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••• INDONESIA TOURISM FORUM
BUKIT TELETUBIES, BLITAR

Bukit Teletubies yang berada di Kota Blitar, merupakan 
salah satu destinasi wisata yang cukup populer akhir-
akhir ini. Tidak hanya menawarkan panorama alam 
yang menghijau, namun juga karena banyaknya 
spot-spot foto unik yang dibangun di sana, sehingga 
menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan 
untuk berdatangan ke Bukit Teletubies ini. Spot utama 
yang menjadi incaran para wisatawan yaitu balon 
udara ala Kota Cappadocia.

••• COVER STORY
BUPATI GARUT RUDY GUNAWAN AKAN 
GENJOT PENGEMBANGAN  PARIWISATA 
UNTUK DONGKRAK PAD

Bukan main kegigihan Bupati Garut Rudy Gunawan dalam 
mengembangkan sektor pariwisata  untuk mendongkrak 
Pendapatan Asli Daerah.  Bahkan ia  menargetkan pada  
tahun 2025 akan menjadi tujuan utama para wisatawan 
nusantara. Untuk mengoptimalkan capaian tersebut, 
semua perangkat daerah dan unsur pentahelix dikerahkan 
oleh sang Bupati untuk bekerja bersama memajukan 
pariwisata  di kota Dodol ini.

••• EL JOHN SELEBRITI
PERJALANAN JESSICA GRACE HARVERY  DI 
KONTES MISS ECO INTERNATIONAL 2022

Jessica Grace Harvery  (Miss Eco Indonesia 2022) sukses 
menjalankan tugasnya sebagai wakil Indonesia di 
kontes Miss Eco International 2022 yang dilangsungkan 
di Mesir pada 8 hingga 18 Maret 2022 lalu.  Meski tidak 
sebagai juara, namun penampilan Grace di kontes 
paling bergengsi tersebut cukup membanggakan 
bangsa dan negara.

••• EL JOHN MEDICAL FORUM
PEREMPUAN LEBIH BANYAK ALAMI 
GANGGUAN MENTAL  AKIBAT PANDEMI 
COVID-19

Perempuan menjadi gender terbanyak yang  mengalami 
gangguan mental  akibat pandemi. Perbandingannya 
untuk perempuan mencapai 71 persen sedangkan laki-
laki yang mengalami gangguan mental hanya 29 persen
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April ini,  sepertinya pariwisata sudah mulai Bangkit, jalan jalan 
raya di Jakarta sudah mulai macet di mana mana, mal sudah 
padat, penerbangan sudah ramai,  demikian juga bandara, 
ngantri check in sudah mulai panjang.  Kita gembira ekonomi dan 
pariwisata bangkit lagi, semoga semua akan berjalan dengan baik 
dan memberikan manfaat besar utk masyarakat dan pengusaha

Hal tersebut juga tak lepas dari peran Pemerintah yang terus 
berupaya menekan kasus Covid-19 dan juga peran dari masyarakat 
yang menjalani protokol kesehatan dengan disiplin. Sinergi 
pemerintah dan masyarakat diharapkan terus terjalin untuk 
mengakhiri pandemi ini.

Cover majalah Travel Club bulan ini,  juga menampilkan seorang tokoh kabupaten Garut yang juga 
mengharapkan Pariwisata dan ekonomi Garut segera bangkit lagi, siapa dia ? Tentu Bupati Garut yang 
Visioneer itu, semoga selain dari kabupaten Garut, tentu kita berharap banyak kabupaten dan kota 
seluruh Indonesia ikut bangkit pasca Covid

Tahun 2022 ini, Yayasan El JOHN  Indonesia kembali mengirim Miss Eco Indonesia utk ikut ajang 
kompetisi Miss Eco International 2022, terima kasih kepada banyak pihak yang sudah mendukung event 
Internasional ini, semoga panggung internasional yang dipegang oleh Yayasan EL JOHN  Indonesia 
semakin banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial Indonesia

Nahkoda baru PSMTI, organisasi Tionghoa yang sangat besar ini punya ketua umum baru hasil Munas 
20-21 Maret 2022 di Makassar yakni Bapak Wilianto Tanta.  Semoga organisasi besar ini semakin 
bermanfaat untuk menyatukan semua perkumpulan Marga Tionghoa di Indonesia, membuat peranan 
satu sama yang lain semakin nyata untuk berkontribusi bagi pembangunan nasional  secara utuh, 
selamat bekerja Pak Wilianto Tanta, ketua Umum PSMTI periode 2022 - 2026.

Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembaca setia Majalah Travel Club. Semoga 
informasi yang disajikan Majalah Travel Club dapat bermanfaat untuk kebangkitan pariwisata nasional. 
Salam sehat untuk kita semua dan selamat menjalankan ibadah puasa.

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO

SALAM PARIWISATA,
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yang ampuh untuk mencapai tujuan bersama, apalagi untuk 
sektor pariwisata yang penanganannya butuh kolaborasi yang 
kuat antar semua lini.

“Kami juga berkomitmen dengan kepemimpinan Pak Sandiaga 
ini, daerah harus maju, maju bukan saja pariwisatanya tetapi 
ekonomi kreatifnya maju, berbasis digital dan go internasional,” 
kata Bupati  Rudy.

Ada sejumlah hal yang diperhatikan Bupati Rudy untuk 
mengembangkan pariwisata di daerahnya, di antaranya adalah 
infrastruktur. “Tanpa infrastruktur pariwisata sulit dikembangkan,  
karena perjalanan menuju destinasi harus memberikan rasa 
nyaman dan mudah bagi wisatawan,” ujar Bupati Rudi.

Tahun ini, Pemerintah Kabupaten telah  mengalokasikan 
anggaran untuk pembangunan akses jalan  ke sejumlah destinasi 
salah menuju Desa Wisata Jatisari. Akses jalan menuju destinasi 
wisata ini sudah masuk dalam program Dinas Pariwisata 
Kabupaten Garut.

B
ukan main kegigihan Bupati Garut Rudy Gunawan 
dalam mengembangkan sektor pariwisata  untuk 
mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.  Bahkan ia  
menargetkan pada  tahun 2025 akan menjadi tujuan 
utama para wisatawan nusantara

Untuk mengoptimalkan capaian tersebut, semua perangkat 
daerah dan unsur pentahelix dikerahkan oleh sang Bupati untuk 
bekerja bersama memajukan pariwisata  di kota Dodol ini.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 
Sandiaga Uno pun mengapresiasi tekad Bupati dalam memulihkan 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (sektor) parekraf  di 
tengah pandemi Covid-19. Bahkan Menparekraf menyatakan 
kesiapannya membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Garut, Jawa Barat untuk mengembangkan sektor parekraf 
dan   Menparekraf yakin jika pengembangan dilakukan secara 
konsisten,  Garut akan menjadi destinasi berkelas dunia.

Bupati Rudy mengucapkan terima kasih kepada Menparekraf 
yang terus mendukung pengembangan pariwisata Garut. 
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi senjata 

BUPATI GARUT RUDY GUNAWAN 
AKAN GENJOT PENGEMBANGAN  PARIWISATA UNTUK DONGKRAK PAD
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Desa jatisari  kecamatan Cisompet 
merupakan desa wisata yang komplit 
para pengunjung bisa berkemah/
camping pinggiran sungai,River tubing 
,Offroad dan banyak tempat - tempat 
yang indah dan exotic untuk berswafoto.

Selain itu, akan dibangunnya jalan 
tol  lintas Bandung-Garut-Tasikmalaya 
dan terkoneksinya tol Pulau Jawa dan 
Bali menjadi keuntungan bagi sektor 
pariwisata di Garut.

Dengan pembangunan sejumlah 
infrastruktur termasuk jalan tol yang 
melintasi, Bupati Rudi optimis tahun 
2025 Garut akan menjadi tujuan wisata 
warga dari berbagai daerah seperti 
Jakarta, Bandung, Semarang, dan 
daerah lainnya.

Dengan demikian ia mengaku 
optimis sektor wisata di Garut akan 
lebih maju dan bisa lebih diandalkan.
Disebutkannya, kemajuan sektor 
wisata di Garut ini ujung-ujungnya 
diharapkan bisa meningkatkan PAD 
serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Garut.

Satu hal yang tak kalah pentingnya, 
terjadi peningkatan perekonomian 
warga sekitar lokasi objek wisata. 
“Nantinya akan ada klaster-klaster baru 
yaitu klaster yang ada hubungannya 
dengan kepariwisataan di tiap desa 
atau pariwisata desa. Ini sangat luar 

biasa bagi peningkatan ekonomi warga 
desa,” ungkapnya

Diungkapkan Rudy, saat ini 
perkembangan desa wisata di 
Kabupaten Garut terbilang cukup pesat 
hampir merata di 42 kecamatan. Apalagi 
saat ini dengan keberadaan Badan 
Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) 
Kabupaten Garut yang begitu gencar 
mempromosikan wisata Garut yang 
dilakukan dengan kerja sama pentahelix 
atau strategi pentahelix.

Desa wisata di Garut yang sedang 
hits salah satunya adalah Silayung Park 

di Desa Karyamukti, Kecamatan Cibatu
Cantik Silayung Park berada di 

Puncak Gunung Silayung menghadirkan 
pemandangan hijau menyejukkan mata. 
Area wisata dipenuhi bebatuan dan 
pepohonan besar yang Instagramable.

“Saya Bupati Garut mengundang 
kepada Bapak/Ibu yang akan berwisata 
ke Garut, kita akan perkenalkan satu 
Dewi yang sangat cantik, Bapak/Ibu 
bisa naik kereta api turun di Cibatu, bisa 
nanti ada kendaraan ke tempat ini,”ajak 
putra daerah ini.

Dari Silayung Park, wisatawan bisa 
mengamati wilayah Cibatu yang dibelah 
jalan nasional, bentangan rel kereta api, 
dan kumpulan-kumpulan permukiman 
berbaur dengan persawahan dan kebun.

Di area wisata alam tersebut juga 
dipenuhi gundukan bebatuan berbagai 
ukuran berbentuk mirip hasil pahatan. 
Diduga, bebatuan tersebut merupakan 
situs bersejarah peninggalan manusia 
purba ribuan tahun lalu. Nantinya, 
kata Bupati Rudy, Pemkab Garut akan 
mengembangkan kawasan motor cross 
bagi para wisatawan yang terhubung 
dengan wisata lainnya di wilayah 
Kecamatan Sukawening.

Pemkab Garut telah  memiliki master 
plan untuk pengembangan desa wisata 
dan juga pembentukan desa wisata 
yang baru. Memiliki 421 desa yang 
tersebar 42 kecamatan merupakan 
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potensi yang baik untuk dimanfaatkan 
sebagai suatu destinasi yang dapat 
membantu meningkatkan PAD.

Master plan tersebut merupakan 
hasil Focus Group Discussion 
(FGD) tentang pengelolaan dan 
pengembangan Desa Wisata yang ada 
di Kabupaten Garut.

Tak hanya pengembangan Desa 
Wisata, kawasan  yang memiliki potensi 
untuk dijadikan destinasi juga akan 

diperhatikan Bupati Garut,salah satunya 
kawasan Gunung Guntur, Kecamatan 
Tarogong Kaler. Kawasan ini akan 
dijadikan  objek wisata yang menarik 
seperti Bromo di Jawa Timur dan 
Gunung Merapi di Yogyakarta yang 
banyak dikunjungi wisatawan dari 
berbagai daerah.

 “Cagar Alam atau TWA (Gunung 
Guntur) ini indah, sungguh indah, sama 
dengan Bromo nanti, sama dengan 

Gunung Merapi,” terang 
Bupati dua periode ini.

Pemkab Garut sudah 
mengajukan permohonan 
ke pemerintah pusat 
terkait perubahan status 
Gunung Guntur dari Cagar 
Alam (CA) menjadi Taman 
Wisata Alam (TWA) untuk 
pengelolaan tempat 
tersebut menjadi kawasan 
wisata.

Usulan status itu, masih 
dalam proses di tingkat 
pemerintah pusat, dan 
saat ini sudah dilakukan 
pengukuran wilayah mana 
saja yang masuk CA dan 
TWA di Gunung Guntur.

“Sekarang sudah dalam 
tahap finalisasi, sekarang 
tinggal menteri saja, 

kemarin pengukuran dan lainnya sudah,” 
katanya.

Setelah adanya putusan perubahan 
status itu maka keberadaan Gunung 
Guntur bisa dimanfaatkan menjadi 
kawasan wisata yang menarik dan 
mampu bersaing dengan daerah lain. 
(Sumber Pemkab Garut)
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PROFIL:

NAMA LENGKAP :
H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., MP        
 
TEMPAT TANGGAL LAHIR
Garut / 4 Agustus 1964

KARIR
Jabatan sebagai Bupati telah diraih dua 
periode. Periode pertama pada tahun 
2014-2019 dan 2019-2024 untuk periode 
kedua. Selain itu, ia juga pernah menjabat 
di kepengurusan sebuah organisasi seperti  
Ketua KADIN Bidang Pertanian (1997–2007), 
Ketua ARDIN Jawa Barat (1992–1997) dan 
Ketua  POR UNI Bandung (2003–2012)
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Presiden RI Joko Widodo (Joko-
wi) meresmikan penataan kawasan Kota 
Kupang dalam kunjungan kerjanya ke 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 24 
Maret 2022.  Dalam sambutannya saat 
peresmian, Presiden mengaku sangat 
terkesan dengan penataan sejumlah 
titik di ibu kota NTT tersebut.

“Saya sangat terkesan sekali hasil 
penataan kawasan di Kota Kupang. Dari 
kawasan Kota Lama Kupang, tepatnya 
di Pantai Lai-Lai Besi Kopan (LLBK), 
dan juga di sini di Pantai Kelapa Lima, 
serta yang ketiga Koridor 3 Jalan Frans 
Seda,” ujar Presiden di Pantai Kelapa 
Lima, Kota Kupang.

Turut mendampingi Presiden 
dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri 
Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur 
NTT Viktor Laiskodat, Wakil Gubernur 
NTT Josef Nae Soi, Wali Kota Kupang 

KAWASAN KOTA KUPANG JADI DESTINASI WISATA BARU
PRESIDEN  OPTIMIS WISATAWAN AKAN NYAMAN 
DATANG KE NTT

Jefri Riwu Kore, dan Dirjen Cipta Karya 
Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.

Pada kesempatan ini,  Presiden 
juga menyebutkan sejumlah pembangu-
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nan infrastruktur lainnya seperti SPAM air 
minum di Kali Dendeng, pembangunan 
sekolah, hingga politeknik. Presiden ber-
harap, penataan Kota Kupang tersebut 
akan mengubah wajah dan infrastruktur 
Kota Kupang menjadi lebih baik.

“Kita harapkan juga akan men-
gubah wajah destinasi wisatanya dan 
membuat pengunjung makin senang dan 
nyaman berkunjung ke NTT, khususnya 
Kota Kupang,” tandasnya.

Berdasarkan data dari Kement-
erian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR), penataan kawasan Kota 
Kupang yang mencakup Pantai Kelapa 
Lima, Pantai LLBK/Kota Lama, dan Jalan 
Frans Seda, dilaksanakan pada rentang 
2020-2021. Penataan kawasan mencakup 
area seluas 51.900 meter persegi dan 
memakan biaya Rp80 miliar.

“Penataan 3 lokasi yang sudah 
selesai ini merupakan tahap pertama 
penataan Kota Kupang. Sementara tahap 
kedua sudah dalam proses perencanaan 
dan diharapkan mulai dilelang pada 
tahun ini,” kata Direktur Jenderal Cipta 
Karya Diana Kusumastuti . 

Penataan dikerjakan oleh Balai 
Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) 
NTT dengan kontraktor PT Brantas 
Abipraya (Persero) Tbk dan PT Yodya 

Karya (Persero) Tbk - KSO PT Kencana 
Layana Konsultan sebagai manajemen 
konstruksi. Penataan dilakukan sejak 
Oktober 2020 dan selesai pada Februari 
2022 dengan biaya sebesar Rp81 miliar 
bersumber dari APBN TA 2020-2021 
(MYC). 

Penataan kawasan Pantai Kelapa 
Lima yang merupakan sentra penjualan 
ikan bagi masyarakat setempat dilaku-
kan dengan menata PKL yang dapat 
menampung 96 kios, mengembalikan 
view ke arah pantai, serta memaksi-
malkan ruang terbuka publik. Lingkup 
pekerjaannya yaitu jetty pedagang/pier 
kuliner, gazebo, open theater, break 
water, stepping plaza, plaza pedestrian/
promenade, toilet, toko bunga, pos jaga, 
dan drainase. 

Untuk penataan kawasan Kota 
Lama atau Pantai LLBK dilakukan dengan 
menghubungkan poros utama den-
gan material hardscape, menata PKL 
yang dapat menampung 44 kios, dan 
meningkatkan kualitas ruang terbuka. 
Pekerjaan yang dilakukan di kawasan 
ini diantaranya renovasi heritage har-
bour, renovasi pier dan view deck, jetty 
pedagang, gazebo timor, tugu selamat 
datang, sea wall, toe protection, stepping 
plaza, promenade, jalan cobble stone, 

jalan aspal, toilet, toko bunga, 
dan drainase. 

Kemudian dilakukan 
juga penataan Koridor 3 Jalan 
Frans Seda dengan mening-
katkan kualitas ruang terbuka 
publik dan lansekap kawasan. 
Pekerjaan penataannya mel-
ingkupi pedestrian, street 
furniture, dan drainase. 

“Dengan penataan ini 
kawasannya menjadi lebih 
bersih dan rapi sehingga di-
harapkan dapat menjadi ikon 
dan destinasi wisata baru di 
Kota Kupang. Kami berpesan 
kepada pemerintah daerah 
dan masyarakat setempat 
untuk bersama-sama meme-
lihara kawasan ini agar tidak 
cepat rusak,” pesan Diana.  

Penataan kawasan 
Kota Kupang tersebut di-

harapkan akan memberikan sejumlah 
manfaat antara lain pemugaran kawasan 
Kota Lama sebagai ikon Kota Kupang, 
menjadi destinasi wisata kuliner yang 
akan menampung 140 pedagang lokal 
untuk meningkatkan daya tarik wisa-
tawan, serta sebagai ruang terbuka 
publik untuk atraksi seni dan budaya 
Provinsi NTT.

Selain itu, penataan kawasan 
wisata di Kota Kupang akan menjadi 
destinasi wisata baru berskala nasional, 
berbasis alam, dan rekreasi budaya 
yang akan melengkapi DPSP Labuan 
Bajo. Selain itu, penataan kawasan ini 
harapannya adalah dapat meningkatkan 
perekonomian lokal.

SCAN ME

www.eljohn.tv
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Ada kabar baik bagi sektor pari-
wisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di 
Indonesia, yakni dihapuskannya kebijakan 
karantina bagi pelaku perjalanan luar 
negeri (PPLN). Kabar tersebut langsung 
disampaikan Presiden Jokowi dalam 
menyikapi kasus Covid-19  di tanah air 
yang terus membaik.

Semula, aturan bebas karantina 
hanya berlaku di tiga lokasi yaitu Bali, 
Batam, dan Bintan, kini kebijakan tersebut 
berlaku di seluruh Indonesia. “Pelaku per-
jalanan dari luar negeri yang tiba melalui 
bandara di seluruh Indonesia tidak perlu 
lagi harus melewati karantina. Namun, 
pemerintah tetap mewajibkan pelaku 
perjalanan yang tiba dari luar negeri 
untuk melakukan tes usap PCR. Kalau 
tes PCR-nya negatif, silahkan langsung 
keluar dan bisa beraktivitas. Kalau tes 
PCR-nya positif akan ditangani oleh 
Satgas Covid-19,” ujar Presiden.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

KABAR BAIK BAGI SEKTOR PAREKRAF
BEBAS KARANTINA BAGI PPLN  BERLAKU DI SELURUH INDONESIA

Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno op-
timis perluasan kebijakan tanpa karantina 
akan membantu menggenjot pencapaian 
target kunjungan wisatawan mancanegara 
(wisman) 1,8 juta hingga 3,6 juta tahun ini.

“Target kami tetap 1,8 juta hingga 
3,6 juta, dan belum direvisi. Tapi saya op-
timis akan ada potensi melebihi (target),” 
ujar Menparekraf.

Kebijakan tanpa karantina itu 



Bagi yang 
hasilnya negatif, 
maka diperkenankan 
melanjutkan perjala-
nan. Dan dianjurkan 
memantau kesehatan 
secara mandiri dalam 
14 hari berikutnya. 
Serta tetap mener-
apkan protokol kes-
ehatan yang ketat. 
Hal yang sama juga 
diberlakukan kepa-
da PPLN dengan 
kondisi kesehatan 
khusus atau memiliki 
penyakit penyerta 
(komorbid) sehingga 
belum dapat divaksin 
COVID-19. Namun, 
wajib menyertakan 

surat keterangan dari Rumah Sakit Pe-
merintah negara asal keberangkatan.

Akan tetapi, terdapat aturan khusus 
bagi PPLN yang belum bisa divaksin atau 
baru menerima vaksin dosis pertama. 
“Bila belum vaksin lengkap, maka harus 
karantina 5×24 jam dan swab PCR pada 
saat entry dan exit,” jelas Wiku.

PPLN dengan dosis pertama mini-
mal 14 hari sebelum keberangkatan, wajib 
karantina 5 x 24 jam, meskipun dinyatakan 
negatif berdasarkan RT-PCR saat entry 
test. Lalu, wajib tes RT-PCR kedua (exit 
test) pada hari ke-4 karantina. Apabila 
hasilnya negatif, maka PPLN diizinkan 
melanjutkan perjalanan dengan memantau 
kesehatan secara mandiri dalam 14 hari 
berikutnya.

Disamping itu, terdapat ketentuan 
vaksinasi bagi PPLN (WNI/WNA) yang 
belum divaksin. PPLN dapat divaksinasi di 
Bandara setelah RT-PCR saat kedatangan 
atau divaksinasi di tempat karantina setelah 
RT-PCR kedua. Untuk anak berusia 6 – 17 
tahun, dapat divaksinasi di bandara atau di 
tempat karantina diberlakukan. Hal yang 
sama berlaku juga bagi pemegang izin 
tinggal diplomatik/dinas, dan pemegang 
KITAS/KITAP.

Sebelumnya, PPLN hanya dapat 
divaksinasi di tempat karantina saja dan 
untuk anak hanya diberikan kepada yang 
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hanya mewajibkan wisman melakukan 
tes PCR. Selain kemudahan itu, cakupan 
negara yang mendapatkan fasilitas visa 
on arrival pun kini bertambah 19 negara, 
sehingga total menjadi 42 negara. Sandi-
aga mengatakan, agar makin berdampak, 
pemerintah akan bantu menggalakkan 
promosi kebijakan tanpa karantina. “Kita 
akan bantu dengan galakkan promo-
si kebijakan tanpa karantina,” ungkap 
Menparekraf.

Kebijakan bebas karantina ini 
berlaku pada tanggal 23 Maret 2022 
setelah Satgas Penanganan Covid-19 
mengeluarkan Surat Edaran

Juru Bicara Pemerintah untuk 
Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisas-
mito, menjabarkan pengaturan  bebas 
karantina bagi . “Inti dari kebijakan PPLN, 
terbaru adalah bila sudah vaksin lengkap 
atau booster, bebas karantina, tapi tetap 
swab PCR pada saat entry,” ungkap Wiku.

Adapun sebelum PPLN diizinkan 
melanjutkan perjalanan, harus menunggu 
hasil negatif dari pemeriksaan ulang (entry 
test) RT-PCR saat di entry point. PPLN 
dapat menunggu hasilnya di hotel, tempat 
akomodasi penginapan, atau tempat 
tinggal. Selama menunggu hasil keluar, 
PPLN tidak diperkenankan meninggalkan 
tempatnya atau berinteraksi dengan 
orang lain sebelum dinyatakan negatif 
berdasarkan RT-PCR.

berusia 12 – 17 tahun. “Perubahan saat 
ini dikarenakan Indonesia sudah dapat 
memberikan vaksin untuk anak diatas 
usia 6 tahun,” tutur Wiku.

Terdapat juga aturan tambahan 
terkait asuransi kesehatan. Khusus WNA 
cukup melampirkan bukti kepemilikan 
asuransi kesehatan meliputi penanganan 
COVID-19 dan evakuasi medis. Untuk min-
imal nilai pertanggungannya ditetapkan 
penyelenggara, pengelola, atau Pemerin-
tah daerah setempat. Sebelumnya, nilai 
pertanggungan minimal setara 25.000 
USD atau 20.000 SGD untuk PPLN yang 
masuk melalui pintu masuk di wilayah 
Batam dan Bintan.

Sementara, aturan terkait PPLN 
khusus perjalanan wisata, dihapus dan 
mengikuti pengaturan PPLN umum. Juga 
dihapus, aturan dispensasi bagi WNA. 
Karena kewajiban karantina bagi PPLN 
dengan vaksin dosis kedua atau ketiga 
sudah tidak diberlakukan. Wiku juga 
mengimbau masyarakat untuk mem-
perhatikan dan menyikapi secara bijak 
peraturan di dalam Surat Edaran tersebut, 
yang secara lengkap dapat diunduh da-
lam website resmi Satgas yakni https://
covid19.go.id/

Terkait SE terbaru ini, merupa-
kan penggabungan SE No. 12 tentang 
Pelaku Perjalanan Luar Negeri dan SE 
No. 13 tentang Pelaku Perjalanan Luar 
Negeri Khusus Pintu Masuk Bali, Batam, 
dan Bintan.

“Penggabungan ini mengacu pada 
hasil keputusan Rapat Terbatas pada 21 
Maret 2022. Dengan adanya penggabun-
gan 2 surat edaran tersebut, maka SE 12 
dan SE 13 dicabut pada saat Surat Edaran 
ini sudah mulai efektif diberlakukan,” 
pungkas Wiku.

SCAN ME

www.eljohn.tv
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Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin 
Uno menyampaikan kabar baik bagi 
para pelaku ekonomi kreatif, khususnya 
sub sektor musik dan seni pertunjukan. 
Penyelenggaraan event musik dan event 
ekonomi kreatif lainnya sudah dapat 
kembali digelar menyusul perkemban-
gan kondisi pandemi COVID-19 yang 
semakin membaik.

Hal itu disampaikan Menparekraf 
usai mendamping Presiden Joko Widodo 
berkunjung ke Joyland Festival yang 
diselenggarakan di Taman Bhagawan 
Nusa Dua Bali, 25 Maret 2022 . Joyland 
adalah sebuah festival seni budaya 
dengan aktivitas dan hiburan pilihan 
seperti pertunjukan musik, pemutaran 
film, lokakarya kreatif, komedi, dan pas-
ar di Taman Bhagawan, selama 25–27 
Maret 2022.

“Satu lagi yang membuat kami 

MENPAREKRAF: KONSER SUDAH BISA DIGELAR 

DENGAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN 

bahagia tadi, kami sempat menyaksikan 
Joyland Festival yang digelar di Nusa 
Dua. Ini merupakan konser besar pertama 

setelah dua tahun pandemi. Presiden 
hadir sendiri dan memerintahkan kami 
dan Polri bahwa event-event musik dan 
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Menparekraf juga mengajak 
para penyelenggara event dan kegiatan 
ekonomi kreatif lainnya untuk mengga-
gas kegiatan.

“Jadi guys, para Event Organizer 
(EO) tidak ada alasan lagi untuk menunda 
kegiatan, marketnya sudah menunggu, 
silakan dimulai, hubungi kami di Kemen-
parekraf jika ada kesulitan,” katanya.

Berikut ini, daftar konser musik 
offline yang akan digelar pada 2022.

1. Prambanan Jazz 2022
Prambanan Jazz akan kembali 

digelar pada 1,2, dan 3 Juli 2022. Ka-
barnya konser musik tersebut akan 
digelar dalam konsep hybrid yang di 
mana mereka menerapkan protokol 
kesehatan dan konsernya sendiri dapat 
ditonton langsung di Lapangan Rama 
Shinta, Candi Prambanan.

Karena pandemi masih ber-
langsung, Prambanan Jazz hanya menye-
diakan 2.500 tiket per harinya. Walaupun 
jumlah tiket yang dijual sedikit, Prambanan 
Jazz 2022 bisa ditonton secara online.

Rajawali Indonesia akan meng-
hadirkan musisi Andien, Bemandry, 
Diskoria, Iskandar Widjaya feat Erik 
Shondy, Kahitna, Kukuh Kudamai feat 
Ndarboy Genk, Kunto Aji, Mus Mujiono x 
Deddy Dhukun x Everyday, Orkes Sinten 
Remen feat Jogja Hiphop Foundation, 
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event-event ekonomi kreatif lainnya 
difasilitasi, agar mereka mendapat izin 
dengan satu syarat protokol kesehatan 
dan vaksinasi lengkap namun lebih bagus 
lagi kalau sudah booster,” ujarnya.

Menparekraf menjelaskan bahwa 
minat pecinta musik dan seniman tanah 
air yang rindu akan konser selama dua 
tahun ini sangat besar. 

“Minatnya luar biasa besar. Tadi 
arahan Presiden kepada kami semua atas 
permintaan Raisa, ia ingin menggelar 
konser tunggal penyanyi perempuan 
pertama di GBK, ini tentunya membuka 
suatu semangat baru,” ujarnya.

Namun, kata Menparekraf, Presi-
den mengingatkan semua bisa dilakukan 
dengan menerapkan protokol kesehatan 
yang benar-benar ketat dan disiplin. 
Sehingga event-event musik ini dapat 
memberikan ruang kepada para pelaku 
UMKM yang sudah 2 tahun banyak ke-
hilangan lapangan kerja.

“Arahan Bapak Presiden konser 
musik ini sudah bisa jalan, untuk pem-
batasan penonton nanti kami bicarakan 
bersama dengan penyelenggara yang 
penting sudah vaksin lengkap, booster 
lebih baik. Dan ini menjadi momentum 
bagi kita semua untuk dapat mengge-
liatkan event-event sehingga mampu 
membangkitkan ekonomi dan membuka 
lapangan kerja,” ujarnya.

Maliq & D’Essentials dan Sore.
Tahun ini, Prambanan Jazz akan 

merilis NFT yang akan menjadi pionir 
pemanfaatan teknologi NFT dan meng-
gabungkannya dengan festival musik 
di Indonesia.
2. Joyland Festival 2022

Joyland Festival akan kembali 
digelar secara offline pada 25-27 Ma-
ret 2022. Festival musik tersebut akan 
menghadirkan musisi tanah air dari Raisa 
hingga Kunto Aji.

Para penonton harus menerima 
dosis lengkap vaksin COVID-19 untuk 
diperbolehkan masuk ke kawasan festival.  
Joyland Festival juga akan memutar-
kan film hingga workshop yang dapat 
diikuti oleh para pemilik tiket festival. 
Penjualan tiket sudah dapat dibeli lewat 
www.joylandfest.com dengan harga 
Rp200.000,00 hingga Rp250.000,00.

3. Mandalika Tropical Fest
God Bless umumkan Mandalika 

Tropical Fest akan berlangsung selama 
dua hari pada 19-20 Maret 2022 yang 
akan dilaksanakan di Sirkuit Internasional 
Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Festival tersebut dilakukan dengan 
misi untuk meramaikan agenda MotoGP 
Mandalika pada waktu dan venue yang 
sama.  Sementara untuk Experiences 
Area akan dilengkapi dengan berbagai 
acara seperti Refreshing Ground, Coffee 
Corner, Interactive Games, dan masih 
banyak lagi.
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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

Bukit Teletubies yang berada di Kota Blitar, merupakan salah 
satu destinasi wisata yang cukup populer akhir-akhir ini. Tidak 

hanya menawarkan panorama alam yang menghijau, namun juga 
karena banyaknya spot-spot foto unik yang dibangun di sana, 
sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan 
untuk berdatangan ke Bukit Teletubies ini. Spot utama yang 
menjadi incaran para wisatawan yaitu balon udara ala Kota 

Cappadocia.

BUKIT 
TELETUBIES

Blitar

Sumber Foto :  salsawisata.b-cdn.net
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Jika Anda tinggal di Jawa Timur, 
terkhususnya daerah Blitar, pasti Anda 
sudah tidak asing lagi dengan destinasi 
wisata yang diberi nama Bukit Teletubies. 
Dari namanya saja, orang-orang tentu 
sudah bisa membayangkan seperti 
apa penampakan dari obyek wisata 
tersebut, karena nama Bukit Teletubies 
ini diambil dari nama serial anak yang 
pernah populer beberapa tahun silam 
dan masih digandrungi hingga sekarang.

Ciri khas dari Bukit Teletubbies yaitu 
adanya gundukan-gundukan bukit 
berwarna hijau, dan juga rumah unik 
dengan tampilan setengah lingkaran. 
Di sekelilingnya ditumbuhi bermacam 
jenis bunga serta dihiasi dengan berbagai 
spot-spot foto dan wahana lainnya yang 
membuat taman rekreasi yang berada 
di ketinggian ini cocok untuk dikunjungi 
segala usia.

Terlebih lagi adanya hot air balloon 
yang dimirip-miripkan dengan Kota 
Cappadocia, Turki, menambah daya 
tarik serta minat pengunjung untuk 
berwisata ke Bukit Teletubies ini. Namun 
perlu Anda ketahui bahwa balon udara 
yang ada di sini, tidak diterbangkan ke 
udara seperti halnya di Kota Cappadocia, 
melainkan hanya berfungsi sebagai spot 
foto menarik bagi wisatawan yang senang 
mengabadikan momen wisata mereka 

di setiap destinasi yang dikunjungi.
Untuk dapat menikmati pemandangan 

perbukitan yang menghijau serta 
merasakan sensasi menaiki balon udara, 
Anda akan dipungut biaya tiket masuk, 
namun tidak perlu khawatir karena biaya 
tiket masuk yang dikenakan kepada setiap 
pengunjung terbilang cukup murah dan 
dijamin tidak akan membuat Anda kapok 
untuk datang lagi.

Selain biaya tiket masuk, Anda juga 
perlu menyiapkan uang untuk biaya 
lainnya yaitu biaya parkir, jika Anda 
membawa kendaraan sendiri. Dan 

termasuk biaya tambahan jika Anda ingin 
menikmati fasilitas spot foto berbayar 
seperti rumah pohon dan beberapa spot 
foto lainnya.

Jika Anda merencanakan untuk 
berwisata ke Bukit Teletubies ini, Anda 
bisa datang kapan saja karena wisata ini 
buka setiap hari dari pukul 08.00 wib 
hingga pukul 17.00 wib.

Bagi Anda yang memiliki hobi hunting 
foto, dan ingin mendapatkan hasil foto 
yang maksimal, sebaiknya Anda datang 
pada saat cuaca sedang cerah.
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Fasilitas Wisata Bukit Teletubies, Blitar

Beberapa fasilitas wisata sudah mulai dibangun di 
lokasi obyek wisata Bukit Teletubies ini. Di kaki bukit sudah 
tersedia lokasi parkir. Terdapat juga beberapa warung makan 
dengan berbagai jenis menu yang ditawarkan, mulai dari 
makanan ringan sampai makanan berat. Ada juga toilet umum 
dan bebeberapa spot untuk bersantai buat para pengunjung.

Perlu Anda ketahui bahwa saat ini di Bukit Teletubies 
belum terdapat penginapan, sehingga Anda harus 
memaksimalkan waktu berwisata Anda sehingga tidak sampai 
pulang saat hari sudah gelap. Terlebih di Bukit Teletubies ini 
medan jalannya termasuk curam dan masih dalam tahap 
perbaikan, jadi demi alasan keamanan dan kenyamanan, 
disarankan untuk Anda yang datang agar meninggalkan lokasi 
wisata sebelum matahari terbenam.

Aktivitas Wisata di Bukit Teletubbies

Untuk menambah pengalaman berkesan Anda saat 
berwisata di Bukit Teletubies, ada beberapa aktivitas seru yang 
bisa Anda lakukan, seperti hunting foto misalnya. Beberapa spot 
foto yang bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan background 
foto yang cantik, di antaranya seperti;

Gardu Pandang dan Balon Udara

Di Bukit Teletubies memang sudah tersedia beberapa 
spot foto menarik yang sayang jika tidak Anda abadikan melalui 
lensa kamera Anda. Salah satu spot terbaik yang menjadi daya 
tarik utama para pengunjung di Bukit Teletubies ini yaitu Gardu 
Pandang. Gardu Pandang yang terletak pada ketinggian sekitar 
1700 mdpl ini dibuat menyerupai balon udara sehingga sangat 
cocok menjadi spot utama yang harus Anda abadikan jika 
berkunjung ke Bukit Teletubies ini.

Untuk mengambil foto di balon udara atau Gardu Pandang 
ini, Anda perlu membayar dan juga harus bersabar untuk antre, 
karena kapasitas balon udara tersebut hanya bisa menampung 

beberapa orang saja dalam satu waktu. 
Di Gardu Pandang ini Anda juga harus ekstra hati-

hati. Tidak berdesak-desakan untuk naik atau berebutan saat 
mengambil foto. Karena lokasinya berada pada ketinggian, 
ditakutkan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi Anda.

Karakter Teletubies

Selain itu, Anda juga bisa berfoto bersama karakter 
cosplay teletubies yang menggunakan pakaian lengkap layaknya 
Tinkie Winki, Dipsie, Lala dan Poo yang merupakan nama-nama 
dari karakter teletubies dalam serial anak. Dan untuk karakter 
teletubies itu sendiri, biasanya bisa Anda temukan pada hari 
Sabtu dan Minggu saja.

Rumah Pohon
Jika sudah selesai mengambil foto di Gardu Pandang 

dan mengabadikan momen bersama karakter Teletubies, Anda 
bisa lanjut mengambil gambar di lokasi rumah pohon yang juga 
berada di lokasi yang sama.

Ayunan
Terdapat juga spot foto berupa ayunan yang berada pada 

ketinggian. Untuk menikmati spot foto yang satu ini, pastikan Anda 
tidak takut dengan ketinggian, karena untuk pengambilan foto 
di spot ayunan ini, biasanya Anda akan diayun terlebih dahulu 
sehingga posisi Anda akan berada di atas tebing. Meskipun pihak 
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pengelola sudah menyiapkan semua peralatan keamanannya, 
namun hal ini tetap akan sangat membahayakan bagi Anda yang 
takut dengan ketinggian. 

Bangku Tebing
Lanjut ke spot foto berikutnya yaitu Bangku Tebing. 

Bangku Tebing ini juga terletak pada ketinggian. Namun di sini 
Anda bisa mengabadikan momen wisata Anda dengan hanya 
duduk di bangku tersebut, nanti sang fotografer akan mencari 
sudut terbaik serta background tercantik agar hasil foto Anda 
tampak indah dan memuaskan.

 

Bukit Teh
Sebenarnya lokasi Bukit Teletubies ini memang awalnya 

merupakan perkebunan teh. Kemudian, dijadikan lokasi 
wisata mengingat potensi pariwisatanya yang bagus, tanpa 
menghilangkan fungsi awalnya sebagai perkebunan teh.

Hamparan perkebunan teh ini juga sangat cocok dijadikan 
spot foto dengan latar belakang perkebunan yang menghijau. 
Area perkebunan teh ini akan tampak indah menghijau jika Anda 
datang pada saat musim penghujan. 

Motor ATV
Bukan hanya bisa mendapatkan foto-foto cantik, namun di 

Bukit Teletubies ini pengunjung juga bisa berkeliling menggunakan 
Motor ATV yang bisa Anda sewa di sana. Cukup banyak yang bisa 
dilihat sembari mengendarai ATV antara lain yaitu perkebunan 
teh, perkebunan warga dan juga sudut lain dari spot foto utama 
kawasan wisata ini.

Jadi di Bukit Teletubies ini, kegiatan wisata Anda tidak 
hanya sekedar datang, duduk bersantai dan berburu spot foto 
saja, namun Anda juga bisa melakukan aktivitas lainnya yang 
sedikit memacu adrenalin, di antaranya mengendarai Motor ATV 
ini dan berkeliling area Bukit Teletubies.

Aktivitas ini akan lebih seru jika dilakukan bersama dengan 
orang-orang terdekat Anda. Bersama teman-teman misalnya.

Lokasi dan Akses Menuju Bukit Teletubies
Lokasi Bukit Teletubies tepatnya berada di Dusun 

Kampung Anyar, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kota 
Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Untuk bisa mencapai Bukit Teletubies ini Anda harus 
menempuh jarak sekitar 30 km dari pusat Kota Blitar. Perjalanan 
ke tempat wisata ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dengan 
menggunakan kendaraan bermotor.

Ada tiga rute yang bisa Anda lewati untuk bisa sampai 
ke Bukit Teletubies dari pusat kota. Pertama yaitu melalui Jalan 
Nasional III, Jalan Raya Penataran, dan Jalan Ciliwung. Biasanya, 
kebanyakan wisatawan akan memilih untuk melewati Jalan Raya 
Penataran karena jarak tempuhnya yang terbilang lebih dekat.

Sementara itu rute lainnya dari pusat Kota Blitar, Anda bisa 
menuju ke kawasan wisata Candi Penataran dengan kendaraan 
bermotor, lalu lanjut menuju arah Desa Sumberasri. Jika sudah 
sampai di Desa Sumberasri, Anda akan bertemu dengan Tugu 
Pancasila. Setelah sampai di Tugu Pancasila tersebut, jarak Anda 
untuk bisa sampai ke Bukit Teletubies sudah semakin dekat.

Perlu diketahui bahwa akses jalan menuju Bukit Teletubies 
Blitar cukup ekstrem di beberapa titik. Kondisi jalan cukup berliku 
dan terkadang Anda juga akan menemui tanjakan bahkan 
turunan. Oleh sebab itu, jika Anda menggunakan kendaraan 
pribadi, pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima 
untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ketika 
dalam perjalanan.

Meski akses jalan yang masih dalam tahap perbaikan, 
namun selama perjalanan menuju ke destinasi wisata Bukit 
Teletubies, Anda akan ditemani dengan pemandangan alam yang 
indah dan menakjubkan. Perbukitan yang menghijau serta udara 
yang sejuk akan membuat lelah Anda hilang seketika meskipun 
harus menempuh jarak perjalanan yang cukup jauh.
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NASI JAHA

Nasi Jaha atau nasi jahe adalah hidangan berbahan dasar nasi 
yang juga merupakan bagian dari masakan khas Manado. Nasi 
Jaha ini mirip dengan lemang di daerah Sumatera dan proses 
pembuatannya pun tidak jauh berbeda yaitu dengan memasukkan 
seluruh bahan ke dalam batang bambu yang kemudian dibakar 
dalam bara api. Adapun yang membedakannya dengan lemang 
yaitu Nasi Jaha memiliki cita rasa khas dengan adanya tambahan 
bahan dasar berupa jahe.

Karena memiliki cita rasa yang unik dan terbuat dari beras yang 
merupakan bahan makanan pokok, maka Nasi Jaha pun menjadi 
jajanan dan makanan khas di Manado. Terkhusus di daerah Minahasa 
secara keseluruhan masyarakat di sana menggunakan Nasi Jaha 
sebagai hidangan dalam acara-acara tertentu, dan yang paling 
banyak bisa di jumpai yaitu pada pesta syukuran yang biasanya 
diadakan satu kali dalam satu tahun,

Pada Festival Legu Gam tahun 2013 di Ternate yang berlangsung 
sejak 31 Maret 2013 dan berakhir pada 13 April 2013. Banyak kegiatan 
kebudayaan yang disajikan dalam festival tahunan tersebut dan 
salah satunya yaitu makan Nasi Jaha terpanjang yakni sepanjang 
10 km. Kegiatan ini pun akhirnya memecahkan rekor MURI untuk 
kategori makan Nasi Jaha Terpanjang.

Saat itu Nasi Jaha dipajang di sepanjang jalan mulai dari 
Bandara Babullah, Kelurahan Akehuda, Kota Ternate Utara sampai 
di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan. Nasi Jaha ini 
ditopang menggunakan kayu lalu dipajang di sepanjang jalan. Kayu 
penopangnya pun dilingkari kertas hiasan, membuat pajangan 
Nasi Jaha terlihat sedikit sakral. 

Nasi Jaha dihidangkan dengan cara dipotong dengan ukuran 
8 sampai 10 cm. Karena ukurannya yang praktis, Nasi Jaha bisa 

dijumpai di pasar-pasar tradisional khususnya penjual-penjual 
kue basah yang menyertakan Nasi Jaha sebagai salah satu item 
jualan mereka, terutama pada pagi hari.

Biasanya Nasi Jaha yang terbuat dari beras biasa dan beras 
ketan ditambah santan kelapa itu hanya berukuran 30-50 cm. 
Bahkan ada yang mencapai 1 meter, tergantung panjang buluh 
(bambu) yang digunakan sebagai perlengkapan pembuatan Nasi 
Jaha. Penggunaan buluh karena proses pembuatan Nasi Jaha 
dilakukan dengan cara dibakar. 

Adapun bahan-bahan untuk membuat Nasi Jaha di antaranya 
adalah beras ketan, beras biasa, daun pandan, serai, air, santan, 
daun pisang muda untuk membungkus, dan bambu. Untuk bumbu 
pelengkap lainnya yaitu bumbu halus berupa bawang merah, 
garam, dan gula pasir.

Proses pembuatannya pertama cuci bersih ketan dan beras 
jadi satu, lalu kukus setengah matang atau ± 20 menit. Angkat, lalu 
pindahkan ke dalam panci, dan sisihkan. Tumbuk daun pandan dan 
serai sampai halus lalu campurkan air. Peras cairannya, masukkan 
ke dalam santan, lalu tambahkan bumbu halus dan aduk.

Jerangkan di atas api hingga mendidih, lalu angkat. Tuangkan 
ke dalam panci ketan, aduk-aduk di atas api kecil sampai santan 
terserap oleh ketan. Angkat, kukus dalam dandang selama 30 
menit sampai matang. Bagi ketan menjadi 3 – 4 bagian. Bungkus 
setiap bagian dengan daun pisang, bentuk bulat panjang bergaris 
tengah ± 5 cm. Sematkan kedua ujungnya, masukkan ke dalam 
bambu atau cetakan lontong. Panggang dalam bara api atau oven 
selama 30 menit, balik-balikkan agar matangnya rata, angkat, 
dan dinginkan. Keluarkan Nasi Jaha dari bambu atau cetakannya. 
Potong-potong beserta daunnya dengan ukuran 5 – 6 cm. Nasi 
Jaha siap dihidangkan.
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SAMBAL ROA

Seperti namanya, Sambal Roa ini terbuat dari ikan roa asap 
yang dihaluskan dan memiliki cita rasa pedas yang khas. Ada 
beberapa versi Sambal Roa yaitu ada yang basah dan adapula 
yang kering. Ikan roa yang telah diasap ini dihancurkan hingga 
halus, setelah itu kemudian dimasak bersama bumbu dan minyak.

Sambal roa ini sangat lezat jika dinikmati bersama dengan 
nasi panas. Di Manado sendiri, Sambal Roa biasanya dinikmati 
dengan bubur Manado. Sambal ini bisa bertahan hingga enam 
bulan jika berada dalam suhu ruangan dan bisa mencapai satu 
tahun jika disimpan di dalam kulkas.

Ikan Roa dalam bahasa inggrisnya Garfish, adalah ikan 
laut jenis ikan terbang yang dapat ditemui di perairan Pulau 
Sulawesi sampai dengan Kepulauan Maluku dan sekitarnya. 
Orang Ternate menyebutnya dengan nama Ikan Gepe dan 
bernama latin Hemiramphus Brasiliensis.

Ada juga yang menyebutnya dengan nama ikan Julung-julung. 
Ikan Roa yang digunakan untuk bahan Sambal Roa yang satu 
ini mempunyai ciri khas rahang bawahnya lebih panjang dari 
rahang atasnya. Jadi seperti mempunyai tombak di mulutnya, 
atau seperti paruh yang panjang dengan permukaan yang halus 
mengkilap berwarna perak dan hitam, berkembang biak di laut 
dengan panjang tubuh bisa mencapai 30 cm.

Ikan Roa merupakan jenis ikan air laut yang telah melalui 
proses pematangan dengan cara pengasapan, bukan dijemur 
ataupun dibakar. Butuh waktu berhari-hari untuk mengasapi 
Ikan Roa hingga matang. Ikan  Roa  yang telah matang diasapi 
itulah yang kemudian disebut sebagai Ikan Roa.

Ikan Roa yang dijual di pasaran, pada umumnya dikemas 
dengan cara tradisional, yaitu dijepit menggunakan kayu 
atau bambu, yang bagi masyarakat Manado dikenal dengan 
sebutan digepe. 

Konon katanya Sambel Roa mulai dibuat pada tahun 1756 
oleh pro kuliner Perancis, Duc de Richelieu. Bahan-bahan 
membuat Sambal Roa di antaranya adalah Ikan Julung-julung, 
Jahe, Bawang Putih, Bawang Merah, Cabai Rawit, Daun Jeruk, 
Daun Sereh, garam dan gula.

Proses pembuatannya pertama cabai rawit, jahe, bawang 
merah, bawang putih ke dalam blender. Tambahkan sedikit 
minyak lalu haluskan. Panaskan wajan, masukkan minyak untuk 
menumis, Masak ikan roa hingga aromanya keluar dan kering. 
Haluskan ikan roa yang telah di masak menggunakan ulekan. 
Tumis daun jeruk, sereh hingga wangi lalu masukkan bumbu 
yang telah di haluskan. Masukkan roa yang telah di haluskan tadi, 
beri lada dan garam sesuai selera. Sajikan bersama lauk favorit 
anda, atau bisa juga dimakan langsung bersama nasi hangat.

Pastinya Sambal Roa Manado ini tergolong pedas karena 
masakan Manado atau Minahasa memang terkenal pedasnya 
di atas rata-rata kebanyakan orang Indonesia. Sambal Roa 
Manado selain pas disantap dengan nasi hangat juga cocok 
dinikmati dengan hidangan laut lainnya seperti ikan, udang, 
cumi, lobster, ataupun kepiting.
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SAMBAL 
DABU-DABU

Bagi Masyarakat Indonesia pada umumnya, makan nasi tanpa 
sambal bisa diibaratkan seperti sayur tanpa garam. Hambar. Karena 
nasi dan sambal sudah menjadi dua hal yang selalu berdampingan 
dan sulit untuk dipisahkan.

Di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam jenis sambal 
yang pembuatannya pun bervariasi serta cita rasa yang berbeda-
beda sesuai dengan kekhasan pada daerah tersebut. Mulai dari 
sambal dengan rasa dominan manis, asin, pedas hingga cita rasa 
pedas level tinggi. Salah satu sambal yang termasuk pedas level 
tinggi yaitu Sambal Dabu-dabu khas Mando.

Dabu-dabu itu sendiri merupakan jenis bahan penyedap 
panas dan pedas yang umumnya ditemukan di masakan khas 
Manado. Bahan ini sering digunakan sebagai bahan penyedap 
untuk makanan laut, khususnya berbagai hidangan ikan bakar.

Rasa pedas dari Sambal Dabu-dabu ini tergolong di atas rata-
rata standar pedas di Indonesia. Namun meski begitu, tidak sedikit 
yang ketagihan ingin mencoba lagi dan lagi, karena meskipun 
terasa pedas di lidah, namun tetap memberikan sensasi nikmati 
dan segar saat disantap.

Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat Sambal 
Dabu-dabu di antaranya yaitu cabai merah yang sudah dibuang 
bijinya dan dicincang kecil-kecil, cabai rawit yang diiris-iris dengan 
ukuran kecil, bawang merah yang dicincang, tomat merah yang 
dibuang air dan bijinya lalu potong-potong menjadi dadu kecil, 
jeruk nipis, daun kemangi lalu potong-potong, garam dan gula, 
minyak goreng, dan juga air.

Adapun alat-alat yang perlu disiapkan untuk membuat untuk 
membuat Sambal Dabu-dabu yaitu sendok, pisau, talenan, wadah, 
piring, wajan, dan juga ulekan. Jika semuanya sudah siap, Anda 
sudah bisa mulai membuat Sambal Dabu-dabu sesuai level pedas 
yang Anda inginkan.

Namun sebelum Anda membuat Sambal Dabu-dabu ini ada 
baiknya juga Anda mengetahui perbedaan Sambal Dabu-dabu 
dengan Sambal Matah, karena sekilas tampilan dari kedua sambal 
ini memiliki kemiripan yang hampir sulit untuk dibedakan.

 Sambal Dabu-dabu yang berasal dari Manado ini memiliki 
bahan yang sama dengan sambal matah, hanya saja Sambal 
Dabu-dabu menambahkan irisan tomat, baik tomat hijau maupun 
tomat merah, serta daun kemangi. Penambahan tomat ini 
membuat cita rasa Sambal Dabu-dabu jadi lebih segar dan bisa 
menetralkan rasa pedas dari cabai. Sementara untuk penggunaan 
daun kemanginya bisa membuat sambal ini memiliki aroma wangi 
yang khas. Sambal Dabu-dabu lebih banyak digunakan sebagai 
sambal untuk pendamping aneka olahan ikan, mulai dari ikan 
goreng hingga ikan bakar.

 Sedangkan untuk Sambal Matah, jika Anda perhatikan warnanya 
lebih teliti, ada warna putih dan hijau pada Sambal Matah yang 
merupakan irisan dari sereh dan daun jeruk. Penambahan sereh ini 
bisa membuat tekstur sambal jadi lebih renyah dengan rasa yang 
asam, pedas dan segar yang berbeda dari Sambal Dabu-dabu. 
Ditambah lagi aroma dari sereh dan daun jeruk yang sangat wangi 
menjadikan Sambal Matah memiliki aroma yang berbeda dengan 
Sambal Dabu-dabu. Sambal Matah lebih sering digunakan sebagai 
lauk pendamping pada nasi campur Bali atau disantap bersama 
dengan olahan ayam atau bebek khas Bali yakni ayam betutu.Su
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Wisata
Maluku Utara

Maluku Utara yang terdiri dari hampir 400 pulau, baik yang berpenghuni ataupun 
tidak, merupakan hasil dari pemekaran Provinsi Maluku, yang kemudian resmi 

menjadi sebuah provinsi pada tanggal 4 Oktober 1999. Di awal pendiriannya Provinsi 
Maluku Utara ini beribukota di Ternate selama 11 tahun. Lalu pada tanggal 4 Agustus 
2010, ibukota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kota Sofifi yang berada di Pulau 

Halmahera.
Provinsi Maluku terkenal memiliki banyak talenta berbakat di dunia tarik suara, dan 
selain itu panorama alamnya ternyata juga menyimpan keindahan yang layak Anda 

masukkan ke dalam list tujuan wisata Anda. 
Dari segi etimologi arti kata Maluku memang tidak terlalu jelas, sehingga menjadi 

bahan perdebatan dari berbagai pakar dan ahli. Pendapat yang umum dipakai 
mengatakan bahwa istilah Maluku berasal dari Bahasa Arab dengan bentuk aslinya 

diperkirakan sebagai Jaziratul Muluk, yang berarti “Negeri para Raja”. 
Hal ini sejalan dengan merujuk pada keempat pusat kesultanan di Maluku Utara, 
yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Suatu bentuk konfederasi tertentu dari 
keempat kerajaan tersebut yang kemungkinan besar muncul pada abad ke-14, 

disebut Moloko Kie Raha atau “Empat Gunung Maluku”.

Yulia Gumay
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K
epulauan Maluku Utara terbentuk 
dari pergerakan tiga lempeng 
tektonik, yaitu Eurasia, Pasifik 
dan Indo-Australia yang terjadi 
sejak zaman kapur. Pergerakan 

ini membentuk busur kepulauan gunungapi 
kuarter yang membentang dari utara 
ke selatan di Halmahera bagian barat, 
diantaranya adalah Pulau Ternate, Pulau 
Tidore, Pulau Moti, Pulau Mare dan juga 
Pulau Makian. Pulau Halmahera sendiri 
merupakan pulau vulkanik meskipun 
aktivitas vulkanik yang terjadi hanya pada 
sebagian wilayahnya saja.

Kepulauan Maluku juga merupakan 
bagian dari kawasan Malesia yang dikenal 
memiliki keanekaragaman flora dan 
tipe vegetasi yang tertinggi di dunia. 
Secara geografis posisi kepulauan ini 
terletak diantara Asia-Malesia Barat dan 
Australia-Pasifik, sehingga memungkinkan 
terjadinya percampuran flora dan fauna 
dari dua wilayah tersebut dan memperkaya 
keanekaragaman hayati kepulauan tersebut. 
Ekoregion ini mewakili hutan hujan di 
Halmahera, Morotai, Obi, Bacan, dan 
Kepulauan Maluku terdekat lainnya.

Maluku Utara merupakan salah satu 
provinsi yang berada di bagian Timur 
Indonesia. Provinsi ini dikenal memiliki 
panorama alam yang sangat indah dan 
terbilang masih asri sehingga banyak 
wisatawan yang menjadikannya sebagai 

destinasi tujuan wisata yang cocok untuk 
mereka yang suka berpetualang di alam 
bebas.

Sederetan destinasi wisata di Maluku 
Utara mulai dari pantai, gunung, danau, 
air terjun, hingga taman rekreasi di tengah 
kota, disulap sedemikian rupa untuk menarik 
minat pengunjung dan menciptakan 
suasana nyaman bagi wisatawan saat 
datang berkunjung ke Maluku Utara.

Pantai-pantainya yang masih sangat 
asri dan bersih dengan air laut yang tampak 
jernih, tentu saja menjadi daya tarik bagi 
para pecinta snorkeling serta diving untuk 

menjadikan Maluku Utara sebagai tujuan 
wisata mereka.

Sebagian besar destinasi wisata 
yang ada di Maluku Utara sudah dikenal 
oleh masyarakat luas, baik itu wisatawan 
domestik maupun mancanegara. Hal 
ini tentu mendatangkan dampak positif 
untuk perekonomian Maluku Utara pada 
khususnya terutama dari sektor pariwisata.

Fasilitas wisata yang dikebut 
pembangunannya juga merupakan salah 
satu langkah penting untuk menunjang 
kenyamanan wisatawan yang datang 
berlibur ke Maluku Utara.

indonesia tourism forum
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memasuki wilayah pantai ini.
Jika Anda datang dengan menggunakan 

kendaraan pribadi, maka setelah Anda 
memarkirkan kendaraan Anda, Anda 
akan disambut oleh kios-kios milik warga 
setempat yang berjejer sepanjang jalan 
menuju ke lokasi pantai. Di kios-kios 
tersebut dijual berbagai macam jenis 
makanan dan minuman yang bisa Anda 
manfaatkan ketika Anda lapar atau haus.

Terdapat juga tempat duduk yang 
digunakan untuk bersantai yang di desain 
dengan warna-warna cerah yang dijamin 
membuat Anda sulit menolak untuk 
mencoba duduk dan bersantai di sana.

Tidak hanya fasilitas untuk bersantai 
saja, di Pantai Sulamadaha ini juga 
dilengkapi beberapa fasilitas lainnya 
seperti wahana permainan untuk anak-
anak serta juga sarana olahraga bagi 
pengunjung.

Bahkan kegiatan wisata yang bisa Anda lakukan di sini pun 
beragam seperti berenang, naik perahu, serta kegiatan yang 
sedikit memacu adrenalin seperti menjajal banana boat dan 
wahana lainnya.

Untuk Anda yang suka berpetualang dengan cara trekking, 
Anda bisa menyusuri tebing yang mengelilingi pantai. Di sana 
terdapat sebuah jalan setapak yang akan membawa Anda ke 
suatu tempat yang sangat indah yaitu berupa laguna. Lokasinya 
tidak terlalu jauh, Anda hanya perlu berjalan kaki sekitar 10 menit 
saja untuk mencapai lokasi laguna yang bernama Soamadaha.

Pantai Sulamadaha ini merupakan salah satu pantai yang 
terkenal dengan pasir pantainya yang agak kehitaman serta juga 
kejernihan air lautnya. Pantai yang terletak sekitar 15 km dari 
Kota Ternate ini menawarkan pemandangan keindahan bawah 
laut yang bisa Anda nikmati dengan mata telanjang. 

Pantai yang berlokasi tepatnya di Desa Sulamadaha, Kecamatan 
Pulau Ternate ini memiliki sebuah teluk dan berhadapan langsung 
dengan Pulau Hiri yang juga sangat indah. Di sini Anda bisa 
mengeksplor alam bawah laut dengan cara snorkeling ataupun 
diving.

Pantai Sulamadaha yang bisa Anda capai dalam 
waktu sekitar 30 menit dari Kota Ternate ini tidak 
hanya terkenal di Indonesia saja, namun wisatawan 
mancanegara pun juga sudah tidak asing dengan 
panorama alam yang ditawarkan di sini. Pantai 
yang jika dilihat dari atas akan membentuk huruf ini, 
disebut-sebut sebagai sebuah oasis cantik di pinggiran 
Ternate yang sampai saat ini masih terus diperindah.

Di sekeliling Pantai Sulamadaha ini terdapat banyak 
pepohonan yang menghijau sehingga membentuk 
gradasi warna yang sangat indah ketika berpadu dengan 
birunya langit, air laut yang jernih, serta bebatuan 
karang yang menambah sempurna kecantikannya.

Berada di Pantai Sulamadaha ini juga merupakan 
salah satu lokasi yang tepat buat Anda yang tidak suka 
dengan kebisingan. Sambil bersantai memandangi 
keindahan alam yang membentang, Anda akan dihibur 
dengan suara kicauan burung-burung di antara rimbun 
pepohonan yang menaungi Pantai Sulamadaha ini.

Penataan pantai juga tampak sangat apik sehingga 
keindahannya sudah terlihat dari pertama kali Anda 

indonesia tourism forum
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Banyaknya mitos yang berkembang di tengah masyarakat 
tentang Gunung Gamalama ini ternyata tidak membuat gunung 
ini sepi pengunjung. Gunung yang dapat ditempuh dengan 
berjalan kaki kurang lebih selama 30 menit dari pusat kota 
Ternate ini, menyimpan keindahan alam yang tidak kalah indah 
dari gunung-gunung lainnya di Indonesia yang mungkin lebih 
dikenal oleh masyarakat luas.

Dari puncak gunung yang memiliki ketinggian sekitar 1.715 
meter di atas permukaan laut ini, Anda bisa menyaksikan 
hamparan perkebunan cengkeh dan juga pala yang berada 
di sepanjang lereng gunung. Selain itu, Anda juga dapat 
menikmati asrinya Hutan Montane di ketinggian 1.300-1.500 
meter dan juga Hutan Ericaceous pada ketinggian 1.500 meter 
di atas permukaan laut.

Tidak hanya keindahan hutan yang menghijau, dari puncak 
Gunung Gamalama yang merupakan salah satu gunung 
vulkanik tertinggi di Indonesia ini, Anda juga bisa menikmati 
hamparan laut biru yang membentang di bawahnya dengan 
desiran ombaknya yang mengalun merdu bak nyanyian alam 
yang menenangkan jiwa.

Nama Gunung Gamalama itu sendiri diambil dari kata Kie 
Gam Lamo yang berarti “Negeri yang Besar” dan menjadi simbol 
kebesaran bangsa yang mendiami Pulau Ternate. Keberadaan 
Gunung Gamalama tidak dapat dipisahkan dari perjalanan 
sejarah penduduk Ternate. Bahkan, keindahan alam Gunung 
Gamalama pun memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 
Ternate, mulai dari mata pencaharian pertanian hingga pariwisata 
yang terkenal hingga ke mancanegara.

Namun dibalik itu semua ternyata Gunung Gamalama juga 
menyimpan kisah kelam akibat letusannya yang terjadi lebih 
dari 60 kali. Letusan pertama Gunung Gamalama ini terjadi 

pada tahun 1538. Kemudian di tahun-
tahun berikutnya terjadi lagi erupsi yang 
memakan begitu banyak korban jiwa. 
Korban jiwa terbanyak terjadi pada tahun 
1775, yang mana kala itu erupsi Gunung 
Gamalama melenyapkan sebuah desa 
bernama Desa Soela Takomi bersama 
141 orang penduduknya. Pasca letusan 
tersebut, di lokasi desa yang berjarak 
sekitar 18 km dari pusat Kota Ternate 
itu muncullah dua danau, yaitu Danau 
Tolire Jaha dan Tolire Kecil.

Letusan Gunung Gamalama ini 
memang terkenal sangat dahsyat hingga 
menutupi langit Ternate bahkan membuat 
penduduk Ternate sampai mengungsi 
ke daerah Tidore. Meski demikian, 
dengan letusan Gunung Gamalama yang 
tergolong besar dan tidak pernah berhenti 
bergejolak, namun penduduk Ternate 

tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggal mereka, dan 
hingga sekarang laju pertumbuhan penduduk Ternate selalu 
bertambah dari tahun ke tahun hingga Ternate menjadi salah 
satu pusat aktivitas di Provinsi Maluku Utara.

Bagi Anda yang suka berpetualang di alam bebas, Gunung 
Gamalama bisa Anda jadikan tujuan berpetualang Anda 
selanjutnya. Untuk dapat mendaki Gunung Gamalama ini, 
Anda tidak akan dikenai biaya sepeserpun, namun sebelum 
Anda melakukan pendakian, Anda akan diminta oleh para 
tetua di sana untuk memanjatkan doa terlebih dahulu sehingga 
diharapkan pendakian Anda tidak mengalami rintangan atau 
bahaya dan selamat dalam perjalanan.

Dan satu hal lagi, bahwa untuk mendaki Gunung Gamalama 
ini, Anda tidak diperbolehkan melakukan pendakian dengan 
rombongan yang berjumlah ganjil. Penduduk setempat percaya 
jika hal itu dilakukan, maka salah satu dari anggota rombongan 
tersebut akan mengalami celaka dalam pendakian.

GUNUNG GAMALAMA
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Kabupaten Pulau Morotai dengan luas sekitar 695 mil persegi 
merupakan nama sebuah pulau sekaligus kabupaten definitif baru 
yang terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Sebagai bagian dari 
Provinsi Maluku Utara, Pulau Morotai yang merupakan salah satu 
pulau paling utara di Indonesia diresmikan oleh Menteri Dalam 
Negeri pada tanggal 29 Oktober 2008, sebagai hasil pemekaran 
dari Kabupaten Halmahera Utara.

Pulau Morotai yang terletak di utara Pulau Halmahera ini 
memiliki sejarah yang menarik. Masyarakat lokal di sana yang 
masih mengingat peristiwa terjadinya Perang Dunia II seringkali 
menceritakan kisah tentang Pulau Morotai yang pada saat itu 
pernah menjadi lapangan terbang yang digunakan Jepang. Lalu 
pulau ini diambil alih oleh militer Amerika Serikat pada 
September 1944 dan digunakan sebagai landasan 
serangan Sekutu ke Filipina pada awal 1945 serta 
ke Borneo Timur pada Mei dan Juni di tahun yang 
sama. Mereka juga masih mengingat dengan jelas 
bagaimana terjadinya serangan mendadak, serta 
kedatangan 50.000 pasukan tantara Amerika Serikat 
yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur, 
hingga kapal-kapal angkatan laut yang pernah 
berlabuh di sana.

Dari kisah Perang Dunia II yang tidak bisa lepas 
dari sejarah Pulau Morotai, hingga kini berbagai 
macam benda peninggalan dari Perang Dunia II 
tersebut seperti patung Jenderal Douglas MacArthur 
yang masih berdiri kokoh di atas Pulau Sum Sum 
yang tak jauh dari Pulau Daruba, menjadi salah satu 
daya tarik yang memikat wisatawan untuk datang 
ke pulau ini.

Selain itu di dekat Teluk Kao di sekitar 
Halmahera juga terdapat sebuah bangkai 
kapal perang yang digunakan Jepang 
bernama Tosimaru. Bangkai kapal ini dapat 
Anda lihat dari kejauhan. Terdapat juga 
sebuah museum bernama Museum Morotai 
yang menyimpan koleksi-koleksi benda 
peninggalan Perang Dunia II.

Terlepas dari sejarahnya yang cukup 
menarik untuk dikulik, keindahan alam 
Pulau Morotai juga tidak kalah memikat 
sehingga mengundang turis-turis asing 
dan juga wisatawan domestik berdatangan 
untuk menikmati secara langsung panorama 
alam yang disajikannya.

Surga tropis yang cocok menjadi 
destinasi snorkeling ini juga menawarkan 
wisata kuliner khas Pulau Morotai yang 
wajib Anda coba. Ada Nasi Jaha yang cukup 
terkenal dan beberapa menu khas lainnya 

seperti papeda, gohu ikan serta berbagai macam kudapan akan 
menemani perjalanan wisata Anda selama berada di Pulau Morotai.

Jika Anda berencana untuk menyambangi Pulau Morotai, ada 
dua cara yang bisa Anda tempuh untuk bisa mencapai pulau ini. 
Pertama melalui jalur laut dan kedua melalui jalur udara.

Jalur laut merupakan akses paling aman dengan waktu 
perjalanan lebih singkat. Anda bisa menaiki kapal pesiar atau 
kapal layar dari Pelabuhan di Ternate atau Manado. Untuk akses 
jalur laut kurang lebih memakan waktu hingga 2 jam perjalanan.

Alternatif kedua yaitu menggunakan jalur udara yang mana 
landaran udara terdekat dengan Pulau Morotai terletak di Pulau 
Ternate. Jadi ketika Anda sudah sampai di Ternate, Anda harus 
berjalan ke Tobelo di Halmahera Utara terlebih dahulu sebelum 
nantinya Anda menaiki kapal feri ke Kota Daruba di Pulau Morotai.

PULAU MOROTAI
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Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar di Kepulauan 
Maluku ini, juga tidak kalah indah dengan pulau-pulau lainnya di 
Provinsi Maluku Utara. Di ujung utara pulau yang memiliki luas 
wilayah sekitar 17.780 km persegi ini, terdapat bebatuan karang 
yang sangat indah dan juga terumbu karang beserta beragam 
biota lautnya yang masih dalam kondisi baik.

Di pulau yang terbagi menjadi lima kabupaten yaitu Kabupaten 
Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten 
Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten 
Halmahera Tengah ini, Anda bisa menemukan pantai dengan 
pasir putih yang memiliki dua tipe yang berbeda, yaitu kasar 
dan halus. Lokasinya sangat cocok untuk 
bersantai seraya menikmati keindahan 
panorama alam sekitar serta melakukan 
kegiatan lainnya seperti berenang ataupun 
menyelam.

Selain itu, pantai-pantai di Pulau 
Halmahera ini juga cocok menjadi lokasi 
untuk Anda menikmati pemandangan 
laut dan alam sekitarnya sambil berjalan 
menyusuri bibir pantai.

Anda pun bisa mengunjungi Taman 
Laut Tobotobo yang merupakan tempat 
dengan taman laut yang keindahan alamnya 
terbilang sempurna.

Di bagian Halmahera Utara terdapat 
hampir 50 pulau berpenghuni dan tak 
berpenghuni yang tersebar di laut Maluku 
dan laut Halmahera. Pulau-pulau kecil ini 
memiliki panorama keindahan pasir putih 
tersendiri, dengan aneka ragam ikannya, 

flora, fauna, budaya, serta situs-situs sejarah 
peninggalan masa Perang Dunia II.

Di Pulau Halmahera ini Anda juga akan 
menemukan kelompok Suku Togutil yang 
merupakan kelompok manusia yang tinggal 
di hutan secara berpindah-pindah. Suku ini 
tinggal di sekitar hutan Totodoku, Tukur-Tukur, 
Lolobata, Kobekulo, dan Hutan Buli. Wilayah 
tersebut masuk dalam kawasan Taman Nasional 
Aketajawe-Lolobata, Kabupaten Halmahera 
Utara, Provinsi Maluku Utara.

Togutil diartikan sebagai suku terbelakang 
karena hidupnya bergantung pada hutan. 
Namun, orang-orang dari Suku Togutil itu sendiri 
tidak ingin disebut “Togutil” karena maknanya 
yang negatif. 

Bagian utara Pulau Halmahera ini juga 
merupakan lokasi aktivitas vulkanik yang aktif. 
Pulau-pulau non vulkanik Maluku Utara saat ini 
berkembang dibawah pengaruh proses marin 
terutama deposisi marin. Zona gunungapi 
yang terletak di bagian utara Pulau Halmahera 

membentuk satu pola jaringan dengan gunungapi yang berada 
di pulau lain antara lain yaitu Pulau Ternate, Tidore, Mare, Moti 
dan Pulau Makian.

Destinasi wisata yang dominan akan Anda temui di Pulau 
Halmahera tentu saja destinasi wisata berupa pantai dan pulau-
pulau kecil lainnya. Namun selain itu, di Pulau Halmahera ini Anda 
juga bisa menemukan destinasi wisata lainnya yaitu berupa 
wisata air terjun, pemandangan Kapal Toshimaru, pelabuhan 
peninggalan Perang Dunia II, Hutan Bakau di Taman Wisata 
Mangrove Sofifi, serta juga wisata kuliner khas Maluku Utara 
yang ada di Pulau Halmahera ini.

PULAU HALMAHERA
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Selain keindahan pantainya, Maluku Utara pun memiliki 
objek wisata sejarah yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi 
ketika Anda berkunjung ke daerah ini. Salah satu peninggalan 
sejarah di Provinsi Maluku Utara yang sampai saat ini masih 
terawat dengan baik yaitu Benteng Tolukko yang terletak di 
Kelurahan Sangadji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, 
Provinsi Maluku Utara.

Benteng Tolukko ini dibangun sekitar tahun 1540 oleh 
seorang panglima Portugis bernama Fransisco Serraow yang 
kemudian mengalami beberapa kali perbaikan hingga saat kini. 
Benteng Tolukko yang awalnya bernama Benteng Santo Lucas 
ini dibangun sebagai tempat pertahanan Portugis serta pusat 
penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang berusaha untuk 
mereka kuasai.

Lokasi Benteng Tolukko ini cukup strategis karena sangat 
dekat dengan wilayah perairan. Berada di puncak bukit yang 
cukup tinggi dan menjadi lokasi yang sempurna untuk mengawasi 
segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate.

Namun setelah terjadinya perlawanan dari rakyat Ternate di 
bawah pimpinan Sultan Baabullah, maka kekuasaan Portugis pun 
berakhir pada tahun 1577. Sejak itu Benteng Santo Lucas pun 
dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang 
dan merebut benteng tersebut, lalu mengganti namanya menjadi 
Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 
1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. 
Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang 
terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka 
pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandar Syah 
diberi ijin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil 
sekitar 160 orang.

Nama Tolukko yang disematkan pada benteng ini hingga 

saat ini juga menyimpan banyak cerita 
yang tidak kalah menariknya. Salah satu 
kisah menyebutkan bahwa nama Tolukko 
ini digunakan sejak salah satu Sultan 
Ternate yang bernama Kaicil Tolukko 
memerintah sekitar tahun 1692. Sumber 
lainnya menyebutkan bahwa nama Tolukko 
merupakan modifikasi penyebutan nama 
asli benteng ini yaitu, Benteng Santo Lucas. 
Hal ini dikarenakan masyarakat setempat 
tidak bisa melafalkan dengan jelas nama 
Santo Lucas, hingga akhirnya menyebutnya 
dengan nama Tolukko. 

Benteng Tolukko ini berdiri diatas 
pondasi batuan beku dengan membentuk 
ruang bawah tanah, lorong dan halaman 
serta bangunan utamanya berbentuk 
persegi. Benteng ini kemudian diambil 
alih oleh Belanda pada tahun 1610 dan 
direnovasi oleh Pieter Both. Pada tahun 
1864, oleh Residen P. van der Crab, Benteng 
Tolukko dikosongkan karena sebagian 

bangunannya telah rusak. Lalu Pemerintah Republik Indonesia 
pun memugar Benteng Tolukko ini pada tahun 1996-1997.

Konstruksi bangunan dari Benteng Tolukko ini, terbuat dari 
campuran batu kali, batu karang, pecahan batu bata yang direkat 
oleh campuran kapur serta pasir.

Konon, benteng ini memiliki satu lorong rahasia yang langsung 
tembus ke wilayah pantai. Pada masa penguasa Portugis dan 
Belanda, lorong ini digunakan sebagai sarana melarikan diri 
apabila terjadi pemberontakan atau sesuatu hal bahaya lainnya. 
Namun sejak benteng ini dipugar, lorong tersebut ditutup untuk 
selamanya demi alasan keamanan. 

Bagi Anda yang menggemari wisata sejarah, Benteng Tolukko 
ini merupakan destinasi wajib untuk Anda kunjungi.

BENTENG TOLUKKO
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Destinasi wisata lainnya yang terdapat 
di Maluku Utara yaitu Taman Nukila. Nama 
Nukila itu sendiri diambil dari nama seorang 
pejuang perempuan Ternate yang pada 
zaman dahulu ikut melawan penjajahan 
Portugis. Beliau adalah pejuang wanita 
pertama di Indonesia yang tertulis lengkap 
pada prasasti yang ada di Taman Nukila. 
Taman Nukila ini diresmikan oleh Walikota 
Ternate pada tanggal 30 November 2014.

Taman Nukila berada di pinggir pantai 
yang sekelilingnya terdapat pepohonan 
rindang, sehingga sangat cocok sebagai 
lokasi liburan atau piknik keluarga. Selain 
itu, di Taman Nukila ini juga terdapat 
berbagai fasilitas tempat bermain 
anak-anak dan juga dilengkapi dengan 
pedestrian yang cukup lebar sehingga 
aman untuk Anda yang ingin mengajak 
anak-anak menghabiskan akhir pekan 
di lokasi ini.

Taman Nukila merupakan destinasi 
wisata keluarga favorit di Kota Ternate yang 
setiap harinya selalu ramai pengunjung. 
Bahkan anak-anak muda yang datang ke 
lokasi ini, betah bersantai di sini hingga 
suasana malam menjemput.

Aktivitas wisata yang bisa Anda 
lakukan di Taman Nukila ini cukup 
beragam. Mulai dari sekedar duduk-duduk 
bersantai, menjajal kuliner yang tersedia di 

sepanjang jalan taman, hingga dijadikan 
sebagai lokasi pertemuan komunitas yang 
sangat cocok dilakukan di alam terbuka 
seperti di Taman Nukila ini.

Untuk Anda yang hobi berburu spot-
spot foto menarik, di Taman Nukila ini Anda 
bisa menemukan beberapa background 
foto cantik, salah satunya yaitu sebuah 
jembatan yang berada tepat di bibir 
pantai Taman Nukila. Jembatan dengan 
panjang sekitar 100 meter ini menjadi 
spot yang pas untuk Anda mengambil 

gambar dengan latar hamparan lautan 
luas, Pulau Halmahera, Gunung Tidore 
hingga Gunung Maitara.

Selain itu, karena lokasi Taman Nukila 
yang berdekatan dengan pusat kota 
dan Masjid, maka lokasi ini sering juga 
dimanfaatkan sebagai tempat untuk 
berbuka puasa bersama bagi sebagian 
orang ketika bulan Ramadhan tiba. Di sini 
Anda tidak perlu membawa menu berbuka 
dari rumah, karena sudah tersedia banyak 
warung-warung yang menjajakan menu 
takjil sesuai selera Anda.

Menariknya lagi, untuk dapat menikmati 
keindahan yang ditawarkan Taman Nukila, 
yang di antaranya yaitu keindahan laut 
dan alam sekitarnya, semilir angin pantai 
yang menyejukkan serta pemandangan 
sejumlah kapal laut yang berlayar menuju 
Pelabuhan Ahmad Yani ini, Anda tidak 
perlu membayar biaya tiket masuk. 
Ditambah lagi lokasi ini menyediakan 
jaringan internet gratis sehingga menjadi 
daya tarik tersendiri untuk pengunjung 
beramai-ramai datang ke lokasi ini. 

Selain itu, dari Taman Nukila yang 
berada sekitar 3 km dari Bandara Sutan 
Babullah, Ternate ini, Anda juga bisa 
melihat sebuah pulau yang berada tepat 
di seberang Taman Nukila yang mana 
pulau tersebut merupakan pulau yang 
gambarnya diabadikan di selembar uang 
kertas Rp.1000,- yang selama ini mungkin 
sering menjadi perhatian kita. 

TAMAN NUKILA
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Danau Laguna atau dikenal juga dengan nama Danau Ngade, 
terletak di kaki Gunung Gamalama Desa Ngade, Kelurahan Fitu, 
Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara. Danau 
yang berjarak lebih kurang 20 km dari Kota Ternate ini menawarkan 
keindahan alam yang masih sangat alami dan tentunya mempesona.

Di sini Anda akan dimanjakan dengan hamparan panorama 
danau yang sekelilingnya terdapat perbukitan yang menghijau. 
Laut biru serta penampakan gunung yang eksotis menambah 
takjub dan decak kagum setiap orang yang memandangnya.

Danau Laguna yang terlihat menghijau akibat pantulan 
pepohonan lebat yang mengitarinya ini, selain dijadikan sebagai 
lokasi wisata, juga dimanfaatkan oleh warga 
setempat untuk budidaya ikan air tawar seperti 
ikan nila dan gurame. Lebih dari itu, Danau 
Laguna juga berperan penting sebagai sumber 
air untuk pengairan perkebunan penduduk 
setempat yang terdapat di sekitarnya. Selain 
itu, Danau Laguna juga dijadikan sebagai obyek 
wisata pemancingan dan juga spot berenang 
bagi sebagian orang.

Meskipun lokasi Danau Laguna berdekatan 
dengan laut yang berwarna biru, namun 
airnya tetap tawar dan tidak berubah menjadi 
asin. Warnanya pun berbeda jika dilihat dari 
ketinggian.

Berada di Danau Laguna ini Anda 
akan merasakan suasana tenang dengan 
pemandangan alam yang menghijau serta 
kicauan burung-burung bak nyanyian alam 
yang mendamaikan.

Keberadaan Danau Laguna ini 
memang belum sepopuler Danau Tolire, 
namun potensi pengembangan yang 
dimilikinya cukup besar. Mungkin, suatu 
hari nanti Danau Laguna akan memiliki 
popularitas sekelas Danau Tolire atau 
bahkan melampauinya.

Untuk mencapai obyek wisata Danau 
Laguna ini, Anda harus menmpuh jarak 
sekitar 20 km dari pusat Kota Ternate 
Selatan. Jika Anda menggunakan kendaraan 
bermotor, waktu yang Anda butuhkan untuk 
mencapai Danau Laguna yaitu sekitar 30 
menit perjalanan.

Sedangkan untuk menuju puncak Danau 
Laguna, Anda harus berjalan kaki sekitar 
500 meter dari area parkir kendaraan. Meski 
Anda harus berjalan kaki dengan jarak 
yang cukup jauh, namun itu semua tidak 
akan terasa melelahkan karena perjalanan 
Anda akan ditemani dengan pemandangan 

keindahan alam yang membuat Anda akan berdecak kagum.
Setelah sampai di puncak Danau Laguna, Anda akan dibuat 

takjub dengan panorama yang pasti tidak asing lagi bagi Anda yaitu 
lukisan alam yang terdapat pada uang Rp1.000,- yang bisa Anda 
lihat secara nyata di depan mata Anda. Sebuah danau dengan dua 
gunung di depannya yaitu Gunung Tidore dan Gunung Maitara. 

Jika Anda akan berkunjung ke Danau Laguna Ngade ini, Anda 
bisa datang kapan saja karena lokasi ini terbuka setiap hari selama 
24 jam. Namun waktu terbaik untuk berkunjung disarankan Anda 
datang saat cuaca cerah dan usahakan meninggalkan lokasi 
sebelum gelap. Hal ini karena di lokasi Danau Laguna masih belum 
terdapat pencahayaan yang memadai sehingga ada baiknya untuk 
Anda pulang sebelum matahari terbenam.

DANAU LAGUNA
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Masjid Sultan Ternate berjarak sekitar 
100 meter dari Kedaton Sultan Ternate. 
Masjid yang berdiri sejak tahun 1606 ini, 
dibangun dengan susunan batu yang 
rumit yang direkatkan menggunakan 
campuran kulit kayu pohon kalumpang.

Bangunan masjid ini tampak khas 
karena terdiri dari empat sudut persegi 
yang meniru bentuk tumpang limas 
yang tiap tumpangnya dipenuhi dengan 
terali berukir sebanyak 360 buah sesuai 
dengan jumlah hari dalam satu tahun.

Masjid Sultan Ternate terletak di 
kawasan Jalan Sultan Khairun, Kelurahan 
Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara, Kota 
Ternate, Maluku Utara. Masjid ini menjadi 
bukti keberadaan Kesultanan Islam 
pertama di kawasan timur Nusantara ini. 
Kesultanan Ternate mulai menganut Islam 
sejak raja ke-18, yaitu Kolano Marhum 
yang bertahta sekitar tahun 1465-1486 
M. Pengganti Kolano Marhum adalah 
putranya, Zainal Abidin (1486-1500), 
yang kemudian mengganti gelar Kolano 
menjadi Sultan.

Sebagaimana Kesultanan Islam 
lainnya di Nusantara, Masjid Sultan 
Ternate dibangun di dekat Kedaton 
Sultan Ternate. Posisi Masjid ini tentu 
saja berkaitan dengan peran penting 

Masjid dalam kehidupan beragama di 
Kesultanan Ternate. Tradisi atau ritual-
ritual keagamaan yang diselenggarakan 
kesultanan selalu berpusat di Masjid ini.

Menariknya, Masjid ini memiliki aturan-
aturan adat yang tegas, seperti larangan 
memakai sarung atau wajib mengenakan 
celana panjang bagi para jamaahnya. 
Kewajiban memakai penutup kepala atau 

kopiah, serta larangan bagi perempuan 
untuk beribadah di Masjid ini. Berbagai 
aturan ini konon berasal dari petuah para 
leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil 
Tifa, serta Dalil Moro yang hingga kini 
masih ditaati oleh masyarakat Ternate, 
terutama di lingkungan Kedaton.

Untuk menertibkan aturan-aturan adat 
ini, setiap datang waktu shalat, Balakusu 
atau penjaga Masjid akan mengawasi 
setiap orang yang hendak memasuki 
Masjid. Jika ada jamaah yang memakai 
sarung, maka akan ditegur dan disuruh 
mengganti dengan celana panjang. Jika 
tidak, maka jamaah tersebut disarankan 
untuk salat di tempat lain.

Berbagai macam aturan ini berlaku 
tidak pandang bulu, sehingga harus 
ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, 
termasuk sultan dan para kerabatnya. 
Di samping peraturan-peraturan unik 
tersebut, berbagai ritual keagamaan yang 
diselenggarakan oleh pihak kesultanan 
juga menambah daya tarik tersendiri 
bagi Masjid Sultan Ternate ini.

Masjid Kesultanan Ternate merupakan 
salah satu kekayaan budaya yang dimiliki 
Indonesia. Tidak hanya nilai-nilai Islam 
yang terkandung di dalamnya, namun 
Masjid ini juga telah menjadi bagian 
penting dari sejarah perkembangan 
masyarakat Ternate sejak masa lampau.

MASJID KESULTANAN TERNATE
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Pulau Peucang merupakan pulau 
yang terletak di Selat Panaitan, Kabupaten 
Pandeglang, Provinsi Banten. Lokasi 
ini persisnya di sebelah barat Taman 
Nasional Ujung Kulon. Pulau Peucang 
bersama Pulau Panaitan dan Pulau 
Handeuleum juga termasuk dalam wilayah 
Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon 
sehingga tidak sedikit wisatawan yang 
ketika berkunjung ke Taman Nasional 
Ujung Kulon, juga menyempatkan diri 
menyambangi ketiga pulau tersebut 
terutama Pulau Peucang ini.

Konon nama Pulau Peucang 
diambil dari nama hewan sejenis siput 
yang sering ditemukan di pantai pulau 
ini. Siput tersebut oleh penduduk sekitar 
Taman Nasional Ujung Kulon disebut 
“mata peucang”. Selain itu ada juga yang 
mengatakan bahwa dalam bahasa Sunda, 
Pulau Peucang memiliki arti yaitu Pulau 
Kijang.

Pulau dengan perpaduan warna 
biru laut yang jernih serta hamparan 
pasir putih di sepanjang pantainya ini, 
memiliki satu keunikan yaitu adanya 

satu pohon besar bernama pohon ara 
yang diperkirakan berusia ratusan tahun. 
Pohon tersebut masih kokoh berdiri dan 
selamat dari dampak letusan Gunung 
Krakatau beberapa tahun silam. Pohon 
ara ini mencuri perhatian para wisatawan 
karena dinilai sangat spektakuler karena 
memiliki diameter yang sangat-sangat 
besar yaitu kalau diibaratkan setara 
dengan besarnya lingkaran yang dibuat 
oleh 30 orang dewasa. 

Pulau yang juga termasuk sebagai 
salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO 
ini, memiliki luas sekitar 450 hektar. 
Sebagai bagian dari kawasan Taman 
Nasional Ujung Kulon, Pulau Peucang 
juga merupakan salah satu ekosistem 
hutan hujan tropis dataran rendah. Jika 
Anda berkunjung ke pulau ini, Anda akan 
menjumpai berbagai jenis satwa liar 
seperti rusa, kera ekor panjang, merak 
hijau, babi hutan, kijang dan juga biawak.

Karena pertumbuhan satwa 
herbivora yang sangat baik di sini, maka 
kemungkinan terdapat satwa predator 
sangatlah kecil. Dan hewan yang paling 

menonjol di pulau ini adalah kijang.
Selain dapat menjumpai berbagai 

jenis fauna, di Pulau Peucang ini Anda 
juga dapat melihat berbagai macam jenis 
flora yang di antaranya yaitu cerlang 
(Pterospermum diversifolium), merbau 
(Intsia bijuga), palahlar (Dipterocarpus 
hasseltii), bungur (Lagerstroemia 
speciosa), dan juga ki hujan (Engelhardia 
serrata).

Selain itu juga terdapat pohon 
ficus atau ara pencekik, yaitu tumbuhan 
parasit yang melilit pohon lain untuk 
hidup. Biasanya pohon inangnya akan 
mati jika ara-nya menjadi dewasa.

Setelah puas mengamati satwa 
liar serta berbagai macam jenis fauna, 
Anda juga bisa lanjut melihat situs 
sejarah peninggalan kolonial belanda 
yang berupa menara mercusuar dan 
bekas pembangunan dermaga di Tanjung 
Layar dan Cibom.

Selain itu tentu Anda tidak akan 
melewatkan menikmati suasana pantai 
di Pulau Peucang dengan karakteristik 
pasir putihnya yang khas.

Pulau Peucang
Taman Nasional Ujung Kulon



Fasilitas Wisata di Pulau Peucang

Pulau Peucang merupakan salah 
satu lokasi wisata yang ramai dikunjungi 
oleh para wisatawan baik domestik 
maupun mancanegara. Dengan ramainya 
pengunjung yang berdatangan ke Pulau 
Peucang ini, tentu saja pihak pengelola 
harus memperhatikan semua fasilitas 
penunjang kegiatan wisata agar 
wisatawan mendapatkan pelayanan 
terbaik serta kenyamanan selama 
berwisata di Pulau Peucang ini.

Terlebih banyaknya aktivitas wisata 
yang bisa dilakukan di Pulau Peucang ini 
di antaranya seperti snorkeling, tracking, 
canoeing, berenang, jelajah pulau, jelajah 
laut, dan juga melihat keindahan alam 
di Taman Nasional Ujung Kulon, maka 
sudah selayaknya disediakan fasilitas 
wisata yang mendukung semua kegiatan 
tersebut. 

Perlu Anda ketahui bahwa Pulau 
Peucang ini merupakan pulau yang tidak 
berpenghuni, sehingga Anda tidak akan 
menemukan adanya warung-warung 
besar di sini ataupun rumah-rumah 
warga. Dengan nuansa yang masih 
sangat asri dan jauh dari kebisingan, 
Anda hanya akan menemukan beberapa 
bangunan yang berupa hunian khas dan 
berbeda dari penginapan lainnya yaitu 
dengan menggunakan bahan-bahan dari 

alam seperti bambu, alang-alang, batu 
alam dan juga kayu. Hunian ini memang 
tampak sangat sederhana terlihat dari 
luarannya, namun ketika Anda masuk ke 
dalam, Anda akan menemukan ruangan 
yang sangat nyaman meskipun jauh dari 
kata mewah.

Bangunan di Pulau Peucang ini 
memang tidak banyak. Hal ini merupakan 
sebuah kesengajaan dengan maksud 
agar Pulau Peucang tetap terjaga 
unsur alamnya yang ada di sana. Jika 
Anda ingin menginap dengan fasilitas 
yang lebih mewah, Anda bisa memilih 

untuk menginap di sekitar lokasi Taman 
Nasional Ujung Kulon.

Selain penginapan sederhana, di Pulau 
Peucang juga terdapat terdapat satu 
bangunan Posko Balai Taman Nasional 
Ujung Kulon yang mengawasi Pulau 
Peucang dan menjadi pusat informasi 
Taman Nasional Ujung Kulon.

Selain tersedia fasilitas penginapan 
dan pusat informasi, di Pulau Peucang 
ini juga sudah tersedia toilet yang 
bersih yang bertemakan alam dan juga 
terdapat sebuah dermaga sebagai tempat 
berlabuhnya kapal-kapal kecil. 

Namun sayangnya karena keberadaan 
Pulau Peucang cukup jauh dan terpencil, 
maka di sini Anda tidak akan menemukan 
jaringan operator seluler. Sehingga ketika 
Anda memutuskan untuk berlibur di 
Pulau Peucang, Anda benar-benar akan 
merasakan suasana liburan yang jauh dari 
hiruk pikuk perkotaan serta juga terhindar 
dari kebisingan dering telpon.

Satu hal lagi yang paling terkenal dari 
Pulau Peucang ini yaitu adanya Amazon 
mini yang keindahannya bisa Anda nikmati 
setiap saat, pagi, siang atau pun sore hari. 

 
Aktivitas Wisata di Pulau Peucang

Tak hanya sebagai tempat istirahat 
dan bermalam, banyak aktivitas lain yang 
bisa Anda lakukan di Pulau Peucang ini, di 
antaranya yaitu;
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Trekking Menjelajah Hutan

Ketika Anda melakukan aktivitas 
trekking di Pulau Peucang ini, titik akhir 
di mana Anda melakukan perjalanan 
menyusuri hutan yaitu Karang 
Copong. Setelah berjalan kaki santai 
sejauh lebih kurang 2 km, Anda akan 
menemukan keindahan ombak pantai 
yang menghantam karang-karang besar. 
Lokasi tersebut dinamakan Karang 
Copong yang merupakan nama sebuah 
karang mati besar yang berlubang atau 
copong dan terletak di bagian utara 
Pulau Peucang.

Karang Copong ini merupakan 
lokasi favorit untuk menyelam karena 
keindahan dasar laut dan keanekaragam 
ikannya, dan juga menjadi tujuan bagi 
wisatawan yang menyukai aktivitas 
memancing.

Menikmati Aktivitas di Pinggir Pantai

Kejernihan air di pantai Pulau 
Peucang ini sangatlah menawan. Terlebih 
lagi, pasir putih yang halus membuat 

Anda akan merasa betah dan ingin 
lebih lama berada di Pulau Peucang ini. 
Karena alamnya benar-benar terjaga, 
dan dengan air laut yang jernih, maka 
tidak jarang Anda pun bisa melihat 
segerombolan ikan yang berkerumun 
saat mencari makan mendekati dermaga. 
Di pinggir pantai Anda juga bisa 
melakukan aktivitas memancing ikan. 

Berburu Sunrise di Pagi Hari

Selain pesona alam dan pantainya 
yang sangat menawan, Pulau Peucang 
juga menyuguhkan panorama sunrise 
di pagi hari yang tak kalah cantik dari 
lokasi lainnya di Indonesia. Karena itu, 
sangat rugi ketika Anda berlibur ke Pulau 
Peucang ini, tapi tidak bangun pagi untuk 
menyaksikan keindahan sunrise yang 
sangat mempesona.

Berinteraksi dengan Satwa Liar

Wisata Pulau Peucang yang masih 
sangat kental dengan nuansa alam ini, 
dihuni banyak satwa liar di dalamnya. 
Jadi Anda jangan kaget saat sedang asyik 
beraktivitas tiba-tiba ada babi hutan 
atau hewan liar lainnya yang lewat atau 
mendekat kepada Anda. 

Tapi Anda tidak perlu panik dan 
khawatir berlebihan. Satwa liar di sini 
tidak gampang marah, kecuali Anda 
yang lebih dulu membuatnya merasa 
terganggu.

Sabana ala Afrika

Pulau Peucang memiliki lahan luas 

sebesar 4 hektar yang diberi nama 
Cidaon. Anda butuh waktu sekitar 20 
menit untuk sampai ke sabana Cidaon 
ini dengan menyeberangi laut dari Pulau 
Peucang. Sampai di Cidaon, Anda akan 
disuguhi dengan pemandangan sabana 
luas ala Afrika dengan pemandangan 
segerombolan banteng yang sedang 
merumput. 

Di sini Anda harus ekstra berhati-
hati. Karena jika Anda membuat 
sedikit saja kegaduhan, maka bisa saja 
membawahayakan diri Anda di hadapan 
para banteng sebagai penghuni sabana 
tersebut.
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Tujuan dibuatkannya spot foto dengan 
berbagai latar, salah satunya ialah untuk 
memanfaatkan perkembangan media 
sosial yang nantinya akan berdampak pada 
promosi gratis dari setiap pengunjung 
yang datang, lalu mengambil foto, dan 
mempublikasikannya ke media sosial. 
Dengan begitu, Kawasan Agrowisata 
Cianjur ini akan semakin luas dikenal oleh 
masyarakat sehingga diharapkan akan 
berdampak pada meningkatnya jumlah 
pengunjung yang datang ke Kawasan 
Agrowisata Cianjur ini.

Selain menyiapkan fasilitas berupa spot-
spot foto menarik, hal lain yang tidak kalah 
pentingnya tentu saja memperkuat konsep 
agrowisata itu sendiri. Konsep agrowisata 
yang diusung di Kawasan Agrowisata 
Cianjur ini yaitu mengedepankan potensi 
pertaniannya. Di sini akan tersedia 
berbagai macam paket wisata 
yang salah satunya yaitu paket 
wisata cara bercocok tanam 
yang nantinya akan dipraktekkan 
langsung di lahan pertanian yang 
ada di lokasi Kawasan Agrowisata 
Cianjur tersebut.

Bagi Anda yang tinggal 
tidak jauh dari lokasi Kawasan 
Agrowisata Cianjur, ini bisa 
menjadi pilihan wisata 
terbaik buat Anda yang ingin 
mengenalkan alam kepada anak-
anak. Terlebih dengan suasana 

alam yang masih sangat asri, sangat cocok 
menjadi lokasi bersantai sambil menikmati 
panorama alam yang menghijau. 

Tidak hanya sampai di situ, fasilitas 
homestay pun turut dibangun secara 
bertahap. Toilet yang bersih lokasi 
parkir yang nyaman, tempat ibadah dan 
beberapa fasilitas wisata lainnya yang akan 
mendukung kegiatan berwisata Anda di 
Kawasan Agrowisata Cianjur ini.

Selain di Desa Cipendawa, agrowisata 
lain di Desa Cikanyere juga termasuk dalam 
Kawasan Agrowisata Cianjur yang akan 
turut dikembangkan. Keduanya berlokasi 
di satu kecamatan yang sama dan dulunya 
Cipendawa juga merupakan bagian dari 
Cikanyere sebelum dimekarkan pada 
tahun 1977.

Tahun lalu, pada April 2021, Gubernur 
Jawa Barat, Ridwan Kamil meluncurkan 
Kawasan Agrowisata Cianjur yang berlokasi 
di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet.

Cipendawa sendiri merupakan salah 
satu desa yang terbilang masih sangat 
asri dengan panorama hamparan sawah 
dan alam pegunungan yang menghijau 
dan tentu saja dengan udara yang sejuk.

Nama Cipendawa diambil dari Sungai 
Cipendawa yang melintasi desa ini. “Ci” 
yang berarti “air”, “pan” berarti “untuk”, dan 
“dawa” yang berarti obat. Jadi Cipendawa 
dapat dimaknai sebagai “sungai untuk 
obat” yang berkhasiat menyembuhkan 
berbagai macam penyakit.

Daerah yang terkenal dengan makanan 
khas-nya yaitu kue cincin, makaroni dan juga 
lapis legit ini, memiliki potensi pariwisata 
alam yang cukup menjanjikan. Dengan 
memanfaatkan semua potensi yang ada, 
maka Cipendawa diproyeksikan akan 
menjadi salah satu desa agrowisata di 
Kabupaten Cianjur yang akan menjadi 
andalan Provinsi Jawa Barat dalam 
mengembangkan dunia pariwisata dalam 
rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi 
covid-19 ini.

Kawasan Agrowisata Cianjur ini 
dirumuskan dengan mengikuti semua 
perkembangan zaman yang sudah serba 
canggih dan tidak lepas dari peran media 
sosial dalam hal promosinya.

Fasilitas-fasilitas wisata terus 
dikembangkan dan tidak lupa Gubernur 
Jawa Barat juga menekankan kepada pihak 
pengelola untuk menyiapkan berbagai 
macam spot foto unik sehingga mampu 
manarik minat para pengunjung untuk 
datang ke Kawasan Agrowisata Cianjur ini.

KAWASAN 
AGROWISATA 
CIANJUR
JAWA BARAT
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Wisata Edukasi Petik Buah Naga atau 
yang juga dikenal dengan nama Waras 
Farm, berlokasi di pegunungan Cikerai, 
Jl. Cipaot Kp. Perigi Bulakan, Cibeber, 
tepatnya di sebelah selatan Kota Cilegon.

Pemilik Waras Farm ini yang bernama 
Rasmidi, menuturkan bahwa pada awalnya 
lokasi tersebut ia manfaatkan hanya untuk 
menjual bibit tanaman hias dan buah. 
Namun seiring berjalannya waktu, berbekal 
pengalaman di bidang perkebunan dan 
pertanian selama lebih 20 tahun, akhirnya 
secara bertahap Rasmidi memanfaatkan 
lahan seluas dua hektar miliknya itu untuk 
pengembangan bibit tanaman dan buah.

Perlahan, usaha gigih dari Rasmidi mulai 
berbuah manis dan usaha pengembangan 
bibit tanaman dan buah miliknya mulai 
dikenal luas di masyarakat sebagai alternatif 
wisata agro di Kota Baja.

Rasmidi juga menjelaskan bahwa tujuan 
dibangunnya Waras Farm ini yaitu untuk 
menciptakan kebun hortikultura yang terdiri 
dari kebun buah-buahan, sayuran, bunga 
dan tanaman hias yang berfungsi sebagai 
kebun koleksi dan sebagai sumber plasma 
nutfah, dan nantinya diharapkan dapat 
menjadi taman rekreasi hortikultura yang 
kelak dapat dikembangkan menjadi pusat 
studi hortikultura terutama untuk tanaman 
buah-buahan dan sayuran dataran rendah.

Sekarang jika Anda berkunjung ke 
Waras Farm ini, Anda akan disuguhkan 
dengan udara yang segar, pemandangan 

sawah yang menghijau serta panorama 
Gunung Waringin Kurung pun terlihat 
dari lokasi ini. 

Selain menikmati udara segar dan 
pemandangan asri, di sini para pengunjung 
juga dapat memetik langsung buah-buahan 
dari kebun tersebut atau bisa juga sekedar 
bersantai menikmati suasana pegunungan 
sambil bersantap makanan khas setempat.

Agrowisata yang mulai berdiri sejak 
tahun 2010 ini memiliki barbagai varietas 
tanaman buah, tanaman hias, dan juga 
tanaman sayur. Selain Anda bisa memetik 
buah-buahan dan sayuran langsung dari 
pohonnya, di sini Anda juga bisa sekaligus 
belajar bagaimana proses penanamannya 
hingga panen serta juga akan mendapatkan 
edukasi mengenai berbagai jenis tanaman 
yang terdapat di 
sana.

Selain buah 
naga yang menjadi 
primadona di Waras 
Farm, di sini juga 
terdapat buah 
mangga, jeruk, 
pepaya california, 
anggur, klengkeng, 
jeruk bali mini dan 
buah lainnya.

Tidak hanya 
berbagai jenis 
tanaman saja, tapi 
di sini Anda juga 

bisa menemukan hewan-hewan seperti 
kucing, kelinci, burung mutiara, ikan, dan 
juga kuda. Jadi bagi Anda yang datang 
membawa anak-anak, lokasi ini sangat 
cocok untuk mengenalkan mereka kepada 
alam terutama jenis-jenis tanaman dan 
juga hewan-hewan. Selain itu juga di sini 
terdapat beberapa taman bermain ramah 
anak seperti prosotan, jungkat-jungkit dan 
juga ayunan. 

Tidak hanya sekedar berwisata dan 
menikmati udara segar di Waras Farm, di 
sini juga sudah tersedia beberapa pilihan 
paket wisata yang bisa Anda pilih sesuai 
dengan kebutuhan Anda. Di antara paket 
tersebut yaitu paket wisata agro, paket 
family gathering, paket kids farm, dan 
juga paket wisata edukasi. 

Tidak hanya sampai di situ, ternyata 
Waras Farm juga menyediakan tempat 
untuk pernikahan dengan konsep kebun. 
Jadi bagi Anda yang ingin mencoba 
pengalaman pesta kebun, Waras Farm 
dapat Anda jadikan pilihan.

KEBUN BUAH 
NAGA WARAS 

FARM
 CILEGON
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durian, tapi juga bisa kopi, jahe, dan juga 
porang. Namun saat ini, pihak pengelola 
memutuskan untuk lebih fokus kepada 
pengembangan tanaman durian dan juga 
wisata alam yang ada di area Agrowisata 
Kappung Ihing tersebut. 

Sebagaimana diketahui bahwa di 
Agrowisata Kappung Ihing ini tidak hanya 
ada kegiatan petik durian, namun juga 
terdapat wisata lainnya seperti adanya 
sungai yang mengalir dengan air yang 
jernih, serta juga terdapat sebuah air 
terjun yang akan membuat Anda betah 
berlama-lama di Agrowisata Kappung 
Ihing tersebut.

Di Agrowisata 
Kappung Ihing 
ini yang berada 
pada ketinggian 
350 meter di 
atas permukaan 
laut, juga 
sudah tersedia 
beberapa fasilitas 
p e n u n j a n g 
kegiatan wisata 
Anda seperti 
adanya gazebo 
yang bisa Anda 
gunakan untuk 
b e r s a n t a i , 
terdapat toilet 
yang bersih, 

lokasi parkir yang luas, area mendirikan 
tenda bagi Anda yang memutuskan untuk 
meginap, serta juga fasilitas lainnya yang 
siap memanjakan Anda selama berada di 
Agrowisata Kappung Ihing.

Jika Anda berencana untuk berkunjung 
ke Agrowisata Kappung Ihing, Anda dapat 
dengan mudah menemukan lokasinya, 
karena Kappung Ihing ini terbilang cukup 
mudah dijangkau. Hanya berjarak sekitar 
21 kilometer dari ibukota Kecamatan 
Wonomulyo, dan Anda bisa menjangkaunya 
dengan menggunakan kendaraan pribadi 
baik itu mobil maupun motor.

Agwisata Kappung Ihing merupakan 
sebuah kawasan agrowisata terpadu dengan 
panorama alam yang masih terjaga dan 
sangat alami khas suasana pedesaan, yang 
mana lokasi ini merupakan surga bagi Anda 
pecinta durian. Lokasi tepatnya berada di 
Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten 
Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. 

Di area seluas 15 hektar ini, yang mana 
8 hektarnya difungsikan sebagai wisata 
alam dan 7 hektar lagi merupakan area 
wisata agro, Anda bisa memetik sendiri 
buah durian montong dari pohonnya dan 
bersantap di tempat-tempat yang sudah 
disediakan oleh pihak pengelola untuk 
Anda bersantai bersama keluarga dan 
orang-orang terdekat Anda.

Harga durian di sini dihitung perkilo, 
dan dijamin Anda akan mendapatkan harga 
lebih murah daripada harga pasar, karena 
di sini Anda memetik sendiri langsung di 
kebunnya.

Keberadaan Agrowisata Kappung 
Ihing ini yang diresmikan oleh Gubernur 
Sulawesi Barat serta Bupati Polewali 
Mandar, diharapkan mampu mendongkrak 
perekonomian warga setempat. Terlebih 
lagi durian-durian yang ada di sini sudah 
dipasarkan hingga ke luar daerah seperti 
Surabaya, Jakarta dan juga Kalimantan.

Pengelola Agrowisata Kappung 
Ihing yang bernama Jalaluddin Syam, 
awalnya tidak pernah terpikir untuk 
mengembangkan perkebunan durian 
tersebut yang ia kelola sejak tahun 2012, 
menjadi sebuah agrowisata yang saat ini 
menjadi ramai dikunjungi oleh wisatawan, 
terutama wisatawan lokal. 

Ia juga menyebutkan bahwa tanaman 
yang cocok untuk dikelola sebagai 
agrowisata di Desa Ihing ini tidak hanya 

AGROWISATA 
KAPPUNG IHING
SULAWESI BARAT
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Industri perbankan digital di Indonesia 
saat ini makin semarak karena diramaikan 
banyak pemain. Bagaimana potensi dan 
risiko dari berkembangnya sektor tersebut?

Bisnis perbankan digital di Indonesia 
kini kian semarak seiring ramainya akuisisi 
bank-bank kecil oleh perusahaan teknologi 
hingga konglomerasi usaha.

Meski aturan resmi dari Otoritas 
Jasa Keuangan belum terbit, beberapa 
perusahaan telah menobatkan diri sebagai 
bank digital. Mereka seperti Jenius dari PT 
Bank BTPN Tbk. (BTPN), Wokee dari PT 
Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP), Digibank 
dari Bank DBS, TMRW dari Bank UOB, 
MotionBank dari PT Bank MNC Internasional 
Tbk. (BABP) dan Jago dari PT Bank Jago 
Tbk. (ARTO). 

Terbaru, BCA Digital resmi merilis Blu, 
sebagai bagian dari ekosistem Grup Djarum. 
Ada pula bank syariah digital yaitu PT Bank 

Aladin Syariah Tbk. (BANK). 
Selain itu, sejumlah bank lain yang 

beberapa waktu lalu disebut OJK sedang 

dalam proses go digital adalah PT BRI 
Agroniaga Tbk. (AGRO), PT Bank Neo 
Commerce Tbk. (BBYB), PT Bank Capital 

DUA SISI DEMAM BANK DIGITAL
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akhirnya yang dapat bertahan hanya dua 
hingga tiga pemain besar. 

Ujungnya memang akan membentuk 
pasar oligopoli di bank digital karena 
segelintir pemain dengan modal besar 
cukup dominan. Kuncinya untuk bertahan 
dalam bisnis di sini adalah inovasi dan modal. 

Tren bank digital yang terjadi saat 
ini masih terbilang wajar dan tren bank 
digital di Indonesia tidak akan mengarah ke 
bubble. Digitalisasi menawarkan kecepatan, 
kemudahan, kejangkauan, fleksibilitas 
dan juga biaya yang lebih murah bagi 
pelanggan maupun bagi operasional bisnis 
perbankan itu sendiri. 

Namun kita harus akui tren digital ini 
sesuatu yang seksi, sehingga banyak yang 

tertarik. Tidak hanya bank tapi di luar itu 
juga banyak yang tertarik. Tetapi saat ini 
saya melihatnya masih wajar. Mereka yang 
masuk juga orang berduit, pasti juga telah 
melakukan studi sebelumnya sebelum 
masuk ke bisnis itu.

Kendati begitu, memang hanya pemain-
pemain tertentu yang dapat menjadi 
besar. Kondisi tersebut sebetulnya terjadi 
secara alamiah diseluruh sektor bisnis, 
tidak hanya di perbankan. Menurutnya, 
Pada akhirnya, semakin besar skala usaha 
maka biaya produksi akan semakin sedikit. 
Kalau biaya produksi rendah maka produk 
dijual dengan harga yang lebih murah dan 
lebih kompetitif. 

Indonesia Tbk. (BACA), PT Bank Harda 
Internasional Tbk. (BBHI) yang kini bernama 
Allo Bank Indonesia, PT Bank QNB Indonesia 
Tbk. (BKSW) dan PT KEB HanaBank. 

Ramainya kehadiran bisnis bank di 
ranah digital diperkirakan menimbulkan 
persaingan yang ketat di industri ini ke 
depannya. Di beberapa negara yang 
sudah terlebih dahulu memayungi bank 
digital, persaingan pada akhirnya hanya 
segelintir perusahaan. Mirip dengan bank 
konvensional di Tanah Air saat ini dimana 
perebutan terbesar hanya dilakukan oleh 
beberapa bank saja. Lantas apakah hal 
tersebut akan berlaku juga di bank digital? 

Ada beberapa faktor yang mendorong 
bank digital semakin menjamur di Indonesia. 
Salah satunya adalah perkembangan 
transaksi digital di Indonesia yang terus 
meningkat, bahkan diprediksi akan 
mencapai 32.206 triliun pada 2021. Selain 
itu, perubahan pola konsumsi masyarakat 
selama pandemi juga semakin mempercepat 
kebutuhan akan transaksi digital yang 
aman dan cepat. 

Perkembangan penyaluran pinjaman 
secara daring merupakan bisnis yang 
menjanjikan. Sebagai gambaran, 
berdasarkan data yang dihimpunnya, 
seluruh perusahaan financial technology 
atau fintech peer-to-peer (P2P) lending 
di Indonesia berhasil menyalurkan Rp23,3 
triliun pada semester I/2021. 

Rasio kredit terhadap Produk Domestik 
Bruto (PDB) yang masih rendah atau hanya 
38,7% juga membuka kesempatan bank 
digital ekspansi di Indonesia. Market size 
kita bisa dibilang terbesar se Asia Tenggara. 
Lebih lanjut, masalah kapasitas pinjaman 
fintech terbatas oleh regulasi Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) sementara bank digital 
bisa menyalurkan pinjaman lebih besar. 

Jadi, kalau hanya sekadar financial 
technology (fintech) potensi penyalurannya 
tidak bisa besar, apalagi menyasar korporasi. 
Sementara bank digital punya privileges 
kapasitas penyaluran kredit sekaligus 
penghimpunan dana masyarakat yang 
lebih tinggi. 

Sama seperti bisnis digital lainnya 
seperti e-commerce hingga ride-hailing 
seperti Gojek, pada awalnya juga 
bermunculan pemain baru. Namun, pada 
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REGULASI 

Di sisi lain, meskipun jumlah bank yang 
menyatakan diri bertransformasi menjadi 
bank digital terus bertambah, regulasi 
mengenai perbankan digital di Indonesia 
masih belum juga hadir. 

Otoritas terkait memastikan beleid 
tersebut bakal terbit bulan ini. Otoritas Jasa 
Keuangan sebelumnya menyatakan bahwa 
ketentuan bank digital akan diterbitkan 
pada semester I/2021, lalu mundur menjadi 
awal Juli 2021. Namun, hingga saat ini 
aturan tersebut masih belum kunjung rilis. 

Sejatinya OJK sudah memiliki aturan 
perbankan digital, yaitu Peraturan OJK 
(POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang 
Penyelenggaraan Layanan Perbankan 
Digital oleh Bank Umum. Namun, POJK 
ini lebih fokus mengatur layanan digital 
perbankan. 

Akan tetapi, berbeda dengan POJK 
12/2018, regulasi baru nanti akan mengatur 
segala aspek bank digital secara detail, 
mulai dari izin pendirian, permodalan, 
teknologi, hingga layanannya. Dari sisi 
permodalan, OJK akan mewajibkan bank 
digital baru memiliki modal disetor tunai 

minimal Rp10 triliun. 
Dalam aturan barunya kelak, OJK 

mengelompokkan bank digital dalam dua 
jenis. Pertama, bank baru yang menerapkan 
sistem digital secara penuh (fully digital). 
Kedua, bank konvensional yang transformasi 
menjadi bank digital. 

Seiring dengan ingar bingarnya 
lanskap bank digital di Indonesia, OJK 
juga memproyeksi aksi akuisisi bank-bank 
kecil untuk dikonversi menjadi bank digital 
bakal berlanjut. 

OJK Institute dan Keuangan Digital 
beberapa waktu lalu mengungkapkan 
dalam studi konsumen layanan konsumen 
global pada 2019, disebutkan bahwa 
77,75% nasabah masih menganggap bahwa 
bank masih menjadi pilihan utama untuk 
mendapatkan kesejahteraan finansial 
jangka panjang. 

Di sisi lain, ekspekstasi nasabah juga 
mengalami evolusi. Nasabah disebut 
memiliki ekspektasi untuk perbankan 
memperluas layanannya ke digital. 
Berdasarkan studi tersebut, sekitar 59,5% 
nasabah menginginkan integrasi yang lebih 
baik di seluruh saluran fisik dan digital.

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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Pandemi Covid-19 yang terjadi 
di awal Maret 2020 tidak hanya mem-
berikan dampak negatif bagi kesehatan 
fisik seseorang namun kesehatan mental 
juga ikut terdampak. Pada lima bulan 
terjadinya Pandemi,  Perhimpunan Dok-
ter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia 
(PDSKJI) melakukan penelitian untuk 
melihat seberapa besar efek pandemi 
ini terhadap kesehatan jiwa manusia.

Penelitian dari PDSKJI ini disam-
paikan dr. Chrisna Mayangsari, Sp.KJ saat 
menjadi narasumber program EL JOHN TV 
yakni EL JOHN Medical Forum. Program ini 
dipandu oleh Cinthia Kusuma Rani (Miss 
Earth Indonesia 2019)

“Penelitian melibatkan 4010 orang 
yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 
‘Hasil nya 75 persen mengalami trauma 
psikologis,  diikuti yang kedua 65 persen 
cemas dan 62 persennya mengalami 
depresi,” kata dokter Chrisna.

PEREMPUAN LEBIH BANYAK ALAMI GANGGUAN MENTAL 
AKIBAT PANDEMI COVID-19

el john medical forum

                      52 - TRAVELCLUB - APRIL 2022



APRIL 2022 - TRAVELCLUB - 53        

el john medical forum

Perempuan menjadi gender terba- 
nyak yang  mengalami gangguan mental  
akibat pandemi. Perbandingannya untuk 
perempuan mencapai 71 persen sedangkan 
laki-laki yang mengalami gangguan mental 
hanya 29 persen.

Untuk perempuan, pada umum-
nya terjadi pada usia 17 sampai 29 tahun 
dan di atas usia 60 tahun. Usia di atas 60 
tahun untuk perempuan sangat rentan 
mentalnya terganggu setelah tidak kuat 
menerima hantam pandemi  Covid-19 
dengan berbagai variannya.

“Dan ada data lagi satu dari lima 
orang yang mengeluhkan adanya trauma 
psikologis, cemas maupun depresi, mereka 
juga mengeluhkan adanya ide-ide atau 
keinginan untuk mengakhiri hidup,” ujar 
dokter psikiater di  Rumah Sakit Taman 
Harapan Baru Bekasi 

Pikiran kematian terbanyak pada 
usia 18-29 tahun, dengan persentasenya 
65 persen untuk 18-29 tahun, dan sisanya 
44 persen. Lalu ada 15 persen memikirkan 
lebih baik mati tiap hari, dan 20 persen 
beberapa hari dalam seminggu.

Survei ini,  juga menegaskan tren 
perbulan berpikir untuk mati menurun, lalu 
meningkat lagi   Pandemi juga ternyata 
membuat seseorang rentan merasa lebih 
baik mati atau dengan melukai diri sendiri. 
Masih dari temuan Perhimpunan Dokter 
Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, per 14 
Mei 2020 ada 51 persen orang responden 
yang masih yakin tidak pernah ingin mati.

Sebaliknya, pikiran untuk lebih baik 

mati muncul beberapa hari dalam dua 
minggu sebesar 19 persen. Ada separuh 
waktu dalam dua minggu orang berpikir 
lebih baik mati atau bunuh diri sebesar 12 
persen, dan orang yang hampir tiap hari 
memikirkan hal ini mencapai 19 persen

“Jadi memang dampaknya bisa 
jangka panjang, bahkan depresi sendiri 
sudah diprediksi oleh WHO, sebelum adan-
ya pandemi itu menempati urutan kedua 
sebagai gangguan yang menyebabkan 
beban., tidak hanya secara ekonomi  tetapi 
produktivitas. Tidak hanya di Indonesia 
tetapi ini global seluruh dunia. Nanti satu 
dekade kedepan, depresi akan menjadi 
nomor satu sebagai Global Burden of 
Disease,” terang dokter  Chrisna.

Dokter Chrisna mengungkapkan, 
banyak  orang menganggap depresi dan 
sedih adalah hal yang sama. Padahal, ada 
sejumlah perbedaan yang sangat mendasar 
antara sedih dan depresi. Perasaan sedih 
muncul sebagai reaksi normal ketika ses-
eorang mengalami stres, misalnya ketika 
ada kerabat atau keluarga yang meninggal, 
baru saja bercerai, atau baru diberhentikan 
dari pekerjaan. Setelah masa sulit tersebut 
usai, biasanya perasaan sedih akan hilang 
dengan sendirinya.

Berbeda dengan rasa sedih, de-
presi berlangsung dalam jangka panjang. 
Kondisi ini merupakan gangguan mental 
serius yang dapat mengancam kesehatan 
psikis dan fisik. Jika depresi tidak diobati, 
sangat kecil kemungkinannya untuk bisa 
sembuh sendiri.

 “ Orang yang mengalami depresi 
itu ada tanda ada tiga yaitu satu gangguan 
mood, jadi mood-nya lebih mudah sedih. 
Biasanya sering menangis tanpa sebab 
atau berkepanjangan. Yang kedua hilan-
gnya minat pada aktivitas yang biasanya 
disukai. Yang ketiga berkurangnya energi 
padahal tidak melakukan kegiatan yang 
berat,” ungkap dokter Chrisna

“Ini tiga tanda yang disebut trias 
yaitu tiga gejala utama  pada depresi.  
Selain itu depresi sendiri juga ada pikiran 
tidak berharga, lebih baik mengakhiri 
hidup atau tidak berdaya, masa depan 
suram, termasuk pada kondisi fisik. Mun-
gkin saja orang dengan depresi tidak ada 
nafsu makan, jadi sulit makan atau makan 
berlebih,” sambungnya

Menurut dokter Chrisna, adanya 
persoalan mental atau tidak itu tergan-
tung dari seseorang menyikapi pandemi 
ini. Ada yang mentalnya lemah.  Karena 
terlalu lama   lama terkurung di rumah 
sehingga tidak dapat beraktivitas, ada 
juga yang mentalnya kuat menghadapi 
hantaman pandemi.

“Apakah jadi berbahaya atau ti-
dak,  ya balik lagi ke pada diri orang itu 
sendiri. Apakah ini, jadi salah satu bentuk 
mekanisme penyesuaian dirinya karena 
harus di rumah saja terus juga harus dilihat 
apakah orang tersebut masih cukup merasa 
nyaman dengan kondisi saat ini. Kalau tadi 
sampai menyebabkan orang tersebut tidak 
nyaman dan juga menyebabkan gangguan 
dalam aktivitas sehari-hari ya maka itu 
kita perlu lebih waspada ya,” tutur dokter 
Chrisna. (Sigit)

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

SCAN ME

El John Medical



PERJALANAN 
JESSICA GRACE HARVERY
DI KONTES MISS ECO INTERNATIONAL 2022

Jessica Grace Harvery  (Miss Eco Indonesia 2022) sukses menjalankan 
tugasnya sebagai wakil Indonesia di kontes Miss Eco International 2022 yang 
dilangsungkan di Mesir pada 8 hingga 18 Maret 2022 lalu.  Meski tidak sebagai 
juara, namun penampilan Grace di kontes paling bergengsi tersebut cukup 
membanggakan bangsa dan negara.

Calon dokter gigi cantik asal Jambi ini,  berhasil menorehkan beberapa 
prestasi diantaranya Runner Up 1 Best Talent Miss Eco International 2022. Ia menjadi 
salah satu Finalis dengan penampilan bakat terbaik di ajang kontes kecantikan 
berbasis lingkungan dan pariwisata tersebut.

Kompetisi talent ini,  merupakan salah satu  
rangkaian pemilihan Miss Eco International 2022 
yang dilangsungkan pada 11 Maret 2022. Dalam 

kompetisi tersebut, Grace menyanyikan lagu Never 
Enough ciptaan Benj Pasek dan Justin Paul.

Ia tampil dengan anggun mengenakan Gaun Merah bertema 
Oriental karya Endang Nozomi Couture. Grace memang berbakat dalam 

bidang tarik suara, ia merupakan anggota Gita Bahana Nusantara tahun 2018 
dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Grace mengatakan dirinya  tidak menyangka masuk menjadi bakat 
terbaik dan meraih Runner Up 1 Best Talent. “Saya  bahkan tidak latihan 
sebelumnya dan tidak memiliki ekspektasi menang di sesi ini. Namun 
saya bersyukur dan senang Karena Gelar ini ia persembahkan untuk 
para pendukungnya di Indonesia,” kata Putri binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia ini.

Menurut Grace, prestasi ini tak lepas dari doa dan dukungan 
masyarakat Indonesia. “Terima kasih kepada masyarakat Indonesia 
atas doa dan dukungannya, saya berharap doa dan dukungannya 
jangan putus ya di Grand Final,” harap Grace.

Selain itu busana yang dikenakan Grace masuk dalam top 
11 Eco Dress dalam  sesi presentasi busana bertema lingkungan 
pada 14 Maret 2022. Pada sesi Preliminary tersebut, seluruh finalis 
menampilkan Eco Dress terbaik mereka yang dibuat dari limbah 
plastik, kaleng ataupun sampah lainnya. Eco Dress merupakan 
busana wajib yang disiapkan dan ditampilkan para finalis setiap 
tahunnya di ajang Miss Eco International.

Tahun ini Indonesia, yang diwakili Jessica Grace Harvery, 
membawa kostum bertema keindahan ekosistem Indonesia yang 
menceritakan keindahan ekosistem darat dan laut di Indonesia, 
dengan judul busana “The Heart Of Ecosystem” rancangan desainer  
Mega Sandra Simanjuntak Eco Dress. Dengan balutan busana 
tersebut, Grace tampil cantik dan menawan.

Yayasan EL JOHN Indonesia bersama Grace telah 
mempersiapkan Eco Dress ini sejak sebulan sebelum keberangkatan 

Grace ke kontes  Miss Eco International. Yayasan EL JOHN Indonesia 
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memilih Mega Sandra Simanjuntak seorang desainer muda 
dari Sekolah fashion Fashion Crafty Jakarta untuk menjadi 
Desainer Eco Dress di pemilihan  Miss Eco International 2022.

Mega dan timnya membuat Eco Dress dari limbah karung 
plastik, kawat-kawat bangunan, sedotan dan sampah plastik 
lainnya. Ia memungut langsung sampah-sampah tersebut dan 
menjadikannya busana dengan Indah. Eco Dress ini menampilkan 
gambar ikan-ikan, kepiting, bintang laut dan terumbu karang 
serta kupu-kupu yang mengelilingi bunga-bunga.

 Pada Grand  Final yang diselenggarakan di Cairo pada 
17 Maret 2022, nama Grace masuk Top 21 Miss Eco International 
2022.  Dengan posisi tersebut, Grace berhasil mempertahankan 
prestasi Indonesia yang selalu masuk jajaran Top 21 dalam 
ajang Miss Eco International setiap tahunnya. Grace mengaku 
senang, bangga dan bersyukur bisa masuk Top 21 dan sejajar 
dengan finalis-finalis terbaik. Ia sangat bahagia Karena bisa 
mempertahankan prestasi Indonesia diajang Miss Eco International.

Pada 19 Maret 2022, Grace kembali ke tanah air, kemudian  
dua hari kemudian yakni pada tanggal 21  Maret 2022, Ketua 
Umum Yayasan EL JOHN Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto 
menyambut kedatangan Grace melalui acara jamuan makan siang. 
di Central Park Jakarta. Selain Grace, juga hadir sejumlah Putri 
binaan Yayasan EL JOHN Indonesia dan tim EL JOHN Pageant

Sambil menikmati  makanan khas Indonesia, Grace 
menceritakan pengalamannya selama mengikuti kompetisi 

Miss Eco International 2022 di Luxor dan Cairo Mesir. Calon 
dokter gigi cantik asal Jambi ini sangat lahap menyantap 
makan-makanan Khas Indonesia, ia mengatakan sangat rindu 
dengan makanan Indonesia.

Kebersamaan para anggota Yayasan EL JOHN Indonesia 
ini juga menandai dimulainya diskusi sejumlah program kerja 
yang akan dilaksanakan Miss Eco Indonesia dengan Yayasan 
EL JOHN Indonesia. Ketua Umum Yayasan EL JOHN Indonesia, 
Martinus Johnnie Sugiarto mendorong Jessica dan para Putra-
Putri lainnya untuk melakukan aksi sosial yang bermanfaat 
untuk lingkungan dan masyarakat.

Seperti diketahui keikutsertaan Grace  ke Pemilihan 
Miss Eco International  2022,  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)
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Putri Bumi Indonesia 2021, Eunike 
Suwandi menghadiri Press Conference 
Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta Barat 
pada 21 Maret 2022

Press Conference tersebut dilakukan 
dalam rangka peluncuran Paket Buka 
Puasa dan sejumlah Program Ramadhan di 
Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta Barat. 
Dalam acara ini Eunike Suwandi berbincang 
dengan staf-staf Hotel Aston Kartika Grogol 
Jakarta Barat sambil mencicipi hidangan 
spesial bertema Arabian yang menjadi 
menu andalan Ramadhan di Hotel Aston 
Kartika Grogol. Eunike juga mempelajari 
cita rasa Khas Timur Tengah yang ternyata 
menjadi cita rasa Favorit di Hotel kawasan 
Grogol tersebut.

Menu-menu khas Timur Tengah untuk 
menyambut Ramadhan diberi tema Touch 
of Middle East yang mana suasana dan 
dekorasi ala Timur Tengah. Untuk hidangan 
menu buka puasanya antara lain Cream 

Turkey, Turkish Pizza, Shawarma, Nasi 
Mandhi, Lebanese Doughnut, Chicken 
Tandori, dan banyak menu lainnya. Selain 
daripada menu timur tengah, terdapat 

pula varian menu lainnya seperti menu 
Indonesia, Asia dan Western.

Untuk harga paket buka puasa di ASTON 
Kartika Grogol itu sendiri adalah sebesar 

HALAL BI HALAL SAMBUT RAMADHAN 
ALA PUTRI BUMI INDONESIA 2021, EUNIKE SUWANDI
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Rp 228.000 nett per orang sudah termasuk 
makan sepuasnya untuk buka puasa dan 
gratis Takjil. Terdapat diskon sebesar 10% 
jika tamu memesan sebelum tanggal 31 
Maret, dan jika pemesanan lebih dari 10 
orang akan mendapatkan harga spesial 
yang lebih menarik serta lebih murah.

Adapun harga Rp 100.000 nett per 
orang diperuntukan bagi tamu yang 
hanya ingin memesan Takjil. Untuk 
lokasi buka puasa ASTON Kartika Grogol 
menyelenggarakan setiap harinya di 
Ballroom Rasamala lantai 3 ASTON Kartika 
Grogol.

Dan tidak lupa pula ASTON Kartika 
Grogol Hotel & Conference Center akan 
memberikan hadiah bagi tamu yang 
beruntung di akhir bulan ramadhan. 
Hadiah yang diberikan merupakan hadiah 
menginap gratis di ASTON Kartika Grogol 
dan juga voucher makanan & minuman 
senilai jutaan rupiah.

Dalam kesempatan ini Eunike Suwandi 
juga mewakili Yayasan EL JOHN Indonesia 
untuk menyampaikan sejumlah program 
kerja dibulan Ramadhan. Ia mengajak Hotel 
Aston Kartika Grogol Jakarta Barat untuk 
berkolaborasi dalam sejumlah program EL 
JOHN TV khususnya program Talkshow 
Pesona Ramadhan yang akan segera 
tayang di EL JOHN TV.

Pesona Ramadhan adalah sebuah 
acara gelar wicara / Talk Show yang 
dikemas dengan suasana yang santai 

yang ditayangkan Live di Youtube Channel 
EL JOHN TV, Selama bulan Ramadan 
menemani anda menjelang berbuka puasa.

Program ini merupakan versi acara 
Ramadan dari Pageants Talkshow yang 
dibawakan oleh Host EL JOHN TV. Selain 
hiburan, Pesona Ramadan juga berbagi 
hadiah melalui Kuis Interaktif atau Games 
yang melibatkan penonton

Tujuan Utama Program ini adalah 
Menyemarakkan bulan suci Ramadhan 
dengan kegiatan yang bermanfaat untuk 
saling berbagi pengalaman, informasi dan 
kisah kisah inspiratif, dan berbagi kebaikan 
dalam bulan Suci ramadhan.

Dalam kesempatan ini Eunike Suwandi 
juga bersilaturahmi dengan staf-staf 
Hotel Aston Kartika Grogol serta teman-
teman wartawan dari 
berbagai media di 
Jakarta.

Eunike  mengaku 
senang dan ber-
syukur karena bisa 
bers i laturahmi 
dengan Hotel Aston 
Kartika Grogol dan 
teman-teman media. 
Ia berharap kolaborasi 
antara Yayasan EL 
JOHN Indonesia juga 
tidak hanya dilakukan 
saat Ramadhan saja 
namun juga pada 

waktu-waktu kedepan.
Seperti diketahui Eunike terpilih sebagai 

Putri Bumi Indonesia 2021 pada Malam 
Grand Final Putri Bumi Indonesia 2021 
yang diselenggarakan Yayasan EL JOHN 
Indonesia secara virtual, 29 Desember 2022

Eunike terkejut namanya keluar 
sebagai peraih gelar tertinggi di salah 
satu kontes paling bergengsi di Indonesia 
itu. Selama mengikuti kontes ini, Eunike 
hanya memasang target dapat tembus ke 10 
besar, namun takdir berkata lain justru nama 
Eunike keluar sebagai pemenang. Padahal 
pemilihan Putri Bumi Indonesia menjadi 
kontes pertama yang diikuti  mahasiswi 
semester lima di  LSPR Communication 
and Business Institute itu

Persiapan yang dilakukan Eunike hanya 
memaksimal potensinya agar dapat menjadi  
yang terbaik. Prestasi yang diraihnya ini,  
tidak lepas dari dukungan keluarga dan 
tim yang telah membantu Eunike saat 
menjalani masa karantina hingga grand final

 “Terima kasih kepada Founder Yayasan 
EL JOHN Indonesia Daddy Johnnie yang 
memberikan kepercayaan bagi saya sebagai 
Putri Bumi Indonesia 2021. Mahkota ini 
sebelumnya saya lihat ada di Ka Monica 
(Miss Earth Indonesia 2020) sekarang sudah 
ada di kepala aku. Ini menjadi kehormatan 
yang besar. Aku ga mau ini menjadi beban   
justru ini aku kembangkan lagi, aku tidak 
mau pakai mahkota ini untuk foto cantik di 
Instagram, tapi mau pakai mahkota ini untuk 
mewujudkan aksi nyata menyelamatkan 
bumi,”ujar Eunike saat di wawancarai tim 
liputan Travel Club. (Sigit)
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Munas ke-VII Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) 
menetapkan Ketua Umum PSMTI yang 
baru  menggantikan David Herman Jaya. 
Ia adalah  Wilianto Tanta yang terpilih 
secara aklamasi sebagai Ketua Umum 
PSMTI Periode 2022-2026. Penetapan 
Wilianto,  dilakukan saat sidang Pleno 
ke-4  dengan agenda pemilihan Ketua 
Umum PSMTI, di Phinisi Ballroom Hotel 
Claro Makassar, 22 Maret 2022

Pencalonan Wilianto sebagai calon 
tunggal Ketua Umum PSMTI ini, sudah 
diketahui saat Munas hari pertama, 21 
Maret 2022.  Pada saat itu, satu bakal calon 
yakni Eddy Hussy mengundurkan diri dan 
satu bakal calon lagi yaitu Dedy Rochimat 
tidak jadi mencalonkan diri dengan alasan 
yang bijaksana yakni  agar keharmonisan 
PSMTI tetap terjaga. 

Setelah ditetapkan, Wilianto kemudian 
dilantik sebagai Ketua Umum PSMTI 

periode 2022-2026. Pelantikan Wilianto 
dilakukan oleh Ketua Sidang Raymond 
Arfandy dengan menanyakan kepada   
Wilianto mengenai ketersediaannya dilantik 

sebagai Ketua Umum
“Apakah saudara Wilianto Tanta  

bersedia dilantik sebagai Ketua Umum 
PSMTI periode 2022-2026,” tanya Raymond.

WILIANTO TANTA TERPILIH SECARA AKLAMASI
SEBAGAI KETUA UMUM PSMTI PERIODE 2022-2026
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Pertanyaan Raymond langsung dijawab 
bersedia  oleh Wilianto secara tegas dan 
disambut tepuk tangan  peserta Munas. 
Setelah pelantikan, dilanjutkan penyerahan 
pataka kepada Wilianto.

Dalam sambutannya Wilianto 
mengucapkan terima kasih kepada para 
peserta Munas yang telah mempercayakan 
dirinya memimpin PSMTI untuk empat 
tahun kedepan. Untuk menjalani amanah 
ini, Wilianto akan melanjutkan program 
yang pernah dijalankan Ketua Umum 
sebelumnya David Herman Jaya.

Wilianto mengatakan amanah ini,  harus 
didukung agar dapat membesarkan lagi 
nama PSMTI kedepan “Tanpa dorongan 
motivasi dan kerjasama dari Bapak Ibu 
sekalian serta rekan rekan rekan sekalian, 
maka saya tidak mampu melaksanakan 
amanah ini. Paguyuban  ini adalah rumah 
besar Suku Tionghoa di Indonesia. Mari 
kita bersama-sama membawa PSMTI 
lebih baik lagi untuk kepentingan bersama 
dan kepentingan rakyat Indonesia,” kata 
pemilik Hotel Claro Makassar ini.

Selama memimpin PSMTI, Wilianto 
akan menerapkan slogan tidak ada dusta 
di antara kita. Menurut Wilianto,  slogan ini 
akan dijadikan pegangan oleh kepengurusan 
PSMTI yang baru dalam setiap menjalankan 
tugasnya.

Selain itu,, keberhasilan Wilianto 
membesarkan nama PSMTI Makassar 
juga akan diadopsi ke kepengurusan pusat. 
Keberhasilan Wilianto diantaranya  tidak 
pernah putus dalam memberikan bantuan 
kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Saya dengan pengurus Sulsel, itu ada 
iuran anggota,  ada arisan, dan juga ada 
donatur. Nah semua ini  yang kita pakai 
untuk. membantu masyarakat umum di 
sekitar kita yang membutuhkan, baik itu 
warga Tionghoa atau warga di luar suku 
Tionghoa,” ujar Wilianto.

Tak hanya itu, Wilianto juga akan 
memperkuat kolaborasi dengan pemerintah 
pusat maupun daerah serta TNI-POLRI 
dalam mengatasi permasalahan bangsa. 
“Kita tetap harus menjalin hubungan dengan 
pemerintahan pusat dan daerah seperti 
Gubernur, Bupati, Walikota,Camat, Lurah, 
TNI dan Polri. Kita harus terus melakukan 
komunikasi dengan pemerintah, karena 
apa, .karena kita adalah warganya, kita 
tinggal di negara Indonesia, jadi membantu 
pemerintah harus dilakukan,” ungkap 
Wilianto.

Lebih lanjut Wilianto berjanji akan  
memperluas jaringan PSMTI hingga ke 
daerah. Menurutnya kehadiran PSMTI 
di banyak daerah dapat membantu 
masyarakat yang membutuhkan dan 
juga membantu Pemerintah Daerah dalam 
menyukseskan pembangunan daerah.

“Pasti di masa jabatan saya ini, saya 
akan upayakan dari SPMTI terbentuk di 
seluruh 34 provinsi  Kabupaten/Kota nya. 
Yang mana sekarang baru 30. Yang aktif 25 
berarti ada Sembilan yang belum aktif kan. 
Nanti wakil ketua yang  saya tunjuk, akan 
mengurus pembentukan provinsi-provinsi 
baru dan juga membentuk kabupaten/kota 
yang belum terbentuk,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Wilianto juga 

mengumumkan  formatur kepengurusan 
yang berjumlah 11 orang. Formatur ini 
akan bertugas membentuk kepengurusan 
resmi masa tugas 2022-2026. Wilianto 
menargetkan tiga bulan untuk membentuk 
kepengurusan. (Sigit)

Seperti diketahui, Munas ke-VII PSMTI 
dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi 
Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman di 
Phinisi Ballroom Hotel Claro, Makassar pada 
21 Maret 2022. Munas dihadiri seribu lebih 
peserta dari 26 Provinsi serta Kabupaten/
Kota. Acara ini  menerapkan protocol 
kesehatan ketat kepada  peserta yang 
hadir. Munas ke-VII ini mengambil tema 
‘Bersatu Hati Menjadikan PSMTI Mandiri 
dan Tangguh’.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman 
Sulaiman mengucapkan selamat kepada 
PSMTI atas terselenggaranya Munas ke-VII 
ini.  PSMTI bagi orang nomor satu di Sulsel 
ini, merupakan mitra setia Pemprov   dalam 
menyukseskan pembangunan di Sulsel.

Menurut Gubernur Andi, tidak sedikit 
bantuan yang diberikan PSMTI  kepada 
masyarakat Sulsel. Perhatian PSMTI kepada 
masyarakat yang membutuhkan begitu 
besar sehingga tidak ragu lagi dalam 
membantu meringankan beban masyarakat.

“Kalau kami data, itu bantuan paling 
banyak datang dari Marga Tionghoa, selalu 
ikut untuk membantu baik yang tercatat 
maupun yang tidak tercatat. Karena kenapa, 
karena mereka ini peduli kalau di sekitarnya 
susah. Bahkan mereka membantu saya 
sampai ke wilayah Sulawesi Barat,” kata 
Gubernur Andi dalam menyampaikan 
sambutannya. (Sigit)

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

SCAN ME
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Ketua umum terpilih PSMTI periode 
2022-2026 Wilianto Tanta menyampaikan 
program kerja untuk diimplementasikan 
selama empat tahun kedepan dihadapan 
para peserta Munas ke-VII PSMTI yang 
dilangsungkan di Hotel Claro Makassar, 
Sulawesi Selatan, Selasa (22/03/2022).

Kesepuluh program tersebut yakni 
pertama, menjalankan kepemimpinan 
dengan penuh integritas, konsolidasi, 
tata aturan yang jelas dan tegas dengan 
melibatkan seluruh elemen pengurus 
demi terciptanya suasana yang harmonis.

Kedua, mengelola PSMTI secara 
profesional menggunakan teknologi 
informasi berbasis digital dan siap 
beradaptasi dengan perubahan jaman.

Ketiga, mempererat hubungan 
kekeluargaan dengan saling mendukung 
dalam persatuan yang harmonis 
antar kepengurusan PSMTI di setiap 
jenjang dengan menjunjung tinggi azas 
musyawarah dan mufakat.

KETUA UMUM PSMTI TERPILIH WILIANTO TANTA

SIAPKAN 10 PROGRAM KERJA 

Keempat, meningkatkan sumber daya 
manusia dan kaderisasi yang berkualitas 
dan dapat berkontribusi dalam berbagai 
program pembangunam NKRI.

Kelima, mendukung keberlanjutan 
pembangunan Taman Budaya Tionghoa 
Indonesia di TMII yang telah dilaksanakan 
oleh panitia pembangunan TBTI.
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Keenam, meningkatkan program 
pendidikan bahasa Tionghoa dan 
memperkenalkan budaya Tionghoa kepada 
generasi muda di setiap kabupaten.

Ketujuh, meningkatkan peran dan 
kerjasama UMKM di seluruh Kabupaten/
Kota untuk kesejahteraan masyarakat

Kedelapan, menjalin dan memperkuat 
kemitraan antara PSMTI dengan instansi 
Pemerintah ataupun militer (TNI-Polri) 
serta organisasi kemasyarakatan Tionghoa 
lainnya.

Kesembilan, bekerjasama dengan 
Lemhanas untuk menyelenggarakan 
program pendidikan guna memantapkan 
nilai-niali nasionalisme.

Kesepuluh, mendorong terbentuknya 
tim peduli sosial dan kesejahteraan di 
setiap Provinsi, Kabupaten/Kota dan 
bekerjasama dengan berbagai pihak 
terkait.

Wilianto mengatakan untuk 
menjalankan program tersebut. dirinya 
tidak dapat bekerja sendiri butuh dukungan 
dari pengurus tingkat pusat maupun 
daerah.

“Tanpa dorongan motivasi dan 
kerjasama dari Bapak Ibu sekalian serta 
rekan rekan rekan sekalian, maka saya tidak 
mampu melaksanakan amanah ini,” kata 
Wilianto saat diwawancarai tim liputan 
Travel Club di Makassar, Sulawesi Selatan.

Untuk menjalankan roda 
kempemimpinannya, WIlianto Tanta 
memiliki slogan yakni ‘tidak ada dusta di 

antara kita’. Slogan ini, menjadi pegangan 
hidup Wilianto dalam meniti karir. Terbukti 
dengan slogan tersebut, bisnis Wilianto 
terus berkembang hingga memiliki banyak 
hotel di Makassar maupun di daerah 
lain. Selain hotel, Wilinato juga memiliki 
perusahaan kontraktor.

Tak hanya di bisnis, slogan tersebut 
juga digunakan Wilianto saat menahkodai 
PSMTI Sulawesi Selatan selama dua 
periode. Alhasil Wilianto berhasil 
membesarkan nama PSMTI Sulawesi 
Selatan.

Wilianto mengatakan ketika orang 
masuk dalam organisasi maka orang 
tersebut harus siap kerja ikhlas dan jujur.  
Jika suatu organisasi diisi oleh orang-orang 
yang jujur,  niscaya organisasi tersebut 
dapat terus berkembang dan namanya 
akan menjadi besar.

“Ini  kan bukan bisnis  tapi kebersamaan. 
Kalau kita mau saling percaya  dan gotong 
royong berarti kita harus terbuka. Jangan 
ada yang disembunyikan. Kalau ada 
yang disembunyikan atau tidak terima, 
akan muncul perpecahan, berarti bukan 
Paguyuban lagi,” kata Wilinato

Menurut Wilianto, PSMTI adalah 
organisasi sosial,  maka orang-orang 
yang bergabung di organisasi ini adalah 
orang-orang yang berjiwa sosial, apalagi 
nama PSMTI dikenal oleh pemerintah 
sebagai organisasi yang sering membantu 
masyarakat yang membutuhkan. Oleh 
karena itu, Wilianto menyebut  kehadiran 

PSMTI untuk kepentingan masyarakat.
“Ini kita kan mau guyub untuk 

kepentingan suku Tionghoa, untuk 
kepentingan masyarakat umum juga. 
Jadi jangan ada dusta di antara kita  
kalau mau berhasil  supaya bisa saling 
merangkul,” terang Wilianto.

Selain itu, Wilianto berjanji akan 
melanjutkan program-program yang 
pernah dijalankan Ketuam Umum 
sebelumnya yakni David Herman Jaya. 
“Saya berjanji akan melanjutkan apa yang 
sudah dilakukan Ketua-ketua Umum 
sebelumnya terutama oleh Bapak David 
Herman Jaya beserta jajarannya,” kata 
Wilianto.

Harapan saya semoga PSMTI rumah 
besar kita bersama bisa kita jaga bersama 
untuk Tionghoa dan Indonesia yang kita 
cintai ini,” sambung Wilianto. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :
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Komitmen  Yayasan EL JOHN 
Indonesia cabang Pacitan dalam  
membantu pelaku usaha UMKM terus 
dibuktikan. Pada 12 Maret 2022, Yayasan 
EL JOHN Indonesia cabang Pacitan 
mengajak sejumlah pelaku UMKM 
binaannya untuk memperkenalkan 
dan memasarkan  produk batik Ecoprint 
di bazar UMKM yang digelar di Pantai 
Ngiroboyo, Pacitan, Jawa Timur. Bazar 
ini, digagas oleh Pemerintah Kabupaten 
Pacitan berkolaborasi dengan gerakan 
OK OCE

Bazar tersebut diselenggarakan untuk 
memperlihatkan produk-produk unggulan 
Pacitan kepada Menteri Pariwisata dan 
EKonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga 
Uno yang saat itu  sedang melakukan 
kunjungan kerja  ke Pacitan. Didampingi 
Wakil Bupati Pacitan Gagarin dan Deputi 
Bidang Pengembangan Destinasi dan 
Infrastruktur, Kemenparekraf Vinsensius 
Jemadu, Menparekraf berkeliling melihat 

BATIK ECOPRINT BUATAN UMKM BINAAN YAYASAN EL JOHN INDONESIA 

MENDAPAT APRESIASI DARI MENPAREKRAF
satu persatu stand UMKM, termasuk 
stand UMKM binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia cabang Pacitan. Ada puluhan 
stand yang terdaftar di bazar UMKM ini.

Kedatangan Menparekraf ke  stand 
UMKM binaan Yayasan EL JOHN Indonesia 
cabang Pacitan, disambut Ketua Yayasan 
EL JOHN Indonesia cabang Pacitan 
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Suyitno. Kepada Menparekraf, Suyitno 
menjelaskan proses pembuatan batik  
Ecoprint ini.

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.

Suyitno mengatakan, Menparekraf 
mengapresiasi gagasan dari   Yayasan EL 
JOHN Indonesia cabang Pacitan dalam  
membuat produk kreatif  yang ramah 
lingkungan. Menparekraf pun berpesan 
kepada Yayasan EL JOHN Pacitan untuk 
terus menelurkan ide-ide cemerlang 
dalam membantu keberlangsungan 
UMKM di Pacitan.

“Alhamdulillah tanggapan Pak 
Menteri, produk ini bagus, kreatif dan 
luar biasa. Beliau berpesan batik Ecoprint 
ini perlu dikembangkan lagi,  karena 
batik ini adalah batik alami yang proses 
pembuatan tanpa zat kimia dan murni dari 
tanaman,” kata Suyitno saat diwawancarai 
tim liputan Travel Club.

Menparekraf juga menyempatkan 
untuk membeli satu batik Ecoprint dan 
ditambah souvenir dari Yayasan EL JOHN 
Indonesia cabang Pacitan. Diharapkan 
batik ecoprint yang dibeli ini,  dapat 

dipromosikan oleh Menparekraf melalui 
media sosial Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi  Kreatif (Kemenparekraf) 
maupun media sosial pribadi Menteri

“Selain itu, Harapan lain  dari Yayasan 
EL JOHN Indonesia cabang Pacitan 
adalah  Pak Menteri dan jajarannya  
dapat  memberikan dukungan kepada 
UMKM di Pacitan melalui bantuan alat  
dan jika harus bikin proposal, Yayasan 
EL JOHN Indonesia Cabang Pacitan siap 
membuat proposal sesuai ketentuan,”

Suyitno juga mendorong  pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah untuk   
menjadikan bazar UMKM ini, sebagai  
agenda rutin dalam  mempromosikan 
produk-produk  khas Pacitan. Tak 
hanya batik Ecoprint, rencananya 
Yayasan EL JOHN Indonesia  juga akan 
mengembangkan produk lain yang proses 
pembuatannya berkonsep lingkungan.

“Jadi Yayasan EL JOHN Indonesia 
tidak berhenti di batik ecoprint aja, nanti 
kedepannya ada wacana sandal yang 
ada di hotel-hotel akan dibuat seperti 
batik ecoprint,” terang Suyitno

Seperti diketahui, pada 20 Februari 
2022 lalu, Yayasan EL JOHN Indonesia 
cabang Pacitan menggelar workshop 
Batik Ecoprint di Pandan Kurung Meeting 
Room, kawasan Pantai Telengria 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

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. (Sigit)
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Komitmen Perkumpulan Lions 
Indonesia Distrik 307 B-1 membantu 
masyarakat  yang membutuhkan darah 
terus diwujudkan, yakni dengan menggelar 
kegiatan donor darah  di Petak Enam di 
Chandra, kawasan Glodok, Jakarta Barat, 
26 Maret 2022

Kegiatan ini, merupakan kolaborasi 
Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307 
B-1 dengan Palang Merah Indonesia (PMI) 
Provinsi DKI Jakarta.  Ada  12 Lions club di 
bawah naungan Distrik 307 B-1 yang ikut 
membantu mensukseskan  kegiatan ini. 
Ke 12 Lions club tersebut, yakni Victory 
Prima, Victory Blossom, Metteyya, Metteyya 
Mahardika, New Jade, Mitra Anyelir, Mitra 
Mandala, Mandala Breeze, Nusantara, 
Tangerang Happy, Tomang Sejati dan Fun 
Age Matahari

Untuk kantong darah yang disiapkan 
pada kegiatan kali ini sebanyak 100 kantung 
dan Kantong-kantong  darah tersebut  
diserahkan kepada pihak PMI Provinsi DKI 

PERKUMPULAN LIONS INDONESIA DISTRIK 307 B-1 
BERSAMA PMI DKI JAKARTA BERKOLABORASI GELAR DONOR DARAH

Jakarta untuk membantu ketersediaan 
stok darah di Wilayah Jakarta.

Kegiatan ini,  mendapat antusias dari 
masyarakat yang ingin mendonorkan 

darahnya, bahkan tidak sedikit pendonor 
yang berusia lanjut.  Tak ketinggalan,  Ketua 
Umum KILL Covid-19, Adharta Ongkosaputra 
juga ikut menyumbangkan darahnya.
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Ketua Bidang Komunikasi dan 
Informatika Pengurus PMI Provinsi DKI 
Jakarta, M. Azis  memberikan apresiasi 
kepada Perkumpulan Lions Indonesia 
Distrik 307 B-1 yang terus berkelanjutan 
dalam menggelar kegiatan donor darah.

“Perkumpulan Lions ini,  tidak hanya 
sekali dan dua kali, namun sudah berkali-kali 
menggelar kegiatan donor darah ini. Jadi 
kita berterima kasih kepada Perkumpulan 
Lions yang tidak pernah berhenti menggelar 
aksi donor darah dan Perkumpulan Lions 
ini menjadi donasi darah terbesar untuk 
kita (PMI),” kata Azis saat diwawancarai 
tim liputan Travel Club.

Menurut Azis, aksi kemanusiaan yang 
jalankan oleh Perkumpulan Lions Indonesia 
patut ditiru oleh organisasi ataupun 
komunitas lainnya. Karena dengan banyak 
organisasi yang menyelenggarakan kegiatan 
donor darah maka target ketersediaan 
darah di Provinsi DKI Jakarta dapat tercapai

“Kebutuhan darah di Provinsi DKI 
Jakarta itu harus  tersedia 1.000 sampai 
1.200 kantong setiap harinya. Oleh karena 
itu, kolaborasi PMI dengan organisasi-
organisasi masyarakat itu terus dilakukan 
termasuk dengan Perkumpulan Lions 

ini,” ujar Azis
“Pada kesempatan ini,  saya ingin 

mengajak seluruh lapisan masyarakat 
untuk berdonor, karena donor itu sehat 
dan  setetes darah kita akan menolong  
jiwa sesama, itu pointnya, “ tambah Azis.

Gubernur Distrik 307-B1 Rup Naraindas 
Gurbani mengatakan kegiatan donor darah 
ini, diselenggarakan  untuk menghadapi 
bulan puasa. Hal itu dilakukan,  karena saat  
bulan puasa, orang enggan melakukan 
donor darah   karena kondisi fisik yang lemah 
dan akan berdampak pada ketersediaan 
darah.

“Jadi kami sedang berusaha membantu 
PMI DKI Jakarta untuk menjaga ketersediaan 
darah di bulan Puasa. Jadi kami akan 
sebanyak mungkin melakukan kegiatan 
donor ini,  termasuk di bulan puasa. Saat di 
bulan puasa kami akan mencari kelompok 
yang tidak puasa dan bagi yang puasa 
dapat mendonorkan darah setelah minggu 
kedua di bulan karena kondisinya sudah 
fit,” kata Gurbani kepada tim liputan EL 
JOHN News.

Gurbani mengajak masyarakat untuk 
membantu PMI dalam menjaga ketersediaan 
stok darah. PMI tidak dapat bekerja sendirian 

dalam memastikan  ketersediaan stok 
darah, .   karena ketersediaan tersebut 
berasal dari keinginan masyarakat yang 
ingin mendonorkan darahnya

“Saya mengerti PMI itu bekerja sepenuh 
hati, mereka tidak ada pamrih, namun 
mereka mempunyai keterbatasan. Mari 
kita sebagai masyarakat mengingatkan 
bahwa Palang Merah Indonesia itu bukan 
Bank Darah. Kita harus sadar bahwa 
Palang Merah Indonesia adalah unit yang 
bekerja semampunya untuk membantu 
masyarakat yang membutuhkannya 
jadi  kalau pendonornya tidak banyak,  
bagaimana darah akan tersedia  stoknya. 
Jadi PMI butuh bantuan masyarakat yang 
sehat yang mau mendonorkan darahnya,” 
ungkap Gurbani.

Ajakan kepada masyarakat untuk 
mendonorkan darahnya juga disampaikan 
Presiden Lions Club Tangerang Happy Erinie.

“Imbauan saya kepada masyarakat 
luas untuk bisa berpartisipasi melakukan 
donor darah ini,  karena PMI membutuhkan  
uluran tangan kita, membutuhkan tetesan 
darah kita kepada mereka-mereka yang 
membutuhkan. Karena kekurangan darah 
itu sangat rentan sekali, banyak nyawa 
tidak tertolong karena stok darah tidak 
tersedia. Saya berharap semua masyarakat 
bisa bergabung dimanapun ada kegiatan 
donor darah,” ungkap Ernie

Setelah di Petak Enam, rencananya 
beberapa hari kedepan, Perkumpulan Lions 
Indonesia Distrik 307 B-1 akan menggelar 
kegiatan serupa di kawasan Pulogadung, 
Jakarta Timur. (Sigit)
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