 
yang terhampar di kaki Gunung Ciremai sehingga Anda pun 
tidak akan merasa bosan dan perjalanan pun akan terasa lebih 
singkat.

indonesia tourism forum
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GULAI AMPAI

Gulai Ampai berasal dari kata Ampai yang berarti hampa, bening 
atau bisa juga diartikan tidak bersantan. Selain itu, Gulai Ampai 
ini ada juga yang menyebutnya dengan nama Gulai Rampai yang 
mana Rampai berarti campur-campur. Dari kedua kata tersebut, 
ampai dan rampai, cukup menggambarkan penampakan dari 
Gulai Ampai itu sendiri yaitu tidak bersantan dan bahan-bahan 
yang digunakan bisa Anda pilih sesuai dengan jenis sayuran yang 
Anda suka.

Gulai yang juga merupakan bagian dari kuliner khas Suku 
Melayu ini dibuat dari campuran aneka sayur-mayur. Beberapa 
jenis sayuran yang biasa digunakan untuk membuat Gulai Ampai 
di antaranya adalah daun kemangi, jamur, terung ungu, terung 
bulat hijau, kacang panjang, kacang buncis, kentang, labu siam, 
rimbang, kecombrang dan lainnya.

Sebagian besar jenis sayuran yang digunakan untuk membuat 
Gulai Ampai ini biasanya berasal dari sayuran yang ditanam di 
pekarangan rumah sendiri. Sehingga ketika menikmati hidangan 
Gulai Ampai ini, Anda akan merasakan cita rasa segar dan lezat 
karena semua jenis sayuran yang digunakan dipetik beberapa 
menit sebelum dimasak.

Pembuatan Gulai Ampai ini juga terbilang masih sangat 
mencerminkan masakan khas tradisional tanpa adanya sentuhan 
bumbu-bumbu pengawet dan sejenisnya. Tidak menggunakan 
minyak goreng, tanpa penyedap rasa, bahkan untuk kuahnya 
pun masih menggunakan air putih biasa tanpa santan. Meski 
demikian, karena perkembangan zaman di mana banyak jenis 

menu makanan yang sudah dimodifikasi, Anda pun juga bisa 
menemukan jenis Gulai Ampai yang dimasak menggunakan 
santan dan juga berbagai penyedap rasa lainnya. 

 Adapun bumbu-bumbu yang digunakan untuk membuat 
Gulai Ampai khas tradisional yaitu cabai merah yang digiling halus 
bersama bawang merah dan bawang putih. Kemudian siapkan 
juga asam kandis. Sedangkan jahe, lengkuas, dan kunyit, cukup 
dikupas bersih tanpa digiling atau digeprek. Selanjutnya serai 
dimemarkan dan tambahkan juga daun salam, daun kunyit, daun 
jeruk dan garam secukupnya. Untuk sebagian orang ada juga 
yang menambahkan sedikit gula pasir.

Untuk proses pembuatannya pun sangat sederhana, yaitu 
dengan cara mencampurkan semua bahan 
dan bumbu ke dalam panci atau kuali lalu 
tambahkan air putih dan aduk hingga 
semua sayurannya empuk atau matang.

Dalam membuat Gulai Ampai, Anda 
tidak harus memasukkan semua jenis 
sayuran yang disebutkan di atas. Cukup 
3-4 jenis sayuran atau tergantung selera 
masing-masing. Jika Anda tidak suka 
dengan rasa pedas, Anda tidak perlu 
menambahkan cabai dan Gulai Ampai 
yang Anda buat akan terlihat seperti 
sayur bening.

Selain menggunakan berbagai macam 
jenis sayuran, untuk Gulai Ampai yang sudah 
dimodifikasi ada juga yang menambahkan 
Ikan Salai sebagai pelengkap sajian.
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BOLU KEMOJO

Makanan berbentuk bolu ini termasuk jajanan yang banyak 
diminati. Berwarna hijau dan berbentuk seperti bunga kamboja, 
Bolu Kemojo memiliki cita rasa manis yang dominan. Selain 
itu, karena salah satu bahan pembuatannya menggunakan 
telur, Bolu Kemojo juga memiliki sedikit aroma dan rasa telur. 

Sebagaimana bentuknya yang menyerupai bunga kamboja, 
nama Bolu Kemojo sendiri berasal dari kata kamboja atau 
bunga kamboja. Agar terlihat persis seperti bunga kamboja, 
Bolu Kemojo ini dibuat menggunakan loyang atau cetakan 
yang berbentuk seperti bunga kamboja.

Dulunya Bolu Kemojo hanya dikenal sebagai makanan 
Khas Melayu yang kerap dihidangkan pada acara-acara adat, 
pernikahan, kenduri dan juga saat lebaran.

Makanan yang berbentuk persegi lima ini dulunya juga 
hanya dapat dipesan kepada masyarakat melayu yang dapat 
membuatnya. Namun seiring waktu berlalu, pembuatan Bolu 
Kemojo yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi selama 
berpuluh-puluh tahun itu, kini tidak lagi menjadi makanan 
yang sulit untuk didapatkan, melainkan sudah menjadi sangat 
populer dan biasanya dijadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda 
berkunjung ke daerah-daerah yang penduduknya dominan 
dari Suku Melayu, seperti Riau, Palembang, Bengkulu, Jambi, 
Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya.

Bolu Kemojo termasuk ke dalam makan tradisional yang 
memiliki tekstur padat dan lembut seperti kue basah lainnya. 
Warna Bolu Kemojo didominasi dengan warna hijau yang terbuat 
dari campuran air daun suji dan daun pandan. Citarasanya 
yang manis, legit dan beraroma pandan, tentunya sangat 
menggugah selera terlebih saat disantap ketika masih hangat 
sambil bersantai dan meminum teh.

Untuk membuat Bolu Kemojo, Anda perlu menyiapkan 
bahan-bahan seperti tepung terigu, gula pasir, telur, daun pandan 
atau daun suji, santan, dan margarin yang sudah dicairkan.

Cara pembuatannya juga cukup sederhana yaitu pertama 
lembaran daun pandan atau daun suji dipotong kemudian 
dihaluskan bersama dengan air hingga membentuk jus. Kemudian, 
buat adonan kue dengan mencampurkan telur dan gula pasir 
dan kocok hingga merata. Setelah itu masukkan santan dan jus 
pandan atau suji yang telah disaring, tambahkan juga margarin 
cair dan aduk hingga merata.

Terakhir, masukkan tepung terigu secara bertahap hingga 
adonan mengental. Oleskan margarin cair ke loyang. Kemudian 
tuang adonan ke dalam loyang. Panggang atau kukus adonan 
hingga matang. Setelah matang, keluarkan adonan yang sudah 
menjadi kue dari oven atau kukusan, dan jadilah Bolu Kemojo 
yang lezat dan siap untuk disantap.

Saat ini, Bolu Kemojo bisa Anda temukan dengan mudah di 
pasar-pasar tradisional maupun toko-toko kue dan dibanderol 
dengan harga yang cukup ramah kantong.

Bolu Kemojo yang tanpa pengawet dapat bertahan hingga 
tiga sampai lima hari dengan penyimpanan yang tepat. Namun 
untuk mendapatkan citarasa yang khas dan lezat, disarankan 
untuk Anda menyantapnya ketika masih hangat atau setidaknya 
disantap di hari yang sama setelah pembutannya.

Sekarang Bolu Kemojo juga tidak hanya tersedia dalam 
bentuk dan rasa originalnya saja, tapi sudah ada beberapa 
varian rasa seperti cokelat atau durian.
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CENCALUK
Buat Anda pecinta seafood, Anda wajib mencicipi makanan ini. 

Namanya mungkin terdengar agak asing dan tidak terlalu familiar, 
namun Cencaluk ini juga merupakan makanan khas Suku Melayu 
yang terbuat dari udang geragau. Cencaluk itu sendiri berarti 
udang kecil-kecil yang diasinkan dan dikeringkan.

Cencaluk terbuat dari olahan udang yang telah dihaluskan 
dan dihidangkan dengan beberapa aneka rempah-rempah pilihan 
dengan citarasa yang maknyus. Tekstur lembut yang dimiliki oleh 
Cencaluk bahkan hampir mirip dengan bubur.

Cencaluk yang merupakan makanan khas Suku Melayu 
Kalimantan Barat dan juga berkembang di daerah pesisir Riau 
ini, dibuat dengan proses fermentasi yang juga mengandalkan 
bantuan mikroba. Salah satu mikroba yang berperan penting 
adalah kelompok bakteri asam laktat. Kelompok bakteri ini memiliki 
kemampuan untuk menghasilkan senyawa dengan aroma dan 
rasa yang khas, meningkatkan nilai cerna makanan, dan juga 
menghasilkan senyawa antimikroba yang dapat menghambat 
atau membunuh mikroorganisme seperti asam laktat, hydrogen 
peroksida, karbondioksida, dan bakteriosin.

Bakteri yang dominan ditemukan pada Cincaluk dari Thailand 
adalah Lactobacillus sp dan Lactococcus sp. Berdasarkan sekuens 
16s, ditemukan bakteri staphylococcus piscifermentans dengan 
strain langka yang sebelumnya hanya ditemukan pada isolat 
dari ikan. Semua bakteri ini akan memberi nilai tambah yang 
positif bagi pengawetan dan nilai gizi dari Cencaluk yang biasa 
digunakan sebagai saus pada hidangan di negara-negara Asia 
Tenggara. Hidangan ini bermanfaat sebagai pengawet alami 
untuk makanan fermentasi.

Bahan untuk membuat Cencaluk sangat mudah dijumpai yaitu 
udang rebon atau udang kecil-kecil yang masih segar atau basah. 
Kemudian bahan lainnya seperti garam dan sedikit penyedap rasa.

Meski tidak begitu populer, di wilayah pesisir Riau, Cencaluk 
sangat dikenal sebagai kuliner dengan rasa yang nikmat. Meski 
Cencaluk sering dihadirkan pada perayaan-perayaan tertentu, namun 
saat ini untuk bisa mencicipi Cencaluk, Anda bisa mendapatkannya 
di pasar-pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau.

Cara membuat Cencaluk pertama cuci bersih udang rebon 
yang digunakan sebagai bahan utama. Udang yang digunakan ini 
merupakan udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi. 
Lalu setelah udang dibersihkan, campurkan garam kasar pada 
udang dan selanjutnya udang yang sudah diberi garam tersebut 
diperam selama 3-4 hari.

Setelah proses pemeraman selama 3-4 hari, Cencaluk pun 
siap untuk dikonsumsi. Cara mengkonsumsinya bisa ditumis 
dengan bawang dan cabai atau dengan mencampurkan perasan 
jeruk sambel. Selain itu bisa juga dimasak terlebih dahulu hingga 
matang baru dimakan dengan nasi hangat.

Selain dengan cara di atas, pembuatan Cencaluk dengan cara 
tradisional bisa dengan melakukan pencucian udang dengan air 
laut terlebih dahulu, lalu udang yang telah dicuci akan dicampur 
dengan nasi dan garam. Campuran tersebut disimpan pada wadah 
tembikar dan ditutup dengan kain atau penutup tembikar. Selanjutnya 
campuran didiamkan selama 20-30 hari agar terfermentasi 
sempurna. Beberapa produsen menambahkan asam benzoat 
dan pewarna merah pada akhir fermentasi, namun ada juga yang 
menambahkan saus tomat.
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Wisata Palembang
Napak Tilas Bumi Sriwijaya

 Kota Tertua di Indonesia

Kota Palembang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan. Daerah yang 
penduduk aslinya yaitu orang-orang dari Suku Melayu ini juga merupakan kota 

terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Kota Medan. Kota dengan luas wilayah 
sekitar 400,61 km² ini, dihuni oleh lebih dari 1,6 juta penduduk pada tahun 2020. Kota 
Palembang juga merupakan kota terpadat di Pulau Sumatera, setelah Medan. Dan 

merupakan kota terpadat kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan 
Bandung, serta terpadat ke-19 di Asia Tenggara.

Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya seperti Kabupaten 
Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir ini dikembangkan sebagai wilayah 

metropolitan baru di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patungraya Agung 
atau Palembang Raya. 

Ada beberapa versi asal usul nama Palembang. Pertama yaitu pada saat penguasa 
Sriwijaya mendirikan sebuah Wanua (kota) yang sekarang dikenal dengan Kota 

Palembang, topografi Kota Palembang dikelilingi oleh air bahkan terendam oleh 
air. Air tersebut bersumber dari anak sungai maupun rawa bahkan menurut data 

statistik 1990, Palembang masih terdapat 50% tanah yang tergenang oleh air 
(rawa). Kemungkinan besar karena kondisi topografi inilah nenek moyang orang 

Palembang menamakan kota ini sebagai “Pa-Lembang” yang dalam bahasa Melayu 
bermakna “Pa” atau “Pe” sebagai suatu tempat atau keadaan dan “Lembang” atau 

“Lembeng” artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena 
lama terendam air. Sedangkan menurut Bahasa Melayu Palembang, lembang atau 

lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi 
oleh air.  

Yulia Gumay
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V
ersi lainnya mengaitkan 
Palembang dengan kata dalam 
bahasa jawa yaitu, “limbang” 
yang berarti membersihkan 
biji atau logam dari tanah atau 

benda-benda luar lainnya. Pemisahan 
dilakukan dengan bantuan alat berupa 
keranjang kecil untuk mengayak tanah 
berkandungan logam atau biji di aliran 
sungai. “Pa” adalah kata depan yang 
dipakai orang Jawa untuk menunjuk 
suatu tempat berlangsungnya usaha 
atau keadaan. Versi ini terkait erat dengan 
peran Palembang pada masa lalu sebagai 
tempat mencuci emas dan biji timah. Versi 
lain menghubungkan Palembang dengan 
kata “lemba”, yang berarti tanah yang 
dihanyutkan air ke tepi.

Menurut sejarah, Palembang pernah 
menjadi ibukota Kerajaan Bahari Buddha 
terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan 
Sriwijaya yang mendominasi Nusantara dan 
Semenanjung Malaya pada abad ke-19 juga 
membuat kota ini dikenal dengan julukan 
“Bumi Sriwijaya”. Berdasarkan prasasti 
Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit 
Siguntang sebelah barat Kota Palembang 
yang menyatakan pembentukan sebuah 
wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada 
tanggal 16 Juni 683 Masehi, menjadikan 
Kota Palembang sebagai kota tertua di 
Indonesia. 

Kota yang di dunia Barat dijuluki sebagai 

Venice of the East atau “Venesia dari Timur” 
ini, juga dianggap sebagai salah satu pusat 
dari Kerajaan Sriwijaya. Namun serangan 
Rajendra Chola dari Kerajaan Chola pada 
tahun 1025, menyebabkan kota ini hanya 
menjadi pelabuhan sederhana yang tidak 
berarti lagi bagi para pedagang asing. 

Pada awal abad ke-15, kota Palembang 
diduduki oleh para perompak Chen Zuyi 
yang berasal dari Tiongkok. Armada bajak 
laut Chen Zuyi kemudian ditumpas oleh 
Laksamana Cheng Ho pada tahun 1407. 
Kemudian sekitar tahun 1513, Tomé Pires 

seorang apoteker Portugis menyebutkan 
Palembang, telah dipimpin oleh seorang 
patih yang ditunjuk dari Jawa yang 
kemudian dirujuk kepada Kesultanan 
Demak serta turut serta menyerang Malaka 
yang waktu itu telah dikuasai oleh Portugis.

Palembang muncul sebagai kesultanan 
pada tahun 1659 dengan Sri Susuhunan 
Abdurrahman sebagai raja pertamanya. 
Namun pada tahun 1823, Kesultanan 
Palembang dihapus oleh pemerintah 
Hindia Belanda. Setelah itu Palembang 
dibagi menjadi dua keresidenan besar 
dan permukiman di Palembang dibagi 
menjadi daerah Ilir dan Ulu.

Palembang merupakan sebuah kota 
dengan letak yang cukup strategis karena 
dilalui oleh jalan Lintas Sumatera yang 
menghubungkan antar daerah di Pulau 
Sumatera. Palembang sendiri dapat dicapai 
melalui penerbangan dari berbagai kota 
di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, 
Yogyakarta, Surabaya, Bandar Lampung, 
Bengkulu, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan 
(via Pangkal Pinang), Jambi, Lubuk Linggau, 
Padang, Pekanbaru, Batam, Medan, dan 
Denpasar-Bali. Serta dari luar negeri yaitu 
Singapura, Kuala Lumpur, serta Jeddah 
(musim haji). Selain itu di Palembang 
juga terdapat Sungai Musi yang dilintasi 
Jembatan Ampera dan berfungsi sebagai 
sarana transportasi dan perdagangan 
antar wilayah.

indonesia tourism forum
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Pembangunan jembatan ini dimulai 
pada bulan April 1962 dan peresmian 
pemakaian jembatan dilakukan pada tahun 
1965, sekaligus mengukuhkan nama Bung 
Karno sebagai nama jembatan. Setelah 
terjadi pergolakan politik pada tahun 1966, 
ketika gerakan anti-Soekarno sangat kuat, 
nama jembatan itu pun diubah menjadi 
Jembatan Ampera atau singkatan dari 
Amanat Penderitaan Rakyat. 

Jika Anda sedang berwisata ke Kota 
Palembang, sempatkanlah waktu untuk 
berkunjung ke Jembatan Ampera. Untuk 
dapat menikmati pemandangan indah 
Sungai Musi di bawahnya, Anda tidak 
akan dipungut biaya masuk alias gratis. 
Anda hanya perlu membayar biaya parkir 
saja jika Anda datang dengan membawa 
kendaraan pribadi.

Selain disuguhi pemandangan indah 
Sungai Musi, di Jembatan Ampera ini Anda 

juga bisa berwisata kuliner, berburu jajanan khas Palembang, 
terutama pempek dan makanan lainnya. Di sini Anda juga bisa 
menyewa perahu, menikmati layanan wifi gratis, dan Anda 
juga tidak perlu khawatir dengan keamanannya karena sudah 
dipasang CCTV di beberapa sudut sehingga kegiatan berwisata 
Anda akan semakin aman dan nyaman.

LOKASI & RUTE MENUJU JEMBATAN AMPERA

Jembatan ikonik Kota Palembang ini berlokasi di Jalan Lintas 
Sumatera, Ilir Timur 1, Kecamatan Seberang Ulu, Palembang, 
Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini sangat mudah untuk 
dijangkau, baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun 
kendaraan umum.

Anda bisa menggunakan rute via Jalan Veteran untuk menuju 
ke lokasi wisata ini. 
Rute lainnya yaitu 
melewati Jalan 
Jenderal Sudirman 
atau Jalan Segaran. 
Ketiga rute ini benar-
benar rute terbaik 
karena hanya 
memerlukan waktu 
tempuh sekitar 11 
menit saja.

Aktivitas wisata 
yang berpusat di 
jembatan dan area 
sekitarnya ini dibuka 
setiap hari selama 
24 jam.

Terletak di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Seberang Ulu I, 
Kota Palembang, Jembatan Ampera merupakan ikon kebanggaan 
Kota Palembang yang paling terkenal. Jembatan yang pernah 
dinobatkan sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara ini 
memiliki panjang sekitar 1.177 meter dengan lebar 22 meter.

Jembatan yang berada di tengah-tengah Kota Palembang 
ini, menghubungkan daerah Seberang Ulu dan Seberang Ilir yang 
dipisahkan oleh Sungai Musi. Dulunya semua bagian tengah 
jembatan bisa diangkat agar kapal-kapal besar dapat melewati 
sungai tersebut. Namun sejak tahun 1970 bagian tengah jembatan 
sudah tidak bisa diangkat lagi. Bandul pemberatnya dibongkar 
pada tahun 1990 karena dikhawatirkan dapat membahayakan 
dan alasan lainnya adalah karena mengganggu arus lalu lintas 
di atasnya karena untuk mengangkat bagian tengah jembatan 
tersebut dibutuhkan waktu sekitar 30 menit.

Jembatan dengan tinggi sekitar 11,5 meter dari atas permukaan 
air ini memiliki dua menara dengan tinggi masing-masing menara 
mencapai 63 meter dari permukaan tanah dan jarak antar menara 
sekitar 75 meter. Kedua menara tersebut juga sudah dipasangi 
jam analog dengan ukuran besar, sehingga jembatan tampak 
semakin keren dan modern.

Ide pembuatan Jembatan Ampera ini sudah ada sejak 
tahun 1906. Berbagai usaha dilakukan untuk merealisasikannya, 
namun proyek tersebut belum bisa terealisasi bahkan sampai 
Belanda hengkang dari Indonesia. Kemudian gagasan itu kembali 
mencuat pada masa kemerdekaan dan mulailah direalisasikan 
dengan nama awalnya yaitu Jembatan Musi dengan merujuk 
kepada nama Sungai Musi. Sempat juga disebut dengan nama 
Jembatan Bung Karno sebagai bentuk penghargaan kepada 
presiden pertama Republik Indonesia yang telah memperjuangkan 
keinginan warna Palembang untuk memiliki sebuah jembatan.

indonesia tourism forum
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Benteng Kuto Besak terletak di bagian tenggara dari Sungai 
Musi. Benteng yang berbentuk persegi panjang ini, memiliki 
ukuran sekitar 288,75 meter × 183,75 meter. Di sudut utara, timur 
dan selatan benteng tersebut dibangun selekoh berbentuk 
trapesium. Sedangkan di sudut bagian barat, selekoh yang 
dibangun berbentuk segi lima.

Benteng Kuto Besak dengan tiga pintu gerbang ini juga 
memiliki dermaga tersendiri yang berfungsi sebagai jalan 
pribadi Sultan untuk menuju ke Sungai Musi. Di bagian ujung 
dermaga terdapat sebuah gerbang beratap limasan. Di bagian 
depan benteng dibuatkan Alun-alun sedangkan pada gerbang 
utama berjejer Meriam-meriam yang diletakkan secara sejajar.

Usulan untuk membuat Benteng 
Kuto Besak ini bermula pada masa 
pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin 
I dan pembangunan benteng baru 
direalisasikan pada tahun 1780 dalam masa 
pemerintahan Sultan Mahmud Muhammad 
Bahauddin dengan arsitek yang tidak 
diketahui dengan pasti dan pelaksanaan 
pengawasan pekerjaan dipercayakan pada 
seorang Tionghoa. Pembangunan Benteng 
Kuto Besak ini juga memakan waktu yang 
cukup lama yaitu sekitar 17 tahun. 

Saat ini Benteng Kuto Besak sudah 
diresmikan sebagai cagar budaya 
Indonesia oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan pada tanggal 3 Maret 2004 
dan ditempati oleh Komando Daerah Militer 
(Kodam) Sriwijaya sebagai perkantoran.

Pembangunan dan penataan kawasan 

di sekitar Plaza Benteng Kuto Besak 
diproyeksikan akan menjadi tempat 
hiburan terbuka yang menjual pesona 
Sungai Musi dan bangunan-bangunan 
bersejarah lainnya. Jika dilihat dari daerah 
Seberang Ulu atau Jembatan Ampera, 
pemandangan yang tampak adalah 
pelataran luas dengan latar belakang 
deretan pohon palem di halaman Benteng 
Kuto Besak, dan menara air di Kantor 
Wali Kota Palembang.

Fasilitas wisata di Benteng Kuto Besak 
ini sudah cukup memadai yaitu adanya 
museum dan benda-benda bersejarah 
di dalam area benteng. Sedangkan di 
luar terdapat banyak sekali fasilitas yang 
bisa dinikmati pengunjung seperti, area 
parkir yang luas, spot festival, tempat 
duduk yang nyaman, spot kuliner, resto 
terapung, dan juga pasar 16 Ilir.

RUTE MENUJU BENTENG KUTO BESAK

Lokasi Benteng Kuto Besak terletak tidak jauh dari lokasi 
Jembatan Ampera Palembang, serta menghadap ke arah Sungai 
Musi. Tepatnya Benteng Kuto Besak berada di Jl. Sultan Mahmud 
Badarudin, 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, 
Provinsi Sumatera Selatan.

Jalan menuju Benteng Kuto Besak cukup mudah diakses. 
Jarak dari Alun-Alun Kota Palembang hanya sekitar 4 kilometer, 
dengan waktu tempuh 10-15 menit perjalanan melalui Jalan 
Veteran. Selain itu, Benteng Kuto Besak juga sangat dekat sekali 
dengan Pasar 16 Ilir. Akses jalan menuju Benteng Kuto Besak 
bisa dilalui oleh kendaraan roda dua, maupun roda empat.

BENTENG KUTO BESAK
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Masjid Raya Cheng Ho Palembang atau lebih dikenal dengan 
nama Masjid Sriwijaya merupakan sebuah masjid bernuansa Muslim 
Tionghoa yang berlokasi di Jakabaring Kota Palembang. Masjid 
ini didirikan atas prakarsa para sesepuh, penasehat, pengurus 
PITI dan serta tokoh masyarakat Tionghoa di sekitar Palembang. 

Cheng Ho sendiri adalah seorang kasim muslim yang dulunya 
menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok (berkuasa 
tahun 1403-1424 M), kaisar ketiga dari Dinasti Ming. Nama aslinya 
adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao, berasal 
dari provinsi Yunnan. Ketika pasukan Ming menaklukkan Yunnan, 
Cheng Ho ditangkap dan kemudian dijadikan seorang kasim. Ia 
adalah seorang bersuku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip 
dengan suku Han, tetapi beragama Islam.

Ketika masa penyebaran agama Islam di Indonesia, selain 
dilakukan oleh para pedagang dari Arab, ternyata para pedagang 
asal Tionghoa juga ikut berperan menyebarkan agama Islam di 
daerah pesisir Palembang, salah satunya yaitu Laksamana Cheng Ho.

Laksamana Cheng Ho yang datang ke nusantara dengan 
armada sebanyak 62 buah kapal dan tentara yang berjumlah 
27.800 orang ini, pernah empat kali berlabuh di Pelabuhan Tua 
di Palembang (1405–1433 M). Tahun 1407 masehi, armada Cheng 
Ho mampir ke Palembang dalam rangka menumpas perompak 
yang dipimpin Chen Tsui Ji. Kemudian pada tahun 1413–1415 M, 
1421–1422 M, dan tahun 1431–1433 M, armada Cheng Ho berlabuh lagi 
di Palembang. Setelah memberantas para perampok, Laksamana 
Cheng Ho berlabuh hingga tiga kali ke Palembang, namun tidak 
ada yang tahu maksud dan tujuannya.

Masjid yang awal pembangunannya pada tahun 2003 ini, 
dibangun dengan perpaduan unsur Cina, Melayu, dan nusantara. 
Memiliki 2 lantai dan mampu menampung sekitar sekitar 600 

jama’ah. Masjid yang dibangun di atas tanah 
seluas 5.000 meter persegi ini berada di 
sebuah komplek perumahan kelas menengah 
dengan menara di kedua sisi masjid meniru 
klenteng-klenteng di Cina, dicat warna 
merah dan hijau giok.

Masjid Raya Cheng Ho mulai digunakan 
sejak Agustus 2008. Meskipun letaknya 
berada di dalam perumahan, masjid ini 
tetap memiliki fasillitas yang cukup lengkap. 
Terdapat rumah kecul buat imam, sarana 
ibadah, tempat wudhu, kamar mandi 
atau toilet, pembangkit listrik dan juga 
genset, sound system dan multimedia, 
kantor sekretariat, perpustakaan, ruang 
serbaguna, dan juga area parkir.

Lokasi dan Rute Menuju Masjid Raya 
Cheng Ho

Lokasi masjid berada cukup jauh dari pusat Kota Palembang. 
Untuk Anda yang ingin berkunjung sekaligus sholat di sana, 
Anda bisa menuju Jalan Pangeran Ratu Jakabaring (depan pasar 
induk Jakabaring Palembang) Perumahan Top Kelurahan 15 Ulu 
Palembang. Karena letaknya berada di lokasi perumahan warga, 
suasana masjid sangat tenang dan sepi.

Selain itu, akses ke masjid ini juga terbatas, hal ini dikarenakan 
tidak adanya angkutan umum. Jadi jika Anda berencana singgah 
ke masjid ini, Anda harus menggunakan kendaraan pribadi atau 
menggunakan jasa ojek.

Untuk mencapai Masjid Cheng Ho dari pusat Kota Palembang, 
Anda harus menempuh jarak sekitar 8 km yang dapat ditempuh 
dalam waktu sekitar 20 menit dengan kendaraan roda dua atau 
roda empat.

MASJID RAYA CHENG HO
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Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu merupakan sebuah 
kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan 
pariwisata alam dan rekreasi di Palembang, Sumatera Selatan. 
Terletak di tengah kota Palembang, tepatnya di kawasan KM 
7 Kota Palembang, Punti Kayu menjadi tempat liburan favorit 
yang ramai dikunjungi warga Kota Palembang khususnya pada 
akhir pekan dan hari-hari libur.

Punti Kayu yang merupakan hutan pinus dilengkapi dengan 
fasilitas flying fox, taman bermain, miniatur 7 keajaiban dunia, danau, 
waterpark, dan berbagai hiburan lainnya. Selain menjadi tempat 
favorit wisata di tengah kota, Punti Kayu juga berkontribusi dalam 
penyerapan karbon dioksida dan mengimbangi pembangunan 
Kota Palembang yang cukup pesat.

Punti Kayu, yang lebih dari 80% merupakan lahan konservasi 
ini, dulunya dikenal dengan nama Taman Sari atau Taman 
Syailendra. Namun setelah itu namanya berganti menjadi Punti 
Kayu yang diambil dari Bahasa Komering, salah satu suku di 
Provinsi Sumatra Selatan yang berarti pohon pepaya. Penamaan 
ini dikarenakan dulunya kawasan tersebut ditumbuhi banyak 
tanaman pepaya.

Kawasan hutan Punti Kayu pada masa pemerintahan belanda 
dinamakan Erpacht Punti Register 51. Kemudian ditetapkan 
sebagai hutan konservasi (Instandhouding Aangewezen Bosch) 
pada 13 Februari 1937. Setelah ditata batas pada 30 Juli 1937, 
Erpacht Punti Register 51 ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan 
luas sekitar 98 hektar.

Di Taman Wisata Alam Punti Kayu ini terdapat berbagai 
macam satwa yang terdiri atas 4 kelas yaitu, mamalia, primata, 
unggas, dan juga reptil. Jenis satwa di Taman Wisata Alam 
Punti Kayu didominasi oleh kera ekor panjang, sedangkan jenis 
satwa lain yang dapat dijumpai antara lain babi hutan, ular hijau, 

ular kobra, ular sanca, burung elang, burung 
kutilang, burung krocokan, burung raja udang, 
burung but-but, burung ayam-ayaman, kupu-
kupu, capung, tonggeret, biawak, kadal dan 
beberapa jenis kodok.

Untuk lokasi wisata, Punti Kayu memberikan 
kesejukan di tengah Kota Palembang yang 
padat, dan merupakan hutan pinus dalam 
kota terbesar di Indonesia dengan luas yang 
mencapai 12 hektar. Punti Kayu juga menjadi 
lokasi favorit warga Palembang untuk berkumpul 
dan menghabiskan waktu bersama keluarga, 
teman atau komunitas.

Fasilitas wisata yang ada di Taman Wisata 
Alam Punti Kayu terbilang sudah lengkap, dengan 
adanya area parkir, toilet, mushola, warung-
warung makanan dan minuman, gazebo, dan 
tempat untuk duduk-duduk santai.

Untuk menambah keseruan liburan Anda 
di Punti Kayu ini, Anda bisa mengabadikan 
foto-foto atau video Anda di area Replika 
Landmark 7 keajaiban dunia, seperti Menara 

Eiffel, Opera House Sydney, Patung Liberty, Menara Pisa, Kincir 
Angin Belanda, Borobudur, dan spot-spot lainnya.

Lokasi dan Rute Menuju Punti Kayu

Taman Wisata Alam Punti Kayu berada di Jalan Kolonel 
Burlian Km 6,5, Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota 
Palembang, Sumatera Selatan.

Akses menuju Punti Kayu dapat ditempuh dengan menggunakan 
kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Terdapat beberapa 
angkutan umum yang dapat digunakan seperti menggunakan 
bis koridor 1, koridor 6, Plaju Alang-Alang Lebar, dan berhenti 
dekat Punti Kayu. Atau bisa juga dengan menggunakan jasa 
ojek online.

Untuk Anda yang menggunakan kendaraan pribadi Anda 
bisa langsung melajukan kendaraan Anda menuju km 6,5, dan 
lokasi Punti Kayu berada di sebelah kiri jalan.

TAMAN WISATA ALAM PUNTI KAYU
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Taman Kambang Iwak atau yang biasa juga disebut dengan 
nama Ki Park merupakan sebuah taman kota yang berada di 
Palembang dan menjadi tempat favorit bagi warga sekitar 
untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, atau 
orang-orang tersayang lainnya.

Taman yang bisa dibilang termasuk salah satu taman 
legendaris di Kota Palembang ini, sudah ada sejak tahun 1900-
an, yakni sejak Kolonial Belanda masih menguasai Indonesia. 
Pada masa itu, taman ini berfungsi sebagai lokasi berolahraga 
untuk orang-orang Belanda.

Taman Kambang Iwak ini berada di tengah-tengah Kota 
Palembang sehingga menjadikannya salah satu pilihan destinasi 
wisata yang selalu ramai dikunjungi orang-orang 
sebagai tempat refreshing dan melepas penat di 
akhir pekan setelah satu minggu berkutat dengan 
aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Taman Kambang Iwak yang merupakan fasilitas 
umum dan buka setiap hari selama 24 jam ini, 
merupakan area terbuka yang tidak dipungut tiket 
masuk untuk Anda yang ingin menikmati suasana 
indah di sekeliling taman. Anda bebas menikmati 
keindahan danau yang terdapat di area ini, serta 
juga keindahan air mancur yang sangat menawan 
pada malam hari.

Nama Kambang Iwak itu sendiri berasal dari 
bahasa setempat yang berarti Kolam Ikan, karena 
memang danau yang ada di tengah taman ini 
difungsikan sebagai kolam ikan. Namun untuk Anda 
ketahui bahwa ikan-ikan yang ada di danau tersebut 
dilarang untuk diambil, dan jika Anda melanggar akan 
ada sanksi berupa denda yang harus Anda bayar.

Taman Kambang Iwak ini lebih ramai 
dikunjungi ketika sore hingga malam hari. 
Karena pada waktu-waktu tersebut, Anda 
bisa berjalan santai di sepanjang area taman 
dengan udara yang terasa sejuk. Bahkan 
karena kesejukan dan keindahan Taman 
Kambang Iwak ini, taman tersebut sempat 
mendapatkan penghargaan sebagai Taman 
Kota Terbaik Se-Indonesia.

Fasilitas yang ada di lokasi Taman 
Kambang Iwak di antaranya adalah area 
bermain anak, tempat untuk duduk-duduk 
santai, kran air yang dapat diminum 
langsung, akses wifi gratis, toilet umum, 
area parkir, gazebo, serta fasilitas lainnya 
untuk menunjang kegiatan berwisata Anda.

Lokasi dan Rute menuju Taman Kambang 
Iwak

Lokasi Taman Kambang Iwak ini berada 
di Jl. Tasik, Talang Semut, Kecamatan Bukit 

Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Rute untuk menuju Taman Kambang Iwak dapat ditempuh 

dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan 
kota. Lokasinya berada dekat dengan jalan raya sehingga sangat 
mudah untuk ditemukan.

Terdapat sejumlah rute angkutan kota yang melintasi 
Taman Kambang Iwak, yaitu jurusan Kota Ampera-Pasar KM 5, 
Kota Ampera-Bukit Besar, Kota Ampera-Perumnas serta Bus 
Mahasiswa Kota-Kampus Universitas Sriwijaya.

Untuk Anda yang menggunakan kendaraan pribadi, Anda 
dapat melaju menuju Jl. Merdeka kemudian hingga sampai di 
Jl. Tasik.

TAMAN KAMBANG IWAK FAMILY PARK
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Museum Balaputra Deva ini menyimpanan koleksi dari 
zaman pra-sejarah, zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman Kesultanan 
Palembang, hingga zaman kolonialisme Belanda. Di sini Anda 
juga dapat melihat koleksi arca yang berasal dari zaman 
megalitikum di Sumatera Selatan serta juga informasi sejarah 
berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Selain itu Anda juga bisa melihat 
benda-benda peninggalan zaman Kesultanan Palembang, Rumah 
Limas yang ada di gambar uang Rp10.000, dan juga rumah Ulu.

Museum Balaputra Dewa ini atau secara resmi disebut Museum 
Negeri Provinsi Sumatra Selatan “Balaputra Dewa”, merupakan 
sebuah museum etnografi yang mana nama “Balaputera Dewa” 
tersebut berasal dari Balaputeradewa, Raja Sriwijaya yang 
memerintah pada abad ke-9 Masehi dan mantan Kepala Dinasti 
Saylendra yang berpusat di sekitar Palembang.

Museum yang mulai dibangun pada tahun 
1978 ini diresmikan pada tanggal 5 November 
1984. Dengan luas lahan sekitar 23.565 m2 ini, 
Museum Balaputra Dewa menyimpan 10 jenis 
koleksi dengan jumlah koleksi mencapai 3.882 
item. Berbagai koleksi tersebut dipamerkan 
di dalam tiga ruang pamer utama. Sebelum 
memasuki tiga ruang pamer utama, pengunjung 
akan menyaksikan berbagai koleksi arca di 
selasar museum. Berbagai replika arca tersebut 
berasal dari zaman megalith di Sumatera Selatan.

Kebudayaan Megalith atau kebudayaan batu 
besar di Sumatera Selatan berada di wilayah 
dataran tinggi Pagaralam. Posisinya berada 
dalam rangkaian Pegunungan Bukit Barisan di 
sisi sebelah barat Sumatera Selatan. Di wilayah 
ini ditemukan 22 lokasi pemukiman budaya 

megalith. Dari pemukiman tersebut ditemukan 
benda-benda pra-sejarah berupa arca yang 
kemudian menjadi koleksi Museum Balaputera 
Dewa. Berbagai arca yang saat ini menjadi 
koleksi museum antara lain arca megalith ibu 
menggendong anak, arca orang menunggang 
kerbau, hingga arca manusia dililit ular.

Setelah melewati selasar, Anda akan 
memasuki ruang pamer museum. Pada ruangan 
ini Anda akan mendapatkan informasi tentang 
awal mula sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya 
di nusantara. Di ruangan ini juga ditemukan 
koleksi benda peninggalan dari zaman pra-
kerajaan Sriwijaya berupa kerajinan tembikar, 
manik-manik, dan pengecoran logam.

Pada bagian lain ditemukan berbagai replika 
prasasti yang menjelaskan awal mula berdirinya 
Kerajaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti tersebut 
antara lain, prasasti Kedukan Bukit, Relaga Batu, 
Kota Kapur, Talang Tuo, Boom Baru, Kambang 
Unglen I, Kambang Unglen II, dan Prasasti 
Siddhayatra. Selain prasasti, pada ruangan 

ini pengunjung juga akan menemukan koleksi lain dari zaman 
Kerajaan Sriwijaya berupa arca Buddha, arca Hindu, dan Fragmen.

Jika Anda masuk lebih ke dalam lagi, Anda akan di bawa 
menelusuri zaman Kesultanan Palembang. Benda-benda 
peninggalan zaman ini berupa alat tenun songket, dan salah 
satu koleksi kain songket yang menjadi kebanggaan Museum 
Balaputera Dewa yaitu kain songket dengan motif Naga Besaung 
yang memiliki panjang 6 meter dengan lebar sekitar 25 cm. 

Museum Balaputera Dewa yang berlokasi di Jl. Sriwijaya nomor 
1, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang ini dibuka 
setiap hari kecuali Senin. Buka mulai pukul 08.30 WIB hingga 
15.00 WIB, dengan harga tiket yang relatif sangat terjangkau. 

MUSEUM BALAPUTRA DEWA

Su
m

be
r F

ot
o 

:  s
ou

th
su

m
at

ra
to

ur
ism

.co
m

Su
m

be
r F

ot
o 

: w
ik

im
ed

ia
.o

rg



Bukit Seguntang atau kadang disebut juga dengan nama 
Bukit Siguntang merupakan sebuah bukit kecil dengan tinggi 29-
30 m dari permukaan laut yang terletak sekitar 3 km dari tepian 
utara Sungai Musi dan masuk dalam wilayah Kota Palembang, 
Provinsi Sumatera Selatan. Secara administratif Bukit Siguntang 
termasuk dalam wilayah kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir 
Barat I, Kota Palembang.

Bukit yang berjarak sekitar 4 km di sebelah barat daya pusat 
kota Palembang ini, merupakan nama makam tokoh keturunan 
Kerajaan Sriwijaya. Adapun makam-makam yang terdapat di Bukit 
Siguntang ini di antaranya yaitu, makam Segentar Alam, Puteri 
Kembang Dadar, Puteri Kembang Selako, Panglima Bagus Kuning, 
Panglima Bagus karang, Panglima Tuan Junjungan, Pangeran Raja 
Batu Api, dan Panglima Jago Lawang.

Berdasarkan sejarahnya, Bukit Siguntang dulunya merupakan 
tempat ibadah penganut agama Buddha. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya arca Buddha yang terbuat dari batu granit dengan tinggi 
sekitar 2,77 m.

Bukit Siguntang yang juga merupakan bukit tertinggi di 
dataran Palembang ini, tampaknya telah dianggap sebagai 
tempat penting sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1920-
an di lereng selatan bukit ini ditemukan arca Buddha bergaya 
Amarawati. Arca berukuran cukup besar ini ditemukan dalam 
beberapa pecahan. Bagian yang pertama kali ditemukan adalah 
bagian kepalanya yang langsung dibawa ke Museum Nasional di 
Batavia. Beberapa bulan kemudian bagian tubuhnya ditemukan, 
kemudian bagian kepala dan tubuhnya disatukan. Akan tetapi 
bagian kakinya hingga saat ini belum ditemukan.

Selain itu, di daerah Bukit Siguntang ini juga ditemukan fragmen 
arca Bodhisattwa. Kepala arca yang digambarkan dengan rambut 

yang tersisir rapi dengan ikatan seutas 
pita yang berhiaskan kuntum bunga. 
Kemudian ada juga reruntuhan stupa 
dari bahan batu pasir dan bata, fragmen 
prasasti, arca Bodhisattwa batu, arca 
Kuwera, dan arca Buddha Wairocana dalam 
posisi duduk lengkap dengan prabha dan 
chattra. Kemudian ditemukan pula fragmen 
prasasti batu yang ditulis dalam aksara 
Pallawa dan Bahasa Melayu Kuno. Prasasti 
yang terdiri dari 21 baris ini menceritakan 
tentang hebatnya sebuah peperangan 
yang mengakibatkan banyaknya darah 
tertumpah, disamping itu juga menyebutkan 
kutukan bagi mereka yang berbuat salah.

Benda bersejarah lain yang ditemukan 
di sekitar Bukit Siguntang yaitu pecahan-
pecahan tembikar dan keramik peninggalan 
Dinasti Tang. Penemuan pecahan keramik 
dan tembikar di kawasan Bukit Siguntang 
juga membuktikan bahwa, selain digunakan 

sebagai pusat kegiatan agama Buddha yang dilakukan oleh para 
Bikshu dan Sanggha, di pemukiman ini juga diyakini terdapat 
pemukiman warga. Untuk kepentingan pelestarian benda-benda 
penemuan tersebut kemudian disimpan di Museum Balaputera 
Dewa dan sebagian lagi di Museum Sriwijaya yang ada di Komplek 
Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya.

Jika Anda masuk lebih ke dalam lagi, Anda akan menemukan 
menara pandang yang terletak tepat di tengah-tengah Bukit 
Siguntang. Dari menara ini akan terlihat jelas pemandangan di 
sekitar bukit. Pada bagian yang lain juga terdapat relief-relief 
yang menginformasikan tentang banyak hal, seperti misalnya 
seorang pendeta yang sedang belajar agama Buddha, prasasti 
pendirian Kerajaan Sriwjaya, suasana yang menggambarkan 
kemakmuran pada masa Kerajaan Sriwijaya, kapal Sriwijaya 
yang melambangkan kekuasaannya di atas laut, hingga cerita 
tentang penumpasan bajak laut oleh Laksamana Cheng Ho dan 
pasukannya di perairan Sungai Musi.

BUKIT SIGUNTANG
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Pulau Kemaro merupakan sebuah 
delta kecil di Sungai Musi, yang terletak 
sekitar 6 km dari Jembatan Ampera. Pulau 
Kemaro yang berada pada ketinggian 5 
mdpl ini, memiliki luas sekitar 79 hektar. 
Berada di timur pusat Kota Palembang, 
Pulau Kemaro terletak di daerah industri 
yaitu di antara Pabrik Pupuk Sriwijaya 
dan Pertamina Plaju dan Sungai Gerong.

Daya tarik Pulau Kemaro yaitu 
adanya peninggalan-peninggalan sejarah 
seperti Pagoda berlantai 9, Makam putri 
Sriwijaya, Klenteng Hok Tjing Rio, Kuil 
Buddha, pertunjukkan kesenian, dan ritual 
keagamaan khususnya umat Tridharma.

Nama Pulau Kemaro itu sendiri 
berasal dari kata “kemarau” yang mana 
pada Perang Palembang I dan Perang 
Palembang II sepanjang awal abad ke-
19, Kesultanan Palembang Darussalam 
mendirikan salah satu benteng maritim 
terkuat di atas tanah Pulau Kemaro 
bernama Benteng Tambak Bayo. Pulau 
Kemaro sendiri dipilih sebagai lokasi 
pertahanan lapis pertama karena 
kawasannya tidak pernah terendam saat 
permukaan Sungai Musi sedang tinggi.

Benteng pertahanan Pulau Kemaro 
menjadi kunci penting masuknya kolonial 
Belanda ke Palembang. Dalam berbagai 
invasinya, Belanda kehilangan banyak 
kapal dan anak buah karena pertahanan 

Benteng Tambak Bayo yang solid. Namun 
Belanda akhirnya berhasil menduduki 
Palembang pada tahun 1821. Semua 
benteng yang ada di sekitar Keraton 
Kuto Gawang—sekarang wilayah Pusri—
diluluh-lantakkan oleh Belanda, termasuk 
Benteng Tambak Bayo. Bahkan tak ada 
sedikit pun sisa-sisa bangunan benteng 
yang masih berdiri hingga saat ini.

Saat ini Pulau Kemaro menjadi salah 
satu destinasi wisata di Kota Palembang 
yang banyak menarik minat wisatawan 

untuk datang berkunjung. Di sana Anda 
akan menemukan Pagoda berlantai 9 yang 
menjulang tinggi di tengah-tengah pulau 
yang dibangun pada tahun 2006. Pagoda 
ini memiliki tinggi sekitar 45 m dengan 
masing-masing tingkatnya setinggi 
5 meter. Pagoda dibangun sembilan 
tingkat dimaksudkan agar sejalan dengan 
makna Feng Shui. Pagoda Tiongkok ini 
memiliki delapan sudut seperti simbol 
Pat Kwa atau KedelapanTrigram. Warna 
pagoda tersebut memiliki warna-warna 
yang cerah sesuai dengan makna simbol 
warna yang terdapat pada kepercayaan 
Tiongkok. 

Selain Pagoda, di Pulau Kemaro 
juga terdapat Klenteng yang sudah ada 
sebelum Pagoda dibangun. Klenteng 
Hok Tjing Rio atau lebih dikenal Klenteng 
Kwan Im dibangun sejak tahun 1962. 
Di depan Klenteng terdapat makam 
Tan Bun An (Pangeran Tiongkok) 
dan Siti Fatimah (Putri Raja Kerajaan 
Sriwijaya) yang berdampingan. Kisah 
cinta mereka berdualah yang menjadi 
legenda terbentuknya pulau ini.

Pulau Kemaro terletak di kawasan 
Sungai Musi, tepatnya di 1 Ilir, Kecamatan 
Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi 
Sumatera Selatan, yang bisa Anda capai 
dalam waktu 20 menit perjalanan dari 
Dermaga Benteng Kuto Besak. 

PULAU KEMARO
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Jika Anda adalah pengguna media 
sosial yang aktif, Anda pasti sudah tidak 
asing lagi dengan salah satu destinasi 
wisata yang dikenal dengan nama Pulau 
Pahawang ini. Pulau nan cantik yang 
terletak di bagian selatan dari provinsi 
yang dijuluki dengan sebutan Pintu 
Gerbang Sumatera ini, merupakan salah 
satu destinasi wisata andalan dengan 
keistimewaannya yaitu berupa garis 
pantainya yang panjang dan juga indah 
tentunya.

Bagi wisatawan penggemar 
wisata bahari tentu Pulau Pahawang 
bukanlah destinasi baru bagi mereka, 
namun meski demikian, banyak wisatawan 
yang kepincut dengan panorama alam 
yang ditawarkan Pulau Pahawang 
sehingga tidak sedikit dari mereka yang 
mengaku sudah mengunjungi pulau ini 
beberapa kali tanpa pernah merasa bosan.

Terutama bagi wisatawan pecinta 
kegiatan snorkeling, Pulau Pahawang 
menjadi salah satu tujuan terbaik dengan 
keindahan pemandangan bawah lautnya 
yang begitu mempesona. Terumbu 
karang yang masih terawat dengan baik, 
serta keanekaragamannya menjadikan 
pengalaman snorkeling Anda semakin 
seru dan berbeda.

Pulau Pahawang sudah bukan lagi 
menjadi tujuan wisata bagi warga lokal 
saja, bahkan karena jarak tempuhnya dari 
Ibukota Jakarta yang terbilang cukup 
dekat, membuat Pulau Pahawang selalu 
ramai dikunjungi oleh wisatawan dari 
Jakarta di setiap akhir pekannya. Tidak 
hanya itu, disamping wisawatan lokal, 
wisatawan mancanegara pun cukup 
sering terlihat di Pulau Pahawang ini.

Pulau Pahawang sendiri mulai 
ramai dikunjungi oleh para wisatawan 
diperkirakan sejak sekitar tahun 2011 lalu, 
seiring berkembangnya teknologi dan 
pengguna media sosial yang semakin 
meningkat, maka promosi destinasi 
wisata Pulau Pahawang pun semakin 
gampang dan wisatawan dengan mudah 
menemukan informasi apapun tentang 
Pulau Pahawang dan penampakan 
keindahan pantainya pun terekspos lebih 
luas sehingga memikat wisatawan untuk 
terus berdatangan karena penasaran 
dengan keindahan yang ditawarkan.

Belum lagi adanya penginapan 
yang dibangun di atas laut, menjadikan 
pulau yang berada di Teluk Lampung 
ini, sering disandingkan dengan wisata 
Maldives yang sudah sangat terkenal di 
seluruh mancanegara. Hiasan pepohonan 

nyiur di pinggir pantai hingga ditemukan 
adanya ikan badut atau clownfish 
menambah minat dan daya tarik 
wisatawan untuk berwisata ke Pulau 
Pahawang ini. Karena konon tidak semua 
wisatawan bisa menjumpai jenis ikan 
badut yang satu ini, makanya siapapun 
wisatawan yang pernah melihatnya secara 
langsung, maka itu dianggap sebuah 
keberuntungan.

Selain itu, keuntungan lainnya 
yang akan Anda dapatkan ketika berlibur 
di Pulau Pahawang yang lokasi tepatnya 
di wilayah Kecamatan Punduh Pidada, 
Kabupaten Pesawaran ini adalah Anda 
bisa mengunjungi beberapa pulau 
dalam satu kali perjalanan seperti 
Pulau Pahawang Besar, Pahawang Kecil, 
Kelagian Besar, dan Kelagian Kecil.

Dari segi waktu, juga terbilang 
cukup efisien karena Anda bisa berwisata 
bahari hanya dalam waktu 1 hari saja. 
Berangkat dari Bandar Lampung di pagi 
hari dan kembali ke rumah di sore atau 
malam hari. Atau jika Anda memilih untuk 
menginap, tentu Anda akan mendapatkan 
pengalaman yang lebih seru lagi karena 
bisa merasakan sensasi tidur di cottage 
yang ada di atas laut atau penginapan 
pinggir pantai yang juga sudah tersedia.

Pulau Pahawang
Pesona Alam Yang 

Menghipnotis Pengunjung



Fasilitas dan Kegiatan Wisata Pulau 
Pahawang

Untuk fasilitas wisata di Pulau 
Pahawang ini sudah cukup memadai. 
Meski belum ada pasokan listrik, namun 
warga sekitar sudah menggunakan 
genset sehingga Anda tidak perlu 
khawatir untuk semua keperluan Anda 
yang berhubungan dengan listrik. 
Penginapan ber-AC, warung-warung 
makan, toilet umum, tempat ibadah, 
semua fasilitas tersebut sudah tersedia 
di sini.

Sedangkan untuk kegiatan wisata, 
Pulau Pahawang termasuk jenis destinasi 
wisata bahari yang menyajikan berbagai 
wisata air, mulai dari snorkeling hingga 
berbagai macam water sport lainnya 
sebagaimana yang sering Anda temukan 
di pantai-pantai lain pada umumnya.

Selama berada di Pulau Pahawang, 
Anda dapat melakukan snorkeling, 
free diving atau berenang menikmati 
keindahan alam dan biota lautnya yang 
beragam, lengkap dengan terumbu 
karangnya. Anda juga bisa sekedar 
berjalan-jalan menikmati pasir dan udara 
pantai dengan angin sepoi-sepoinya 
serta menikmati pemandangan indah 
saat sunrise maupun saat sunset dan 
berfoto mengabadikan pemandangan 
yang mempesona. Selain itu, Anda juga 

bisa mengamati flora dan fauna khas 
dari hutan mangrove Pulau Pahawang. 

Terdapat beberapa lokasi snorkeling 
yang bisa Anda kunjungi di Pulau 
Pahawang ini, di antaranya ada daerah 
Gosong Pancong dan Cukuh Bedil, juga 
Gosong Bekri serta Tanjung Putus.

Wilayah Pulau Pahawang

Untuk wilayah Pulau Pahawang 
sendiri terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau 
Pahawang Besar, yang merupakan pulau 
utamanya dan Pulau Pahawang Kecil. 

Kedua pulau ini sama-sama memiliki 
keindahan pantai dan juga pemandangan 
bawah laut yang eksotis dan menawan. 
Menariknya lagi, pada saat air laut sedang 
surut, Anda bisa menyeberangi pasir 
yang timbul dari Pulau Pahawang Besar 
menuju Pulau Pahawang Kecil.

Luas Pulau Pahawang Besar adalah 
sekitar 1000 hektar, yang terdiri 
dari 6 desa, yang dihuni oleh sekitar 
seribu kepala keluarga. Sebagian dari 
penduduknya adalah transmigran di 
masa Orde Baru yang berasal dari 
Pulau Jawa, dengan sebagian besarnya 
berprofesi sebagai nelayan.

Keseluruhan akomodasi serta fasilitas 
wisata di Pulau Pahawang, termasuk 
penginapan, semuanya berada di Pulau 
Pahawang Besar. Lokasinya ada di tiga 
dusun utama yaitu Dusun Pagetahan, 
Dusun Jelarangan, dan Dusun Cukuh 
Nyai.

Di Pulau Pahawang Besar ini juga 
sudah tersedia beberapa fasilitas umum 
lainnya seperti Puskesmas dan juga 
sekolahan. 

Sedangkan Pulau Pahawang Kecil, 
dengan luasnya yang hanya sekitar 13 
hektar itu, menurut informasi pulau 
tersebut dikelola secara pribadi oleh 
seorang warga negara asing. Di sini hanya 
terdapat sebuah cottage dan tidak bisa 
dengan bebas dikunjungi oleh para 
wisatawan.
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 Rute Menuju Pulau Pahawang

Pulau Pahawang dapat dijangkau 
dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 
perjalanan dari Bandar Lampung. 
Namun jika Anda datang dari luar 
Provinsi Lampung, terutama dari luar 
Pulau Sumatera, Anda bisa masuk 
melalui dua jalur yaitu jalur udara dan 
lewat jalur laut.

Untuk jalur udara bisa diakses 
menggunakan pesawat dengan 
tujuan akhir ke Bandara Radin Inten 
II di Bandar Lampung, lalu setelah itu 
Anda bisa melanjutkan perjalanan ke 
berbagai destinasi wisata sesuai rencana 
perjalanan Anda.

Sedangkan untuk jalur laut, Anda 
dapat menggunakan kapal ferry 
dari Pelabuhan Merak lalu menuju 
ke Pelabuhan Bakauheni. Kemudian 
selanjutnya perjalanan bisa diteruskan 
dengan menaiki kendaraan sewa menuju 
Pelabuhan Ketapang dengan jarak 
waktu tempuh sekitar 3 jam perjalanan.

Jika Anda memutuskan untuk 
menggunakan kendaraan umum, 
maka dari Pelabuhan Bakauheni Anda 
bisa naik bus untuk menuju ke Bandar 
Lampung dan lokasi pemberhentiannya 

di Terminal Rajabasa, yang akan 
memerlukan waktu tempuh sekitar 2 
jam. Kemudian Anda bisa melanjutkan 
perjalanan dengan menggunakan 
angkot jurusan Rajabasa – Tanjung 
Karang. Perjalanan ini akan memakan 
waktu sekitar 30 menit untuk sampai di 
Pasar Bawah Ramayana yang mana dari 
sini Anda masih harus naik angkot lagi 
dengan jurusan Tanjung Karang - Teluk 
Betung, dan berhenti di Gudang Garam. 
Kemudian lanjut lagi dengan naik 
angkutan pick up menuju ke Dermaga 
Ketapang, dengan jarak waktu tempuh 
sekitar 1 jam perjalanan.

Rute lainnya bisa juga dari 
Pelabuhan Bakauheni menaiki bus 
menuju ke Bandar Lampung dan 
berhenti di Terminal Rajabasa lalu 
dilanjutkan dengan menggunakan 
bus Damri dengan jurusan Rajabasa - 
Piyabung. Dari sini Anda bisa meminta 
turun di Dermaga Ketapang. Namun 
perlu dicatat bahwa bus Damri tersebut 
hanya beroperasi sebanyak 1 kali saja per 
satu harinya, yakni pada sekitar jam 7 
pagi, jadi pastikan Anda sudah sampai 
di tempat sebelum jam 7 pagi.

Adapun jika Anda menggunakan 
kendaraan pribadi, maka dari Pelabuhan 

Bakauheni Anda bisa langsung menuju 
Bandar Lampung dengan rute menuju 
ke Bunderan Gajah dan mengambil 
jalur lurus menuju ke arah Teluk Betung, 
kemudian menuju ke Padang Cermin 
atau Way Ratai. Kemudian akan 
ada penunjuk jalan yang bisa Anda 
gunakan sebagai penunjuk arah agar 
tidak tersesat. Jalur yang sama dapat 
juga ditempuh dari Terminal Rajabasa 
dengan jarak waktu tempuh sekitar 1 
jam hingga 1,5 jam perjalanan.

Dari Pelabuhan Ketapang, Anda 
bisa melanjutkan perjalanan dengan 
menyewa boat hingga sampai ke Pulau 
Pahawang dengan waktu tempuh sekitar 
20 - 30 menit perjalanan. Kapasitas 
untuk satu boat bisa muat sekitar 20 - 
30 orang dengan harga sewa di atas 1 
juta rupiah per hari.
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buahan yang berkualitas. Perkebunan 
tersebut pun diberi nama Taman Agrowisata 
Tenayan Raya, karena berlokasi di 
Kecamatan Tenayan Raya.

Selain membudidayakan tanaman 
buah-buahan, area Taman Agrowisata 
Tenayan Raya juga dilengkapi dengan 
berbagai fasilitas wisata lainnya seperti 
kolam renang, taman bunga, kolam lele, 
peternakan kambing, serta fasilitas seperti 
toilet, mushola, area parkir, gazebo, dan 
juga beberapa spot foto yang bisa Anda 
manfaatkan sebagai latar belakang 
pengambilan gambar.

Menurut Pakde Sulistiyo, tidak sedikit 
para pejabat Kota Pekanbaru berkunjung 
ke kebun miliknya untuk belajar cara 
mengembangkan usaha pertanian seperti 
yang ia lakukan. Tidak hanya sekedar 
belajar cara berkebun, 
namun juga kedatangan 
pengunjung ke Taman 
Agrowisata Tenayan 
Raya juga sekaligus 
untuk berlibur menik-
mati waktu akhir pekan 
bersama keluarga.

Selain itu, Agro-
wisata Tenayan Raya 
juga menjadi lokasi 
bermain sekaligus 
tempat belajar bercocok 
tanam bagi anak-anak 
sekolahan. Di sini para 

murid akan diajak mengenal tumbuh-
tumbuhan, memberi makan ternak kambing, 
menangkap lele, berenang hingga makan 
siang bersama yang menambah keseruan 
anak-anak dalam belajar dambil bermain.

Suasana yang nyaman dan sejuk 
bak suasana alam pedesaan di Taman 
Agrowisata Tenayan Raya, diharapkan 
dapat menjadi pengalaman baru bagi para 
pengunjung ketika berwisata.

Taman Agrowisata Tenayan Raya yang 
tepatnya berkolasi di jalan Pesantren, 
Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan 
Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ini, 
hanya berjarak sekitar 10 km dari pusat 
Kota Pekanbaru. Lokasinya bisa dicapai 
hanya dengan 15 menit berkendara dengan 
menggunakan kendaraan roda empat.

Taman Agrowisata Tenayan Raya 
merupakan milik seorang petani bernama 
Sulistiyo yang dulunya bekerja sebagai 
karyawan di PT. RAPP (Riau Andalan Pulp 
and Paper). Lahan dengan luas sekitar 
2 hektar ini, dulunya merupakan lahan 
yang kurang produktif yang kemudian 
berkat tangan dingin Pakde Sulistiyo, 
sapaan akrab pria asal Jawa Timur itu, 
lahan tersebut disulap menjadi kebun yang 
di dalamnya ditanami berbagai macam 
tanaman buah-buahan.

Meski terdapat berbagai macam jenis 
buah-buahan yang dibudidayakan di kebun 
tersebut, namun Pakde Sulistiyo lebih 
fokus kepada tanaman kates madu dan 
buah kelengkeng yang merupakan buah 
andalan di kebun miliknya. Puluhan pohon 
lengkeng dan kates madu pun tampak 
tumbuh subur dan selalu berbuah silih 
berganti di setiap musim.

Kendati di sisi lain Pakde Sulistiyo juga 
menanam beberapa pohon mangga, jagung, 
durian, dan juga buah-buahan lainnya, 
namun menurutnya buah lengkeng dan 
kates madu merupakan yang sangat laris 
di pasaran, khususnya di Kota Pekanbaru. 
Untuk pemasarannya sendiri, biasanya 
warga akan datang langsung ke kebun 
untuk membeli dan memetik sendiri 
sehingga Pakde Sulistiyo tidak perlu lagi 
membawanya ke pasar-pasar atau ke 
toko-toko buah.

Selain berfungsi sebagai kebun buah, 
untuk menarik minat masyarakat lebih 
luas, maka konsep perkebunan itu pun 
diubah menjadi sebuah area agrowisata 
dengan konsep agro-edukasi yang selain 
menyediakan buah-buahan segar, juga 
menyediakan berbagai jenis bibit buah-

TAMAN 
AGROWISATA 
TENAYAN RAYA
PEKAN BARU
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Siapa sangka Kabupaten Bintan yang 
terkenal dengan wisata pantai dan resort-
resort nya yang mewah, ternyata memiliki 
sebuah area persawahan yang terletak 
di kaki Gunung Bintan, Kecamatan Teluk 
Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan 
Riau, yang saat ini disulap menjadi objek 
wisata cantik dan instagramable yang diberi 
nama Agrowisata Persawahan Poyotomo.

Agrowisata ini tentu menjadi suatu 
hal yang unik dan baru khususnya untuk 
Kabupaten Bintan itu sendiri yang selama 
ini lebih dikenal dengan pantai-pantai 
super eksotik dengan penginapan mewah 
di atas laut.

Agrowisata Persawahan Poyotomo 
sudah mulai dikembangkan sejak tahun 
2018, namun secara resmi di launching 
pada Oktober 2021 lalu. Acara tersebut 
sekaligus juga penandatanganan MoU 
antara Baznas dengan Kelompok Tani 
Poyotomo Makmur di area persawahan 
Kelompok Tani, Desa Sri Bintan, Kecamatan 
Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Salah satu 
rangkaian dari acara tersebut termasuk 
juga panen padi sebagai acara puncak 
yang menggembirakan. 

Panen raya pada acara tersebut yaitu 
memanen jenis padi impari 42 yang dapat 
menyesuaikan iklim dan pertama kali 
ditanam dengan masa tanam selama 
90 hari.

Potensi pariwisata persawahan 
Agrowisata Poyotomo dengan luas lahan 

bakunya mencapai 67,5 hektar ini, menjadi 
tambahan pendataan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bintan. Sejumlah petak sawah 
yang berada di antara pemukiman dan 
kaki Gunung Bintan yang berdiri megah 
akan dikaji kelayakan untuk menjadi spot 
wisata kekinian.

Tak hanya menjadi destinasi wisata yang 
instagramable, Agrowisata Persawahan 
Poyotomo dengan luas lahan produktif 
sekitar 25 hektar ini, juga direncanakan 
akan menjadi sebuah wisata edukasi 
favorit kedepannya yang akan menjadi 
langkah awal untuk membangun pusat 
perekonomian yang luas dari sektor 
pertanian. Kawasan agrowisata sawah 
dengan daya tarik tersendiri dianggap 
mampu memantik kedatangan wisatawan, 
bahkan meningkatkan 
daya ungkit ekonomi bagi 
masyarakat sekitar.

Kepala Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Kabupaten 
Bintan, Wan Rudy Iskandar, 
menerangkan bahwa 
Agrowisata Persawahan 
Poyotomo Sri Bintan kede-
pannya punya potensi besar 
untuk mengembangkan 
sebuah Desa Wisata. Beliau 
juga mengungkapkan bahwa 
untuk para pengelola akan 
dilatih dan dibina dengan 
serius sehingga kedepannya 

juga akan menciptakan paket wisata agro 
kuliner dari hasil tani seperti sop ayam, 
gurami dan lain-lain.

Di lokasi Agrowisata Persawahan 
Poyotomo ini juga akan dibangun tempat-
tempat makan untuk para wisatawan. Paket 
yang dibuat di antaranya berupa menanam 
padi, menggiling padi dan panen padi.

Saat ini di area Agrowisata Persawahan 
Poyotomo sudah tersedia fasilitas 
seperti kolam pemancingan, pondokan-
pondokan kecil untuk tempat bersantai 
dan beristirahat, lokasi untuk berkemah, 
lokasi parkir, toilet dan fasilitas lainnya.

Untuk mencapai lokasi Agrowisata 
Persawahan Poyotomo ini, Anda bisa 
menggunakan sepeda motor dan juga 
mobil.

Perlu Anda ketahui bahwa Agrowisata 
Persawahan Poyotomo ini hanya buka di 
akhir pekan saja yaitu sabtu dan minggu. 
Namun jika Anda ingin berkunjung di hari 
lainnya Anda bisa melakukan reservasi 
terlebih dahulu.

AAGROWISATA 
PERSAWAHAN 

POYOTOMO 
BINTAN
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Kopi biji maupun bubuk yang 
dihasilkan dari daerah Bengkulu, tidak 
hanya dipasarkan di dalam negeri saja 
tetapi juga diekspor ke beberapa negara 
tetangga melalui provinsi tetangga. Namun, 
kedepannya ekspor kopi daerah ini akan 
langsung melalui pelabuhan Pulau Baai, 
Kota Bengkulu. Hal ini merupakan upaya 
Dinas TPHP Provinsi untuk mempromosikan 
kopi Bengkulu sekaligus membangun 
image Bengkulu sebagai sentra penghasil 
kopi berkualitas tinggi. 

Dengan dikembangkannya Agrowisata 
Perkebunan Kopi, diharapkan akan menarik 
minat wisawatan untuk datang berwisata 
sekaligus mengenalkan produk kopi 
Bengkulu secara luas 
ke berbagai lapisan 
masyarakat. Karena 
program Agrowisata 
Kampung Kopi meru-
pakan kombinasi antara 
program komoditas kopi 
dengan program wisata.

Selain itu diharapkan 
juga pengem-bangan 
wisata agro ini dapat 
terintegrasi dengan 
destinasi-destinasi 
wisata pendu-kung 
lainnya seperti Air 
Terjun, Kebun Teh Bukit 
Kaba, Danau dengan 

sajian panorama alam yang indah, dan 
destinasi wisata lainnya yang ada di 
Bengkulu.

Di lokasi Agrowisata Kampung Kopi 
tersebut juga akan dibangun berbagai 
fasilitas pendukung yang dapat menarik 
masyarakat berkunjung ke tempat tersebut. 
Salah satu fasilitas yang akan dibangun 
adalah tempat bersantai para pengunjung 
dan fasilititas lainnya.

Pembangunan fasilitas pendukung di 
lokasi Agrowisata Kampung Kopi tersebut, 
selain dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 
Bengkulu, juga dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong.

Untuk menyukseskan program 
Worderful Bengkulu 2020, salah satu 
langkah yang dibuat oleh Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan Holtikultura dan 
Perkebunan (TPHP) Bengkulu, yaitu 
mengembangkan Agrowisata Kampung 
Kopi di dua kabupaten, yakni Kabupaten 
Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

Pengembangan Agrowisata Kampung 
Kopi tersebut, tidak hanya untuk 
menyukseskan program Pemprov Bengkulu, 
yaitu untuk meningkatkan kunjungan 
wisatawan lokal dan mancanegara, namun 
juga bagian dari promosi kopi Bengkulu baik 
di tingkat nasional maupun internasional 
karena aroma khas kopi dari daerah Bumi 
Raflesia ini tidak kalah dengan kopi dari 
daerah lain di Tanah Air.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kopi 
merupakan salah satu produk andalan dari 
Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, tanaman 
perkebunan ini hampir dikembangkan di 
seluruh kabupaten dan kota di daerah ini.

Luas tanaman kopi di Provinsi Bengkulu, 
saat ini mencapai lebih dari 69.000 hektar 
yang tersebar di 9 kabupaten dan kota. 
Dari luas tersebut, sekitar 22.500 hektar 
berada di Kabupaten Rejang Lebong, 
selebihnya disusul Kabupaten Kepahiang 
dan daerah lainnya seperti Kabupaten 
Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, Bengkulu 
Utara, Lebong serta Bengkulu Tengah.  

Dari luas tanaman kopi tersebut, seluas 
200 hektar merupakan tanaman kopi jenis 
arabika, yang mana tanaman kopi tersebut 
dikelola oleh salah satu perusahaan, yakni 
PT. Indo Arabika. Sedangkan sisanya 
seluas 68.800 hektar merupakan tanaman 
kopi jenis robusta, yang dikembangkan 
oleh belasan ribu petani yang tersebar di 
sejumlah kabupaten dan kota di daerah ini.

AGROWISATA 
KAMPUNG KOPI
BENGKULU
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Pemerintah Presiden Jokowi mene-
tapkan perkiraan pertumbuhan ekonomi 
untuk di 34 provinsi Indonesia pada 2022. 
Setiap provinsi dipatok berbeda-beda, 
mulai dari yang terkecil 2,7 % sampai 
dengan pertumbuhan tertinggi di 9,4 %.

Untuk mendukung pertumbuhan 
Ekonomi di setiap provinsi, pemerintah juga 
harus melakukan perubahan konsentrasi 
pembangunan yang semula Jawa sentris 
menjadi Indonesia sentris. Sehingga 
distribusi pertumbuhan ekonomi tidak 
terkonsentrasi di satu daerah saja tetapi 
dapat adil dan merata ke seluruh wilayah 
Indonesia.

Berikut Perkiraan Target Pertumbuhan 
Ekonomi di 34 provinsi Indonesia pada 
2022:

1. 1Aceh 3,7 % – 4,6 %
2. Sumatera Utara 5,2 % – 5,8 %
3. Riau 2,3 % – 2,7 %
4. Kepulauan Riau 4,8 % – 5,5 %
5. Sumatera Barat 5,4 % – 5,7 %
6. Jambi 4,3 % – 4,9 %

7. Kep. Bangka Belitung 4,5 % – 5,4 %
8. Bengkulu 4,9 % – 5,2 %
9. Sumatera Selatan 5,8 % – 6,5 %
10. Lampung 4,8 % – 5,3 %
11. DKI Jakarta 5,8 % – 6,2 %
12. Banten 5,0 % – 5,9 %
13. Jawa Barat 4,7 % – 5,7 %
14. Jawa Tengah 5,0 % – 5,8 %
15. Jawa Timur 5,2 % – 5,7 %

16. Bali 5,5 % – 6,3 %
17. D.I. Yogyakarta 5,0 % – 5,7 %
18. NTB 4,2 % – 5,3 %
19. NTT 6,3 % – 6,9 %
20. Kalimantan Utara 5,4 % – 6,3 %
21. Kalimantan Barat 5,3 % – 6,0 %
22. Kalimantan Timur 5,3 % – 5,7 %
23. Kalimantan Tengah 5,6 % – 6,5 %
24. Kalimantan Selatan 4,5 % – 5,0 %

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2022 
DI 34 PROVINSI

indonesia membangun



25. Sulawesi Barat 5,5 % – 6,0 %
26. Sulawesi Selatan 6,4 % – 7,6 %
27. Sulawesi Tenggara 6,3 % – 7,0 %
28. Sulawesi Tengah 8,8 % – 9,4 %
29. Gorontalo 6,1 % – 7,1 %
30. Sulawesi Utara 4,5 % – 5,5 %
31. Maluku Utara7,5 % – 8,5 %
32. Maluku 5,8 % – 6,2 %
33. Papua Barat 5,6 % – 6,3 %
34. Papua 6,0 % – 6,5 %

BI TETAP DUKUNG PERTUMBUHAN 
EKONOMI

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo 

memastikan arah kebijakan moneter yang 
akan diambil bank sentral pada tahun depan 
menjaga stabilitas, namun akan disertai 
sejumlah kebijakan yang mendorong 
pertumbuhan ekonomi.

Pertama, kebijakan makroprudensial 
Bank Indonesia juga diarahkan untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Kemudian yang kedua, digitalisasi sistem 
pembayaran akan terus dilakukan Bank 
Indonesia. Ketiga, pendalaman pasar 
keuangan untuk pembiayaan-pembiayaan 
ekonomi. Keempat untuk mendukung 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
dan kelima mendorong ekonomi keuangan 

syariah. Jadi, untuk tahun ini semua 
instrumen untuk pro growth, dan tahun 
depan instrumen moneter lebih pro 
growth,” kata Perry Warjiyo.

Selain stabilitas nilai tukar rupiah, 
kebijakan moneter Bank Indonesia 
tahun 2022 juga mulai secara bertahap 
mengurangi sedikit-sedikit likuiditas namun 
tetap melimpah dan dilakukan secara 
hati-hati. Perry mengatakan, langkah ini 
dilakukan untuk mengantisipasi adanya 
kemungkinan bank sentral AS atau The Fed 
mulai menempuh kebijakan pengurangan 
likuiditas atau tapering off di tahun depan. 

“Kami yang merumuskan kebijakan 
makro harus pandai-pandai menjaga 
stabilitas ini dari tapering, tapi tetap 
berikan dukungan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Bagi BI buat suatu bauran pro 
stability dan pro growth,” kata Ketua 
Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana 
Ekonomi Indonesia (ISEI) ini.

Lebih lanjut Perry memastikan 
likuiditas di perbankan hingga saat ini 
masih melimpah. Pasalnya, hingga 19 Juli 
2021 Bank Indonesia sudah melakukan 
suntikan likuiditas sebesar Rp 101,10 triliun. 
Kemudian, Bank Indonesia juga telah 
membeli SBN di pasar perdana mencapai 
Rp 124,13 triliun, terdiri atas Rp 48,67 
triliun melalui mekanisme lelang utama 
dan Rp 75,46 triliun melalui mekanisme 
greenshoe option (GSO).
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“Likuiditas perbankan tetap 
melimpah, karena Bank Indonesia 
lakukan quantitative easing sangat 
besar. Suku bunga sudah turun meski 
harus dorong lebih turun lagi dan juga 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lakukan 
relaksasi pengaturan klasifikasi kredit 
atau restrukturisasi kredit dengan POJK 
48/ POJK.03/2020,” kata Perry. 

Tidak hanya likuiditas yang longgar 
untuk mendukung perekonomian, juga 
tercermin pada uang beredar dalam arti 
sempit M1 dan luas M2 yang tumbuh 
masing-masing 17% yoy dan 11,4% yoy 
pada Juni 2021. 

“Kondisi likuiditas perbankan lebih 
dari cukup tercermin pada rasio alat 
likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/
DPK) yang tinggi yakni 32,95% dan 
pertumbuhan DPK sebesar 11,28% yoy,” 
tuturnya.

KECEPATAN VAKSINASI DAN STIMULUS 

Pada kesempatan yang sama, Perry 
mengungkapkan pemulihan ekonomi 
negara maju dan negara berkembang 
akan berbeda di tahun ini disebabkan isu 
kecepatan vaksinasi dan besarnya stimulus 
fiskal dan moneter yang digelontorkan 
di negara maju, sehingga mendorong 
pemulihan ekonomi berlangsung lebih 
cepat. 

“Negara yang vaksinasinya cepat, 
penurunan kasus Covid-19 juga lebih 
cepat, begitu pula negara dengan 
(gelontoran) stimulus fiskal dan moneter 
yang lebih besar maka recovery juga 
lebih cepat,” tutur Perry.

Dia menyebut ekonomi Amerika 
Serikat dan Tiongkok diproyeksikan 
akan lebih cepat pulih, didorong oleh 
permintaan domestiknya yang meningkat. 
Hal ini juga tercermin dari hasil proyeksi 
yang dilakukan Bank Indonesia bahwa 
pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat 
tahun ini mencapai 6,8% dan tahun 
depan 3,5%. Sementara itu, pertumbuhan 
ekonomi Tiongkok tahun ini akan tembus 
di 8,4% dan tahun depan turun menjadi 
5,5%. 

“Sehingga pertumbuhan ekonomi 
tahun ini lebih baik dari pertumbuhan 

ekonomi global 5,8 % dan tahun depan 4,3 
%. Tetapi terjadi divergensi pertumbuhan 
ekonomi antarnegara, semakin cepat 
vaksinasi semakin besar stimulus lebih 
cepat recover. Kemudian, bagi negara 
yang baru lakukan vaksinasi, maka 
pemulihan ekonomi juga baru akan 
terjadi di kemudian, itu beberapa aspek di 
sejumlah negara berkembang,” tegasnya. 

Karena itu, untuk mengejar keter-
tinggalan dengan cara mempercepat 
vaksinasi agar proses ekonomi domestik 
segera pulih. Pasalnya, pemulihan ekonomi 
global akan berdampak positif bagi 
Indonesia, khususnya sisi ekspor, karena 
meningkatnya permintaan komoditas 
dari negara- negara maju.

Secara keseluruhan, Bank Indonesia 
memproyeksikan kinerja ekonomi 
Indonesia tahun ini hanya mencapai 
kisaran 3,5- 4,3%, atau lebih rendah 
dari proyeksi sebelumnya. Penurunan 
proyeksi ini juga tidak lepas dari pengaruh 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. 

“Setelah kami melihat suatu kalibrasi 
dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali dan 
dengan melihat implikasi berbagai 
perkembangan global, semula bisa 
tumbuh 4,1-5,1% atau 4,6%. Namun dengan 
kondisi sekarang pertumbuhan ekonomi 
jadi 3,5% hingga 4,3%% dengan titik 
tengah 3,9%,” tuturnya. 

Untuk tahun depan, kata Perry, 
pertumbuhan ekonomi domestik akan 
mampu mencapai 4,6% hingga 5,4% 

didukung oleh kenaikan ekspor, karena 
perbaikan ekonomi global, kenaikan 
konsumsi, investasi sejalan dengan 
kemajuan vaksinasi dan implementasi 
Undang-Undang Cipta Kerja.

PROYEKSI CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit 
transaksi berjalan atau current account 
deficit (CAD) pada 2021 akan mencapai 
kisaran -1,4% hingga -0,6%. 

Perry menyampaikan bahwa 
rendahnya defisit transaksi berjalan di 
akhir tahun tidak terlepas dari belum 
pulihnya kinerja impor sejalan dengan 
permintaan domestik yang belum 
menguat. 

Sedangkan kinerja ekspor mulai 
terdongkrak didorong oleh pemulihan 
ekonomi di negara maju yang mendukung 
peningkatan permintaan eskpor dari 
Indonesia. “current account deficit 
(CAD)  rendah karena ekspor bagus, 
sementara impor belum meningkat 
karena permintaan domestik belum 
kuat,” katanya. 

Adapun berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan 
Indonesia pada semester I-2021 
mencatatkan surplus US$ 11,86 miliar, jauh 
lebih tinggi dari capaian pada semester 
I-2020 sebesar US$ 5,42 miliar. 

Peningkatan surplus disebabkan 
oleh pertumbuhan kinerja ekspor yang 
lebih tinggi dari impor. Nilai ekspor pada 
semester I-2021 tercatat mencapai US$ 



102,87 miliar, sementara impor mencapai 
US$ 91,01 miliar. 

Lebih lanjut, Perry mengatakan bahwa 
saat ini harga komoditas dunia tengah 
mengalami peningkatan. Karena itu, 
momentum kenaikan harga komoditas 
harus dimanfaatkan untuk mendorong 
ekspor. 

“Indeks harga komoditas ekspor 
naiknya tinggi tahun ini, naik 35,3% berarti 
memang berbagai harga komoditas naik. 
Apa itu kelapa sawit maupun tembaga, 
besi, dan baja sehingga itu kenapa 
pertumbuhan ekonomi di luar jawa 
seperti di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, 

sudah di atas 5% atau 6%,” tuturnya. 
Kendati begitu, dia menjelaskan 

bahwa untuk saat ini yang perlu menjadi 
perhatian yakni mendorong penyaluran 
kredit atau pembiayaan ke sektor riil 
tidak hanya dari sisi suplai melainkan 
juga sisi demand. 

Pasalnya, saat ini kondisi likuiditas 
di perbankan melimpah karena Bank 
Indonesia melakukan quantitative easing 
dalam jumlah yang besar per 19 Juli 2021 
mencapai Rp 101,10 triliun. Kemudian, 
dukungan dari suku bunga acuan yang 
tetap berada pada level yang rendah 3,5%. 

“Tahun lalu (pertumbuhan kredit) 

mencapai -2,4%, tahun ini bisa didorong 
pada kisaran 4% hingga 6%, memang 
lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 
6% hingga 8%. Komite Stabilitas Sistem 
Keuangan (KSSK) sudah lakukan 
koordinasi dan sudah ada paket kebijakan 
KSSK untuk meng-address sisi suplai 
dan perbankan,” jelasnya.

INFLASI SAMPAI 2024

Sementara itu inflasi hingga akhir 
tahun 2021 berada dalam kisaran 
sasaran target 3,0% pulus minus 1%. 
Bank Indonesia tetap berkomitmen 
menjaga stabilitas harga dan memperkuat 
koordinasi kebijakan dengan pemerintah, 
baik di tingkat pusat maupun daerah 
melalui Tim Pengendali Inflasi, termasuk 
menjaga pasokan selama implementasi 
kebijakan pembatasan mobilitas.

Pemerintah Indonesia menargetkan 
inflasi bakal melandai selama periode 
tahun 2022 sampai tahun 2024, yaitu 
dari 3% menjadi 2,5%. Hal ini tertuang 
dalam Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang 
Sasaran Inflasi 2022, 2023 dan 2024. 
Pasal 2 ayat 3, merinci sasaran inflasi 
2022 adalah 3%. Kemudian, 2023 tetap 
3% dan 2024 turun menjadi 2,5%. Target 
ditetapkan dengan deviasi 1%.

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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Memiliki anak adalah keinginan 
yang paling utama bagi setiap pasangan 
suami istri, apalagi bagi pasangan yang 
baru menikah. Bahkan banyak pasangan 
yang sudah mempersiapkan dengan 
khusus kehadiran si buah hati. Karena 
itu sudah seharusnya kondisi kesehatan 
kesuburan pasangan  , agar keinginan 
mendapat anak  dapat tercapai dengan 
cepat, jangan sampai hal yang tidak 
diinginkan terjadi sehingga sulit untuk 
memiliki anak, seperti gangguan kesuburan 
atau istilah medisnya disebut infertilitas.

Meski infertilitas berkaitan dengan 
kehamilan, kondisi infertilitas tidak hanya 
dapat dialami oleh perempuan, namun 
dapat juga terjadi pada laki-laki. dr. Steven, 
SpOG menjelaskan untuk perempuan ada 
dua hal yang harus diperhatikan agar 
kesuburannya tetap terjamin yakni dapat 
menjaga kesehatan ovulasi dan organ 
reproduksinya.

PENYEBAB TERGANGGUNYA KESUBURAN
DAN CARA MENGATASINYA

el john medical forum
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“Ovulasi itu adalah pelepasan atau 
keluarnya sel telur yang mateng. Biasanya 
itu satu bulan sekali normalnya. Jadi sel 
telur ini kalau sudah keluar atau dia ketemu 
sperma nah itu akan hamil dan terjadi 
pembuahan. Kalau tidak ketemu sperma 
dia akan terjadi haid. Makanya gangguan 
ovulasi ini gampang kita ketahui biasanya, 
tandanya apa, paling gampang haid-nya. 
Jadi kalau siklus haidnya tidak teratur 
bisa kemungkinan dia terjadi gangguan 
ovulasi,” kata Dokter Steven saat menjadi 
narasumber dalam program unggulan EL 
JOHN TV yakni  EL JOHN Medical Forum. 
Program ini dipandu oleh Chinthia Kusuma 
Rani (Miss Earth Indonesia 2019).

Dokter Steven menganjurkan agar 
wanita yang sudah menikah harus dapat 
mengetahui dan mencatat siklus haidnya.  
Jika ada perubahan haid yang tidak lazim 
untuk segera periksa ke dokter.

Untuk organ reproduksi wanita  
harus benar-benar dipastikan semua organ 
bekerja dengan baik. Organ tersebut terdiri 
dari  Rahim atau Uterus yang berfungsi 
untuk menampung sel telur yang telah 
dibuahi dan menjadi janin. Kemudian ada 
Ovarium yang berfungsi  sebagai tempat 
diproduksinya sel telur maupun hormon 
seks seperti progesteron dan estrogen. 
Organ ovarium ini berbentuk oval kecil 
di sisi kiri dan juga kanan serta terhubung 
langsung dengan rahim melalui tuba falopi.

Organ tuba falopi merupakan 
saluran yang berfungsi untuk 
menghubungkan sel telur ke dalam rahim. 
Saluran ini juga berfungsi sebagai tempat 

terjadinya pembuahan antara sel telur 
dan juga sperma. Dan organ selanjutnya 
adalah Vulva yakni  bagian terluar dari 
organ reproduksi wanita yang terdiri 
dari labia minora, klitoris, dan juga labia 
minora. Bagian labia majora ini memiliki 
kelenjar minyak dan juga keringat serta 
akan ditutupi rambut halus saat wanita 
sudah mengalami pubertas.

“Jika salah satu aja ada terjadi 
masalah itu dapat mengganggu kesuburan. 
Misalnya kalau tersumbat salurannya maka 
sel telur dan sel spermanya sulit untuk 
ketemu. Atau ada penyakit seperti kista atau 
ada miom pada rahimnya atau polip itu juga 
bisa mengganggu pada kesuburannya,” 
ujar dokter spesialis kandungan di Rumah 
Sakit  Santa Elisabeth Batam ini.

Menurut dokter Steven, faktor lain 
yang dapat mengganggu kesuburan wanita 
adalah kegemukan yang tidak seimbang 
atau obesitas. Selain itu pola makan yang 
tidak sehat, seperti makan sembarang 
atau makan berlebihan. Kemudian, obat-
obatan juga dapat menyebabkan gangguan 
kesuburan.

 “Ada banyak obat yang bisa 
mempengaruhi kesuburan terutama 
obat-obat yang mempengaruhi hormone, 
contohnya obat steroid, obat steroid 
dapat mempengaruhi hormone tapi 
biasanya kalau obat-obatan itu dipakai 
Cuma sementara waktu, dia tidak akan 
mengganggu. Biasanya kalau kita 
memakainya dalam jangka waktu yang 
lama itu dapat mengganggu kesuburan,” 
ungkap dokter Steven

Untuk kasus infertilitas yang 
terjadi pada pria atau suami disebabkan  
oleh gangguan hormonal, fisik, serta 
fisiologis. Sejumlah gangguan hormon 
yang menyebabkan infertilitas adalah 
kadar hormon tiroid yang terlalu rendah. 
Kemudian karena  kondisi hormon prolaktin 
yang terlalu tinggi. Selanjutnya juga dapat 
disebabkan karena rendahnya produksi 
hormon follicle stimulating hormone (FSH) 
dan luteinizing hormone (LH) dari kelenjar 
pituitary dan penyebab lainnya karena  
hiperplasia adrenal kongenital atau ketika 
kelenjar pituitar tertekan kenaikan hormon 
androgen adrenal yang menyebabkan 

produksi sperma rendah
Pada pria, pengobatan infertilitas 

yang dilakukan adalah mengatasi 
kemungkinan masalah seksual secara 
umum, mengobati infeksi, terapi hormon, 
konsumsi obat-obatan tertentu, hingga 
tindakan operasi. Biasanya, pengobatan 
ini dilakukan jika kemandulan pada pria 
disebabkan oleh varikokel.

Sementara untuk wanita, ada 
beberapa jenis pengobatan yang bisa 
dilakukan, mulai dari pemberian obat 
kesuburan untuk merangsang ovulasi, 
tindakan operasi untuk memperbaiki 
kesuburan, inseminasi intrauterine atau 
inseminasi buatan, serta memanfaatkan 
teknologi reproduksi berbantu.

Dokter Steven menambahkan 
pasangan suami istri harus memastikan 
teratur atau tidak dalam berhubungan 
seksual. Jika teratur namun pada masa 
perkawinan sudah satu tahun lebih tidak 
juga memiliki anak maka harus segera 
konsultasikan ke dokter. 

“Jadi yang normal itu adalah 
sekitar dua sampai tiga kali seminggu 
atau setiap tiga atau dua hari sekali 
berhubungan. Kenapa kita patokannya 
dua sampai tiga kali seminggu. Karena 
sperma itu pematangannya membutuhkan 
waktu sekitar tiga hari sedangkan sel 
telur yang keluar itu biasanya hidupnya 
Cuma sekitar 24 jam atau satu hari saja. 
Dengan berhubungan dua sampai tiga kali 
seminggu, kemungkinan atau kesempatan 
sel sperma dengan sel telur itu bertemu 
itu lebih besar,” tutur dokter Steven. (Sigit)

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

SCAN ME

El John Medical



                      54 - TRAVELCLUB - MARET 2022

ELMA HANA HASIBUAN
DINOBATKAN SEBAGAI PUTRI PARIWISATA SUMATERA UTARA 2022

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Sumatera Utara (Sumut)  sukses 
menyelenggarakan pemilihan Putri 
Pariwisata Sumut 2022. Kontes ini,  
menetapkan Elma Hana Hasibuan sebagai 
juara pertama dan berhak menyandang 
gelar Putri Pariwisata Sumut 2022.

Nama Ema diumumkan sebagai 
peraih gelar tertinggi, saat  digelarnya   
Grand Final Pemilihan Putri Pariwisata 
Sumut 2022 di Hotel Cambridge Medan, 
Kamis (17/02/2022). Grand Final 
berlangsung meriah dan menerapkan 
protokol kesehatan ketat. Selain itu, 18 
finalis, panitia, dewan juri  dan tamu 
undangan  telah menerima vaksin lengkap 
dan  tes antigen dengan hasil negatif.

Ema yang berasal dari  Kabupaten 
Padang Lawas Utara (Paluta) ini,  sukses 
melewati berbagai tahapan  saat Grand 
Final dilangsungkan. Tahapan itu,  mulai 

dari lolos di 11 besar, kemudian berlanjut  
di enam besar dan terakhir di tiga 
besar. Dalam tahapan itu Ema berhasil 

meyakinkan juri sebagai yang  terbaik, 
dengan menjawab pertanyaan dewan juri 
secara tepat dan lancar.  Sebelumnya,  

el john selebriti
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penilaian dari dewan juri sudah dilakukan 
saat dimulai masa  karantina yakni  pada 
14 Februari 2022 hingga 17 Februari 2022.  

Selain Elma, ada lima  finalis yang 
meraih juara yakni Wenda yunita Tarigan, 
(Juara 2),  Sabrina (Juara 3),  Monalisa 
Mella Chintiya (Juara 4), Maulidya (Juara 
5) dan  Laura Napitupulu (Juara 6).

Elma Hana Hasibuan mengaku 
terharu saat diumumkan namanya sebagai 
pemenang. Ia juga merasa bangga 
karena dapat mempersembahkan gelar 
prestisius ini untuk Dinas Kebudayaan 
dan  Pariwisata Paluta yang telah banyak 
mendukung dan membantu Elma selama 
rangkaian pemilihan Putri Pariwisata 
Sumut 2022 berjalan.

“Saya mengucapkan banyak  
terima kasih kepada  Kepala  Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Padang Lawas Utara, beserta para  
Kabidnya. Mereka sangat membantu 
selama saya mengikuti kontes Pemilihan 
Putri Pariwisata Sumut 2022, mulai dari 
sponsor kostum dan juga pembuatan 
foto shoot  dari berbagai tempat 
termasuk video juga,” kata Elma saat 
diwawancarai tim liputan EL JOHN News, 
Rabu (23/02/2022).

Ucapan terima kasih juga 
dilontarkan Ema kepada kedua orang 
tua yang tidak henti-hentinya memberikan 
doa terbaik untuk kelancaran Ema 

mengikuti kontes ini.  “Dukungan dan doa  
dari kedua orang sangat dibutuhkan  Elma  
agar dapat dipermudah saat menjalani 
kontes,” ujar gadis cantik kelahiran 24 
Januari 2002 ini.

Selama mengikuti kontes Elma 
tidak memasang target untuk menang, 
hanya saja  Elma berusaha semaksimal 
mungkin memberikan penampilan terbaik 
selama kontes berjalan. Semua materi 
pembekalan yang didapat saat Karantina  
dipelajari kembali oleh Elma sebagai 
persiapan untuk  mengikuti sesi tanya 
jawab di Grand Final,  termasuk melatih 
public speaking dan catwalk

“Semuanya sudah saya persiapkan 
dengan matang, mulai dari dorongan 
orang tua, dari Dinas saya juga dikasih 
dorongan dan dukungan untuk pemilihan 
Putri Pariwisata Sumut ini,” ungkap Elma.

Kepada tim liputan El John News, 
Elma mengaku telah menyusun program 
yang akan dijalankan dalam waktu dekat 
ini. Program tersebut  diberi judul Spirit 
of Kaldera Toba yakni sebuah program 
promosi  tentang Danau Toba melalui 
media sosial.

“Saya akan terjun langsung ke 
Danau Toba dan mempromosikannya 
melalui media sosial saya, karena media 
sosial merupakan wadah yang sangat 

tepat untuk mempromosikan destinasi 
wisata,” ungkap mahasiswa Semester 2 
di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 
(IPTS) ini.

Untuk menjalankan programnya, 
Elma juga siap berkolaborasi dengan 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di 
provinsi  maupun di kabupaten. Menurut 
Elma, mengembangkan sektor pariwisata 
tidak dapat bekerja sendiri, harus ada 
kolaborasi yang kuat antar pihak-pihak 
pemerhati pariwisata.

“Saya juga butuh bimbingan oleh 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut 
dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
yang di ada di Kabupaten yang ada di 
Sumut. Bimbingan tersebut saya butuhkan 
agar dapat mengasa lagi kemampuan 
saya tentang pariwisata,” kata Elma.

Dalam kesempatan ini, Elma juga 
menyatakan kesiapannya untuk ikut 
Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 
2022 yang diselenggarakan  Yayasan 
EL JOHN Indonesia pada September 
mendatang. 

 “Pesan Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Sumut ke saya adalah terus 
belajar agar  dapat mengharumkan nama  
baik Sumatera Utara di ajang nasional 
nanti,” ujar Elma

 “Untuk persiapan, saya selalu 
berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, 
meminta restu kepada orangtua dan 
terus menggali potensi saya semaksimal 
mungkin agar nanti di tingkat nasional 
dapat membanggakan masyarakat 
Sumut,” tutup Elma. (Sigit)

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

SCAN ME

www.eljohn.tv

el john selebriti



YAYASAN EL JOHN INDONESIA LEPAS KEBERANGKATAN JESSICA 
GRACE HARVERY KE MESIR UNTUK WAKILI INDONESIA

DI KONTES MISS ECO INTERNATIONAL 2022

Yayasan EL JOHN Indonesia resmi 
melepas keikutsertaan Jessica Grace 
Harvery ( Miss Eco Indonesia 2022 dan  
Putri Lingkungan Indonesia 2021) untuk 
mewakili Indonesia di kontes Miss Eco 
International 2022 yang diselenggarakan 
di Luxor dan Cairo, Mesir pada 7-18 Maret 
2022 mendatang. Pelepasan Grace 
ini,  ditandai dengan membunyikan 
angklung dan penyerahan bendera 
Indonesia oleh Ketua Umum Yayasan 
EL JOHN Indonesia Martinus Johnnie 
Sugiarto kepada Grace di Hotel Aston 
Kartika Grogol, Rabu (02/03/2022).

Pada acara ini, Grace yang 
merupakan calon dokter gigi asal Jambi 
ini, memperkenalkan dua busana yang 
akan dikenakan di kontes paling bergengsi 
di dunia tersebut, yakni national costume 
dengan tema The Pineapple Queen Of 

Tangkit Muaro Jambi rancangan desainer  
Cecep Hermawan asal Sumedang dan  
Evening Gown karya desainer Hamiarso 
Couture.

Ketua Umum Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto 
mengatakan keikutsertaan Grace di 
pemilihan Miss Eco International 2022, 
tidak lagi membawa  nama Yayasan EL 
JOHN Indonesia namun yang dibawa 
Grace adalah Indonesia. Oleh karena 
itu, Martinus Johnnie Sugiarto mengajak  
bangsa Indonesia dapat memberikan   
dukungan kepada Grace agar dapat 
mengharumkan nama Indonesia di kontes 
dunia ini.

“Saya memohon kepada semua 
anak bangsa marilah kita berikan 
semangat dan dukungan kita kepada 
Grace untuk mewakili Indonesia. Grace 

selain harus menguasai materi yang 
dilombakan,  tentu harus menunjukan 
attitude yang baik tunjukan kepada dunia 
budaya Indonesia yang beragam ramah 
dan sangat bersahabat kepada siapa 
saja,” ujar tokoh Pariwisata nasional ini.

Direktur Event Nasional dan 
Internasional Kemenparekraf/Baparekraf, 
Dessy Ruhati mengucapkan selamat 
kepada Grace yang dipercayakan oleh 
Yayasan EL JOHN Indonesia untuk 
mewakili Indonesia di pemilihan Miss 
Eco International 2022.

“Kami berharap Grace dapat 
menjadi ambassador bagi promosi potensi 
Pariwisata di Indonesia, baik itu di lima 
destinasi super prioritas yakni Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan 
Bajo dan Likupang,” ujar Dessy.

“Kemudian kami juga berharap 
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karena Grace berasal dari provinsi Jambi, 
dimana di Jambi ini sebenarnya banyak 
sekali, bukan hanya heritage budaya 
tetapi juga konservasi lingkungan alam 
yang luar biasa,” sambungnya.

Ucapan selamat kepada Grace juga 
disampaikan Pejabat fungsional Direktorat 
Kemitraan Lingkungan, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nurhayati. Dalam sambutannya, Nurhayati 
berharap kepedulian Grace terhadap 
lingkungan dapat terus ditingkatkan.

“Saya ingin menyampaikan 
selamat kepada Jessica Grace Harvery 
sebagai wakil dari Indonesia, semoga 
kepedulian dan komitmen yang telah 
dilakukan dapat terus ditingkatkan, 
disebarkan dan ditularkan secara meluas 
kepada generasi muda Indonesia juga 
generasi muda di seluruh dunia melalui 
ajang Miss Eco International di Mesir 
untuk menyelamatkan lingkungan hidup,” 
ungkap Nurhayati.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan, Kelautan, dan 
Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini 
Eliawati mengatakan pihaknya siap 
berkolaborasi dengan Grace dan  akan 
menjadikan Grace sebagai duta agrowisata 
DKI Jakarta.

“Seorang Putri itu pasti efeknya 
akan sangat luar biasa jadi yuk kita 
bergandengan tangan, berkolaborasi 

karena Pemprov DKI Jakarta tidak bisa 
jalan sendiri kami selalu bergandeng 
tangan dan berkolaborasi dengan kawan-
kawan semuanya dengan senang hati,” 
tutur  Suharini.

Analis Ketahanan Pangan Ahli 
Muda, Badan Pangan Nasional, Sugiatmi 
berharap di kontes Miss Eco International,  
Grace dapat memperkenalkan aneka 
pangan yang ada di Indonesia

“Badan Pangan Nasional 
mengucapkan selamat dan sukses kepada 
Grace yang resmi mewakili Indonesia di 
pemilihan Miss Eco International 2022 
semoga di Mesir bisa memperkenalkan 
aneka produk pangan lokal Indonesia, 
karena Indonesia ini merupakan negara 
nomor dua dalam keanekaragaman 
hayati, ujarnya.

Sementara itu, Restaurant & 
Banquet Manager Aston Kartika Grogol,  
Bajik Aqsa berharap Grace  dapat 
memberitahu kepada para finalis Miss 
Eco International bahwa Indonesia aman 
untuk dikunjungi

“Semoga Grace dapat 
menceritakan kepada teman-teman di 
Mesir nanti bawa Pariwisata Indonesia 
menjaga protocol Kesehatan jadi di masa 
pandemic ini kita tidak asal-asalan kita 
menjaga protocol Kesehatan dan sudah 
pasti aman ke Indonesia khususnya ke 
Aston Kartika Grogol,” kata Bajik.

Grace pun menyatakan 
kesiapannya untuk mempresentasikan 
Indonesia di kontes tersebut, mulai dari 
pariwisatanya, lingkungan hidup, pertanian 
dan ketahanan pangan. Kini persiapan 
menuju Mesir pun terus dimatangkan 
Grace agar dapat mempersembahkan 
yang terbaik untuk bangsa dan negara.

“Menurut Grace juga dalam waktu 
yang singkat ini tidak menjadi halangan 
buat Grace untuk mempersiapkan segala 
sesuatunya dengan sangat baik dan Grace 
berharap bahwa dengan persiapan yang 
cukup singkat ini yang Grace lakukan 
dengan sungguh-sungguh bisa membawa 
hasil yang terbaik di kancah internasional,” 
ucap Grace.

Dalam keikutsertaanya ke 
Pemilihan Miss Eco International  2022, 
Grace mendapat banyak dukungan dari 
berbagai pihak yakni Kemenparekraf, 
Kemenpora, Kemendikbud Ristek, 
Kementan, KLHK, Gubernur Jambi, 
Badan Musyawarah Keluarga Jambi 
(BMKJ) Nasional,  Badan Pangan Nasional,  
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, 
dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, 
Wellness Pantry, Hamiarso Couture, 
Tjep Accessories Dekranasda Provinsi DKI 
Jakarta, Dekranasda Provinsi Jawa Barat, 
Batik Seraci, Mysa, HL Asia, Ziproduction, 
Gayatri Nusantara, Kerabat Store Jawa 
Barat, Swabtest.id,  Restaurant Angke, 
Batik Jambi Alfath, Boenga Tjantik, 
Fashion Crafty Jakarta, Leonardo Enrico, 
Dewi Lestari, Jambi Creative dan Sekosita 
Costume. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :
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Berbagi Kasih untuk Kemakmuran 
Bersama menjadi tema Perayaan Imlek 
2022 Universitas Tarumanagara (Untar) 
yang pelaksanaannya bersamaan dengan 
Hari Kasih Sayang (Valentine’s day), 
pada 14 Februari secara daring.

Diawali alunan lagu dan tari Gambang 
Semarang para mahasiswi, perayaan 
Imlek yang terlihat sangat sederhana, 
jauh dari keriuhan penampilan Barongsai, 
ingin menunjukkan bahwa Untar benar-
benar berbuat untuk Indonesia. Dengan 
tagline Untar untuk Indonesia, budaya 
kota Semarang yang diangkat menjadi 
acara utama.

Menurut Ka. Kantor Humas Dra. 
Paula Tjatoerwidya, M.M. selaku Ketua 
Panitia, perayaan Imlek di Untar selalu 
menyajikan nuansa budaya-budaya daerah 

UNTAR GELAR PERAYAAN IMLEK 2022 
MENGANGKAT PERJALANAN BUDAYA 
TIONGHOA-INDONESIADI KOTA SEMARANG
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di Indonesia. Tahun ini mengangkat budaya 
Jawa khususnya daerah Semarang.

“Dengan mengangkat budaya daerah 
yang berasimilasi dengan budaya Tionghoa, 
diharapkan perayaan Imlek tidak hanya 
menampilkan hura-huranya saja tapi dapat 
mengedukasi para sivitas akademika 
dengan menumbuhkan kesadaran bahwa 
kehidupan manusia sangat dipengaruhi 
oleh budaya, baik budayamasyarakat 
setempat juga budaya para pendatang 
khususnya warga Tionghoa,” ujar Paula 
dalam siaran persnya, Kamis (17/02/2022)

“Percampuran kedua budaya ini 
telah berlangsung bertahun-tahun dan 
masyarakatnya dapat hidup berdampingan 
hingga masa kini. Hargailah perbedaan 
untuk semakin memperkaya dan 
meningkatkan kualitas hidup manusia,” 
sambungnya.

Kota Semarang merupakan Ibu 
Kota Provinsi Jawa Tengah yang dikenal 
sebagai pusat perdagangan dan memiliki 
sejarah budaya tionghoa yang kental. 
Kota Semarang pernah dikunjungi 
oleh Laksamana Cheng Ho (Admiral 
Zheng He/鄭和) seorang penjelajah 
Tionghoa Muslim yang terkenal dan 
memiliki ribuan pasukan bersamanya. 
Ekspedisi perdamaian Laksamana Cheng 
Ho ke Nusantara dibawah perintah Kaisar 
Yongle (Emperor Yonglè/ 永樂) yang 
mengklaim pernah singgah ke Semarang. 
Hal ini ditunjukkan dengan adanya patung 
perunggu Laksamana Cheng Ho berukuran 
10 meter di Klenteng Sam Poo Kong, 
Semarang.

Perjalanan etnis Tionghoa dan 
Nusantara yang hidup berdampingan 
di Semarang hingga saat ini dapat terlihat 
berbagai akulturasi di berbagai aspek 
kehidupan seperti pakaian, kuliner, 
sastra, arsitektur, bahasa, dan juga seni. 
Tari dan nyanyian Gambang Semarang 
yang merupakan salah satu karya seni 
akulturasi yang dipentaskan dengan 
indah. Penampilan spesial lainnya adalah 
permainan biola dan lantunan lagu Yue 
Liang Dai Biao Wo De Xin oleh Rektor Untar 
Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., 
ASEAN Eng, bersama Kahumas Untar Dra. 
Paula Tjatoerwidya Anggarina, M.M., dan

Sekretaris Rektor Untar Felisia, S.I.Kom., 
M.M. dalam versi bahasa Mandarin dan 
Indonesia. Rektor menyapa para audiens 
dalam sambutannya, bahwa Perayaan 
Imlek tetap dilaksanakan walaupun secara 

daring. Hal ini menunjukkan bahwa Untar 
adalah kampus yang inklusif, semua 
perayaan keagamaan selalu dirayakan di 
Untar untuk menumbuhkan rasa saling 
menghormati.

“Dengan mengangkat budaya 
Semarang dan sekitarnya, maka sebagai 
sivitas akademika harus berpikir apa 
yang dapat Untar kontribusikan untuk 
pengembangan budaya di Indonesia. 
Budaya Indonesia begitu indah, luhur, 
bernilai positif, dan perlu dipertahankan, 
dikembangkan, serta diharapkan dapat 
menjadi daya tarik bagi wisatawan 
lokal maupun mancanegara. Dengan 
menampilkan budaya Indonesia dalam 
setiap perayaan-perayaan, dapat 
memberikan edukasi yang tentu saja 
menjadi bagian penting dari Untar untuk 
berperan menjaga kekayaan Indonesia,” 
ujar beliau.

Ketua Yayasan Tarumanagara Dr. 
Gunardi, S.H., M.H. yang turut menyambut 
para audiens menyampaikan bahwa 
Perayaan Imlek yang diadakan Untar 
diharapkan dapat membawa keharmonisan 
bagi seluruh masyarakat

“Marilah kita semua, sivitas akademika, 
tetap rukun dan bersatu dalam mengatasi 
berbagai tantangan yang kompleks dan 
terus membangun kesejahteraan seluruh 
masyarakat Indonesia. Semoga keberadaan 
Untar dan komunitas tionghoa di Indonesia 
kekal abadi. Semoga hadirin dan keluarga 
selalu sehat dan makmur pada Tahun Baru 
Imlek 2022 ini. Gong Xi Fa Chai, Xin Nian 
Kuai Le,” seru Dr. Gunardi.

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :
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Selain menyelenggarakan kegiatan 
Donor Darah, di waktu bersamaan, 
Yayasan EL JOHN Indonesia cabang 
Pacitan juga melangsungkan Soft 
Opening Workshop Batik Ecoprint di 
Pandan Kurung Meeting Room, kawasan 
Pantai Telengria,  20 Februari 2022.

Kegiatan ini, diikuti oleh banyak 
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) yang ada di Pacitan, termasuk 
yang berada di sekitar kawasan Pantai 
Telengria. Mereka mendapat pelatihan 
dari Instruktur sekaligus pelaku batik 
ecoprint yakni Novika

Ecoprint adalah cara pembuatan 
motif pada kain dengan teknik mencetak 
motif dari bahan-bahan alami yang ada 
di lingkungan sekitar. Bahan baku yang 
digunakan bisa didapatkan dengan 
mudah, yaitu daun jati dan daun mangga. 
Selain daun, terdapat motif pendukung 
yang dihasilkan dari karat.

Novika mengapresiasi tekad Yayasan 

BANTU PENGEMBANGAN UMKM DI PACITAN 
YAYASAN EL JOHN INDONESIA GELAR WORKSHOP BATIK ECOPRINT

EL JOHN Indonesia dalam  memperhatikan 
keberlangsungan UMKM di Pacitan. 
“Dengan adanya workshop semacam ini 
akan membawa UMKM tidak monoton 

dan berkembang di Pacitan,” ujar Novika.
Ketua Yayasan EL JOHN Indonesia 

cabang Pacitan Suyitno mengatakan 
kegiatan ini, mendapat respon positif dari  
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peserta workshop. Bahkan para peserta 
berharap kegiatan untuk pengembangan 
UMKM ini dapat  rutin digelar.

“Warga juga harapannya terus 
berkelanjutan, berkesinambungan 
supaya UMKM yang ada di Pacitan 
bisa berkembang dan bisa ditampung 
di Yayasan EL JOHN Indonesia,” kata 
Suyitno  kepada tim liputan Travel Club.

Suyitno menjelaskan kegiatan ini, 

digelar untuk membantu pelaku UMKM 
di Pacitan dalam membuat produk yang 
menarik bagi pembeli. Apalagi batik 
ecoprint memiliki keunikan sendiri yakni 
menggunakan bahan alam seperti daun 
dan bunga. Ecoprint akan menghasilkan 
batik yang tak kalah kualitasnya dengan 
batik canting. Para peserta workshop ini, 
nantinya akan menjadi UMKM binaan 
Yayasan EL JOHN Indonesia

Karena menjadi binaan Yayasan EL 
JOHN  Indonesia cabang Pacitan, maka 
tak sebatas membantu membuat produk 
menarik, namun Yayasan EL JOHN cabang 
Pacitan siap membantu dalam segi 
pemasaran. Saat ini, Yayasan EL JOHN 
Cabang Pacitan sedang membangun 
toko untuk memasarkan produk UMKM 
yang ada di Pacitan.

“Kalau untuk pemasarannya, dari 
Yayasan EL JOHN Indonesia cabang 
Pacitan ini, sedang proses pembuatan 
toko, namanya toko Alam Sakti, itu 
sudah mulai proses pembangunan. 
Nanti kedepannya dari pihak Yayasan 
membantu bahan yang dibagikan ke 
UMKM dan nanti setelah jadi, kita ambil 
lalu kita pasarkan di Toko Alam Sakti. 
Nanti juga ada satu orang petugas untuk 
online jadi kita jual secara online,” ujar 
Suyitno.

Suyitno berharap dengan bantuan 
pemasaran dari Yayasan EL JOHN 
Indonesia cabang Pacitan, produk UMKM 
di Pacitan dapat dikenal luas ke seluruh 
penjuru nusantara. “ Semoga Yayasan EL 
JOHN Indonesia cabang Pacitan dapat 
memperkenalkan produk UMKM Pacitan 
ke seluruh daerah di Indonesia,” tutup 
Suyitno. (Sigit)



Dalam rangka memperingati  Hari 
Jadi Kabupaten Pacitan ke-277, Yayasan 
EL JOHN Indonesia cabang Pacitan   
bekerjasama dengan Palang Merah 
Indonesia (PMI) Kabupaten Pacitan 
menyelenggarakan donor darah di 
Pandan Kurung Meeting Room, kawasan 
Pantai Telengria,  pada 20 Februari 2022

Acara donor darah ini mendapat 
antusias dari warga Pacitan. Tidak sedikit 
warga yang mendaftar untuk menjadi 
pendonor, bahkan lokasi acara sudah 
mulai dipadati warga sejak pagi hari.

Tercatat ada  45 warga yang 
dinyatakan lulus sebagai pendonor. 
Agar dapat menjadi peserta donor, 
warga yang mendaftar harus memiliki 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak 
boleh memiliki penyakit bawaan yang 
beresiko saat darahnya diambil, seperti 
darah tinggi. Selain itu, kadar HB peserta 
donor harus stabil tidak boleh terlalu 
tinggi maupun rendah, begitu juga 

PERINGATI HARI JADI KABUPATEN PACITAN KE-277
YAYASAN EL JOHN INDONESIA SELENGGARAKAN KEGIATAN DONOR DARAH

dengan tensi darah harus stabil.
Ketua Yayasan EL JOHN Indonesia 

cabang Pacitan Suyitno menyampaikan 
terima kasih kepada Pemerintah 

Kabupaten Pacitan dan PMI Kabupaten 
Pacitan yang telah memberikan dukungan 
terhadap penyelenggaraan acara donor 
darah ini.
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Tak lupa ucapan terima kasih juga 
dilontarkan Suyitno kepada  warga, 
karena telah ikut mensukseskan acara ini 
dengan menjadi peserta donor. Suyitno 
berharap, kedepan semakin banyak lagi 
masyarakat yang ikut acara donor darah 
yang diselenggarakan  Yayasan EL JOHN 
Indonesia cabang Pacitan.

“Harapannya kepada masyarakat 
Pacitan dan warga Kabupaten lain, 
khususnya pengunjung pantai Telengria 
itu, dengan adanya donor darah ini setiap 
tiga bulan sekali karena kita rutin itu untuk 
antusias masyarakat untuk berdonor 
semakin bertambah,” kata Suyitno saat 
diwawancarai tim liputan Travel Club.

Menurut Suyitno, masyarakat sangat 
terbantu dengan digelarnya  donor 
darah oleh  Yayasan EL JOHN Indonesia, 
pasalnya donor darah sangat bermanfaat 
bagi kesehatan tubuh.

“Masyarakat itu sangat terbantu sekali  
dengan adanya donor darah dari  Yayasan 
EL JOHN Indonesia cabang Pacitan yang 
setiap tiga bulan rutin menyelenggarakan 
donor darah  dan selain itu, masyarakat 
ingin ikut donor darah karena donor darah 
untuk kesehatan. Jadi kita membantu 
masyarakat juga dan membantu 

Pemerintah dalam penyediaan darah,” 
ujar Suyitno.

Suyitno mengungkapkan acara donor 
darah ini, merupakan komitmen Yayasan 
EL JOHN Indonesia cabang Pacitan dalam 
membantu Pemerintah Kabupaten Pacitan 
dan PMI  dalam penyediaan stok darah 
di wilayah Kabupaten Pacitan.

“Tujuannya yaitu kami menyeleng-
garakan kegiatan donor darah untuk 
mewujudkan rasa peduli kita dan 
sukarela dalam membantu sesama yang 
membutuhkan darah, karena memang di 
PMI Kabupaten Pacitan sangat kekurangan 
darah,” ungkap Suyitno. (Sigit)
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Yayasan Pendidikan Universitas 
Presiden (YPUP) menunjuk Prof. Dr. 
Chairy sebagai rektor President University 
menggantikan Prof. Dr. Jony Oktavian 
Haryanto.

Pada Jumat (11/02/2022) dilangsungkan 
acara serah terima jabatan rektor President 
University dari Prof. Dr. Jony Oktavian 
Haryanto kepada Prof. Dr. Chairy  yang 
digelar  secara hybrid. Keduanya saling 
bertukar posisi. Untuk selanjutnya, Prof. 
Dr. Jony akan menduduki posisi yang 
sebelumnya dijabat oleh Prof. Dr. Chairy, 
yakni sebagai Sekretaris YPUP.

Ditunjuknya Prof. Dr. Chairy sebagai  
Rektor President University,  menjadi 
kebanggan bagi marga Xiao, karena salah 
satu insan marga Xiao memiliki jabatan 
penting di sektor pendidikan  yang nantinya 
diharapkan dapat  mencetak tunas-tunas 

DITUNJUK SEBAGAI REKTOR, Prof. Dr. CHAIRY 
AKAN JADIKAN PRESIDENT UNIVERSITY
SEBAGAI UNIVERSITAS TERBESAR DI INDONESIA DAN DISEGANI DI DUNIA

muda bertalenta dan berkualitas serta 
dapat berkontribusi dalam pembangunan 
nasional.

Ada dua capaian yang akan menjadi 
target Prof Dr. Chairy selama memimpin 
President University kedepan. Capaian 
yang pertama yakni menjadikan President 
University sebagai salah satu Universitas 
terbesar di Indonesia. Hal tersebut menjadi 
ukuran President University untuk tingkat 
nasional dalam segi size . 

Untuk capaian yang kedua, Prof. Dr. 
Chairy akan menjadikan President University 
sebagai sebagai salah satu Universitas 
paling disegani di dunia.

“Dari segi ukuran,  menjadi salah satu 
yang terbesar di Indonesia, ini relevan untuk 
capaian di Indonesia. Menjadi salah satu 
yang disegani di dunia, saya kira itu sesuatu 
yang relevan dalam skala internasional,” 

kata Prof. Dr. Chairy saat diwawancarai tim 
liputan EL JOHN News, Selasa (15/02/2022).

Prof. Dr. Chairy  menjelaskan, ada 
dasar yang digunakan untuk menjadikan 
President University sebagai salah satu 
Universitas paling disegani di dunia, yakni 
bahasa pengantar perkuliahan yang dipakai 
President University adalah bahasa Inggris. 
Kemudian, President University memiliki 
dosen asing dari sejumlah negara sedangkan 
untuk dosen lokalnya  merupakan dosen-
dosen lulusan universitas ternama luar 
negeri.

“ Selain itu President University , 
merupakan salah satu Perguruan Tinggi 
swasta dengan mahasiswa asing terbanyak. 
Sehingga kalau calon mahasiswa asing 
akan studi ke Indonesia, tentunya mereka 
akan mencariyang kira-kira lingkungannya 
sesuai atau sama dengan mereka, nah 
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President University ini yang paling cocok, 
karena di sini ada mahasiswa asing yang 
berasal dari berbagai negara,” sambung 
Prof. Dr. Chairy.

Tak berhenti disitu, mahasiswa 
dan dosen President University juga 
sering tampil di event-event atau forum 
internasional. Misalnya banyak paper 
dosen President University yang dimuat 
di jurnal internasional yang diterbitkan 
oleh penerbit mainstream dunia, seperti  
Sage, Elsevier, Taylor and Francis , Springer, 
Wiley Online dan Emerald.

“Kemudian baik dosen maupun 
mahasiswa, President University sering 
tampil di International Conference maupun 
lomba-lomba internasional lainnya. Karena 
itu to be one of the the most respected 
Universities  in the world itu  bukan sesuatu 
yang mustahil, itu sesuatu yang step by 
step akan dicapai oleh President University,” 
ujar ujar mantan Rektor Universitas 
Tarumanagara ini.

Selama perjalanannya, , President  
University selalu berkomitmen melahirkan 
mahasiswa bertalenta. Hal ini sesuai 
dengan arahan Pemerintah yang meminta 
Perguruan tinggi dapat mencetak 
mahasiswa bertalenta.

Untuk melahirkan mahasiswa bertalenta 
tersebut, President University melakukan 
berbagai tahapan yakni melakukan seleksi 
bagi calon mahasiswa baru secara ketat,  
baik mahasiswa dalam negeri maupun 
luar negeri. Setelah itu, mahasiswa akan 
menjalani program pembentukan karakter 
unggul di tahun pertama kuliah.

Dalam program pembentukan karakter 
ini, mahasiswa akan mendapatkan 
pembelajaran mata kuliah dan program-
program kuliah yang berhubungan dengan 
pembentukan karakter dan akan tinggal 
di asrama selama satu tahun. Selama 
pembentukan karakter berjalan, President 
University juga  memadukan keragaman 
budaya dan kebersamaan antar   mahasiswa, 

baik mahasiswa yang berasal dari dalam 
negeri maupun luar negeri.

Kemudian sepanjang tahun, mahasiswa 
akan dilatih soft skill yang salah satu 
isinya yakni melatih bagaimana cara  
berkomunikasi  yang benar dengan bahasa 
inggris agar dapat mampu bersaing di 
dunia kerja maupun dunia professional

“Nah selain itu apapun program 
studinya, atau apa pun major-nya mereka 
juga dibekali dengan business skill. Jadi itu 
tambahannya, pertama mereka fluent in 
English kemudian mereka juga menguasai 
business skill semua, terlepas nanti mau jadi 
businessman atau tidak, mereka dibekali 
kemampuan itu,” terang Prof. Dr. Chairy.

Tak sekedar mencetak mahasiswa 
bertalenta, namun President University 
juga mendorong mahasiswanya 
ikut berkontribusi dalam memajukan 
perekonomian nasional, apalagi saat 
pandemi seperti ini.  Terkait hal ini, 
President University selain membekali  
mahasiswanya dengan bisnis skill, ditambah 
juga pembelajaran tentang bagaimana 
bisnis tetap survive di tengah kondisi 
yang sulit.

 “President University  memiliki pusat 
Inkubasi dan Akselerasi bisnis, namanya 
Setsail BizAccel. Jadi dalam situasi sulit 
seperti ini mahasiswa tetap didorong untuk 
menciptakan lapangan kerja baru melalui 
penciptaan bisnis-bisnis baru misalnya 
para mahasiswa dalam situasi  sulit seperti 
sekarang ini,  didorong untuk menciptakan 
bisnis online,” tutur Prof. Dr. Chairy.

Tak hanya mahasiswa, para dosen pun 
ikut membantu yakni dengan memberikan 
konsultasi bisnis kepada para pebisnis 
yang ingin bisnisnya tetap eksis pada 
masa pandemi.

“Jadi penekanannya memang lain, 
sebelum pandemi penekanannya pada 
bagaimana bisnis dapat berkembang 
sedangkan pada masa pandemi ini 
penekanannya pada bagaimana supaya bisa 
bertahan. Nah dengan demikian President 
University bisa memberikan kontribusi 
,baik itu dalam kondisi perekonomian yang 
normal maupun dalam perekonomian yang 
sulit seperti sekarang ini,’ tutup Prof. Dr. 
Chairy. (Sigit)
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