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Model : 
Africo Dwi Saputra  
Putra Pariwisata Nusantara 2022
Celia Ivanca Alexandra  
Putri Pariwisata Nusantara 2022

••• INDONESIA TOURISM FORUM
GEOPARK MERANGIN SITUS WARISAN 
DUNIA DI PROVINSI JAMBI

Menurut konsepnya, geopark merupakan suatu 
kawasan yang memiliki unsur geologi terkemuka, 
di mana masyarakat setempat juga berperan serta 
melindungi warisan alam tersebut. Bahkan UNESCO 
sendiri memberikan penghargaan khusus bagi 
beberapa geopark terbaik di seluruh dunia dengan 
gelar UNESCO Global Geopark.

••• COVER STORY
RAIH GELAR PUTRA PUTRI PARIWISATA 
NUSANTARA 2022, AFRICO DAN CELIA 
SIAP BERKOLABORASI BANGKITKAN 
PARIWISATA

Yayasan EL JOHN Indonesia sukses menyelenggarakan 
pemilihan Putra Putri Pariwisata Indonesia 2022. Tahun 
ini, tema yang diangkat yakni “Recover Together 
Recover Stronger” . Tema tersebut dipilih,  sebagai 
bentuk dukungan Yayasan EL JOHN Indonesia terhadap 
penyelenggaraan Presidensi G20

••• EL JOHN SELEBRITI
PERINGATI HARI LAUT SEDUNIA, PUTRI 
BUMI INDONESIA 2021 LAKUKAN AKSI 
PENANAMAN TERUMBU KARANG DI 
KEPULAUAN SERIBU

Memperingati hari laut sedunia, Putri Bumi Indonesia 
2021 Eunike Suwandi melakukan aksi nyata  menjaga 
dan menyelamatkan ekosistem laut dengan menanam 
terumbu karang di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu

••• EL JOHN MEDICAL FORUM
LAYANAN FISOTERAPI DIBUTUHKAN UNTUK 
PERCEPAT PENYEMBUHAN PATAH TULANG

fisioterapi yakni sebuah proses perawatan yang 
bertujuan memulihkan, memelihara dan memaksimalkan 
fungsi fisik secara keseluruhan, setelah terjadinya cedera, 
penyakit maupun kecacatan.

Edisi 406 • 
JULI 2022

                     4 - TRAVEL CLUB - JULI 2022

TravelClub
INDONESIA TOURISM - BUSINESS - INVESTMENT

• 08.

• 17. 

•   46.

•   50.

•   53.

•   56.

•   63.

Cover Story

Indonesia Tourism Forum

Indonesia Agriculture Forum

Indonesia Membangun

El John Medical Forum

El John Selebriti

Community Update





Perlu diingat pandemi Covid-19 belum berakhir, meski kasus 
Covid-19 dapat terkendali. Meningkatkan kewaspadaan sudah 
menjadi keharusan agar angka penularan tidak melonjak seperti 
yang pernah terjadi sebelumnya.

Dengan kewaspadaan, aktivitas pun dapat dilakukan seperti biasa 
namun dengan koridor patuh terhadap protokol kesehatan, tak 
terkecuali  aktivitas berwisata. Beberapa bulan yang lalu dan hingga 
saat ini, kita sudah dapat berwisata, namun perlu kembali diingat  
kelonggaran untuk berwisata bisa menjadi pemicu lonjakan kasus 
Covid jika tidak ada  kesadaran akan pentingnya menjalankan 
protokol kesehatan.

Tingkat keterisian pesawat pun kini sudah ramai, hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa 
pariwisata mulai berjalan bangkit. Meski demikian, pemerintah tidak diam, perlu ada aturan agar 
penumpang pesawat dapat terlindungi saat berpergian. Aturan  tersebut,  yakni penumpang 
yang naik pesawat harus sudah menerima vaksin booster. Syarat tersebut diberlakukan karena 
telah masuknya subvarian omicron di Indonesia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pun minta masyarakat 
waspadai muncul virus tersebut. Menparekraf mewajibkan para pengunjung untuk tetap menjaga 
jarak, memakai masker, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan saat berada di tempat wisata. 
Kemunculan varian baru Omicron ini dikhawatirkan memicu lonjakan kasus infeksi Covid-19, yang 
tentunya juga berdampak terhadap pemulihan pariwisata dan kebangkitan ekonomi Tanah Air. 
Imbauan Menparekraf ini,  menjadi salah satu yang diulas Redaksi Travel Club untuk edisi Juli 2022.
Ulasan lainnya, Redaksi mengangkat tentang  Munas ke-II Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) 
2022. Dalam munas tersebut, nama Hariyadi Sukamdani terpilih sebagai Ketua Umum DPP GIPI 
periode 2022-2027 secara aklamasi. Semoga beliau dapat membawa GIPI jauh lebih baik lagi 
dan membantu Pemerintah memulihkan sektor pariwisata.

Untuk Cover Story, Redaksi mengangkat terpilihnya Africo Dwi Saputra dari Bengkulu  sebagai  
Putra Pariwisata Nusantara 2022 dan Celia Ivanca Alexandra dari Jawa Timur sebagai  Putri 
Pariwisata Nusantara 2022. Mereka berdua menyatakan kesiapannya untuk mengembalikan 
kejayaan pariwisata Indonesia yang sempat redup karena pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, redaksi masih menyimpan banyak lagi ulasan menarik lainnya yang patut untuk 
dibaca. Saya ucapkan terima kasih kepada pembaca setia majalah Travel Club, semoga majalah 
Travel Club dapat menjadi rujukan informasi bagi anda yang senang berwisata. Salam sehat dan 
tetap semangat.
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Digelar Secara Online dan Offline

Yayasan EL JOHN Indonesia sukses 
menyelenggarakan pemilihan Putra 
Putri Pariwisata Indonesia 2022. Tahun 
ini, tema yang diangkat yakni “Recover 
Together Recover Stronger” . Tema 
tersebut dipilih,  sebagai bentuk dukungan 
Yayasan EL JOHN Indonesia terhadap 
penyelenggaraan Presidensi G20,  yang 
puncak acaranya akan dihelat pada akhir 
tahun ini di Bali.

Pemilihan Putra Putri Pariwisata 
Nusantara 2022 diikuti oleh 35 
peserta mewakili daerahnya. Untuk 
penyelenggaranya kontesnya, kali ini  
berbeda dengan dua tahun sebelumnya. 
Pada tahun 2020 dan 2021, pemilihan 
digelar secara virtual,  baik karantina 
maupun grand final. Hal itu dilakukan, 
karena masih naik turunnya  kasus Covid-19 
dan juga sebagai bentuk kepatuhan 

terhadap kebijakan Pemerintah yang 
saat itu sedang membatasi  dengan 
ketat aktivitas masyarakat.

Untuk tahun 2022 ini,  rangkaian 
kegiatan pemilihan dipadukan secara 
virtual dan offline. Untuk karantina 
selama sepekan dilakukan menggunakan 
teknologi zoom, setelah itu  dilanjutkan 
dengan karantina selama empat hari 
dengan konsep tatap muka.

Pada karantina melalui teknologi 
zoom ini, para finalis lebih banyak 
mendapatkan pembekalan  dari 
narasumber berkompeten di bidangnya. 
Materi yang dipaparkan para narasumber 
sangat bermanfaat bagi Finalis sebagai 
bekal menuju grand final

Setelah menjalani karantina virtual, 
para  finalis diberi waktu istirahat selama 
satu minggu untuk mempersiapkan 
diri datang ke Jakarta guna  menjalani 
karantina tatap muka, yang dilangsungkan 

di Merlynn Park Hotel Jakarta.  Di karantina 
offline ini, para finalis juga kembali 
mendapat pembekalan dan menjalani 
serangkaian kegiatan lainnya seperti 
latihan koreografer, interview dengan 
dewan juri dan tes psikotes.

Karantina tatap muka disambut 
gembira para finalis. Mereka sangat 
senang dapat bertemu dan saling 
berkenalan,  baik sesama finalis maupun 
panitia penyelenggara dan pastinya 
rasa gembira itu datang karena dapat 
bertemu orang yang menjadi inspirasi 
yakni Founder dan Ketua Umum Yayasan 
EL JOHN Indonesia Martinus Johnnie 
Sugiarto.

Persiapan pun dilakukan para finalis 
selama empat hari menjalani karantina 
tatap muka agar dapat tampil prima 
saat menjalani malam Grand Final pada  
tanggal 11 Juni 2022. Puncak pemilihan 
Putra Putri Pariwisata Nusantara 2022 ini, 
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digelar dengan meriah dengan balutan 
desain panggung yang menarik dan tata 
cahaya yang gemerlap dan diisi oleh 
penampilan finalis dengan menggunakan 
national costume maupun evening 
gown ditambah hiburan dari penyanyi 
profesional.

Metode pemilihan di grand final, 
dilakukan dengan dua tahapan yakni lolos 
di 10 besar, lima besar dan pengumuman 
pemenang. Para finalis yang lolos telah 
berdasarkan penilaian dewan juri yang 
dilakukan sejak karantina.

Ada lima dewan juri yang menilai 
penampilan  dan wawasan finalis yakni 
Prof. Azril Azahari, Phd (Ketua Ikatan 
Cendekiawan Pariwisata Indonesia), 
kemudian untuk anggota Dra.Esthy Reko 
Astuty, M.Si (Civil Servant, (Retired) 
Ministry Of Tourism Indonesia), Jamil 
Musanif (Ketua Kopi Lovers Indonesia), 
Musalamah, SP. M.Si (Peneliti Taman 
Agrowisata Balai Penelitian Taman Hias, 
Kementerian Pertanian RI) dan Wildah 
Djamaludin, M.Si, Penggerak Swadaya 
Masyarakat Ahli Madya Badan Narkotika 
Nasional RI. Untuk juri kehormatan yakni 
Martinus Johnnie Sugiarto (Founder dan 
Ketua Umum Yayasan El John Indonesia).

Mereka yang mendapatkan nilai 
terbaik dari dewan juri berhak lolos 
ke 10 besar. Penilaian dari dewan juri  
dilakukan sejak masa karantina, baik 
karantina virtual maupun tatap muka.

Kemudian di 10 besar, finalis diminta 
untuk menyampaikan tourism statement. 
Setelah itu, jumlah finalis dikerucutkan 
menjadi lima besar.  Di lima besar ini, para 
finalis menjalani sesi tanya jawab dari 
dewan juri. Sesi tanya jawab  menjadi salah 
satu acuan dewan juri dalam menentukan 
pemenang.

Alhasil terpilih lah, dua finalis yang 
pantas mendapatkan gelar tertinggi 
di kontes ini, yakni Africo Dwi Saputra 
dari Bengkulu yang meraih gelar Putra 
Pariwisata Nusantara 2022 dan Celia 
Ivanca Alexandra dari Jawa Timur 
yang menerima gelar Putri Pariwisata 
Nusantara 2022. Keduanya terpilih karena 
mengantongi nilai tertinggi dari dewan 
juri. Untuk Africo mendapatkan nilai 777 
sedangkan Celia meraih nilai 772.

foto : Martinus Johnnie Sugiarto

foto : Prof. Azril Azahari, Phd

foto : Dra.Esthy Reko Astuty, M.Si



 Selain Africo dan Celia ada  ada finalis 
lainnya mendapatkan gelar di lima besar, 
yakni:

• Putra Putri Generasi Pesona Indonesia 2022:  
Meigail Andrew (DKI Jakarta) dan Rizkha 
Dwimarsyam Margono  (NTT)

• Putra Putri Kopi Indonesia 2022: Yudha 
Ariyanto (Jawa Tengah) dan Chelia Dema 
Saputri (Bengkulu)

• Putra Putri Agrowisata Indonesia 2022: 
Moh Ainur Roziqiin (Lampung) dan Velisya 
Sonya Emilia (Sumatera Barat)

• Putra Putri Narkoba Indonesia 2022: 
Muhammad Isroi Rizky (NTB) dan Gelis 
Purnama Listy  (NTB)

Africo dan Celia mengucapkan rasa syukur 
atas capaian yang diraihnya. Keduanya tidak 
menyangka namanya diumumkan sebagai 
peraih gelar Putra Pariwisata Nusantara 2022. 
Tidak ada target menang yang dipasang 
Africo maupun Celia, hanya memaksimalkan 
penampilan dan kemampuannya mengikuti 
kontes ini.

Kepada tim liputan EL JOHN Magz, Celia 
mengatakan gelar yang diraihnya ini,  bukan 
karena  kerja sendiri namun ada pihak lain 
membantunya, khususnya kedua orang tua Celia.

“Kalau orang yang berpengaruh dibalik 
keberhasilan Celia saat ini,  pastinya orang 
tua Celia, lalu  Tuhan Juga, karena Celia selalu 
berdoa kepada Tuhan,  selalu bersiap untuk 
Ikhlas.  Jadi di malam hari sebelum Celia ke 
final, Celia  berusaha untuk menguatkan mental 
kalah,  sehingga ketika misalnya Celia  tidak 
terpilih menjadi putri pariwisata Nusantara, 
Celia  bisa siap kalah dan juga ikhlas atau 
legowo,” kata gadis cantik asal Banyuwangi ini.

“Kemudian juga ada ada orang-orang 
dibelakang dan disamping Celia,  yang sudah 
berjuang bersama dengan Celia sampai di sini, 
mulai dari sponsorship, yang menyediakan 
video-video Celia dan sebagainya, maupun  
yang mensupport Celia pun secara mental 
dan juga pengetahuan pengetahuan sehingga 
Celia  bisa tampil di panggung semaksimal 
mungkin,” sambung Celia.

Celia memberikan kemenangan ini 
untuk Jawa Timur sebagai provinsi yang 

SIAP BERKONTRIBUSI UNTUK 
KEBANGKITAN PAREKRAF

foto : Dewan Juri Putra Putri Pariwisata Nusantara 2022

foto : Top 5 Putra Putri Pariwisata Nusantara 2022

foto : Top 5 Putra Putri Pariwisata Nusantara 2022
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mewakilinya dan Banyuwangi sebagai 
daerah kelahirannya. Tak lupa, Celia 
mengucapkan terima kasih kepada 
Yayasan EL JOHN Indonesia yang telah 
memberikan kesempatan dan kepercayaan 
mengemban tugas sebagai Putri 
Pariwisata  Nusantara 2022. Selain meraih 
gelar Putri Pariwisata Nusantara 2022, 
Celia juga mendapatkan penghargaan 
Best Evening Gown dan Best Presentation.

Celia akan menjalankan kepercayaan 
tersebut dengan sebaik-baiknya dan 
Celia juga  bangga dapat bergabung 
bersama keluarga besar Yayasan EL 
JOHN Indonesia.

Dengan gelar ini, Celia siap 
berkontribusi lebih besar untuk 
kebangkitan sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif . Kontribusi yang dilakukan 
Celia yakni dengan berkolaborasi dengan 
pihak terkait seperti Kementerian 
Pariwisata dan EKonomi Kreatif, 
Kementerian lain dan Lembaga yang 
terkait dengans sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif, Stakeholder pariwisata 
dan Yayasan EL JOHN Indonesia

“Ini  merupakan mimpi Celia untuk 
bergabung bersama dengan yayasan 
EL JOHN, Celia ketahui bahwa Yayasan 
EL JOHN adalah yayasan yang sangat 
sangat-sangat memberikan wadah untuk 
untuk anak muda untuk berkembang 
di Yayasan EL JOHN dan Celia ingin 

berkontribusi bersama dengan Yayasan EL 
JOHN  kedepannya untuk meningkatkan 
sektor pariwisata di Indonesia,” ungkap 
mahasiswi UNTAG Banyuwangi ini.

Pernyataan yang tidak jauh berbeda 
juga disampaikan Africo saat diwawancarai 
tim liputan EL JOHN Magz. Africo juga 
menyampaikan rasa terima kasihnya 
kepada orang-orang yang mendukung 
perjalanannya di kontes ini. Dukungan 
dan doa dari kedua orang tua menjadi 
doa sangat dibutuhkan Africo agar dapat 
kemudahan dalam menjalani segala 
rangkaian yang digelar di kontes ini. Oleh 

karena itu, orang pertama yang diucapkan 
terima kasih oleh Africo adalah orang 
tua, kemudian para pendukung Africo 
lainnya seperti teman maupun sponsor.

Untuk meraih gelar tersebut, Africo 
melakukan persiapan seperti mental 
dan wawasan. Untuk wawasan, Africo 
mempelajari kembali materi pembekalan 
yang didapat.

“Selanjutnya materi selama karantina 
online, kami ulas kembali dipelajari kembali 
karena ini sangat penting sekali untuk 
di Grand Final nanti dan materi-materi 
tersebut juga dapat menambah wawasan 
saya, sehingga dapat menjadi bekal di 
Grand Final nanti,” kata News Anchor 
dan presenter di TVRI Bengkulu ini.

Dan yang tidak boleh dilupakan 
oleh Africo  adalah ucapan terima kasih 
kepada Yayasan EL JOHN Indonesia yang 
telah menyelenggarakan kontes ini dan 
memberikan kesempatan bagi Africo 
untuk menjalankan tugasnya sebagai 
Putra Pariwisata Nusantara 2022 selama 
satu tahun kedepan.

“Terima kasih untuk Yayasan EL JOHN 
Indonesia karena sudah memberikan 
kesempatan untuk saya bisa menjadi 
brand Ambassador ya dari Putra 
pariwisata Nusantara 2022 Semoga 
saya dapat menjalankan amanah  atau 
diberikan  dan tanggung jawab ini.  Dan 
juga bisa membantu kinerja dari  Yayasan 
EL Indonesia serta semoga  saya bisa 
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PESAN DARI KETUA UMUM YAYASAN 
EL JOHN INDONESIA

mengembangkan pariwisata bekerja 
sama dan berkolaborasi dengan instansi 
maupun pemerintah,” ujar Africo.

Africo siap mendukung perhelatan 
G20 yang akan berlangsung akhir tahun 
ini, Africo  mengajak generasi muda  ikut 
mendukung event akbar ini,  yang dapat 
memberikan dampak positif terhadap 
semua sektor, termasuk pariwisata dan 
ekonomi kreatif. Salah satu dukungan dari 
generasi muda untuk pelaksanaan G20 ini, 
salah satunya dengan mempromosikan 
destinasi wisata dengan menggunakan 
media social.

 “Dengan adanya G20 ini, saya 
Putra Pariwisata Nusantara 2022 akan 
berkontribusi dan tentunya kita sebagai 
pemuda bisa memanfaatkan media sosial 
untuk  mempromosikan Pariwisata. Saya 
yakin  G20 ini sangat berdampak positif 
kepada Pariwisata nasional untuk ekonomi 
kreatifnya dan menambah lapangan 
pekerjaan,” ungkap Africo.

Founder dan Ketua Umum Yayasan EL 
JOHN Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto 
mengucapkan selamat kepada finalis yang 
meraih gelar di kontes ini dan berharap 
Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2022 
tetap memiliki semangat   membantu 
pemerintah untuk mempromosikan 
pariwisata dan ekonomi kreatif dalam 
momentum emas penyelenggaraan 
G20 di Indonesia. Semangat tersebut,   
sesuai dengan tema

Martinus Johnnie Sugiarto berharap 
para finalis dapat memberikan kontribusi 
yang nyata terhadap sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif, minimal untuk 
daerahnya. Kontribusi generasi muda 
untuk membangkitkan kembali 
perekonomian sangat dibutuhkan karena 
memiliki gagasan dan ide yang cemerlang.

“Para finalis semuanya sudah menang 
dan saling mengenal bahkan menjadi 
keluarga kedua.Orang dari sumatra 
Utara kenal dengan orang dari Papua, 
orang dari Sulawesi kenal dengan orang 

sumatra. Semuanya berkumpul di dalam 
satu yang namanya rumah besar EL 
JOHN Pageant. Rumah besar ini tentu 
baru bermanfaat kalau orangnya kreatif. 
Nah saya berharap para alumni Putra 
Putri Pariwisata Nusantara 2022, bisa 
menghidupkan, bisa membuat suasana 
itu menjadi sebuah kegiatan agar peranan 
aktif Putra Putri Pariwisata Nusantara 
2022 bisa memberikan kontribusi nyata 
baik di tingkat daerah maupun di tingkat 
nasional,” ujar Martinus Johnnie Sugiarto.

CEO EL JOHN Media ini juga berharap,  

para finalis untuk tidak putus dalam 
mempromosikan pariwisata melalui 
media sosial. Generasi muda adalah 
generasi yang melek akan teknologi 
digital sehingga dapat melahirkan konten-
konten yang menarik untuk meyakinkan 
wisatawan datang ke sebuah destinasi 
di Indonesia, baik wisatawan nusantara 
maupun wisatawan mancanegara.

“Harapan saya mereka generasi muda 
yang sangat dekat dengan dunia digital, 
dunia sosmed, harapan saya mereka 
lebih banyak mempromosikan daerah-

Celia (Putri Pariwisata Nusantara 2022)Africo (Putra Pariwisata Nusantara 2022)

Africo Dwi Saputra (Putra Pariwisata Nusantara 2022), Celia Ivanca Alexandra (Putri Pariwisata Nusantara 2022)
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daerahnya agar daerah-daerahnya 
lebih diketahui oleh masyarakat luas 
se-Indonesia. Jadi misalnya orang yang 
biasanya belum ke NTT, tertarik membuat 
program untuk akhir tahun ini mau ke 
NTT. Ada yang belum ke Danau Toba 
mungkin berharap kalau dia akan ke Danau 
Toba. Saya pikir hal-hal seperti ini harus 
didorong oleh semua pihak termasuk 
dari Yayasan EL JOHN Indonesia,” tutur 
Martinus Johnnie Sugiarto.

Penyelenggara pemilihan Putra Putri 
Pariwisata Nusantara 2022 ini, mendapat 
apresiasi dari dewan juri. Para dewan juri 
memuji komitmen yang tidak pernah 
putus dari Yayasan EL JOHN Indonesia 
dalam membina generasi muda melalui 
kontes-kontes pageant.

Ketua Dewan Juri Prof. Azril Azahari, 
Phd menilai  kontes pageant  di sektor 
Pariwisata ini, merupakan salah satu 
bentuk kontribusi Yayasan EL JOHN 
Indonesia dalam membantu pemerintah 
membangkitkan Kembali Pariwisata 
yang sempat terpuruk akibat pandemi 
Covid-19.

Prof. Azril berharap kontes tersebut, 
dapat terus dipertahankan oleh Yayasan 
EL JOHN karena dapat membantu 
generasi muda dalam mengembangkan 
wawasan, bakat dan kemampuannya. 
Untuk generasi muda juga diminta 
memanfaatkan kesempatan yang 
diberikan Yayasan EL JOHN Indonesia 
dengan sebaik-baiknya.

“Ini satu hal yang bagus untuk 
membangkitkan Kembali Pariwisata di 
Indonesia, jadi yang selama ini pandemic 
dan sekarang mulai ada pengendoran 
sedikit nah dilakukan lah Pemilihan 
Putra Putri Pariwisata Nusantara 
yang berpasangan, kata Ketua Ikatan 
Cendekiawan Pariwisata Indonesia ini.

“Dan pemilihannya ini, banyak sekali 

APRESIASI DARI DEWAN JURI
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kategori yang kita kembangkan ada coba 
kita nilai gitu pada masing-masing daerah 
dan ini sebenarnya bagusnya adalah 
dari Provinsi dulu dapat pasangan dari 
Provinsi baru di adu lagi untuk tingkat 
nasional, nah itu lebih keren, tapi ini saja 
sudah cukup bagus karena merupakan 
lanjutan,” tambahnya.

Prof. Azril berharap para finalis baik 
yang menang dan belum beruntung 
untuk tetap menjadi duta Pariwisata 
yang nantinya dapat mempromosikan 
Pariwisata di daerahnya dan juga 
pariwisata nasional..

“Coba menjadi duta Pariwisata untuk 
Indonesia tapi jangan lupa juga untuk 
Provinsinya menjadi dutanya juga  nah 
ini harus dilakukan, karena  yang kita nilai 
bukan hanya Indonesia tetapi Provinsi-
provinsi juga. Jadi mulai lah menjadi 
duta  di provinsi masing-masing,” ujar 
Prof Azril,

Dewan juri lain yang memberikan 
apresiasi untuk Yayasan EL JOHN 
Indonesia datang dari salah satu anggota 
dewan juri, yakni  Dra.Esthy Reko Astuty, 
M.Si (Civil Servant, (Retired) Ministry Of 
Tourism Indonesia)

Esthy yang pernah menjabat 
sebagai Deputi Bidang Pengembangan 
Pemasaran Wisata Nusantara Kemenpar 
ini, mengatakan, sudah tidak diragukan 
lagi komitmen Yayasan EL JOHN Indonesia 
dalam menyelenggarakan kontes pageant. 
Pada dua tahun lalu disaat masih ketatnya 
aturan dari Pemerintah untuk membatasi 
aktivitas masyarakat, Yayasan EL JOHN 
Indonesia masih tetap melangsungkan 
kontes  secara virtual.

Dan untuk pemilihan Putra Pariwisata 
Nusantara 2022 patut disyukuri karena 
dapat dilaksanakan secara tatap muka 
dan berlangsung sukses. Karena itu, 
Yayasan EL JOHN Indonesia diharapkan 
kontes yang diselenggarakannya dapat 
terus dilakukan setiap tahunnya.

“Saya ingin mengapresiasi kepada 
Yayasan EL JOHN yang sudah komit 
yang sudah berapa tahun mengadakan 
Putra Putri Pariwisata Nusantara meski 
masih ada kontes beauty pageant 
lainnya. Dengan dilaksanakannya,  Putra 
Putri Pariwisata Nusantara ini, saya 
sangat mengapresiasi dan menghargai 
banget komitmen dari Yayasan EL JOHN 
mengadakan kontes ini, karena ini adalah 

salah satu upaya yang komit dari Yayasan 
EL JOHN untuk mengkaderisasi generasi-
generasi agen-agen perubahan,” kata 
Esthy.

Esthy juga memberikan apresiasi 
kepada para finalis yang begitu semangat 
mengikuti serangkaian kegiatan pada 
kontes ini, meski masih ada kekurangan 
yang harus diperbaiki finalis seperti 
tentang kemampuan dalam public 
speaking dan pengetahuan tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan Pariwisata. 

“Dari semua itu, saya sangat 
menghargai dan mengucapkan 
selamat kepada adik-adik yang sudah 
berpartisipasi dan komit untuk mengikuti 
kegiatan ini dan diharapkan dengan 
terpilihnya bisa terus membantu 
bersama-sama berkolaborasi memulihkan 
Pariwisata dan ekonomi kreatif,” ungkap 
Esthy.
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Padatnya Kunjungan wisatawan 
yang datang ke Taman Nasional Komodo 
di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat 
(NTB) kini  menjadi perhatian Pemerintah. 
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan  
jumlah kedatangan wisatawan terus 
meningkat,  rentan waktu 2017 hingga 2019 
atau  sebelum pandemi dan didominasi 
oleh wisatawan mancanegara (wisman). 
Tak berhenti di situ,saat pelonggaran PPKM  
seperti sekarang ini,  lonjakan kunjungan 
wisatawan masih terjadi yang kebanyakan 
diisi oleh  wisatawan nusantara (wisnus).

Pemerintah melihat,  dengan terus 
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 
dapat berpotensi mengganggu habitat 
komodo dan juga keanekaragaman hayati 
yang ada di Taman Nasional Pulau Komodo 
maupun wilayah sekitarnya.  

Direktorat Jenderal Konservasi 
Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK 
melalui Balai Taman Nasional Komodo 
(BTNK) bersama Pemerintah Provinsi  NTT 
telah melakukan kajian untuk merumuskan 

WISATAWAN KE TAMAN 
NASIONAL KOMODO DIBATASI 
UNTUK JAGA KELESTARIAN SATWA KOMODO

kebijakan yang dapat melindungi habitat 
Komodo biodiversitas lainnya. Kajian ini 
dilaksanakan oleh tim tenaga ahli yang 
diketuai oleh Dr. Irman Firmansyah, S.Hut., 
M.Si. (System Dynamics Center/IPB) dengan 
Komite Pengarah yaitu Prof. Drs. Jatna 
Supriatna, Ph.D. (Guru Besar Departemen 

Biologi FMIPA Universitas Indonesia).
Sesuai perhitungan dan rekomen-

dasi yang diperoleh dari hasil kajian, maka 
diperlukan pembatasan jumlah wisatawan 
kurang lebih 200.000 orang per tahun 
dengan sistem manajemen kunjungan yang 
terintegrasi berbasis reservasi online akan 
mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2022. 
Selanjutnya, kompensasi biaya konservasi 
sebagai upaya penguatan fungsi sebesar 
Rp3.750.000 per orang per tahun yang 
akan diterapkan secara kolektif tersistem 
(Rp 15,000,000 per 4 orang per tahun).

Hasil kajian tersebut,  pada 27 Juni 
2022,  dipaparkan kepada publik, melalui 
acara jumpa pers yang dilangsungkan 
di kantor KLHK, Jakarta. Tampil sebagai 
narasumber yakni  Wakil Menteri Lingkun-
gan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, 
Wakil Gubernur Provinsi NTT Josef Nae Soi, 
Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita 
Awang, Ketua  Tim Kajian Daya Dukung 
Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem 
Dr. Irman Firmansyah dan Koordinator 
Pelaksana Program Penguatan Fungsi di 
Taman Nasional Komodo Carolina Noge.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Alue Dohong mendukung 
hasil kajian tersebut. Menurutnya, tata 
kelola Taman Nasional Komodo sudah 
seharusnya menerapkan konsep pariwisata 
berkelanjutan yang  dapat memberikan 
dampak positif bagi lingkungan maupun 
habitatnya.
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“Kita bayangkan kalau Komodonya 
musnah karena over kapasitas, kemudian 
hutannya tidak ada lagi, kemudian pangan-
nya hilang, nanti siapa yang akan tertarik 
datang ke situ. Karena itu,  sebenarnya 
konsep pengembangan pariwisata itu 
lebih kepada konsep-konsep yang sus-
tainable, yang tidak hanya tujuannya untuk 
memuaskan hasrat manusia yang sifatnya 
antroposentris, tetapi kita pertimbangkan 
juga aspek-aspek lainnya seperti biosentris 
dan  ekosentris di Taman Nasional Komo-
do,” kata Alue.

Hal senada juga disampaikan Wakil 
Gubernur Provinsi NTT Josef Nae Soi. 
Orang nomor dua di NTT itu menegaskan 
kolaborasi adalah solusi yang tepat untuk 

mengembangkan pariwisata Taman Na-
sional Komodo serta menjaga kelestarian 
ekosistemnya.

“Mari kita melakukan kolaborasi, 
mari kita berkoordinasi, mari kita saling 
interaksi dengan relasi baik Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Daerah, para akademisi, saya menggu-
nakan istilah pentahelix untuk mencapai 
tujuan yang sangat luar biasa di Taman 
Nasional Komodo ini, sebesar-besarnya 
untuk kepentingan manusia, hukum ter-
tinggi adalah kesejahteran masyarakat,”  
ujar Josef.

Sementara itu,  Kepala Balai Taman 
Nasional Komodo Lukita Awang meminta 
wisatawan yang datang ke Taman Nasional 

Komodo dan wilayah sekitarnya  untuk 
mentaati aturan yang berlaku, jangan sampai 
tindakan yang yang dilakukan wisatawan 
dapat berdampak negatif pada kehidupan 
Komodo maupun satwa lainnya.

“Yang tidak boleh dilakukan oleh 
wisatawan adalah, jangan membuat api 
seperti barbeque atau apa pun karena 
berpotensi dapat menyebabkan kebakaran, 
pastikan harus sehat, ini kawasan konser-
vasi, anda harus benar-benar sehat kalau 
datang, selanjutnya tidak boleh memberikan 
makan kepada spesies apapun di Taman 
Nasional Komodo. Yang terakhir jangan 
mengambil apapun di Taman Nasional 
Komodo, kecuali foto atau gambar dan 
jangan meninggalkan sampah,” tutur Lukita.

Apa yang disampaikan Lukita 
diperkuat oleh Koordinator Pelaksana 
Program Penguatan Fungsi di Taman 
Nasional Komodo Carolina Noge. Caroline 
berharap kesadaran wisatawan k tidak 
hanya sebatas berwisata namun juga 
dapat ikut melindungi keberadaan satwa 
yang terdapat di Taman Nasional Komodo.

“Kami berharap Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan se-
bagai pemegang kewenangan di Taman 
Nasional Komodo bersama-sama dengan 
Pemerintah Provinsi NTT bisa menciptakan 
Taman Nasional Komodo ini, sebagai 
kawasan konservasi yang tentu saja tetap 
memiliki daya tarik pariwisata, dimana 
wisatawan yang datang nantinya mer-
upakan wisatawan yang sadar berwisata 
bahwa berbagai macam kegiatan jangan 
mengambil apapun dan jangan mening-
galkan apapun,” ujar Caroline. (Sigit)

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

SCAN ME

www.eljohn.tv
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Gabungan Industri Pariwisata In-
donesia (GIPI) resmi memiliki nahkoda 
baru.  Ia adalah Hariyadi Sukamdani yang 
terpilih sebagai Ketua Umum DPP GIPI 
periode 2022-2027. melalui Musyawarah 
Nasional (Munas) II GIPI Tahun 2022  yang 
dilangsungkan di Hotel Grand Mercure 
Harmoni, Jakarta, pada Kamis petang 
(30/06/2022).

Terpilihnya Haryadi, dilakukan secara 
aklamasi,  karena tidak ada lagi yang 
mengajukan sebagai bakal calon Ketua 
Umum  DPD GIPI yang memenuhi per-
syaratan. Kebanyakan peserta Munas 
yang hadir menyetujui terpilihnya Haryadi 
untuk memimpin GIPI selama lima tahun 
mendatang.

Setelah terpilih, pimpinan sidang 
membacakan SK Penetapan Hariyadi 
sebagai Ketua Umum DPP GIPI periode 
2022-2027.  Pembacaan SK ini disambut 
Hariyadi dengan memohon doa restu 

TERPILIH SEBAGAI KETUM DPP GIPI PERIODE 2022-2027, 
HARIYADI SUKAMDANI AKAN JADIKAN 
PARIWISATA INDONESIA TERDEPAN DI ASEAN

kepada peserta munas atas tugas yang 
diembannya ini.

“Bismillahirrahmanirrahim, dengan 

nama Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Hariyadi 
Sukamdani menerima amanah dari Munas 
kedua GIPI sebagai Ketua Umum. Insya 



kami mengusung visi ini agar kita dapat 
mengalahkan Thailand. Ini adalah tekad 
kita bersama,” ujar Hariyadi

Sementara itu, untuk misi yang dijalani 
yakni Konsolidasi seluruh stakeholder 
pariwisata nasional,  mendorong regulasi 
yang kondusif untuk sektor Pariwisata, 
mendorong pertumbuhan investasi sektor 
pariwisata, meningkatkan kualitas SDM dan 
perluasan lapangan kerja serta perluasan 
jaringan internasional

Misi tersebut dijabarkan oleh Hariyadi 
sebagai  rencana strategis ke depan yang 
diberi nama Panca Dharma DPP GIPI periode 
2022-2027. Rencana strategis itu yakni:
1. Konsolidasi Stakeholder Pariwisata 

Nasional
2.  Mendorong regulasi yang kondusif 

untuk sektor pariwisata
3. Meningkatkan Kualitas SDM dan per-

luasan lapangan kerja
4. Mendorong pertumbuhan investasi 

pariwisata
5. Perluasan jaringan internasional.
 

Seperti diketahui sepak terjang Hari-
yadi di organisasi tidak diragukan lagi. 
Ia sudah lama berkecimpung di dunia 
organisasi seperti Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo) dan Perhimpunan 
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Di 
dua organisasi tersebut Heryadi tercatat 
sebagai Ketua Umumnya.

Sementara itu untuk karir, Hariyadi 
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Allah, saya mohon doanya bapak ibu seka-
lian, semoga saya dan kepengurusan yang 
akan datang dapat diberi kekuatan untuk 
mengemban amanah ini, sebaik-baiknya 
untuk kemajuan Indonesia dan tentunya 
sektor pariwisata,” kata Hariyadi

Setelah memohon doa restu, Hariyadi 
menerima bendera pataka dari Didien 
Junaedi ketua DPP GIPI priode 2016-2021 
menyerahkan pataka GIPI kepada Hariyadi 
sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi 
DPP GIPI yang baru untuk masa priode 
2022-2027.  Penyerahan  bendera Pataka 
sebagai simbol dilanjutkannya jabatan 
Ketua Umum DPD GIPI oleh Hariyadi.

Pada kesempatan ini, Hariyadi men-
yampaikan visi dan misi yang diusungnya. 
Untuk visi, GIPI akan mengoptimalkan 
perannya untuk  menjadikan sektor pari-
wisata Indonesia menjadi sektor unggu-
lan pendorong pertumbuhan ekonomi 
Nasional dan menjadi yang terdepan di 
Kawasan ASEAN

“Menurut pandangan kami, ini adalah 
visi yang kita bangun bersama. Negara 
kita adalah negara yang besar. Negara 
dengan penduduk nomor empat terban-
yak di dunia.Negara yang mempunyai 
garis pantai terpanjang nomor dua di 
dunia setelah Kanada. Negara yang paling 
banyak mempunya latar belakang budaya 
yang sangat luar biasa. Kalau kita kalah 
dengan Thailand, kalah dengan Malaysia 
itu yang salah adalah kita. Karena itu, 

antara lain menjabat sebagai Presiden 
Direktur PT. Hotel Sahid Jaya International 
Tbk dan Vice President Sahid Group.

Pada Munas kedua ini juga dilantik 
kepengurusan GIPI periode 2022-2027. 
Pelantikan dilakukan oleh Menteri Pari-
wisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 
Sandiaga Uno dengan membacakan SK 
Pelantikan.

Menparekraf mengucapkan selamat 
atas terpilihnya Ketua Umum DPP GIPI dan 
terbentuknya kepengurusan GIPI yang baru 
dan diharapkan kepengurusan ini dapat 
membantu Pemerintah memulihkan kembali 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kemenparekraf bersama GIPI,  In-
syaallah akan melakukan langkah-langkah 
pemulihan kita akan inovasi, adaptasi 
dan kolaborasi dan bersama untuk 3G. 
Yang pertama gecep yaitu g gerak cepat, 
yang  kedua geber gerak bersama dan 
yang  ketiga gaspol garap semua potensi 
termasuk potensi online untuk ciptakan 
program-program untuk memulihkan 
pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata 
Menparekraf.

Menparekraf juga berharap GIPI dapat 
memberi masukan untuk revisi Undang-un-
dang nomor 10 tentang kepariwisataan. 
“Tahun depan ditargetkan untuk melakukan 
revisi undang-undang Nomor 10 Tahun 
2009,  berarti kita perlu mitra kerja,  kita 
perlu Mitra konsultasi dan kita perlu ada 
komunikasi antara para anggota asosiasi 
GIPI pusat maupun GIPI daerah. Saya 
berharap Mas Hariyadi dapat merangkul 
semua asosiasinya harus merangkul untuk 
dapat memberikan masukan disaat revisi 
dilakukan,” ungkap Menparekraf. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara au-
dio visual melalui QR Code berikut ini :

SCAN ME

www.eljohn.tv
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Rubrik ini pernah menghantarkan penulis Travel Club memenangkan
Juara I Anugerah Pewarta Wisata Indonesia 2015

Juara II Anugerah Pesona Bahari 2016, Piala Menteri Pariwisata RI

Menurut konsepnya, geopark merupakan suatu kawasan yang memiliki 
unsur geologi terkemuka, di mana masyarakat setempat juga berperan serta 

melindungi warisan alam tersebut. Bahkan UNESCO sendiri memberikan 
penghargaan khusus bagi beberapa geopark terbaik di seluruh dunia dengan 

gelar UNESCO Global Geopark.
Di antara banyaknya geopark yang terdapat di Indonesia, salah satunya bisa 
Anda temukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Geopark ini dikenal 

dengan nama Geopark Merangin, yang mana cukup populer di kalangan 
wisatawan lokal karena menyimpan daya tarik yaitu berupa fosil flora yang 
berusia lebih dari 300 juta tahun. Bahkan Geopark Merangin diperkirakan 
memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark di negara lain, seperti 

China dan Amerika.

GEOPARK 
MERANGIN

Situs Warisan Dunia di Provinsi Jambi

Sumber Foto :   goodnewsfromindonesia.id
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Keberadaan Geopark Merangin 
ini memang masih termasuk dalam 
Kawasan Taman Nasional Kerinci 
Seblat, hal ini karena daerah Kabupaten 
Merangin berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. 
Sehingga ketika Anda berkunjung 
ke Geopark Merangin, Anda akan 
merasakan suasana sejuk serta asri 
karena hutannya masih terjaga dengan 
baik.

Meskipun memang belum dikelola 
secara maksimal, namun ketika Anda 
datang ke kawasan Geopark Merangin 
ini, Anda tetap akan dibuat takjub 
dengan pemandangan fosil-fosil tua 
yang tersebar di sepanjang aliran 
Sungai Batang Merangin dan Sungai 
Mengkarang yang terdapat di sana.

Saat ini, Geopark Merangin dijadikan 
sebagai kawasan konservasi serta 
edukasi dan sekaligus juga menjadi 
ikon wisata dari Kabupaten Merangin. 
Di antaar beberapa fosil yang terdapat 
di Geopark Merangin yaitu fosil daun, 
fosil kayu, fosil akar, fosil hewan dan 
juga fosil kerang-kerangan. Fosil-fosil 
tersebut sudah membatu dan dengan 
mudah dapat Anda jumpai di kawasan 
ini.

Penemuan fosil-fosil tersebut 

berawal dari seorang penduduk yang 
menemukan sebuah fosil berukuran 
sekitar 2,5 meter di pinggir sungai, 
pada saat sedang melakukan aktivitas 
arung jeram. Kemudian setelah pihak 
pemerintah setempat mendapat 
informasi tersebut, mulailah dilakukan 
penelitian hingga didapatkan hasil 
bahwa fosil tersebut merupakan fosil 
dari kayu yang sudah membatu.

Para peneliti berpendapat bahwa 
fosil tersebut terjadi akibat dari letusan 

gunung berapi di sekitarnya dalam 
jangka waktu 20 juta tahun lalu. 
Kemudian abu vulkanik dan letusan lava 
yang dihasilkan gunung berapi tersebut, 
membentuk proses pembekuan pada 
pohon purba, dan akhirnya tertimbun 
dalam abu vulkanik setebal 7 meter.

Hingga saat ini para peneliti masih 
terus melakukan penelitian terhadap 
fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin. 
Tidak hanya para peneliti dari dalam 
negeri saja, namun juga para pakar 
geologi ini banyak yang berasal dari 
luar negeri.

Fosil yang terdapat di Geopark 
Merangin yang secara resmi bergabung 
dalam Geopark Nasional Indonesia 
pada tanggal 23 Desember 2013 ini, 
didominasi oleh fosil kerang, fosil 
mutiara purba dan juga fosil kayu. 
Sebagian fosil tersebut dapat Anda 
jumpai di sepanjang Sungai Batang 
Merangin dan ada juga yang masih 
tertimbun di dalam tanah.

Fosil-fosil yang menjadi perhatian 
lebih dari para peneliti tentu saja 
peninggalan-peninggalan purba yang 
berusia lebih dari 300 juta tahun. Hal 
ini memberikan secercah harapan yang 
baru bagi Provinsi Jambi dan Indonesia 
pada umumnya, karena bukan tidak 
mungkin, kedepannya, hal ini bisa 
menjadikan kawasan Geopark Merangin 
sebagai tujuan wisata internasional.

Daya Tarik Geopark Merangin, Jambi
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Lokasi Geopark Merangin

Geopark Merangin tepatnya berada 
di Desa Air Batu dan Dusun Baru, Keca-
matan Pembarap, Kabupaten Merangin, 
Provinsi Jambi. Untuk mencapai Desa 
Air Batu, Anda membutuhkan waktu 
tempuh sekitar 7 jam perjalanan darat 
dari pusat Kota Jambi. Atau jika Anda 
datang dari Kota Bangko, Ibukota Ka-
bupaten Merangin, Anda hanya butuh 
menempuh jarak sekitar 35 km dengan 
waktu tempuh sekitar 30 menit menuju 
Desa Air Batu.

Sedangkan untuk sampai di lokasi 
Geopark Merangin, dari Desa Air Batu, 
Anda membutuhkan waktu sekitar 3 
jam perjalanan mengitari hutan dengan 
berjalan kaki atau trekking di sepanjang 
aliran sungai.

Selain itu terdapat juga alternatif 
kedua untuk mencapai Geopark Mer-
angin, yaitu dengan kegiatan susur 
sungai. Akses yang kedua ini memang 
terbilang jauh lebih menarik diband-
ingkan dengan hanya sekedar berjalan 
kaki. Terlebih bagi Anda yang menyukai 
kegiatan yang memacu adrenalin, alter-
natif kedua ini wajib Anda coba. Anda 
bisa melakukan kegiatan rafting atau 
arung jeram bersama teman-teman 
Anda untuk mencapai lokasi Geopark 
Merangin. Namun untuk melakukan 

kegiatan arung jeram ini, pastikan Anda 
punya cukup nyali, tenaga serta biaya 
yang tentu saja lebih mahal dibanding-
kan dengan sekedar trekking.

Bagi Anda yang datang dari luar 
Kabupaten Merangin, ada baiknya 
menggunakan jasa tour guide yang bisa 
Anda temui di Desa Air Batu. Dengan 
menggunakan jasa tour guide, tentu 
akan memberi kemudahan bagi Anda 
selama perjalanan serta Anda pun akan 
mendapat banyak infor-
masi mengenai fosil-fosil 
yang terdapat di sana.

Fasilitas dan Akomodasi 
di Geopark Merangin

Untuk fasilitas dan 
akomodasi yang tersedia 
di wisata alam Geopark 
Merangin ini, terbilang 
sudah cukup memadai. 
Meskipun tidak bisa dika-
takan mewah, namun un-
tuk keperluan transportasi 
serta penginapan, Anda 
akan dengan mudah me-
nemukannya di sana.

Untuk transportasi, 
Anda dapat menggu-

nakan bis angkutan ataupun menyewa 
mobil dari pusat Kota Jambi. Sedangkan 
untuk akomodasi dan fasilitas pengina-
pan, Anda dapat menyewa berbagai ma-
cam jenis penginapan seperti homestay 
yang disediakan oleh penduduk setem-
pat. Homestay yang disediakan oleh 
penduduk setempat memang masih 
jauh dari kata mewah, namun cukup 
nyaman dan aman untuk Anda tempati. 
Terlebih harga yang dipatok juga masih 
sangat terjangkau bagi wisatawan.

Jika Anda ingin penginapan yang 
lebih mewah dari sekedar homestay, 
Anda bisa mencari hotel yang terdapat 
di Kota Bangko, Ibukota Kabupaten Mer-
angin. Harganya pun bervariasi, namun 
terbilang masih sangat terjangkau.

Di Desa Air Batu juga sudah tersedia 
fasilitas lainnya seperti toilet, mushola, 
area parkir dan juga warung-warung 
makan yang menyediakan menu kuliner 
khas daerah setempat. 

Selain menyiapkan penginapan, 
Anda pun juga perlu memperkirakan bi-
aya yang akan Anda dikeluarkan selama 
berwisata di Geopark Merangin. Mulai 
dari sewa tour guide, sewa perahu karet 
bagi Anda yang akan melakukan kegia-
tan susur sungai, biaya makan hingga 
biaya-biaya tidak terduga lainnya yang 
perlu Anda persiapkan dengan baik.
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Menyusuri sungai serta trekking 
hingga berjam-jam, tentu bukanlah 
sebuah kegiatan yang bisa dan mau 
dilakukan oleh banyak orang. Sebagian 
wisatawan kadang juga lebih memilih 
destinasi yang tidak banyak menguras 
tenaga untuk sampai ke lokasi. Terlebih 
lokasi Geopark Merangin ini terbilang 
cukup jauh dari pemukiman penduduk. 
Mengitari hutan dan menyusuri sungai 
untuk bisa sampai ke lokasi yang dituju. 

Jika tidak ada kegiatan menarik yang 
bisa dilakukan, tentu akan menyurutkan 
minat wisatawan untuk datang, terlebih 
bagi mereka yang tidak tertarik dengan 
benda-benda peninggalan zaman pur-
ba. Namun bagi Anda yang berencana 
untuk berkunjung ke Geopark Merangin 
ini, Anda tidak perlu khawatir karena 
meskipun yang menjadi andalah utama 
destinasi ini yaitu fosil-fosil purbakala, 
namun Anda pun masih bisa melakukan 
kegiatan lainnya yang tentu saja tidak 
kalah menarik dan seru.

Pertama, Anda yang datang ber-
sama teman-teman dan orang-orang 
terdekat Anda akan merasakan serunya 
trekking bersama dalam waktu yang 
cukup lama, karena hal ini akan menam-
bah keakraban antar sesama dan selama 
perjalanan menuju lokasi yang dituju 

Kegiatan Wisata di Geopark Merangin

pun Anda bisa saling bercanda agar 
perjalanan tidak terasa melelahkan.

Atau jika Anda memilih alternatif 
kedua yaitu dengan cara susur sungai. 
Kegiatan ini pun tidak kalah seru dari 
trekking. Mengarungi sungai dengan 
arus yang cukup memacu adrenalin 
akan menjadi kegiatan yang sangat 
menyenangkan jika dilakukan bersama 
orang-orang tersayang. Terlebih di sini 
terdapat sekitar 6 jeram yang cukup 
ekstrim dan menantang. 

Dengan melakukan kegiatan arung 
jeram ini, Anda pun bisa melihat fos-
il-fosil yang masih tersebar di beberapa 
titik di bibir sungai. Selain itu, Anda juga 
dapat menjumpai beberapa air terjun 
yang tampak eksotis dan Anda bisa 
meminta kepada guide Anda untuk ber-
henti sejenak di sana sambil menikmati 
panorama keindahannya.

Sesampainya di lokasi Geopark Mer-
angin, Anda akan melihat lebih banyak 
lagi fosil-fosil yang terdapat di sana. 
Fosil-fosil ini bisa Anda lihat dengan 
jelas pada permukaan batu, karena fosil 
tersebut seolah menempel pada batu- 
batu yang ada di sana.

Tidak hanya sekedar dimanjakan 
oleh benda-benda peninggalan pur-
bakala, namun di lokasi Geopark Mer-

angin ini, Anda pun akan dihipnotis oleh 
keasrian alam dengan pepohonannya 
yang menghijau sehingga cuaca di sana 
pun menjadi lebih sejuk dan membuat 
Anda betah berlama-lama. Jauh dari 
hiruk pikuk dan polusi udara perkotaan 
sehingga lokasi ini sangat cocok un-
tuk bersantai dan me-resfresh kembali 
pikiran Anda.

Jika sudah sampai di Geopark Mer-
angin dengan segala panorama keinda-
han yang ditawarkannya, maka jangan 
lupa untuk mengabadikannya dalam 
potret kamera Anda. Momen kedatan-
gan Anda ke lokasi ini mungkin tidak 
setiap waktu bisa Anda ulangi lagi, hal 
ini karena faktor jarak dan juga akses 
yang dilalui. Jadi akan sangat disay-
angkan jika momentum tersebut tidak 
diabadaikan.

Bagi Anda pecinta fotografi, Anda 
bisa mengabadikan setiap sudut di 
lokasi Geopark Merangin ini, karena pan-
orama alamnya yang asri akan menjadi 
latar yang bagus untuk setiap foto yang 
Anda ambil. Terkadang jika Anda datang 
pada waktu yang tepat, di sini Anda juga 
bisa menemukan gerombolan kelelawar 
yang tengah migrasi dan berkembang 
biak. Hal ini juga cukup unik untuk di-
abadikan melalui lensa kamera Anda.
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PELEPAH MANUK

Kuliner khas lainnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur 
yaitu Pelepah Manuk. Pelepah Manuk ini merupakan sajian khas 
daerah Kupang yang awalnya berbahan dasar dari burung, 
namun seiring waktu, bahan dasar burung diganti dengan 
ayam yang lebih mudah didapatkan. Meski demikian, olahan 
Pelepah Manuk yang berbahan dasar dari ayam ini tetap masih 
menggunakan bumbu-bumbu dan rempah yang sama dan cita 
rasa yang dihasilkan pun juga tidak jauh berbeda. Sama-sama 
nikmat dan menggugah selera.

Meski bahan dasar yang digunakan berganti dengan ayam, 
namun nama makanan tersebut tetaplah Pelepah Manuk yang 
mana “manuk” sendiri dalam bahasa setempat berarti “burung”.

Selain berbahan dasar dari ayam (ayam kampung) ataupun 
burung, olahan Pelepah Manuk juga dilengkapi dengan bumbu 
dan rempah lainnya seperti santan kelapa, jeruk nipis yang diperas 
airnya, garam, dan minyak goreng untuk menumis. Sementara 
itu untuk bumbu halus olahan Pelepah Manuk menggunakan 
bawang putih, cabai merah besar, cabai merah keriting, kunyit 
bakar, terasi goreng, kemiri sangria dan gula pasir atau gula merah.

Perlu Anda ketahui bahwa ayam yang digunakan biasanya 
ayam utuh tanpa dipotong-potong. Namun demikian Anda 
tetap bisa mencoba membuatnya di rumah dengan ayam yang 
dipotong-potong sesuai selera.

Cara membuat Pelepah Manuk terbilang cukup mudah, 
pertama Anda harus melumuri ayam ataupun burung dengan 
air jeruk nipis dan juga garam. Lalu diamkan selama 20 menit. 
Setelah 20 menit, kemudian bakar ayam tersebut di atas bara 

arang batok hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Lalu 
angkat dan sisihkan.

Sementara itu tumis bumbu dan rempah-rempah yang 
sudah dihaluskan hingga matang dan mengeluarkan aroma 
harum. Lalu masukkan ayam yang sudah dibakar tadi, aduk rata 
hingga tercampur dengan bumbu yang sudah ditumis. Kemudian 
tuangkan santan dan masak dengan api sedang hingga semua 

bumbu meresap dan santal mengental. 
Setelah matang, angkat dan Pelepah 
Manuk siap disajikan.

Penyajian hidangan Pelepah Manuk 
bisa dipercantik dengan menambahkan 
lalapan disekelilingnya seperti timun yang 
sudah diiris cantik, daun kemangi, tomat 
dan lainnya.

Cita rasa Pelepah Manuk ini sangat 
mengesankan di lidah karena kuah 
santannya yang meresap dan melekat 
pada daging ayam yang digunakan.

Jika Anda berkesempatan berkunjung 
ke daerah Nusa Tenggara Timur, sempatkan 
waktu Anda untuk menjajal kuliner di 
sana, yang mana kuliner khas tersebut 
akan terasa lebih nikmat jika disantap 
langsung di daerah asalnya.
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JAGUNG BOSE

Terkenal sebagai salah satu provinsi penghasil jagung tertinggi 
di Indonesia, tentu saja membuat Provinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT) memiliki berbagai olahan makanan yang berbahan dasar 
dari jagung. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru terjadi saat ini, 
namun olahan makanan dari jagung ini sudah ada sejak zaman 
nenek moyang masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Bahkan di sini bisa dikatakan jagung merupakan makanan 
pokok sama seperti hal nya nasi yang sudah umum di daerah 
lainnya di Indonesia.

Untuk mengkonsumsi jagung sebagai bahan makanan 
pokok, masyarakat setempat mengolahnya dalam berbagai jenis 
menu makanan yang di antaranya yaitu Jagung Titi, Jagung 
Catemak, Jagung Goreng dan juga Jagung Bose.

Di antara semua jenis makanan yang berbahan dasar dari 
jagung, Jagung Bose merupakan salah satu makanan khas 
yang diolah dengan cara yang unik dan bisa jadi hanya ada di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur saja. Selain cara membuatnya 
yang membutuhkan keterampilan khusus, ternyata pengolahan 
Jagung Bose hingga menjadi makanan siap santap juga cukup 
menguras tenaga karena Anda harus mengupas kulit arinya 
terlebih dahulu sebelum dimasak.

Sesuai dengan nama khasnya di daerah setempat yaitu 
etu fai solur atau nasi yang ditumbuk, proses pembuatan 
Jagung Bose ini pertama-tama yaitu dengan menumbuknya 
menggunakan antan (alu) dan lesung. Proses ini bertujuan 
untuk memisahkan kulit arinya.

Kemudian untuk mengolahnya menjadi makanan, Anda 
juga harus menyiapkan bahan-bahan lainnya seperti santan, 

kacang hijau atau kacang merah, kacang tanah, garam, dan 
air secukupnya. 

Setelah semua bahan disiapkan dan kulit arinya sudah 
dibuang, Anda bisa mulai membuat Jagung Bose dengan 
waktu yang cukup singkat yaitu sekitar 30 menit saja. Pertama 
rebus kacang hijau atau kacang merah, kacang tanah hingga 
lunak atau empuk. Kemudian tambahkan jagung yang sudah 
dibersihkan dan rebus hingga airnya mendidih. Tambahkan 
santan dan garam secukupnya. Aduk merata hingga santannya 
mengental. Setelah matang, Jagung Bose atau lebih gampangnya 
kita sebut bubur jagung siap dihidangkan.

Cara menyantap Jagung Bose ini biasanya masyarakat 
setempat menambahkan campuran se’i daging ke dalam 
sajian. Selain itu ada juga yang menambahkan ikan bakar, 
sambal ikan teri, sayur buah pepaya atau bunga pepaya dan 
ditambah sedikit daun ubi.

Selain karbohidrat, sajian Jagung Bose juga memiliki 
kandungan protein yang diperoleh dari kacang-kacangan dan 
ikan teri. Kandungan vitamin dari sayuran dan tentunya memiliki 
kadar gula yang rendah. Jagung Bose boleh dikonsumsi oleh 
semua orang dari semua golongan usia dan baik untuk mereka 
yang memiliki riwayat penyakit gula.

Di era modern saat ini, Jagung Bose sudah bisa ditemukan 
dalam bentuk kemasan instan. Jagung Bose instan dibuat untuk 
mempersingkat waktu memasaknya sekaligus memudahkan 
penyajiannya. Dengan demikian, Jagung Bose dapat dengan 
mudah diperoleh sehingga siapa saja bisa menikmati sajian 
Jagung Bose khas Nusa Tenggara Timur ini.Su
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RUMPU RAMPE

Makanan khas Nusa Tenggara Timur selanjutnya dikenal dengan 
nama Rumpu Rampe. Sajian Rumpu Rampe yang berasal dari 
daerah Sumba ini, terbuat dari bunga pepaya, daun kelor, buah 
pepaya muda, daun pepaya, daun singkong, jantung pisang, 
bawang merah, bawang putih, kemiri, merica dan penyedap rasa. 

Selain bahan-bahan tersebut yang merupakan bahan dasar 
original, saat ini sudah banyak juga dari masyarakat yang 
mengembangkan kreatifitas mereka sebagai penikmat Rumpu 
Rampe dengan menambahkan bahan-bahan lainnya seperti 
kangkung, udang dan juga ikan teri.

Kata Rumpu Rampe berasal dari bahasa Flores yang berarti 
ramai, banyak, beragam atau berlimpah. Penamaan tersebut 
mengacu pada bahan pembuat Rumpu Rampe yang cukup banyak 
dan beraneka ragam yang terdiri dari berbagai jenis sayuran.

Rumpu Rampe terbilang cukup unik karena bahan-bahan 
yang digunakan terbilang sangat jarang dipakai dalam membuat 
olahan makanan, terutama bunga pepaya yang memiliki cita rasa 
pahit dan sebagian besar orang tidak menyukainya. Namun di 
daerah Nusa Tenggara Timur, rasa pahit tersebut mampu diolah 
menjadi cita rasa gurih yang khas sehingga dijamin menggoda 
selera Anda.

Salah satu cara untuk mengakali agar bunga papaya dalam sajian 
Rumpu Rampe ini tidak terasa pahit yaitu dengan menyantapnya 
bersama se’i sapi dan juga sambal laut khas Nusa Tenggara Timur.

Rumpu Rampe ini mulanya hanya merupakan hidangan 
makanan sehari-hari yang biasa dibuat di rumah setiap warga 
lokal. Namun karena keunikan rasanya, sajian Rumpu Rampe ini 
akhirnya menjadi sajian khas pada acara-acara besar seperti pesta 
pernikahan, atau pertemuan-pertemuan besar yang diadakan 
di hotel atau gedung-gedung mewah.

Cara membuat Rumpu Rampe ini cukup sederhana dan 
Anda pun bisa mencobanya di rumah. Pertama yang harus 
Anda lakukan yaitu merebus bahan-bahan utama seperti daun 
pepaya, bunga pepaya, dan daun singkong terlebih dahulu. Hal 
ini bertujuan untuk menghilangkan getah dan juga mengurangi 
rasa pahit. Aduk hingga merata namun jangan dibiarkan terlalu 
layu, kemudian tiriskan dan sisihkan. Setelah agak dingin, bahan 
utama yang sudah direbus ini kemudian dipotong kecil-kecil 
sehingga nanti akan lebih mudah ketika Anda menyantapnya.

Sementara itu bagian dalam jantung pisang juga dipotong 
kecil-kecil dan dicampur dengan garam halus, kemudian dikukus. 
Setelah selesai, semua bahan-bahan tersebut kemudian ditumis 
dengan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan seperti bawang 
merah, bawang putih dan kemiri, hingga semua bumbu meresap 
secara merata dan mengeluarkan aroma wangi. Lalu tambahkan 
garam dan merica. Setelah dirasa matang, angkat dan sajikan.
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WISATA
GORONTALO

Gorontalo atau dalam bahasa Gorontalo disebut Hulontalo, yang berasal dari kata 
Hulontalangi, merupakan nama salah satu Kerajaan di Gorontalo. Dalam catatan 
manuskrip sejarah Kesultanan Gorontalo, Kota Gorontalo yang lebih tertata dan 

memadai terbentuk secara resmi pada hari Kamis, 18 Maret 1728 atau 06 Syakban 
1140 Hijriah.

Kota Gorontalo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0–500 
meter di atas permukaan laut. Kota yang berada dalam wilayah Teluk Tomini 

(Teluk Gorontalo) ini, menempati satu lembah yang sangat luas, membentang 
dari wilayah Kabupaten Bone Bolango hingga Kabupaten Gorontalo. Oleh karena 
wilayahnya yang cukup dekat dengan garis khatulistiwa, kota Gorontalo beriklim 
hutan hujan tropis, dengan curah hujan yang cenderung sama sepanjang tahun. 

Provinsi Gorontalo juga menjadi salah satu pintu gerbang masuk ke wilayah 
Sulawesi bagian utara. Yang mana wisatawan yang ingin mendatangi Taman 
Nasional Kepulauan Togean, seringkali memilih penerbangan ke Gorontalo 

sebelum masuk ke wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Yulia Gumay
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K
ota Gorontalo merupakan kota 
terbesar serta termasuk kota tua 
yang terpadat penduduknya di 
wilayah di Sulawesi selain Kota 
Makassar dan Manado. Sehingga 

hal ini menjadikan Kota Gorontalo sebagai 
pusat ekonomi, jasa dan perdagangan, 
pendidikan, hingga Semenanjung Gorontalo 
secara umum dijadikan pusat penyebaran 
agama Islam di kawasan Indonesia Timur.

Jika Aceh terkenal dengan julukan 
Serambi Mekah, maka Gorontalo terkenal 
pula dengan julukan Serambi Madinah. 
Asal muasal mengenai julukan ini memiliki 
banyak versi, di antaranya adalah versi Buya 
Hamka, yang mana beliau menuturkan 
alasannya adalah hiruk pikuk masyarakat 
Gorontalo yang ramai beribadah, memenuhi 
masjid-masjid, dan juga lantunan ayat suci 
Al-Qur’an terdengar menggema di setiap 
pelosok masjid.

Selain itu, masyarakat Gorontalo juga 
disebut layaknya kaum Anshar (penduduk 
asli Madinah) yang begitu terbuka menerima 
Islam sebagai agama kerajaan-kerajaan di 
Gorontalo, serta begitu ramah menyambut 
para pendatang yang merantau atau hijrah 
ke Gorontalo.

Sementara itu, Gorontalo juga memiliki 
falsafah Adati hula-hula’a to Sara’a, Sara’a 
hula-hula’a to Kuru’ani yang dapat diartikan 
dengan Adat Bersendikan Syara’, dan 
Syara’ Bersendikan Kitabullah. Falsafah 
ini menjadi pandangan hidup masyarakat 

Gorontalo yang memadukan antara agama, 
adat istiadat dan alam sekitarnya. 

Wilayah Kota Gorontalo sekarang 
merupakan perubahan dari wilayah Pohala’a 
Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo 
merupakan persekutuan dari 17 Linula atau 
kelompok kerajaan kecil yang berorientasi 
pada ikatan genealogis (kekeluargaan 
atau ikatan darah) serta ikatan teritoris 
di wilayah Hulontalo (Gorontalo).

Kedudukan Kerajaan Gorontalo mulanya 
berada di Kelurahan Hulawa, yang sekarang 
bernama Kecamatan Telaga, tepatnya 
di pinggiran Sungai Bolango. Menurut 
Penelitian, pada tahun 1024 Hijriah, kota 
kerajaan ini kemudian dipindahkan ke 

Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi. 
Kemudian di masa Pemerintahan Sultan 
Botutihe kota kerajaan ini dipindahkan 
lagi ke satu lokasi yang terletak antara 
dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawao dan 
Kelurahan Limba B. Kerajaan Gorontalo 
merupakan salah satu dari lima daerah 
yang membentuk ikatan kekeluargaan 
yang disebut U Duluwo Limo Lo Pohala’a.

Pada tahun 1824 seluruh daerah 
U Duluwo Limo Lo Pohala’a berada di 
bawah kekuasaan seorang asisten Residen. 
Kemudian tahun 1889 sistem pemerintahan 
kerajaan dialihkan ke pemerintahan 
langsung yang dikenal dengan istilah 
Rechtatreeks Bestur. Pada tahun 1911 
terjadi lagi perubahan dalam struktur 
pemerintahan hingga pada tahun 1922 
wilayah Kota Gorontalo ditetapkan menjadi 
daerah Afdeling Gorontalo.

Kota Gorontalo juga menjadi tempat 
peristiwa patriotik tanggal 23 Januari 1942 
yang dipelopori oleh Nani Wartanobe. 
Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak 
kemerdekaan bangsa Indonesia dan 
memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah 
sekitar bahkan secara nasional. Pada waktu 
itu Nani Wartabone bersama dengan 
Kusno Danupoyo menggelar Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia di Gorontalo 
dengan membacakan Naskah Proklamasi 
kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. 
Tidak hanya itu, bendera merah putih pun 
berhasil dikibarkan, menandai berakhirnya 
kekuasaan penjajah Belanda di Gorontalo. 
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salah satu jenis bunga karang endemik. 
Bunga karang ini populer dengan sebutan 
Salvador Dali Sponge di kalangan penyelam 
lokal dan internasional. Nama Salvador 
Dali itu sendiri diambil dari nama pelukis 
asal Spanyol, yaitu Salvador Dali, karena 
bentuk ukiran bunga karang yang berongga 
dan berkelok, mirip dengan karyanya 
yang berjudul L’enigma del Desiderio. 
Tidak heran jika bunga karang Salvador 
Dali yang langka ini kemudian menjadi 
primadona wisata bawah laut Gorontalo, 
dan menjadi kekayaan bawah laut yang 
luar biasa di wilayah perairan segitiga 
terumbu karang dunia (coral triangle).

Taman Laut Olele ini mulai dicanangkan 
sebagai kawasan wisata sejak tahun 
2005 oleh Gubernur Gorontalo yang 
menjabat pada saat itu. Lalu pada tahun 
2006, pemerintah daerah kemudian 
menetapkan Taman Laut Olele sebagai 
Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). 

Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan biota laut 
endemik, terumbu karang serta keindahan bawah laut lainnya 
di Taman Laut Olele ini.

Pantai Olele berpasir putih dan sangat dekat dengan 
permukiman warga. Tapi jarak yang dekat tersebut tidak membuat 
perairan di sekitarnya tercemar. Airnya masih sangat bagus, 
terumbu karangnya pun masih padat dan terjaga dengan baik. 

Selain itu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun 
mancanegara di Taman Laut Olele ini ialah kehadiran Hiu Paus 
di Pantai Botu Barani (Teluk Gorontalo) yang secara geografis, 
pantai ini berada di Desa Botu Barani, Gorontalo, dan masih 
satu kawasan dengan wilayah perairan pesisir Taman Laut Olele.

Taman Laut Olele merupakan Salah satu ikon wisata di 
Gorontalo yang terkenal dengan pemandangan bawah lautnya 
yang cantik dengan terumbu karang yang berwarna-warni dan 
menakjubkan. Wisata bahari ini berada di Desa Olele, Kecamatan 
Kabila Bone, Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Untuk mencapai 
lokasi ini, Anda hanya memerlukan waktu sekitar 30-40 menit 
untuk sampai di taman laut ini. Jaraknya sekitar 20 km dari 
pusat Kota Gorontalo.

 Taman Laut Olele merupakan lokasi yang cocok untuk Anda 
pecinta snorkeling dan diving. Lebih serunya lagi di sini juga 
tersedia 2 spot snorkeling dengan dua tipe kedalaman yaitu 
dangkal dan dalam. Untuk melihat terumbu karang di kedalaman 
dangkal, Anda cukup menyelam pada kedalaman 0,5-1 meter 
dari permukaan air laut.

Selain spot snorkeling dan diving, di sini juga 
terdapat spot lainnya yang memiliki pemandangan 
tak kalah indah, seperti Jin Cave, Traffic Circle, 
Honeycomb, dan Muck Dive. Dan yang menjadi 
favorit para penyelam adalah Jin Cave atau Goa Jin.

Goa Jin ini berada sekitar 500 meter dari Desa 
Olele bagian timur. Diberi nama Goa Jin karena 
tempat ini memiliki kesamaan dengan Goa Jin 
yang ada di daratan. Goa Jin bentuknya sangat 
besar, bahkan para penyelam biasanya tidak akan 
sadar jika mereka sudah masuk ke dalam goa.

Taman Laut Olele ini sudah sangat populer di 
kalangan penyelam lokal maupun mancanegara 
karena memiliki Koral Salvador Dali yang langka 
dan satu-satunya di dunia yaitu hanya dapat 
ditemukan di Gorontalo. Coral Salvador Dali 
atau bunga karang Salvador Dali merupakan 
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Memiliki luas sekitar 1 km persegi serta menyuguhkan 
pemandangan cantik nan eksotis, Pulau Saronde juga menjadi 
salah satu destinasi wisata favorit di Provinsi Gorontalo. Berlokasi 
di Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, 
Provinsi Gorontalo, atau 400 km di sebelah barat Kota Manado, 
Pulau Saronde ini bisa Anda capai dalam waktu sekitar 40 menit 
dari Gorontalo Airport atau sekitar 120 km dari Kota Gorontalo. 

Pulau Saronde juga memiliki pasir putih yang keindahannya 
berpadu dengan air laut yang biru dan jernih. Dengan kondisi 
air laut yang tenang, sehingga Anda pun bisa melihat terumbu 
karang dari atas permukaan air.

Pulau Saronde ini sangat cocok untuk Anda yang suka 
melakukan aktivitas snorkeling, diving, surfing, memancing, 
berenang, atau sekadar datang untuk bersantai. Kehidupan 
bawah laut di Pulau Saronde yang cukup kaya ini, juga dikalim 
memiliki kesamaan dengan Taman Laut Bunaken di Manado.

Untuk masuk ke pulau yang memiliki luas sekitar 8 hektar 
ini, Anda tidak perlu membayar biaya tiket masuk. Anda 
cukup mengeluarkan uang untuk menyewa perahu dengan 
harga yang terbilang cukup terjangkau. Selain itu, Anda juga 
perlu menyiapkan uang untuk membayar sewa cottage jika 
Anda berencana untuk menginap. Atau alternatif lainnya 
bagi Anda yang ingin menginap di Pulau Saronde tanpa perlu 
mengeluarkan biaya lebih, Anda bisa memanfaatkan camping 
area untuk mendirikan tenda. Biasanya lokasi yang dipilih 
adalah di celah-celah hutan cemara yang terletak di tepi pantai. 
Selain mendirikan tenda, Anda juga bisa memasang hammock 
sembari menikmati senja di tepi pantai.

Wilayah Pulau Saronde 20% nya terdiri dari dataran pasir, 
dan sisanya yaitu berupa bukit dan hutan. Di sini Anda juga bisa 
menemukan ribuan jenis burung yang menjadikan hutan Pulau 

Saronde sebagai habitat mereka. Selain 
itu, di bagian utara Pulau Saronde ini, Anda 
juga bisa menemukan berbagai macam 
batuan kuno yang menurut ceritanya, 
bahwa bebatuan kuno tersebut timbul 
pada saat gempa bumi raksasa ribuan 
tahun yang lalu.

Selain menikmati keindahan 
pemandangan laut dan hutan Pulau 
Saronde, Anda pun akan dibuat takjub 
ketika menyaksikan sebuah festival 
bernama Festival Saronde, yang sudah 
menjadi tradisi warga setempat. Di 
Festival Saronde ini, para warga lokal 
akan mengadakan lomba adu cepat 
ketinting atau perahu bermesin diesel 
untuk mengelilingi sebuah pulau di 
sekitar Pulau Saronde. Festival Saronde 
ini biasanya digelar setiap bulan Juli 
dan menjadi salah satu kegiatan paling 

meriah bagi warga Saronde. Jadi jika Anda tertarik untuk 
menyaksikan festival tersebut, pastikan Anda datang sesuai 
jadwal festival diadakan.

Pulau Saronde pun juga menjadi tempat terbaik di Gorontalo 
untuk menikmati makan malam romantis bersama pasangan. 
Makan malam berdua bersama orang terkasih di tepi pantai 
sambil ditemani deburan ombak adalah salah satu hal teromantis 
bagi banyak pasangan. Tak sulit untuk merencanakan makan 
malam romantis di pulau ini, karena akan ada pihak yang siap 
membantu. Mereka biasanya orang-orang dari cottage yang 
juga menyiapkan jasa penginapan bagi wisatawan yang ingin 
menginap di pulau tersebut. 

PULAU SARONDE
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Taman Wisata Lombongo yang terletak di Desa Lombongo, 
Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango ini, bisa Anda 
capai dengan menempuh jarak sejauh lebih kurang 17 km dari 
Kota Gorontalo. Obyek wisata yang diresmikan pada tahun 1989 
ini, secara keseluruhan memiliki luas sekitar 32 hektar.

Taman Wisata Lombongo terkenal dengan dua hal yaitu, 
pemandian air panas dan sungai yang jernih. Jadi sebagian besar 
wisatawan yang datang ke Taman Wisata Lombongo ini tujuannya 
yaitu untuk menikmati sentuhan air di sini 
dengan berendam atau mandi. Entah itu di 
pemandian air panas, atau pun menikmati 
kesejukan air sungai yang dingin di sebuah 
sungai yang bersih.

Di Taman Wisata Lombongo ini terdapat 
dua kolam renang, satu kolam air panas dan 
satu lagi kolam air dingin. Untuk kolam air panas 
memiliki ukuran sekitar 500 meter persegi 
dengan kedalaman sekitar 1 hingga 2 meter.

Pemandian air panas yang terdapat di 
Taman Wisata Lambongo ini berasal dari 
sumber air panas alami. Hal ini dikarenakan 
wilayah Gorontalo merupakan daerah 
vulkanis. Pemandian air panas alami yang 
mengandung belerang ini juga dipercaya 
dapat menyembuhkan penyakit kulit.

Sedangkan air sungai yang bersih dan 
sejuk bersumber dari Taman Nasional Bogani 
Nani Wartabone (TNBNW). Pemandian di 
sungai ini juga merupakan arena bermain, dan 
sekaligus panggung untuk pertunjukkan seni.

Tempat ini juga menawarkan 
pemandangan pepohonan hijau yang 
menyejukkan, sangat cocok untuk bersantai 
dan bercengkrama bersama keluarga. Di sini 
Anda bisa menikmati keindahan alam sekitar 
sambil berendam di kolam pemandian. 
Panorama indah alam sekitar akan membuat 
Anda semakin betah berlama-lama di sini. 

Di Taman Wisata Lombongo ini ternyata 
juga sering di gelar event-event tradisonal 
yang menjadi agenda rutin Dinas Pariwisata 
Kabupaten Bone Bolango. Acara yang 
digelar biasanya berupa atraksi kesenian 
tradisonal khas Gorontalo. Jadi ketika Anda 
akan berkunjung ke pemandian ini ada 
baiknya Anda mencari informasi tentang 
jadwal gelaran seni tersebut, sehingga Anda 
tidak saja bisa berendam di kolam air panas 
atau dingin, tetapi juga bisa menyaksikan 
atraksi kesenian khas daerah setempat.

Selain itu, di Taman Wisata Lombongo ini juga terdapat 
beberapa spot foto yang menarik. Buat Anda pecinta spot-spot 
instagenic Anda wajib mencoba mengabadikan setiap sudut di 
lokasi ini untuk menambah koleksi jepretan kamera Anda.

Untuk bisa menikmati semua keindahan yang ditawarkan di 
Taman Wisata Lombongo ini, Anda akan dikenai biaya tiket masuk. 
Namun Anda tidak perlu khawatir karena harga tiket masuk yang 
dipatok masih sangat terjangkau dan tidak akan menguras isi 
dompet Anda. Bahkan apa yang akan Anda dapatkan di Taman 
Wisata Lombango ini akan sangat berkesan dan jauh lebih berharga 
dari biaya tiket masuk yang Anda bayar.

TAMAN WISATA LOMBONGO
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Perkampungan Bajo Torosiaje terletak di pesisir Teluk Tomini 
yaitu tepatnya di Desa Torosiaje, Kabupaten Pohuwato, Provinsi 
Gorontalo. Lokasi ini cukup jauh dari Kota Gorontalo. Untuk 
mencapainya Anda harus menempuh perjalanan sekitar 240 
km dengan waktu tempuh berkisar antara 5-6 jam perjalanan 
darat, dan ditambah lagi beberapa menit perjalanan laut dengan 
menggunakan perahu.

Kampung yang berada di atas air ini sebagian besar dihuni 
oleh Suku Bajo yang memiliki budaya dan tradisi yang unik. Jika 
dilihat dari atas, Desa Torosiaje akan terlihat seperti membentuk 
pola huruf ‘U’ dengan luas wilayah sekitar 200 hektar. Bagian 
terbuka dari kampung yang berbentuk huruf U ini mengarah ke 
laut, dan menawarkan pemandangan indah dari birunya air laut 
berpadu dengan matahari terbit dan juga tenggelam.

Di Perkampungan Bajo Torosiaje ini merupakan 
surganya Ikan Baronang, dan pengunjung pun dapat 
memancing di sekitar kampung. Untuk mencapai 
Perkampungan Bajo Torosiaje ini, Anda dapat 
menaiki perahu dari dermaga dengan harga yang 
sangat-sangat terjangkau. Perahu yang digunakan 
untuk menyeberang menuju ke Desa Torosiaje ini 
yaitu berupa sampan yang dipasang mesin diesel 
di bagian belakang, dan biasa disebut leppa oleh 
warga desa sekitar.

Meski lokasi perkampungan ini berada di atas 
laut, namun Desa Torosiaje sama sekali bukan 
perkampungan yang tertinggal dan tak tersentuh 
peradaban. Di sini sudah tersedia aliran listrik dari 
PLN. Beberapa warga ada juga yang membuka 
warung kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat desa setempat dan juga untuk keperluan 

wisatawan yang datang. Di sini 
juga sudah ada sekolah yang bisa 
dimanfaatkan oleh anak-anak Desa 
Torosiaje untuk menimba ilmu.

Ketika Anda datang dan melihat 
dari dekat Perkampungan Bajo 
Torosiaje ini, Anda pasti setuju 
jika perkampungan ini tidak hanya 
unik, namun juga cantik. Hampir 
semua rumah-rumah warga di sini 
terbuat dari kayu dengan pondasi 
dari batang pohon yang cukup 
besar dengan ketinggian sekitar 
3-5 meter dari atas permukaan 
laut. Kehidupan sosial masyarakat 
juga sangat menggambarkan 
budaya Indonesia yang ramah dan 
mengedepankan sopan santun.

Selain bisa mengamati 
kehidupan masyarakat setempat 
dan menikmati panorama 
keindahan alam di sini, Anda pun 

bisa melakukan aktivitas lainnya seperti memancing di dermaga 
desa, atau berkeliling perkampungan menggunakan sampan. 
Meskipun Perkampungan Bajo Torosiaje ini dihuni oleh puluhan 
Kepala Keluarga, namun air laut yang berada di bawah kediaman 
mereka terlihat masih sangat bersih dan tidak tercemar oleh 
limbah rumah tangga.

Jika Anda berencana datang ke Perkampungan Bajo Torosiaje 
ini, jangan lupa membuat persiapan yang matang, dan terlebih 
lagi mempersiapkan memori kamera yang akan Anda bawa. 
Karena akan sangat disayangkan jika Anda tidak menyiapkan 
ruang untuk mengabadikan keindahan desa tersebut serta juga 
panorama alam sekitar yang juga tak kalah mempesona.

PERKAMPUNGAN BAJO TOROSIAJE
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Berada pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan 
laut, salah satu obyek wisata yang terletak di Kelurahan Siendeng, 
Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo ini merupakan destinasi 
yang dapat Anda manfaatkan untuk menikmati keindahan Kota 
Gorontalo dengan perpaduan langit biru atau juga pemandangan 
menarik city light pada malam hari.

Dengan latar pemandangan perbukitan yang menghijau 
dan semakin cantik serta mempesona ketika momen matahari 
terbit dan tenggelam, destinasi wisata Bukit Layang ini sangat 
cocok bagi Anda yang ingin lebih dekat dengan alam dan butuh 
suasana yang jauh dari hiruk pikuk kebisingan di perkotaan.

Di sini Anda bahkan bisa mendirikan tenda untuk 
berkemah dan menikmati kesejukan udaranya pada 
saat malam hari. Gemerlap lampu-lampu yang 
menghiasi perkotaan akan menjadi pemandangan 
utama di malam hari seraya Anda bercengkrama 
dengan orang-orang terdekat Anda. Namun perlu 
Anda perhatikan bahwa untuk berkemah di sini, 
Anda harus membawa peralatan pribadi dari rumah 
karena di lokasi ini tidak tersedia penyewaan tenda 
dan perlengkapan lainnya.

Waktu terbaik untuk datang ke Bukit Layang 
ini memang disarankan adalah pada saat sore hari. 
Selain kondisi cuaca yang tidak terlalu terik, jika 
Anda datang pada saat sore hari, Anda tidak butuh 
waktu lama untuk menunggu momen sunset yang 
menjadi pemandangan terbaik di sini.

Namun di samping itu, perlu juga Anda ketahui 
bahwa untuk Anda yang datang ke Bukit Layang 
dan tidak merencanakan untuk berkemah atau 
menginap, Anda disarankan untuk segera turun 

dari Bukit Layang sebelum matahari benar-
benar tenggelam. Hal ini dikarenakan 
akses jalan menuju Bukit Layang ini belum 
dilengkapi dengan penerangan yang 
memadai, sehingga ditakutkan hal tersebut 
akan membahayakan bagi Anda ketika 
melalui jalanan yang gelap gulita ketika 
turun dari Bukit Layang. 

Jika Anda ingin mendapatkan momen 
pemandangan kota dengan langit biru dan 
awan putih yang berarak menghiasinya, 
tentu saja Anda harus datang ketika 
matahari masih bertengger di atas langit 
sana. Cuaca cerah ini juga akan berbanding 
dengan udara panas yang akan Anda 
rasakan. Namun Anda tidak perlu khawatir 
karena di Bukit Layang ini sudah ada 
beberapa pepohonan yang bisa Anda 
manfaatkan untuk berlindung dari teriknya 
sinar matahari. Namun jika pengunjung 
sedang ramai, sebaiknya Anda menyiapkan 
alat pelindung kepala dari rumah, seperti 

topi, payung dan lainnya.
Untuk mencapai Bukit Layang ini, Anda hanya perlu menempuh 

jarak sekitar 3 km dengan waktu tempuh sekitar 10-15 menit 
dari Kota Gorontalo. Akses jalan menuju Bukit Layang ini sudah 
beraspal dan cukup lebar, namun akan sedikit mulai menyempit 
ketika memasuki jalanan desa. Untuk mencapai puncak Bukit 
Layang, Anda tidak bisa membawa kendaraan bermotor, dan 
mengharuskan Anda untuk jalan kaki atau trekking. Hal ini memang 
cukup menguras tenaga, namun panorama keindahan yang 
akan Anda dapatkan dari puncak Bukit Layang akan membuat 
Anda melupakan semua lelah yang sebelumnya Anda rasakan.

BUKIT LAYANG
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Air Terjun Hiyaliyo Da’a merupakan salah 
satu air terjun di daerah Gorontalo yang 
masih sangat asri dan jarang dikunjungi. 
Lokasi tepatnya yaitu di dalam kawasan 
hutan lindung Desa Didingga, Kecamatan 
Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk 
mencapainya, Anda perlu menempuh jarak 
sejauh 160 km dengan waktu tempuh 
sekitar 4-5 jam perjalanan darat dari Kota 
Gorontalo. Namun meski Anda harus 
menempuh perjalanan yang cukup lama, di 
sepanjang perjalanan Anda akan ditemani 
oleh pemandangan yang menghijau dari 
perbukitan-perbukitan yang dijamin akan 
mengobati rasa lelah yang Anda rasakan.

Akses menuju ke Air Terjun Hiyaliyo 
Da’a ini cukup mudah, karena sudah bisa 
ditempuh dengan menggunakan kendaraan 
bermotor baik roda dua atau pun roda 
empat, sebelum kemudian melanjutkan 
perjalanan dengan trekking melewati hutan 
lindung yang masih terjaga kealamiannya. 
Dan pada saat trekking menuju lokasi air 
terjun, tetap saja Anda harus berhati-hati. 

Air Terjun Hiyaliyo Da’a ini menawarkan 
panorama keasrian hutan dengan 
pepohonan yang menghijau dan akan 
membuat setiap pengunjung merasa 
terpukau dan menenangkan saat 
memandangnya. Air terjun yang cantik 
dengan tebingnya yang unik, berwarna 

hitam dan berundak, sehingga air yang 
jatuh dari atas tidak langsung terjun bebas 
ke dasar melainkan jatuh secara perlahan 
menciptakan suara gemericik air yang 
mengalun indah.

Air terjun yang memiliki ketinggian 
sekitar 30 meter ini juga memiliki sebuah 
kolam yang bisa Anda manfaatkan untuk 
berendam menikmati kesegaran airnya yang 
menyentuh setiap inci kulit Anda. Kegiatan 
berendam dan berenang ini akan lebih seru 
lagi jika Anda datang dengan membawa 

kamera underwater, sehingga Anda pun 
dapat mengabadikan pemandangan di 
dasar kolam dengan air yang jernih.

Namun apabila Anda hanya penikmat 
keindahan air terjun tanpa perlu basah-
basahan di kolam, Anda cukup duduk 
santai di bebatuan sekelilingnya seraya 
memanjakan mata Anda dengan menikmati 
keindahan sekitarnya.

Untuk bisa menikmati semua keindahan 
dan kesejukan di Air Terjun Hiyaliyo Da’a 
ini, Anda cukup membayar biaya tiket 
masuk yang sangat terjangkau. Harga tiket 
masuk ke lokasi air terjun ini memang masih 
terbilang sangat murah, hal ini mungkin 
juga karena fasilitas di sini belum terlalu 
memadai sehingga jika pihak pengelola 
mematok harga terlalu mahal, tentu akan 
banyak pengunjung yang keberatan untuk 
datang ke destinasi wisata Air Terjun 
Hiyaliyo Da’a ini.

Anda yang berencana mengunjungi 
Air Terjun Hiyaliyo Da’a ini, harus secara 
mandiri menyiapkan segala kebutuhan 
Anda sebelum berangkat. Anda perlu 
menyiapkan bekal makan siang, camilan 
pengganjal lapar, air minum dan kebutuhan 
lainnya yang sekiranya Anda perlukan.

Di lokasi air terjun ini juga belum 
terdapat penginapan, namun jika Anda 
bukan merupakan warga setempat dan 
membutuhkan penginapan, Anda bisa 
mencari hotel-hotel terdekat yang jaraknya 
sekitar 15 km dari lokasi air terjun. 

AIR TERJUN HIYALIYO DA’A
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Desa Adat Bubohu merupakan Desa Wisata Religius dengan 
pesona budaya dan pesantren serta sejarah Kerajaan Gorontalo. 
Desa Adat Bubohu ini berada sekitar 35 km dari Bandara Jalaluddin 
Gorontalo, tepatnya terletak di Kecamatan Batudaa Pantai, 
Kabupaten Gorontalo. Akses menuju Desa Adat Bubohu ini tidaklah 
sulit semenjak ada perbaikan jalan beraspal yang meliuk-liuk di 
antara punggung perbukitan kapur dan liukan pantai. Anda hanya 
membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja untuk mencapainya 
dari pusat Kota Gorontalo.

Kehidupan masyarakat Indonesia memang sangat berkaitan 
erat dengan agama. Hal ini pun tercermin salah satunya di Desa 
Adat Bubohu ini. Di desa adat yang sudah 
ditetapkan sebagai Desa Wisata Religius oleh 
Pemerintah Provinsi Gorontalo ini terdapat 
sebuah Pesantren Alam sebagai tempat para 
santri menimba ilmu agama Islam. Tidak hanya 
berlajar tentang agama Islam, namun di sini 
para santri juga belajar mengenal lebih jauh 
sejarah Kerajaan Gorontalo di masa lampau. 

Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke 
Desa Adat Bubohu ini juga bisa melihat langsung 
kumpulan fosil kayu yang berusia hingga ratusan 
tahun di depan pintu masuk desa yang tertata 
dengan rapi di atas permukaan tanah. Bahkan 
di sini pun terdapat sebuah museum bernama 
Museum Fosil Kayu yang menyimpan lebih 
dari 5.000 koleksi di dalamnya. Dengan alasan 
inilah sehingga Universitas Negeri Gorontalo 
(UNG) menjadikan Pesantren Alam Bubohu 
sebagai laboratorium geologi.

Setelah melewati pintu masuk, Anda akan 

dibuat takjub lagi dengan pemandangan 
unik yaitu barisan gubuk khas Gorontalo 
yang disebut Wombohe. Gubuk-gubuk ini 
dibangun dengan berjejer rapi, sehingga 
indah untuk dipandang. Selain Wombohe, 
di dalam lingkungan pesantren ini juga 
terdapat beberapa bangunan kayu yang 
bentuknya menyerupai Toyopo atau wadah 
yang biasa digunakan masyarakat Bungo 
untuk menyimpan kue saat memperingati 
maulid Nabi Muhammad SAW. Toyopo ini 
akan diisi dengan kue Kolombenggi, dan 
selanjutnya diarak ke masjid dan dibagikan 
kepada siapapun yang menghadisir acara 
tersebut. 

Keunikan lainnya yaitu terdapat sebuah 
masjid yang diberi nama Masjid Walima 
Emas, dan masjid tersebut terletak di atas 
puncak bukit Desa Bubohu.

Di Desa Adat Bubohu ini Anda bisa 
bersantai di pondok atap daun rumbia yang sudah disediakan oleh 
pihak pengelola. Untuk fasilitas lainnya, juga terdapat penginapan 
dan bahkan kolam renang untuk Anda yang ingin berendam dan 
merasakan kesejukan air di Desa Adat Bubohu ini.

Untuk masuk ke Desa Adat Bubohu ini, Anda tidak perlu 
membayar biaya tiket masuk. Hal ini dikarenakan pembangun 
desa adat tersebut memang tidak diniatkan untuk tujuan bisnis 
melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian 
kebudayaan dan pengembangan dakwah Islam.

Selain pemandangannya yang indah, Desa Adat Bubohu 
ini juga sangat asri karena terdapat banyak pepohonan yang 
menjadikannya rindang dan sejuk, sehingga setiap wisatawan yang 
datang akan merasa nyaman dengan suasana yang disuguhkan.

DESA ADAT BUBOHU
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Monumen Nani Wartabone berada tepat 
di depan rumah Dinas Gubernur Provinsi 
Gorontalo. Monumen yang dibangun pada 
tahun 1987 oleh Wali Kota Gorontalo ke-5 
ini bertujuan untuk menghormati jasa 
para pahlawan Gorontalo dan Bapak 
Nani Wartabone yang merupakan putra 
asli Gorontalo merupakan pemimpin dari 
perang melawan penjajahan di Gorontalo 
pada masa itu. Beliau juga merupakan 
Pahlawan Nasional sekaligus Perintis 
Kemerdekaan dan seorang Proklamator 
Kemerdekaan Indonesia di Gorontalo pada 
tanggal 23 Januari 1942. Hal ini menjadikan 
Gorontalo sebagai wilayah Indonesia yang 
paling awal berhasil memerdekakan diri 
yaitu 3 tahun sebelum Bung Karno dan 
Bung Hatta membacakan Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 
Agustus 1945.

Perjuangan Nani Wartabone dalam 
membebaskan rakyat Gorontalo dari 
bangsa penjajah sangatlah besar. Di usia 
muda, dirinya berani menggerakkan rakyat 
Gorontalo untuk melawan penjajahan 
Belanda. Pria yang memiliki nama asli 
Abdul Kadir Wartabone ini dulunya sempat 
bersekolah di salah satu institut milik 
Belanda yang ada di Surabaya, namun 
saat itu Nani Wartabone menilai guru-
gurunya yang berasal dari Belanda sering 

merendahkan Bangsa Indonesia sehingga 
akhirnya ia berhenti bersekolah dan kembali 
ke Gorontalo.

Monumen Nani Wartabone ini tepatnya 
berlokasi di Lapangan Taruna Remaja, 
Kota Gorontalo. Lapangan Taruna Remaja 
ini juga berfungsi sebagai alun-alun Kota 
Gorontalo dan juga Ruang Terbuka Hijau 
(RTH). Saat ini Monumen Nani Wartabone 
difungsikan juga sebagai lokasi wisata, 
sehingga pengunjung yang datang ke 
lokasi ini tidak hanya sekedar bersantai, 
namun juga mendapatkan wawasan tentang 

pahlawan kemerdekaan terkhususnya 
Nani Wartabone.

Monumen yang juga biasa disebut 
dengan nama Monumen Tilongolo Nani 
Wartabone yang artinya Monumen Senjata 
Nani Wartabone ini, juga dihiasai dengan 
replika tank milik TNI AD yang dihibahkan 
oleh TNI Angkatan Darat melalui Jenderal 
Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat 
pada saat itu. Dua kendaraan perang yang 
dihibahkan tersebut terdiri dari jenis Saracen 
dan AMX-13 yang diletakkan di sisi kanan 
dan kiri dari Monumen Nani Wartabone 
dan diresmikan langsung oleh Jenderal 
Mulyono bersama dengan Rusli Habibie, 
selaku Gubernur Provinsi Gorontalo. 

Selain menjadi lokasi wisata sejarah, 
di area Monumen Nani Wartabone ini juga 
terdapat lapangan tenis dan lapangan 
basket yang bisa Anda manfaatkan untuk 
berolahraga. Terdapat juga para pedagang 
yang menjajakan barang dagangan mereka 
sehingga pengunjung yang datang juga bisa 
sekaligus berwisata kuliner dan bersantai 
menikmati pemandangan sekitar.

Untuk masuk ke area Monumen Nani 
Wartabone ini Anda tidak akan dipungut 
biaya masuk. Jadi Anda bisa datang kapan 
saja dan menikmati keindahan yang tersaji, 
karena area Monumen Nani Wartabone ini 
juga terbuka selama 24 jam setiap harinya, 
sehingga Anda pun bisa menjadikan lokasi 
ini sebagai tempat bersantai bersama 
teman-teman.

MONUMEN NANI WARTABONE
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Pantai Jikomalamo merupakan 
salah satu destinasi wisata 
yang berada di Kota Ternate, 
Provinsi Maluku Utara. Obyek 
wisata pantai yang lokasinya 

berada di sebuah teluk tersembunyi 
dan berhadapan langsung dengn Pulau 
Hili ini, menyuguhkan pemandangan 
alam yang indah dan menakjubkan. 
Tidak hanya pemandangan di sekitar 
pantainya, namun juga keindahan 
bawah lautnya menjadi incaran para 
pecinta snorkeling maupun diving.

Pantai Jikomalamo yang 
namanya diambil dari nama sebuah 
perkampungan di Pulau Hili ini 
memang belum begitu banyak 
dikenal oleh para wisatawan dari 
luar daerah Maluku Utara. Namun 
demikian, destinasi wisata pantai 
yang mulai dikembangkan sejak 
tahun 2016 ini mulai ramai dikunjungi 
oleh wisatawan lokal sehingga 

kehadirannya mulai dirasakan dan 
pihak pengelola pun terus berbenah 
membangun fasilitas-fasilitas yang 
nantinya akan menunjang kegiatan 
wisatawan selama berada di pantai ini.

Kondisi Pantai Jikomalamo ini 
tampak masih sangat asri dengan 
pasir putihnya dan pemandangan 
hijau pepohonan yang berada di 
sekelilingnya. Selain itu, penginapan-
penginapan yang mulai dibangun, 
menghiasi tepian pantai dan 
menambah cantik pesona panorama 
senja di sana.

Fasilitas yang terbilang sudah 
cukup memadai bahkan mulai 
mengundang turis asing untuk 
datang dan menghabiskan liburan 
mereka menikmati panorama alam 
yang mempesona.

Daya Tarik utama dari Pantai 
Jikomalamo ini yaitu keindahan 
bawah lautnya yang masih terjaga 

dengan sangat baik. Di sini Anda 
dapat menemukan beraneka ragam 
terumbu karang dengan warna-warna 
yang mampu menghipnotis Anda. 
Tidak hanya cantik, namun terumbu 
karang di sini juga memiliki ukuran 
yang beragam di mana Anda bisa 
menyaksikan beragam biota laut yang 
ada di sana. Pemandangan seperti 
ini tentu menjadi aset yang sangat 
berharga untuk sebuah destinasi 
wisata yang nanti bisa saja menjadi 
tujuan utama para wisatawan ketika 
datang ke Kota Ternate.

Bagi Anda yang tidak tertarik 
untuk menyelam, tidak perlu kecewa 
karena pemandangan tersebut masih 
bisa Anda nikmati dari pinggir pantai, 
karena kondisi airnya yang jernih 
sehingga Anda masih bisa menikmati 
keindahan terumbu karang dari 
daratan tanpa perlu menyelam.

Pantai Jikomalamo
Kota Ternate

Sumber Foto :  promoliburan.com
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AKTIVITAS WISATA DI PANTAI 
JIKOMALAMO

Snorkeling dan Diving
Snorkeling dan diving biasanya 

menjadi aktivitas utama yang dilakukan 
oleh para wisatawan ketika mereka 
berwisata ke daerah pantai. Bahkan para 
pecinta dua aktivitas ini pasti akan mencari 
pantai yang terumbu karangnya masih 
dalam kondisi baik dan juga memiliki 
biota laut yang beragam. Jadi buat Anda 
pecinta snorkeling dan diving, Pantai 
Jikomalamo ini siap menyambut dan 
memanjakan Anda dengan pesona bawah 
lautnya yang luar biasa. 

Banana Boat dan Kano
Selanjutnya, aktivitas seru lainnya 

yang bisa Anda nikmati di sini yaitu 
menjajal wahana air seperti banana boat 
dan juga kano. Bagi Anda yang menyukai 
kegiatan yang sedikit memacu adrenalin, 
wahana air yang satu ini bisa menjadi 
pilihan aktivitas yang menyenangkan 
untuk Anda jajal.

Bermain Pasir
Pasir putih di bibir Pantai Jikomalamo 

ini memang tidak terlalu luas, hanya sekitar 
100 meter saja. Namun meski demikian, 
Anda tetap bisa bersantai di hamparan 
pasir putih tersebut sambil bermain-main 
bersama orang-orang tersayang Anda. 

Di sini Anda bisa membangun menara 
pasir misalnya. Bermain dengan ombak 
dan sederet kegiatan seru lainnya yang 
hanya bisa Anda lakukan di tepian pantai.

Untuk melakukan hal ini, jangan lupa 
membawa peralatan sendiri, karena 
di Pantai Jikomalamo belum terdapat 
fasilitas peminjaman alat untuk bermain 
pasir. Jika Anda ingin sekedar bersantai, 
jangan lupa juga untuk membawa tikar 
atau alas duduk Anda agar kegiatan Anda 
terasa lebih nyaman. 

Berenang di Tepian Laut
Berenang sudah pasti menjadi satu 

kegiatan yang menarik ketika Anda 

berwisata ke daerah pantai. Pasir putih dan 
air laut yang jernih, akan menjadi godaan 
terberat bagi Anda yang hanya sekedar 
duduk-duduk santai di pinggir pantai. 
Terlebih ombak di Pantai Jikomalamo ini 
sangat bersahabat. Kegitaan berenang 
dipinggir pantai disarankan lebih baik 
dilakukan di sore hari karena pada saat 
itu matahari sudah tidak terlalu terik, dan 
Anda pun bisa sekaligus menanti sunset 
di ujung hari.

Hal lainnya yang perlu Anda perha-
tikan ketika berenang di pantai yaitu tetap 
gunakan sunscreen agar kulit Anda tidak 
terbakar sinar matahari.

Menikmati Panorama Laut
Kegiatan selanjutnya yang bisa 

Anda lakukan saat Anda berwisata ke 
Pantai Jikomalamo yaitu menikmati 
pemandangan lautnya yang luar biasa. 
Kelestarian lingkungan di destinasi wisata 
yang satu ini masih terjaga dengan 
baik, bahkan sampah juga masih jarang 
ditemukan. Hal ini diharapkan akan terus 
terjadi meskipun nanti Pantai Jikomalamo 
ini kedatangan banyak pengunjung. 
Karena kelestarian alam merupakan tugas 
kita bersama.

Menikmati panorama alam di Pantai 
Jikomalamo ini baiknya Anda lakukan di 
waktu pagi hari. Menanti sunrise misalnya. 
Setelah itu Anda bisa melanjutkan 
kegiatan lainnya seperti yang sudah 
disebutkan di atas. Namun jika Anda 
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tidak sempat menikmati sunrise di pagi 
hari, Anda tidak perlu kecewa karena 
masih ada sunset yang menanti Anda di 
penghujung senja.

 
Berburu Spot Foto Menarik

Kegiatan mengabadikan momen 
perjalanan Anda selama berada di Pantai 
Jikomalamo ini tentu akan menjadi salah 
satu yang paling penting dari sekian 
banyaknya aktivitas lain yang Anda 
lakukan. Terlebih jika Anda datang 
bersama keluarga dan orang-orang 
tercinta, maka sangat sayang jika momen 
ini sampai terlewatkan.

Di sini Anda bisa menemukan 
beberapa spot foto menarik seperti 
batu yang berbentuk gapura, hamparan 
pasir yang putih, laut yang jernih, sebuah 
monumen kecil yang di atasnya tersemat 
patung seorang penyelam, dan juga 
pemandangan Pulau Hili yang bisa Anda 
jadikan background saat mengambil 
gambar. 

FASILITAS WISATA DI PANTAI 
JIKOMALAMO

Pantai Jikomalamo merupakan salah 
satu destinasi wisata di Maluku Utara 
yang tergolong masih baru, sehingga 
fasilitas-fasilitas yang tersedia pun 
belum sepenuhnya memadai. Namun 
meskipun begitu, pemerintah memang 
sudah berkomitmen untuk menjadikan 

destinasi ini sebagai obyek wisata andalan 
di Kota Ternate, sehingga aksesnya pun 
sudah diperbaiki.

Menurut informasi, jalur yang akan 
ditempuh untuk mencapai lokasi pantai 
sudah tidak susulit dulu, yang mana 
para wisatawan harus menembus hutan 
belantara atau naik sampan terlebih 
dahulu untuk mencapainya. Namun 
sekarang, jalanan menuju ke Jikomalamo 
1 dan Jikomalamo 2 sudah dibangun 
dengan aspal sehingga memudahkan 
bagi kendaraan para wisatawan untuk 
mengaksesnya.

Untuk fasilitas lainnya yang akan 
menunjang kegiatan wisata Anda, sudah 
tersedia seperti kamar mandi dan toilet 
umum, area parkir, tempat penyewaan 
alat snorkeling dan diving, warung makan, 
dan juga fasilitas-fasilitas lainnya.

HARGA TIKET MASUK, ALAMAT DAN 
RUTE MENUJU PANTAI JIKOMALAMO

Dengan semua keindahan panorama 
alam yang ditawarkan Pantai Jikomalamo 
ini, ternyata pihak pengelola belum 
memasang tarif untuk harga tiket masuk 
ke destinasi ini alias gratis. Anda hanya 
perlu membayar retribusi parkir untuk 
kendaraan yang Anda bawa.

Untuk lokasi lengkapnya, Pantai 
Jikomalamo ini terletak di Desa 
Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, 
Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Anda 

tidak perlu menempuh jalur laut untuk 
dapat mengakses lokasi ini. Jika Anda 
datang dari arah Bandara Sultan Babullah 
Ternate, Anda harus berjalan menuju 
ke arah utara dan melewati wisata Batu 
Angus dan juga Pantai Sulamadaha. Jarak 
tempuh dari Bandara Sultan Babullah ke 
destinasi wisata ini sekitar 13 km dengan 
waktu tempuh lebih kurang sekitar 30 
menit.

Jika Anda datang dari arah Danau 
Tolire Besar, Anda akan menempuh jarak 
yang lebih dekat lagi yaitu hanya sekitar 
5,2 km saja. Rute ini bisa Anda akses 
menggunakan kendaraan pribadi dengan 
lama perjalanan sekitar 10 menit saja. 

Lalu bagi Anda yang datang dari 
pusat Kota Ternate, untuk mencapai 
lokasi Pantai Jikomalamo ini, Anda akan 
menempuh jarak yang juga tidak terlalu 
jauh yaitu hanya sekitar 18 km saja. 
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ke lokasi ini, mulai dari anak-anak muda 
yang datang sekedar untuk mencari tempat 
bersantai, lalu ada juga yang datang dengan 
tujuan membuat acara perayaan ulang 
tahun, rapat pemerintahan dan sebagai 
tempat berkumpul atau mayoran.

Di atas lahan seluas 4.000 meter persegi 
ini, terdapat ratusan pohon pisang yang 
tertata rapi dengan berbagai jenis seperti, 
pisang raja, pisang hijau atau pisang ambon, 
pisang putri, pisang kawesto, pisang raja 
nangka, pisang pipit klutuk dan jenis lainnya.

Dalam satu hari pasti selalu ada pisang 
yang matang dan langsung bisa dipetik. 
Pisang yang matang di pohon ini langsung 
bisa dimakan ditempat. Selain bisa mencicipi 
langsung pisang-pisang yang matang di 
pohon, di Agrowisata Banana Garden ini 
pun juga terdapat berbagai jenis menu 
makanan lainnya 
dengan harga yang 
dibanderol sangat 
ramah di kantong. 
Beberapa menu 
yang tersedia seperti 
mie ayam, bakso, 
siomay, nasi goreng, 
mie goreng, seblak, 
cilok, gado gado 
lontong, petis ceker 
kepala sayap, sosis 
bakar sosis goreng, es 
pisang hijau, sarabak 
(wedang khas madura 

asli), berbagai macam jus, aneka penyetan, 
dan juga aneka ikan hias.

Selain buka pada siang hari, ternyata 
Agrowisata Banana Garden ini juga ramai 
pengunjung di malam hari. Biasanya mereka 
yang datang yaitu penikmat angkringan 
dan warkop yang sudah tersedia di sana. 
Selain itu ada juga yang datang untuk 
mengadakan rapat desa yang biasanya 
memang sering dilakukan pada malam hari.

Lokasi Agrowisata Banana Garden ini 
sangat mudah ditemukan, jika Anda datang 
dari arah Utara atau Tayu, Anda hanya 
cukup mengikuti arah jalan tersbeut hingga 
menemukan gapura hitam di samping 
Gedung Graha Etika dan di samping Rumah 
Sakit Assuyuthiyah, kemudian Anda bisa 
masuk ke kiri sekitar 250 meter hingga 
menemukan Agrowisata Banana Garden.

Agrowisata Banana Garden yang 
berada di Desa Sambilawang, Kecamatan 
Trangkil, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa 
Tengah ini merupakan sebuah lahan yang 
berhasil dikelola oleh seorang warga Desa 
Sambilawang bernama Bapak Sulhadi. 
Perkebunan pisang ini awalnya sibuat 
hanya sebagai kebun untuk menanami 
pisang yang kemudian buahnya dipetik 
dan dijual, namun pemilik lahan kemudian 
melihat peluang yang lebih besar dan 
mengembangkan usahanya menjadi sebuah 
destinasi agrowisata yang sengaja dirancang 
dengan tujuan membantu para UMKM yaitu 
para pedagang kecil sehingga mereka bisa 
berjualan di area wisata tersebut.

Kini Agrowisata Banana Garden 
berkembang menjadi sebuah destinasi 
wisata yang ramai pengunjung, di mana 
selain bisa bersantai dan piknik di tengah-
tengah perkebunan pisang, pengunjung 
pun juga bisa mencicipi langsung buah 
pisang yang dihasilkan dari kebun tersebut.

Agrowisata Banana Garden yang 
diresmikan pada tahun 2019 ini tidak hanya 
sebuah perkebunan pisang, namun di sini 
Bapak Sulhadi sebagai pemilik juga sudah 
menyediakan beberapa fasilitas pendukung 
sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi 
pengunjung untuk datang ke perkebunan 
tersebut. Beberapa fasilitas yang disediakan 
yaitu berupa tempat-tempat duduk untuk 
bersantai sambil menikmati pepohonan 
pisang yang jumlahnya hingga ratusan, 
dan tidak kalah menariknya lagi di sini juga 
tersedia wifi gratis sehingga pengunjung 
pun akan merasa betah berlama-lama 
berada di tempat tersebut.

Hal ini terbukti dengan semakin 
banyaknya pengunjung yang berdatangan 

AGROWISATA 
BANANA GARDEN
SAMBILAWANG

su
m

be
r f

ot
o 

: t
er

as
7.c

om
su

m
be

r f
ot

o 
: f

tc
dn

.n
et



JULI 2022 - TRAVELCLUB - 47        

indonesia agriculture forum

Belum banyak yang tahu ternyata 
di daerah Depok terdapat perkebunan 
belimbing yang sekaligus dijadikan sebagai 
kawasan agrowisata. Kawasan agrowisata 
ini diberi nama Agrowisata Belimbing 
Dewa yang mana jenis belimbing tersebut 
juga dijadikan sebagai ikon Kota Depok. 
Sebagaimana agrowisata lainnya, di sini 
Anda pun bisa panen belimbing langsung di 
kebun sambil berwisata bersama keluarga.

Agrowisata Belimbing Dewa yang 
bisa Anda datangi ini berlokasi di daerah 
Pancoran Mas, Depok. Untuk mencapainya, 
Anda bisa mengarahkan kendaraan Anda 
dengan mengikuti Jalan margonda, dan 
kemudian berbelok ke arah Jalan Raya 
Sawangan hingga sampai di Agrowisata 
Belimbing Dewa. Di sini Anda akan 
menemukan perkebunan belimbing yang 
dibudidayakan oleh masyarakat setempat.

Di atas lahan seluas 135 hektar ini, 
diperkirakan ada 500 petani belimbing 
yang mengelola sekitar 27.000 tanaman 
belimbing produktif. Tanaman belimbing 
yang dikembangkan di lahan masyarakat ini 
banyak ditemukan di daerah di sepanjang 
Kali Ciliwung, seperti di Kelurahan Pondok 
Cina, Kelurahan Tugu, dan Kelurahan 
Kelapa Dua.

Salah satu pemilik kebun belimbing di 
sini bernama Pak Bayong. Di lahan yang 
ia kelola, Pak Bayong menanam puluhan 
pohon belimbing yang tampak rimbun 
sehingga suasana di perkebunan pun 

menjadi teduh dan cocok untuk bersantai. 
Selain perkebunan milik Pak Bayong, jika 
Anda masuk lagi lebih dalam, Anda akan 
menemukan perkebunan yang lebih luas 
lagi yang dikelola oleh warga setempat.

Dalam waktu satu tahun, pohon 
belimbing bisa dipanen 3 kali. Saat 
belimbing mulai matang, pemilik kebun 
akan melakukan panen secara serentak. 
Dalam satu kali panen, pohon belimbing 
milik Pak Bayong bisa menghasilkan 
hingga 2 ton belimbing. Biasanya pada 
saat masa panen inilah wisatawan banyak 
berdatangan ke Agrowisata Belimbing 
Dewa ini. Sehingga pengunjung pun bisa 
ikut panen dan mencicipi buah belimbing 
segar yang baru dipetik.

Selain itu, 
Anda juga 
bisa memetik 
sendiri untuk 
dibawa pulang. 
Namun hal ini 
tentu saja 
tidak gratis. 
Anda perlu 
membayar 
biaya untuk 
setiap buah 
belimbing yang 
Anda petik dan 
bawa pulang. 
Namun Anda 
tidak perlu 

khawatir, karena harga yang dibanderol 
untuk satu kilo buah belimbing masih 
terbilang murah dan terjangkau. Terlebih 
lagi Anda bisa memilih sendiri belimbing 
terbaik yang akan Anda petik.

Jika Anda datang pada saat setelah 
masa panen, Anda tetap bisa mencicipi 
belimbing dewa ini, karena para pengelola 
lahan perkebunan biasanya selalu punya stok 
simpanan untuk pengunjung yang datang. 
Jadi Anda pun bisa bebas menentukan 
kapan akan datang ke Agrowisata Belimbing 
Dewa ini sesuai jadwal liburan Anda.

Hanya saja jika Anda datang sebelum 
atau setelah masa panen, Anda hanya bisa 
menikmati pemandangan di sana sambil 
berkeliling area perkebunan tanpa bisa 
memetik langsung buah belimbing dari 
pohonnya. Namun jika Anda beruntung, 
terkadang juga akan Anda temukan 
belimbing yang masak di pohon. 
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memproduksi es krim Jambu Merah dan 
Keripik Jambu yang dapat Anda cicipi 
di sana dan dijadikan oleh-oleh untuk 
keluarga di rumah.

Selanjutnya di sana terdapat juga 
perkebunan jambu lainnya yaitu kebun 
jambu kristal Pak Minto yang khusus 
membudidayakan jambu kristal. Pak Minto 
memiliki lebih dari 100 pohon jambu yang ia 
kelola dengan baik dan berbuah sepanjang 
tahun, sehingga Anda bisa datang kapan 
saja untuk merasakan sensasi memetik 
dan mencicipi buah jambu langsung di 
kebunnya.

Harga tiket masuk untuk ketiga 
agrowisata yang lokasinya berdekatan 
tersebut, hampir sama. 
Yang membedakan 
hanyalah harga buahnya 
saja sekiranya Anda 
ingin memetik langsung 
untuk dibawa pulang. 
Hal ini tergantung 
varietas dan kebijakan 
penuh pengelola kebun. 
Namun harga jambu 
yang dibanderol di 
sini tidak akan sampai 
membuat Anda kapok 
untuk datang lagi. 
Semuanya masih 
terjangkau dan Anda 
pun tidak perlu merogoh 
kocek terlalu dalam.

Selain itu, di Agrowisata Petik Jambu ini 
selain melakukan aktivitas petik jambu dan 
juga belajar membudidayakannya, Anda pun 
bisa berburu spot foto menarik karena di 
bawah pohon jambu yang jumlahnya ratusan 
itu, Anda akan menemukan pemandangan 
estetik yang cocok menjadi latar untuk 
gambar yang Anda ambil.

Agrowisata Petik Jambu Ngargoyoso 
ini tepatnya berlokasi di Dusun Candi, 
Desa Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso, 
Kabuapaten Karanganyar. Jika Anda datang 
dari Solo, Anda membutuhkan waktu 
sekitar 1 jam perjalanan untuk sampai ke 
lokasi agrowisata.

Bagi pecinta buah jambu, ini 
rekomendasi terbaik buat Anda yaitu 
berwisata mengunjungi Agrowisata Petik 
Jambu yang berada di daerah Karanganyar, 
Provinsi Jawa Tengah. Agrowisata yang bisa 
Anda kunjungi ini dikenal dengan nama 
Agrowisata Petik Jambu Ngargoyoso, 
karena keberadaannya di Kecamatan 
Ngargoyoso dan terdapat beberapa 
perkebunan di dalamnya yang dikelola 
oleh masyarakat setempat.

Ada 3 perkebunan jambu di sini yang 
lokasinya berdekatan dan bisa Anda datangi 
dalam satu waktu. Pertama Agrowisata 
Perkebunan Jambu Helena. Perkebunan 
jambu ini menyediakan beberapa fasilitas 
buat pengunjung seperti taman bermain, 
jembatan yang dijadikan sebagai spot foto 
dan juga gazebo yang bisa digunakan 
pengunjung untuk bersantai. Di kebun 
jambu Helena ini terdapat varietas jambu 
kristal dan juga jambu merah. Selain itu, 
yang menjadi daya tarik perkebunan jambu 
Helena ini yaitu setiap pengunjung yang 
datang dapat menukarkan tiket masuk 
mereka dengan segelas jus jambu merah.

Sementara itu tidak terlalu jauh dari 
lokasi Agrowisata Petik Jambu Helena, 
terdapat juga perkebunan jambu lainnya 
yang bernama Agrowisata Jambu Merah 
PUJA yang sudah dikembangkan sejak 
tahun 2013.  Di sini Anda tidak hanya 
bisa memetik langsung buah jambu dari 
pohonnya, namun Anda juga akan belajar 
menanam dan merawat jambu biji serta 
juga tersedia bibit jambu merah untuk 
dibudidayakan. Agrowisata Jambu Merah 
PUJA ini berada di atas lahan seluas 1 hektar 
dan dengan pendampingan tim KKN UGM 
dan UNS ini, Agrowisata Jambu Merah 
PUJA juga melakukan inovasi dengan 
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P
ersetujuan Asean tentang 
Perdagangan dalam Sistem 
Elektronik atau Asean Agreement 
on E-Commerce diharapkan dapat 
segera disahkan sebagai undang-

undang nasional seiring dengan target 
pertumbuhan ekonomi digital yang dibidik 
pemerintah.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi 
mengatakan bahwa Indonesia menargetkan 
dapat menguasai 40% dari total potensi 
ekonomi digital pada 2025. Perdagangan 
internasional, terutama yang terkait dengan 
e-commerce (dagang-el), diyakini bisa 
menjadi motor untuk realisasi target 
tersebut. 

“Pemerintah berupaya untuk 
memanfaatkan perdagangan internasional 
khususnya terkait e-commerce melalui 
kerja sama dengan negara-negara Asean 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
masyarakat,” kata Lutfi. 

Lutfi memaparkan perkembangan 
ekonomi digital kian pesat. Pandemi 
Covid-19 juga telah mentransformasi 
perilaku konsumen dalam melakukan 
transaksi perdagangan dan dinilai menjadi 
elemen penting dalam perekonomian global. 

Transaksi dagang elektronik pada 
2021 menembus Rp354,3 triliun, naik 
33,11% dibandingkan dengan nilai transaksi 
pada 2020 senilai Rp266,2 triliun. Volume 
transaksi juga diramalkan naik 38,17% dari 
925 juta transaksi sepanjang 2020 menjadi 
1,3 miliar transaksi pada 2021. 

“Peran e-commerce dalam 
perekonomian Asean makin meningkat. 
Tercatat kontribusi PMSE [perdagangan 
melalui sistem elektronik] mencapai 7% dari 
total PDB Asean. Pertumbuhan e-commerce 

tumbuh menjadi US$200 miliar pada 2020 
dan selama 2015 sampai 2019 telah tumbuh 
tujuh kali lipat dari US$5,5 miliar menjadi 
US$38 miliar,” tambah Lutfi. 

Dia menjelaskan bahwa persetujuan 
tersebut juga hadir sebagai jawaban 
atas tantangan ekonomi digital dan bisa 
memberi fasilitas peningkatan kerja sama 

PERTAJAM TAJI
E-COMMERCE 

DI ASEAN
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transaksi Perdagangan Melalui Sistim 
Elektronik (PMSE) Asean. Asean Agreement 
on E-Commerce memiliki 19 pasal yang 
mengatur tentang fasilitas dagang-el 
lintas batas (cross border), keamanan 
siber, pembayaran elektronik, logistik, 
transparansi, dan penyelesaian sengketa. 
Persetujuan tersebut juga mengakomodasi 
kerangka kerja sama untuk mengurangi 
ketimpangan pembangunan dagang 
elektronik di kawasan Asean. 

Untuk memastikan persetujuan ini 
memberi manfaat optimal, Lutfi menjelaskan 
bahwa pemerintah telah memiliki instrumen 
hukum terkait Perdagangan Melalui 
Sistim Elektronik (PMSE) yang mencakup 
perlindungan konsumen, informasi dan 
transaksi elektronik; serta perizinan dan 
pengawasan pelaku usaha Perdagangan 
Melalui Sistim Elektronik (PMSE). 

“Pemerintah Indonesia juga sedang 
memperbarui dan merevisi sejumlah aturan 
e-commerce dalam menanggulangi praktik 
predatory pricing dalam PMSE,” kata dia. 

Sementara itu, Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 
memberi sejumlah catatan terkait 
pembahasan ratifikasi Asean Agreement 
on E-Commerce dengan pemerintah. 
Pengesahan Rancangan Undang-Undang 
(RUU) diharapkan bisa diikuti dengan 
jaminan keamanan dan perlindungan 
bagi konsumen serta pelaku usaha di 
dalam negeri. 

Perdagangan Melalui Sistim Elektronik 
(PMSE) memang bakal membuka akses 
perdagangan internasional yang lebih 
luas bagi Indonesia, terutama di kawasan 
Asean. Perjanjian tersebut juga diyakini bisa 
membantu promosi penanaman modal, 
peningkatan perdagangan barang dan 
jasa, dan membuka peluang lapangan 
pekerjaan. 

Disamping itu penting kiranya untuk 
secara detail melihat sisi negatif dari rencana 
pembahasan Perdagangan Melalui Sistim 
Elektronik (PMSE). Perlu kesiapan dalam 
bisnis ekonomi digital tersebut, terutama 
mengenai ketentuan pemindahan informasi 
lintas batas, lokasi fasilitas komputasi, 
keamanan siber dan metode pembayaran 
elektronik. 

KEUNTUNGAN 
Pelaku usaha melihat adanya 

keuntungan yang bisa diperoleh Indonesia 
dengan meratifikasi Asean Agreement on 
E-Commerce sebagai hukum nasional. Ketua 
Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia 
(idEA) Bima Laga mengatakan industri 
dagang-el bisa memperkuat sinergi dengan 
stakeholder terkait di negara-negara Asean. 

“Kami melihat adanya nilai positif 
dengan bergabungnya Indonesia dalam 
Asean Agreement on E-Commerce ini, di 
mana kita bisa lebih bersinergi dengan 
para stakeholder e-commerce di seluruh 
negara anggota Asean,” kata Bima. 

Meski demikian, Bima memandang 
pemerintah dan pelaku usaha Tanah 
Air perlu meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas berkaitan dengan perdagangan 
lintas negara. Dengan demikian, produsen 
di Indonesia tidak hanya bisa memenuhi 
kebutuhan domestik, tetapi juga di negara 
lain. 

“Terkait perdagangan cross border di 
Asean, menurut kami, saat ini akan lebih 
penting bagi pemerintah untuk lebih dulu 
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 
pengusaha Indonesia, termasuk Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa 
menghasilkan produk yang dapat memenuhi 
kebutuhan konsumen di Indonesia dan di 
negara lain,” kata Bima. 

Selanjutnya, Bima mengatakan 
pemerintah bisa melakukan perundingan 
bilateral dengan masing-masing negara 
tujuan ekspor agar tercipta hubungan 
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dagang yang saling menguntungkan, 
termasuk perdagangan melalui sistem 
elektronik. 

Volume transaksi cross border dalam 
perdagangan elektronik di Indonesia 

terbilang masih kecil, yakni di bawah 5% 
dari total transaksi. Peluang transaksi lintas 
negara dalam platform e-commerce perlu 
dimanfaatkan secepat mungkin, khususnya 
untuk pasar Asean. 

Pembukaan layanan lintas negara bisa 
membawa keuntungan bagi platform 
dagang elektronik karena jumlah transaksi 
yang bisa diperoleh bakal mengikuti tren 
perdagangan lintas negara. Barang yang 
ditawarkan pelapak juga bakal makin 
diminati konsumen dari berbagai negara.

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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Patah tulang merupakan salah satu 
penyakit yang pemulihannya butuh 
proses. Ada tahapan yang harus dilakukan 
si pasien agar tulang yang patah dapat 
kembali normal. Untuk menunjang proses 
tersebut dibutuhkan layanan fisioterapi 
yakni sebuah proses perawatan yang 
bertujuan memulihkan, memelihara 
dan memaksimalkan fungsi fisik secara 
keseluruhan, setelah terjadinya cedera, 
penyakit maupun kecacatan.

Fisioterapi juga dapat membantu 
mengurangi risiko cedera dan penyakit 
tertentu dengan menjaga postur tubuh. 
Proses fisioterapi mencakup rehabilitasi, 
pencegahan cedera, serta promosi 
kesehatan dan kebugaran.

Syamsudin, Amd.Ft menjelaskan 
orang yang mengalami patah tulang, 
langkah pertama yang dilakukan adalah 
tindakan dari dokter ortopedi. Dalam 
menangani patah tulang, dokter ortopedi 
akan menanyakan keluhan yang dirasakan, 

kronologis kejadian, dan riwayat kesehatan. 
Setelah itu, dokter akan melakukan 
pemeriksaan fisik, khususnya pada area 

yang mengalami cedera atau patah tulang.
Pemeriksaan ini dilanjutkan dengan 

pemeriksaan pendukung menggunakan 

LAYANAN FISOTERAPI DIBUTUHKAN UNTUK 
PERCEPAT PENYEMBUHAN PATAH TULANG
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foto Rontgen, untuk melihat kondisi tulang 
dan jenis patahannya. Ada tiga yang 
dipilih dokter ortopedi tergantung kasus 
yang dialami si pasien yakni Pemasangan 
gips, pemakaian sling atau perban khusus 
dan Operasi

“Patah tulang ini adalah kondisi yang 
emergency ya, yang membutuhkan 
penanganan medis segera. Jadi tim dokter 
dulu yang menangani, nah di sini fisioterapi 
itu tujuannya untuk menunjang, jadi 
menunjang kesembuhan pasien supaya 
di masa pemulihan tidak ada masalah 
baru yang muncul,” kata Syamsudin saat 
menjadi narasumber dalam program EL 
JOHN Medical Forum yang ditayangkan 
di EL JOHN TV. Program ini dipandu 
oleh Cinthia Kusuma Rani (Miss Earth 
Indonesia 2019).

Ahli Madya Fisioterapi menjelaskan 
selama fisioterapi, koordinasi dengan 
dokter ortopedi tetap dilakukan agar 
penanganan fisioterapi tidak menimbulkan 
masalah baru. Disaat pasien patah tulang, 
maka  otot yang berhubungan dengan 
tulang yang patah tersebut tidak dapat 
digerakan, akibatnya si pasien akan 
mengalami kekakuan persendian.

“Di masa pemulihan dibutuhkan 
fisioterapi untuk apa, contohnya begini 
kita patah di bagian lengan atas tapi karena 
selama masa imobiliasi. Jadi imobilisasi itu 
dibiarkan tangannya untuk tidak gerak. Jadi 
selama itu akan ada masalah baru yang 
muncul, contohnya apa kekakuan sendi 
nya, kemudian ada penurunan ototnya. 

Inilah peran fisioterapi supaya bagaimana 
persendiannya tadi bisa normal kembali 
luas gerakannya. Terus otot yang tadi 
menurun bisa naik kembali kekuatannya,” 
terang Syamsudin.

Menurut Fisioterapis RS Betha Medika 
ini, ada dua fase fisioterapi untuk pasien 
patah tulang, yakni saat masa pemulihan 
dan saat kondisi tulang yang patah sudah 
sembuh. Untuk masa pemulihan, biasanya 
pasien akan merasakan rasa nyeri yang 
pengobatannya dapat ditunjang oleh 
layanan fisioterapi.

Meski dokter ortopedi memberikan 
obat penahan nyeri, tidak ada salahnya jika 
layanan fisioterapi saat masa pemulihan 
tetap dilakukan agar dapat mempercepat 
proses penyembuhan Namun untuk 
layanan fisioterapi di masa pemulihan akan 
diberikan tergantung dari kondisi pasien, 
karena tidak semua kondisi pasien sama 
pasca menjalani operasi patah tulang. 
Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi 
kesehatan, bentuk badan, kebiasaan, 
dan aktivitas pasien. Fisioterapis akan 
memberikan perawatan yang sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi masing-
masing pasien.

Ahli fisioterapi juga akan memberikan 
saran dan informasi tentang hal-hal yang 
dapat memengaruhi kehidupan sehari-
hari si pasien, seperti bagaimana teknik 
mengangkat atau membawa barang yang 
benar dan sebagainya yang membantu 
mempercepat proses penyembuhan.

“Jadi tehnik yang kita pakai pun disini 

memang harus sesuai dengan kondisi 
pasien ya, jadi tidak semua asal kita 
gerakin. Jadi ada tehnik-tehniknya sendiri. 
Contohnya misal tekniknya harus pakai 
isometric. Isometric ini adalah gerakan 
yang kontraksi otot yang tidak melibatkan 
gerakan. Tujuannya adalah untuk supaya 
posisi tulang yang baru patah itu tetap 
aman,” ujar Syamsudin.

“Untuk fase kedua yakni fase 
penyembuhan,  menurut Syamsudin si 
pasien akan dicoba untuk beradaptasi 
dengan lingkungan. “Jadi dengan kondisi 
pasca cederanya, pasca patah tulang atau 
rehabilitasi yang lumayan lama, di sini kita 
mengajarkan bagaimana adaptasi kembali 
kemudian meningkatkan kapasitas fisiknya 
yang tadi mungkin dia kerjanya ga terlalu 
maksimal, jadi sekarang bagaimana kita 
supaya dia bisa balik lagi seperti dulu,” 
tutur Syamsudin.

Selama fisioterapi, si pasien akan 
dibantu dengan alat penunjang fisioterapi. 
Hal ini penting karena alat dapat membantu 
proses pemulihan otot.

“Selain kita punya modalitas fisioterapi 
sendiri, kita juga punya alat-alat ya, 
misalkan untuk latihan pembebanan, nah 
kita pakai ada yang namanya, anggaplah 
dia patahnya di bagian kaki, nah kita adalah 
latihan nama alatnya itu Ankle Weight. 
Jadi kaya pemberat gitu untuk melatih 
penguatan otot-ototnya, kemudian ada 
juga alat-alat lain yang memang kita 
butuhkan untuk dipakai latihan. Contoh 
kaya walker yang bisa dipakai sama 
pasien selama masa pemulihan,” ujar 
Syamsudin. (Sigit)

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

SCAN ME

El John Media
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M
emperingati hari laut 
sedunia, Putri Bumi 
Indonesia 2021 Eunike 
Suwandi melakukan 
aksi nyata  menjaga dan 

menyelamatkan ekosistem laut. Aksi nyata 
tersebut dilakukan Putri binaan Yayasan 
EL JOHN Indonesia ini,  dengan menanam 
terumbu karang di Pulau Pramuka, 
Kepulauan Seribu, Jakarta, 8 Juni 2022

Penanaman terumbu karang ini, 
dilakukan Eunike bersama LSPR,  Smiling 
Coral dan Seas the Day.  Ada 71 baby coral( 
terumbu karang) yang ditanamkan ke 
dasar laut dengan menggunakan media 
tanam. Baby coral yang ditanam tersebut 
, dicantumkan nama  orang-orang yang 
ikut mendonasikan kegiatan positif ini, 
termasuk  nama Putri Bumi Indonesia 2021.

Baby coral ini,  ditenggelamkan secara 
pelan-pelan ke dasar laut. Eunike juga 
ikut dalam aksi penyelaman ini,  dengan 
didampingi  oleh penyelam profesional. 
Penanaman baby coral ini adalah suatu 
upaya untuk membuat habitat terumbu 
karang baru atau merubah habitat lain 
di luar habitat terumbu karang menjadi 
habitat terumbu karang.

Data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) menyebutkan, ada 390 atau 
33,82 persen terumbu karang di Indonesia 
masuk dalam kategori buruk. Data tersebut 
diperoleh LIPI melalui pemantauannya 
pada tahun 2019 di 1153 titik.

Kemudian, 431 terumbu karang atau 
37,38 persen masuk kategori sedang, 258 
terumbu karang atau 22,38 persen masuk 
kategori baik dan 74 terumbu karang atau 
6,42 persen masuk kategori sangat baik.

PERINGATI HARI LAUT SEDUNIA
PUTRI BUMI INDONESIA 2021 LAKUKAN 
AKSI PENANAMAN TERUMBU KARANG DI 
KEPULAUAN SERIBU
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Eunike merasa  senang dapat 
berpartisipasi dalam aksi  penyelamatan 
ekosistem laut ini. Eunike juga menyatakan 
kesiapannya  mendukung segala kegiatan 
yang berkaitan dengan pelestarian 
lingkungan.

Eunike berharap, kedepan semakin 
banyak masyarakat yang ikut membantu 
menjaga kelestarian terumbu karang. 
Dalam menjaga kelestarian terumbu 

karang tidak harus turut ke laut namun 
bisa dengan berdonasi pada setiap aksi 
nyata melestarikan lingkungan.

“Aku juga bersyukur karena banyak 
orang yang mau berpartisipasi untuk 
menanam terumbu karang Karang. Terumbu 
karang ini dampaknya sangat baik untuk 
laut dan sangat baik juga untuk lingkungan 
kita.  Semoga kedepannya semakin banyak 
yang mau berpartisipasi dalam aksi-aksi 
seperti ini,”kata Eunike saat diwawancarai 
tim liputan Travel Club.

Menurut Eunike, selain untuk 
keberlangsungan hidup habitat laut, 
terumbu karang juga dapat menjadi 
daya tarik wisata, apalagi Indonesia 
menjadi negara yang kaya akan wisata 
baharinya. Karena itu, sangat penting 
untuk menjaga kelestarian alam bukan 
hanya bagi masyarakat sekitar destinasi 
namun juga kepada wisatawan.

Eunike berharap wisatawan dapat 
menerapkan pola berwisata yang cerdas, 
dapat menjaga kebersihan dan tidak 
merusak.

“Selain menjaga ekosistem, penanaman 
terumbu karang ini penting buat keindahan 
lautnya juga. Di samping untuk menjaga 
keseimbangan ekosistem, Jadi konsen aku 
sebenarnya menanam terumbu karang ini, 
bukan hanya untuk kebaikan lingkungan, 

tetapi untuk pariwisata juga. Karena kan 
setelah pandemi ini pariwisata akan terus 
meningkat. Jadi ini bersinggungan sangat 
dekat antara lingkungan dan pariwisata,” 
ungkap mahasiswi s  LSPR Communication 
and Business Institute ini.

“Jika kalian ingin ingin melihat dan 
menikmati keindahan laut,  nikmatilah tapi 
jangan merusak keindahan itu. Terkadang 
ada  wisatawan yang  penasaran dengan 
terumbu karang itu seperti apa  Jadi ada 
juga,  mereka yang mencabut terumbu 
karang,  itu jangan dilakukan dan harus  
dihindari. Kalau mau snorkeling,  cukup 
dilihat terumbu karangnya atau difoto,  
jangan sampai dipetik hanya untuk kenang-
kenangan,” tambahnya.

Setelah dilakukan penanam, 71 baby 
coral tersebut nantinya akan dimonitor 
selama tiga bulan sekali untuk melihat 
perkembangannya.  Eunike bersama 
komunitas pemerhati lingkungan tidak 
akan berhenti di kegiatan ini, akan ada 
penanaman  baby coral berikutnya dan aksi 
lainnya  yang berkaitan dengan pelestarian 
lingkungan.

“Nanti kita akan membuat project-
project lainnya,  sehingga membantu 
menambah  wawasan  dan kita 
meningkatkan partisipasi masyarakat 
juga untuk kebaikan lingkungan,” tutup 
Eunike. (Sigit)

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

SCAN ME

El John Media
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Putri Pariwisata Indonesia 2021 Tisya 
Laura Dewi dan Putri Bumi Indonesia 
2021 Eunike Suwandi diajak Dinas 
Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 
(Kalsel) untuk menikmati destinasi 
wisata yang ada di Kalsel, pada 25 Mei 
2022. Destinasi tersebut di antaranya 
Kiram Park, Masjid Bambu, Diyang 
Kinjut Sasirangan dan  Pasar Terapung.

Berwisata ke sejumlah destinasi 
andalan Provinsi Kalsel ini, merupakan 
rangkaian penugasan  Laura dan Eunike 
di  Kalsel sebagai juri pemilihan Putra 
Putri Pariwisata Kalsel 2022. Namun 
sebelum bertugas, kedua Putri binaan 
Yayasan EL JOHN Indonesia itu, diajak 
untuk merasakan wisata di Kalsel.

Laura dan Eunike sungguh menikmati 
wisatanya, seperti saat mengunjungi 
Kiram Park. Destinasi ini merupakan 
salah satu objek wisata yang populer di 
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 

PULIHKAN SEKTOR PARIWISATA
LUARA DAN EUNIKE SIAP PROMOSIKAN DESTINASI WISATA DI KALSEL

Saat akhir pekan atau libur panjang, Kiram 
Park tak pernah sepi dari pengunjung 
yang didominasi oleh kalangan milenial. 

Objek wisata ini sangat cocok bagi anda 
yang senang dengan wisata alam karena 
suasana yang asri dan nyaman.  Bahkan 
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Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 
pernah berkunjung ke Kiram Park untuk 
melakukan penanaman pohon pada 
tahun 2015 lalu.

Kiram Park menyuguhkan peman-
dangan alam dan perbukitan yang sangat 
indah. Nama Kiram sendiri diambil dari 
nama daerah objek wisata ini dibangun. 
Sehingga kini dikenal oleh masyarakat 
luas baik di dalam daerah maupun luar 
daerah. Tidak jarang pula wisatawan 
mancanegara yang menyukai keindahan 
alam datang berlibur ke objek wisata ini.

Di destinasi ini, Laura dan Eunike tak 
lupa untuk mengabadikan momen yang 
sangat berkesan ini, baik dalam foto 
dan video. Foto dan video yang mereka 
ambil langsung di posting ke media 
sosial miliknya untuk ikut membantu 
mempromosikan pariwisata Kalsel

Tak hanya foto, keduanya  juga 
menjadi model dalam video promosi 
pariwisata Kalsel dan lokasi pengambilan 
videonya berada di Kiram Park.

Laura dan Eunike menyatakan 
kesiapannya untuk terus mempromosikan 
pariwisata Kalsel kepada dunia. Promosi 
dilakukan melalui media sosial yang 
memiliki jangkauan luas hingga ke 
belahan dunia.  

“Sudah sepantasnya pariwisata Kalsel 
sejajar dengan destinasi lain yang ada di 
Indonesia. Karena itu semua pihak harus 

membantu mempromosikan pariwisata 
Kalsel agar   pariwisata Kalsel semakin 
dikenal dunia dan dapat menjadi pilihan 
utama bagi turis mancanegara,” kata 
Laura kepada tim liputan Travel Club.

Laura mengaku mencintai pariwisata 
Kalsel, apalagi u destinasi wisata Pasar 
Terapung Lok Baintan. Mengunjungi 
Pasar Terapung, tidak akan Laura lupakan, 
karena memiliki keunikan tersendiri 
dibandingkan destinasi-destinasi yang 
lain.

“Laura bahagia sekali ya di hari 
pertama saja sudah diajak jalan-jalan, 
menurut Laura yang paling menarik itu 
adalah diajak ke Pasar Terapung Lok 
Baintan Kalimantan Selatan. Di mana 
Pasar Terapung ini unik banget ya, uniknya 
itu kita jual beli di atas sampan dan di 
atas permukaan sungai. Itu merupakan 
destinasi wisata yang sangat menarik 
dan Laura rasa hal seunik ini,  hanya 
ditemukan di Indonesia,”  ungkap Laura.

Pasar Terapung Lok Baintan atau 
Pasar Terapung Sungai Martapura adalah 
sebuah pasar terapung tradisional yang 
berlokasi di desa Sungai Pinang (Lok 
Baintan), kecamatan Sungai Tabuk, 
Banjar. Secara umum, Pasar Terapung 
Lok Baintan tak beda dengan Pasar 
Terapung di muara Sungai Kuin/Sungai 
Barito. Keduanya sama-sama pasar 
tradisional di atas jukung yang menjual 

berbagai dagangan, seperti hasil produksi 
pertanian/perkebunan dan berlangsung 
tidak terlalu lama, paling lama sekitar 
tiga hingga empat jam. Pasar terapung 
ini sudah ada sejak zaman Kesultanan 
Banjar.

Hal senada juga disampaikan 
Eunike yang menyebut pariwisata 
Kalsel menjadi surga para wisatawan.  
Eunike mengatakan tidak lengkap jika 
wisatawan mancanegara (wisman) datang 
ke Indonesia tidak berkunjung ke Kalsel.

“Menurut aku pariwisata di Kalsel 
patut kita acungi jempol gitu ya karena 
disana sangat indah.Terus juga di sana 
pariwisatanya memiliki potensi untuk 
tidak hanya dikenal sama masyarakat 
Indonesia saja tetapi juga di mancanegara 
karena suasannya sangat asri juga bersih,” 
tutur Eunike.

Eunike mengungkapkan akan terus 
memperkenalkan pariwisata Kalsel kepada 
wisman. Dengan terus mempromosikan 
diharapkan pariwisata Kalsel dapat 
bangkit kembali.

“Yang pastinya aku sangat siap 
untuk ikut mempromosikan pariwisata 
di Kalimantan Selatan, karena semenjak 
aku sampai di sana pun, aku sudah ikut 
mempromosikannya melalui sosial media 
dan aku akan terus melanjutkannya,” 
ujar Eunike. (Sigit)

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

SCAN ME

El John Media
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AFRICO DWI SAPUTRA DAN CELIA IVANCA ALEXANDRA 
RAIH GELAR PUTRA PUTRI PARIWISATA 
NUSANTARA 2022

Yayasan EL JOHN Indonesia melalui 
unit kerjanya EL JOHN Pageant sukses 
menyelenggarakan Grand Final Pemi-
lihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 
2022 yang digelar pada 11 Juni 2022 
di Merlynn Park Hotel Jakarta. Finalis 
yang keluar sebagai pemenang  pada 
kontes bergengsi ini adalah Africo Dwi 
Saputra dari Bengkulu zz2022 yang 
meraih gelar Putra Pariwisata Nusantara 
2022 dan Celia Ivanca Alexandra dari 
Jawa Timur yang menerima gelar Putri 
Pariwisata Nusantara 2022.

Keduanya terpilih karena mengan-
tongi nilai tertinggi dari dewan juri. Untuk 
Africo mendapatkan nilai 777 sedangkan 
Celia meraih nilai 772. Penilaian terha-
dap keduanya termasuk finalis yang lain 
dilakukan mulai dari karantina virtual, 
tatap muka dan grand final.

Bertindak sebagai dewan juri yakni 
Ketua  diisi oleh  Prof. Azril Azahari, Phd 

(Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata 
Indonesia), kemudian untuk anggota Dra.
Esthy Reko Astuty, M.Si (Civil Servant, 
(Retired) Ministry Of Tourism Indonesia), 

Jamil Musanif (Ketua Kopi Lovers Indone-
sia), Musalamah, SP. M.Si (Peneliti Taman 
Agrowisata Balai Penelitian Taman Hias, 
Kementerian Pertanian RI) dan Wildah 
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Djamaludin, M.Si, Penggerak Swadaya 
Masyarakat Ahli Madya Badan Narkotika 
Nasional RI. Untuk juri kehormatan yakni 
Martinus Johnnie Sugiarto (Founder dan 
Ketua Umum Yayasan El John Indonesia)

Perjalanan Africo dan Celia di grand 
final ini berawal lolos di 10 besar, kemudian 
lolos di lima besar hingga akhir ditetapkan 
sebagai peraih gelar tertinggi.  Africo dan 
Celia terharu dan senang dapat meraih 
juara pertama. Keduanya mengucap-
kan terima kasih kepada orang-orang 
yang mendukungnya selama menjalani 
kontes ini.

“Celia mengucapkan terima kasih 
yang tak terhingga kepada orang-orang 
di sekitar Celia yang telah mendukung 
Celia, yang mendampingi Celia sehing-
ga Celia bisa ada dan hadir di sini dan 
kedepannya Celia akan berkolaborasi 
dengan Yayasan EL JOHN Indonesia dan 
EL JOHN Pageant serta terus mening-
katkan pariwisata Indonesia berbasis 
nusantara,” kata Celia saat jumpa pers.

“Yang saya rasakan bersyukur sekali 
mendapatkan gelar Putra Pariwisata 
Nusantara 2022 perwakilan dari Provinsi 
Bengkulu dan tentu saya juga berter-
ima kasih kepada orang-orang yang 
mendukung saya, keluarga saya, tim 
saya, dari Bujang Gadis dan juga dari 
Pemerintah Provinsi Bengkulu yang hadir 
di sini, terima kasih banyak,’’ kata Africo

Kami mewakili dari Putra Putri 
Pariwisata Nusantara 2022 nanti akan 

mengemban tugas dan berkontribusi 
penuh untuk Yayasan EL JOHN Indonesia 
dalam menjalankan tugas-tugas yang 
diberikan untuk kemajuan Pariwisata 
Indonesia,” tambahnya.

Selain Africo dan Celia ada  ada fi-
nalis lainnya mendapatkan gelar di lima 
besar, yakni:
• Putra Putri Generasi Pesona Indonesia:  

Meigail Andrew (DKI Jakarta) dan 
Rizkha Dwimarsyam Margono  (NTT)

• Putra Putri Kopi Indonesia 2022: Yud-
ha Ariyanto (Jawa Tengah) dan Chelia 
Dema Saputri (Bengkulu)

• Putra Putri Agrowisata Indonesia 
2022: Moh Ainur Roziqiin (Lampung) 
dan Velisya Sonya Emilia (Sumatera 
Barat)

• Putra Putri Narkoba Indonesia 2022: 
Muhammad Isroi Rizky (NTB) dan 
Gelis Purnama Listy  (NTB)

Founder dan Ketua Umum Yayasan 
EL JOHN Indonesia Martinus Johnnie 
Sugiarto mengucapkan selamat kepada 
finalis yang meraih gelar di kontes ini dan 
berharap Putra-Putri Pariwisata Nusantara 
2022 tetap memiliki semangat   memban-
tu pemerintah untuk mempromosikan 
pariwisata dan ekonomi kreatif dalam 
momentum emas penyelenggaraan G20 
di Indonesia. Semangat tersebut,   sesuai 
dengan tema pemilihan tahun ini yakni 
‘”Recover Together, Recover Stronger”.

“Yayasan EL JOHN Indonesia meng-

harapkan seluruh finalis Putri Putra Pari-
wisata Nusantara 2022 dapat mengambil 
peran dalam membangkitkan Pariwisa-
ta Indonesia, mewujudkan pemulihan 
ekonomi dan Kesehatan dunia yang 
inklusif serta siap mensinergikan pro-
gram-program Pariwisata pada Kemen-
terian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
atau pun dengan Lembaga-lembaga lain 
yang berhubungan dengan Pariwisata,” 
kata Tokoh Pariwisata Nasional ini.

Grand Final Pemilihan Putra-Putri 
Pariwisata Nusantara 2022 dimeriah-
kan dengan penampilan finalis dengan 
mengenakan National Costume dan 
Evening Gown serta lantunan lagu dari 
penyanyi-penyanyi professional.

Acara turut didukung oleh Kemen-
terian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Riset dan Teknologi, Badan Pembinaan 
Ideologi Pancasila, Balai Penelitian Ta-
naman Hias Kementerian Pertanian, 
Merlynn Park Hotel Jakarta, Dekranasda 
Nusa Tenggara Timur, Museum Sump-
ah Pemuda, UNTAR, Tjep Accessories, 
London School Of Public Relations, SR12 
Skin Care, Sun Clinic, Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI 
Jakarta, Parai Hotel and Resorts, Istana 
Pool Villas & Spa Parai – Bangka, Hami-
arso Couture, Tasya Eco Park Teleng Ria 
Pacitan, Bali Timbungan Jakarta, Gendis 
Punjari, Yayasan Murua Gemilang, MUA 
Community Jakarta Selatan, Wellness 
Pantry, Lubana Sengkol, PT Karyaindo 
Inovasi Utama, Mutttaqin, PSMTI, FOBI, 
Naturale.ind, Fiore Flowerist, Vids Pho-
toghraphy. (Sigit)

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

EL JOHN
SELEBRITI
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Yayasan Kokon Teduh dan Yayasan 
EL JOHN Indonesia bersama sejumlah 
donatur menggelar kegiatan berbagi 
kasih kepada panti asuhan Yayasan 
Awam Bina Amal Sejati (ABAS) di Jalan 
Melati Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, 
Kabupaten Bogor, jawa Barat Pada 19 
Juni 2022.

Kegiatan ini, dihadiri puluhan anak-
anak dan lansia yang diasuh dan dirawat 
oleh Yayasan ABAS. Mereka terlihat 
senang mengikuti kegiatan ini, bahkan 
kehadiran Papi Kokon sebagai pendiri 
Yayasan Kokon Teguh menambah suasana 
semakin ceria.

Papi Kokon mengajak anak-anak 
bermain tebak-tebakan dan bagi yang 
dapat menjawab dengan tepat diberikan 
hadiah sebuah coklat oleh Papi Kokon. Tak 
hanya itu, Anak-anak juga menunjukkan 
bakatnya dalam dunia tarik suara.

Setelah bermain bersama, Papi 

YAYASAN KOKON TEDUH DAN YAYASAN EL JOHN INDONESIA

BERBAGI KASIH KEPADA PANTI ASUHAN YAYASAN ABAS
Kokon, perwakilan dari Yayasan EL JOHN 
Indonesia serta donatur memberikan 
santunan kepada Yayasan ABAS sebesar 

Rp7.650.000 dan memberikan bingkisan 
kepada anak-anak maupun lansia.

Papi Kokon mengucapkan terima 
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kasih kepada Yayasan EL JOHN Indonesia 
dan para donatur yang berpartisipasi 
menyukseskan kegiatan berbagi kasih 
ini. Papi Kokon berdoa, semoga kebaikan 
yang telah diberikan Yayasan EL JOHN 
Indonesia dan para donatur  mendapat 
berkah dari  Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Yayasan Kokon Teduh dan Yayasan 
EL JOHN Indonesia bersama dengan para  
donatur, hari ini melakukan Berbagi kasih 
kepada Yayasan ABAS,  di mana terdapat 
anak-anak,  balita,  remaja dan Oma-oma. 
Yayasan ini adalah suatu tempat yang 
nyaman yang diurus oleh Bunda Rossa,  
sehingga mereka mendapatkan kasih 
sayang yang luar biasa. Anda peduli, 
anda ingin beramal, datanglah ke Yayasan 
ABAS, anda akan  mendapatkan sukacita 
dari batin anda,” kata Papi Kokon saat 
diwawancarai tim liputan Travel Club.

Papi Kokon berharap semakin banyak 
orang yang  selalu berlomba-lomba untuk 
kebaikan dan memberi kepada mereka 
yang membutuhkan. Dengan niat yang 
tulus untuk menolong sesama, maka  
akan menjadi ibadah dan amal yang 
kelak mendapat   balasan yang indah 
dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Saya berharap, seluruh  orang mau 
memperhatikan,  mau memberi bukan saja 
menerima, mau berbagi dan peduli itulah 
harapan saya untuk bangsa Indonesia.  
Marilah kita saling melengkapi yang 
berlebihan memberikan kepada yang 
berkekurangan,  yang berkekurangan 
mendoakan kita yang berlebihan untuk 
sama-sama membangun NKRI Indonesia,” 
ujar Papi Kokon.

Papi Kokon mengapresiasi Yayasan 
ABAS dalam membina dan merawat anak-

anak dan lansia. Kepada 
anak-anak, Yayasan ini selalu 
menerapkan perilaku yang 
baik dan santun kepada 
siapa pun serta selalu 
menjaga kebersihan dan 
kenyamanan  pada setiap 
asramanya.

“Semoga semua apa 
yang sudah dilakukan dan 
semua anak didikan dari 
Yayasan Abbas menjadi 
kebanggaan,  baik sesama 

maupun bagi Tuhannya, semua sukacita 
damai sejahtera,” ungkap Papi Kokon.

Sementara itu Ketua Yayasan ABAS  
Marsella Yanuaria Naki dan Sekretaris 
1 Yayasan ABAS Michaela Anis Mutta 
mengucapkan terima kasih kepada 
Yayasan Kokon Teduh, Yayasan EL JOHN 
Indonesia dan para donatur yang telah 
berbagi kasih kepada anak asuh dan 
lansia yang ada di Yayasan ABAS.

“Terima kasih untuk Papi Kokon dan 
donatur bisa menghibur kami di sini, 
bersuka cita di sini, jadi anak-anak dan 
oma-oma di sini terhibur dengan adanya 
acara seperti ini,” kata Marsella

“Kami dari Yayasan ABAS 
mengucapkan terima kasih banyak 
atas kunjungannya, terima kasih untuk 
cinta dan perhatian yang diberikan 
kepada kami, semoga Tuhan membalas 
kebaikannya,” ujar Michaela.

Yayasan Abas didirikan pada tanggal 
11 Maret 1994 oleh seorang misionaris dari 
Belanda dengan beberapa wanita awam.
Tujuannya adalah memberikan wadah 
pada mereka yang ingin menjadi saluran 
kasih Tuhan bagi sesama yang terlantar, 
miskin dan sakit tanpa membedakan 
agama dan suku.

Saat ini Yayasan ABAS memiliki 4 
rumah yang memberi tempat tinggal pada 
sekitar 35 anak dan 20 wanita tunawisma 
dengan berbagai latar belakang seperti  
korban KDRT, penjualan wanita ,  hamil 
diluar nikah, cacat fisik dan mental dan 
lansia. (Sigit)

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

SCAN ME

www.eljohn.tv
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Perhimpunan Indonesia Tionghoa 
(INTI) sukses menyelenggarakan 
perlombaan pidato bahasa Mandarin 
area Indonesia tahun 2022. Beberapa 
waktu lalu, digelar anugerah untuk para 
pemenang di kantor sekretariat INTI di 
Mega Glodok Kemayoran Office Tower 
B, lantai 10, Jakarta.

Acara penganugerahan ini dihadiri 
antara lain, Ketua Umum Perhimpunan 
INTI Teddy Sugianto, Perwakilan dari 
Kedubes Tiongkok untuk Indonesia, 
dewan juri dan sejumlah peserta. Selain 
dilangsungkan secara tatap muka, acara 
ini juga digelar secara online.

Jumlah peserta yang ikut melampaui 
target yang telah  ditetapkan panitia. 
Dari 500 peserta yang ditargetkan, 
berkembang menjadi  seribu orang 
lebih yang mendaftar pada  lomba ini. 
Pendaftaran dimulai sejak bulan Maret 
hingga Mei 2022. Lomba ini,  dibagi 
menjadi empat kategori yakni kategori 

PERHIMPUNAN INTI GELAR PENGANUGERAHAN 
PEMENANG LOMBA PIDATO BAHASA MANDARIN TINGKAT NASIONAL 2022

pertama usia 3 sampai 6 tahun, kategori 
kedua usia 7 sampai 10 tahun, kategori 
ketiga usia 11 sampai 15 tahun dan kategori 
keempat usia 16 sampai 18 tahun.

Banyak jumlah peserta yang mendaftar 

menjadi bukti begitu tingginya antusias 
masyarakat dalam mengikuti lomba ini. 
Bahkan dari  peserta yang mendaftar,  
ada yang bukan berasal dari keturunan 
Tionghoa. Penilaian lomba dilakukan 
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oleh dewan juri dengan menilai video 
pidato yang dikirim oleh para peserta.

Ketua Panitia Lomba Baca Puisi 
Bahasa Mandarin Robert Nyo mengatakan 
tidak mudah dalam menilai video 
yang dikirim para peserta mengingat 
jumlahnya yang cukup banyak, belum  
lagi persoalan komputer yang terkadang 
terjadi kerusakan. Namun dengan kerja 
keras panitia dan juri, maupun kerja sama 
yang solid dengan peserta maupun guru, 
lomba ini akhirnya dapat berjalan sukses.

“Semua ini, dapat terlaksana karena 
kerja keras  dan kehebatan dari para 
panitia beserta guru. Coba bayangkan 
ada 1.194 orang yang harus menghubungi 
panitia karena tidak bisa masuk, karena 
tidak bisa mengupload video dan lain 
sebagainya. Luar biasa masalahnya. 
Jadi bangga karena ini bisa mempererat 
hubungan antara Tiongkok dengan 

Indonesia, juga dapat mempererat 
hubungan sesama murid dan guru-guru 
di daerah,” kata Robert.

Menurut Robert,  semua peserta telah 
menunjukan penampilan terbaiknya, 
namun juri harus memilih yang terbaik 
dari yang terbaik untuk mewakili Indonesia 
di perlombaan tingkat dunia yang akan 
berlangsung di Beijing, Tiongkok dalam 
waktu dekat ini.

“Tolong dicatat bahwa yang ikut itu, 
sebenarnya juara, tetapi bagaimanapun 
juga kami harus pilih yang terbaik untuk 
ikut perlombaan di Beijing. Jadi anak-anak 
yang juara ini, videonya akan kami kirim 
ke Beijing untuk ikut lomba sedunia,” 
ujar Robert.

Sementara itu, Ketua Umum 
Perhimpunan INTI Teddy Sugianto 
memberikan apresiasi terhadap panitia 
yang telah sukses menggelar lomba ini. 

Diharapkan lomba 
ini dapat memicu 
semangat generasi 
muda untuk belajar 
bahasa Mandarin 
untuk karirnya  di 
masa depan.

“ S u a t u 
k e b a n g g a n 
bisa dapat 
menyelenggarakan 
pidato bahasa 
Mandarin ini 
termasuk seluruh 

dunia tetapi di sini hanya daerah-daerah 
di Indonesia, nanti juara satu, dua tiga 
dikirim ke Tiongkok dilombakan sama 
negara-negara lain. Jadi bangga sekali 
dan terima kasih bisa dapat kesempatan 
menyelenggarakan lomba ini,” kata 
Teddy.“Saya juga mengharap adanya 
lomba ini, supaya adik-adik kita berminat 
untuk belajar bahasa Mandarin, karena 
kita lihat banyak sekali perusahaan-
perusahaan Tiongkok sudah masuk 
ke Indonesia. Jadi kalau adik-adik kita 
sekarang mulai belajar mungkin buat 
hari-hari kedepan, selain untuk cari 
bisnisnya gampang juga adik-adik kita 
bisa cepat maju. Karena bisa bahasa 
Mandarin. Dulu kan lebih banyak ke 
bahasa Inggris, jadi diharapkan adik-adik 
bersemangat belajar bahasa Mandarin,” 
sambungnya.

Untuk jumlah peserta yang menang 
sebagai berikut:
• Juara pertama: 1 orang dari masing-

masing kategori
• Juara Kedua: 2 orang dari masing-

masing kategori
• Juara Ketiga:  3 orang dari masing-

masing kategori
• Juara Favorit: 8 orang
• Juara Harapan: 31 orang
• Kelancaran Berbahasa Mandarin 

Terbaik: 4 orang
• Bakat Terbaik: 4 orang
• Penampilan Terbaik: 4 orang

Lomba ini terselenggara berkat kerja 
sama dengan Ya Cheng Akademi dan 
Chinese Language Education Foundation 
dan didukung oleh Kedutaan Besar 
Tiongkok untuk Indonesia. (Sigit)
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