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Halo pembaca Majalah Travel Club, apa kabar, semoga semuanya 
dalam keadaan sehat dan tetap semangat menyongsong masa 
depan yang lebih baik. Bulan Agustus  ini, merupakan bulan penuh 
kebahagiaan karena negeri ini sedang  merayakan  kemerdekaan 
ke-77 tahun.

Moment tersebut harus kita sambut dengan gembira dan juga 
kita jadikan  momentum untuk introspeksi diri,  apa yang sudah 
kita berikan kepada bangsa dan negara. Dengan demikian, kita 
mengetahui apa yang menjadi  tanggung jawab kita sebagai anak 
bangsa.  

Meski masih diselimuti pandemi Covid-19, semangat kemerdekaan harus tetap menggelora agar 
bangsa ini, dapat cepat pulih dan bangkit,  sesuai dengan slogan HUT-77 Kemerdekaan RI yang 
telah ditetapkan Pemerintah yakni Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

Kolaborasi ada kunci utama untuk keluar dari jurang pandemi. Hal tersebut bisa kita lihat dari  
perjuangan  para pahlawan  dalam  melawan penjajah. Perjuangan itu,  tak hanya dilakukan satu 
daerah, namun seluruh daerah angkat senjata untuk mengusir penjajah dari Ibu Pertiwi. Kita pun 
harus seperti itu, bergerak bersama untuk mencapai harapan yang sama yakni membangkitkan 
kembali perekonomian Indonesia.

Dengan semangat kemerdekaan, Majalah Travel Club menyuguhkan beberapa informasi menarik 
yang patut untuk dibaca, diantaranya PSMTI kembali mencetak sejarah yaitu  berlangsung 
suksesnya pengukuhan dewan dan pelantikan pengurus PSMTI pusat periode 2022-2026. 
Kegiatan tersebut,  mendapat apresiasi dari berbagai pihak diantaranya  para menteri maupun 
duta besar, bahkan para menteri dan duta besar menaruh harapan besar kepada PSMTI agar 
terus berkomitmen membantu Pemerintah dalam membangun negeri.

Informasi lainnya diulas majalah Travel Club adalah keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan 
Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas. Hal tersebut diperlihatkan Pemerintah dengan 
diresmikannya sejumlah penataan infrastruktur oleh Presiden belum lama ini.

Dari berita pageant, mengulas tentang kembali dipercayakannya Putri Binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia sebagai juri di kontes pageant. Ini merupakan bukti bahwa  Yayasan EL JOHN Indonesia 
serius dan fokus  dalam mengembangkan talenta generasi muda

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada pembaca setia Majalah Travel Club. Semoga 
informasi yang disuguhkan Majalah Travel Club dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi 
untuk berwisata. Salam sehat buat kita semua.

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO
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P
engukuhan Dewan dan 
Pelantikan Pengurus Pusat 
Paguyuban Sosial Marga 
Tionghoa Indonesia (PSMTI) 
masa bakti 2022-2026 yang 

dilangsungkan di Hotel Intercontinental, 
Pondok Indah, Jakarta pada 6 Juli 2022 
berjalan sukses. Acara pengukuhan 
dan pelantikan yang diselenggarakan 
secara hybrid (offline dan online) ini, 
mengangkat tema “Kita Bersatu, PSMTI 
Jaya, Indonesia Tangguh”

Sejumlah pejabat tinggi negara, 
Kepala Daerah serta tokoh masyarakat 

suku Tionghoa – Indonesia hadir pada 
acara ini. Mereka yang hadir secara fisik 
diwajibkan untuk mematuhi protokol 
kesehatan yang diberlakukan pihak 
panitia.

Sebelum pelantikan pengurus, terlebih 
dahulu dilakukan pengukuhan dewan 
yang ditandai dengan pembacaan SK 
Pengukuhan oleh Sekretaris Umum 
(Sekum) PSMTI Raymond A Arfandy, 
disertai dengan penyerahan sertifikat 
kepada seluruh anggota dewan.

Setelah itu, dilanjutkan pelantikan 
pengurus PSMTI pusat periode 2022-

2026 oleh Ketua Umum PSMTI Wilianto 
Tanta dengan membacakan naskah 
pelantikan dan ikrar yang diikuti oleh 
seluruh pengurus PSMTI.

Ikrar tersebut berbunyi: 1) Akan 
menjunjung tinggi harkat, martabat 
dan kehormatan PSMTI; 2) Akan mentaati 
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga 
dan Peraturan serta mendukung program 
kerja PSMTI; 3) Akan menghormati hak 
sesama anggota PSMTI dan orang lain; 4) 
Akan beretika yang santun berdasarkan 
budaya Tionghoa.

PENGUKUHAN DEWAN & PELANTIKAN
PENGURUS PSMTI PUSAT PERIODE 2022-2026 

MENJADI CATATAN SEJARAH
PERJALANAN PSMTI



Ketua Umum PSMTI Wilianto 
Tanta menyampaikan rasa syukur atas 
terselenggaranya acara pengukuhan 
dan pelantikan Dewan dan Pengurus 
Pusat PSMTI masa bakti 2022-2026. 
Pengukuhan dan pelantikan ini,  menjadi  
kelanjutan sejarah yang telah diwariskan 
para pendiri PSMTI

“Para pendiri PSMTI pada saat itu 
menyadari ada akar masalah yang perlu 
didialogkan dan diselesaikan serta 
diusahakan bisa diselesaikan satu kali 
untuk selamanya. Untuk keperluan itu 
perlu wadah yang kompeten untuk 
menampung dan menyalurkan aspirasi 
serta didialogkan dengan Pemerintah, 
Dewan Perwakilan dan golongan 
masyarakat untuk menemukan akar 
masalah dan untuk diselesaikan dengan 
sebaik – baiknya,” lanjut  Wilianto dalam 
sambutannya.

Wilianto menjelaskan PSMTI 
merupakan organisasi kemasyarakatan 
suku Tionghoa Warga Negara Kesatuan 
Republik Indonesia tingkat nasional yang 
berdiri sejak 28 September 1998 yang telah 
tersebar di 31 Provinsi serta 300 kota/

kabupaten se-Indonesia. PSMTI bersifat 
sosial, budaya dan kemasyarakatan 
sebagai wadah komunikasi, interaksi, 
penyerap dan penyalur aspirasi suku 
Tionghoa di Indonesia dengan lembaga 
negara, instansi pemerintah, organisasi 
dan komponen masyarakat lain.

“Mohon doa dan dukungannya 

semoga saya bisa menambah kehadiran 
PSMTI di seluruh Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota,” tegas Wilianto.

Pada kesempatan ini, Wilianto 
menyampaikan visi dan misi PSMTI untuk 
empat tahun kedepan. Untuk visi yang 
diusung yakni Suku Tionghoa Warga 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

KETUM AJAK GENERASI MUDA BANGUN NEGERI
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bersama komponen Bangsa Indonesia 
seluruhnya mempunyai hak dan kewajiban 
membangun Negara Kesatuan Republik 
Indonesia menuju masyarakat adil dan 
makmur.

“Saat ini tugas kita di PSMTI adalah 
menyiapkan putra – putri terbaik suku 
Tionghoa – Indonesia untuk masuk 
dalam Arus Besar Bangsa Indonesia 
dengan turut serta secara aktif dalam 
pembangunan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dalam segala aspek 
kehidupan. Hal ini kita wujudkan antara 
lain dengan memasukkan kader – kader 
terbaik masuk menjadi prajurit TNI – Polri, 
masuk ke yudikatif, legislatif (DPRD Kota/
Kab, DPRD Provinsi, DPD RI, DPR RI), 
eksekutif (Bupati, Walikota, Gubernur, 
Wakil Menteri, Menteri, Duta Besar) 
maupun menjadi Aparatur Sipil Negara,” 
kata Wilianto.

Adapun untuk misi yang akan 
dijalankan adalah pertama, meningkatkan 
kesadaran ber-Masyarakat, ber-Bangsa 
dan ber-negara secara berkelanjutan 
dan berkesinambungan. Kedua, masuk 
dalam Arus Besar Bangsa Indonesia 
dengan turut serta secara aktif dalam 
pembangunan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dalam segala aspek 
kehidupan. Ketiga, memantapkan jati diri 

sebagai salah satu suku dalam Keluarga 
Besar Bangsa Indonesia. Dan keempat, 
memberikan manfaat bagi Bangsa dan 
Negara terutama dalam bidang sosial, 
budaya, pendidikan dan kemasyarakatan.

Ketua Dewan Pengawas Murdaya 
Poo mengapresiasi kerja Ketua Umum 
PSMTI dan tim formatur yang berhasil 
menyusun kepengurusan PSMTI pusat 
untuk empat tahun mendatang. Murdaya  
optimis dibawah kepemimpinan Ketua 
Umum Wilianto Tanta, PSMTI dapat 

mendukung program Pemerintah 
dalam membangkitkan kembali 
perekonomian nasional yang 
sempat terpuruk akibat pandemi 
Covid-19

“Saya mengajak dan 
mendorong pengurus PSMTI di 
bawah pimpinan Bapak Wilianto 
Tanta untuk sungguh bersatu, 
bekerja bersama membangun 
PSMTI dan bekerja keras 
mendukung Pemerintah untuk 
memajukan NKRI yah sama-sama 
kita cintai,” tutur Murdaya Poo.

Murdaya juga mendorong 
PSMTI dapat mencetak generasi 
muda yang dapat menelurkan 
karya-karya terbaiknya bagi 
kepentingan bangsa dan negara. 
Selain itu, generasi muda yang 
dicetak PSMTI juga diharapkan 
dapat menjadi pemimpin yang 

dapat menjadikan Indonesia sebagai 
negara yang unggul di kancah 
internasional.

 “Saya juga mengharapkan melalui 
PSMTI akan bangkit generasi penerus 
yang memiliki visi misi tekad dan tujuan 
yang jelas untuk menjadi pemimpin di 
masa depan yang tangguh dan berkualitas 
dalam peran serta membangun bangsa 
dan negara di setiap aspek kehidupan 
menuju Indonesia gemilang, yang maju 
dan unggul di dunia global,” ujar Murdaya.
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Apresiasi untuk PSMTI juga 
disampaikan Duta Besar Luar Biasa dan 
Berkuasa Penuh Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT) untuk Republik Indonesia Lu Kang. 
Dubes Lu Kang mengapresiasi komitmen 
PSMTI yang tidak pernah putus dalam 
menciptakan dan menjaga keharmonisan,  
baik sesama suku Tionghoa Indonesia 
maupun dengan suku lainnya di Indonesia. 
Keharmonisan merupakan salah satu 
yang diwariskan oleh pendiri PSMTI dan 
tidak boleh ditinggalkan oleh penerus-
penerusnya.

Selain keharmonisan, semangat 
solidaritas dan gotong royong juga 
harus terus diimplementasikan oleh 
seluruh anggota PSMTI, terutama 
dalam membantu masyarakat yang 
membutuhkan sehingga dapat membawa 
dampak positif terhadap kehidupan 
bermasyarakat. Tak hanya itu, PSMTI 
juga memberikan kontribusi yang besar 
terhadap hubungan Tiongkok dengan 
Indonesia yang hingga saat ini terus 
terjalin dengan baik.

“Sejak didirikan lebih dari 20 tahun 
yang lalu, dengan upaya bersama dari 
Ketua Umum, Pengawas dan cabang lokal 
berturut-turut, Asosiasi ini telah menganut 
niat awal untuk membangun masyarakat 
Tionghoa yang harmonis, meneruskan 

APRESIASI DARI SEJUMLAH DUTA BESAR

semangat solidaritas dan gotong royong, 
membantu rakyat yang membutuhkan 
dan memberikan kontribusi positif bagi 
kelompok etnis di Indonesia dan ikut 
berperan dalam menciptakan hubungan 
persahabatan antara Indonesia dengan 
Tiongkok,” kata Dubes Lu Kang

Dubes Lu Kang menjelaskan, Tiongkok 
dan Indonesia memiliki tujuan yang sama 
yakni  bersama-sama memulihkan kembali 
perekonomian dari dampak pandemi 
Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan kerja 

sama nyata yang diwujudkan kedua 
negara,  seperti memperkuat kerjasama 
vaksin dan membangun perisai anti 
Covid-19 yang mendapat pujian dari 
masyarakat internasional.

Untuk kerja sama ekonomi juga terus 
dilakukan oleh Tiongkok dan Indonesia. 
Di sektor perdagangan misalnya, kedua 
negara telah berhasil mencapai hasil yang 
memuaskan di tengah pandemi Covid-19

“Kedua negara telah bergandengan 
tangan untuk mendorong pemulihan 
ekonomi. Tahun lalu, volume perdagangan 
bilateral melebihi US$ 10 miliar untuk 
pertama kalinya. Ini membuktikan 
pembangunan  Koridor Ekonomi 
Komprehensif Regional terus diwujudkan 
oleh kedua negara,” ujar Dubes Lu Kang.

Dubes Lu Kang  optimis  pembangunan 
Indonesia semakin maju, hal  tersebut  
dibuktikan dengan pembangunan kereta 
cepat  Jakarta-Bandung yang progresnya 
semakin membaik. Seperti diketahui, 
pembangunan proyek ini  dilakukan secara 
masif untuk mengejar target operasional  
akhir tahun 2022 mendatang. Dari total 
panjang trase kereta cepat, lebih dari 
80 km di antaranya memiliki struktur 
elevated sedangkan sisanya berupa 13 
tunnel dan subgrade. Beberapa fasilitas 
sementara seperti Batching Plant dan 
Casting Yard dibangun di beberapa titik 
kritis untuk mendukung percepatan 
proses pembangunan.
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“Akhir bulan lalu, 13 terowongan jalur 
kereta cepat Jakarta-Bandung selesai 
dibangun. Diyakini setelah proyek ini 
selesai dan mulai beroperasi tahun depan. 
Itu akan memberikan percepatan yang 
lebih besar untuk pembangunan ekonomi 
sosial Indonesia dan ini menjadi dorongan 
yang lebih kuat untuk kerja sama yang 
saling menguntungan antara Tiongkok 
dan Indonesia,” ungkap Dubes Lu Kang.

Duta besar luar biasa dan berkuasa 

penuh Republik Indonesia untuk Republik 
Rakyat Tiongkok dan Mongolia Djauhari 
Oratmangun, juga ikut menyampaikan 
sambutannya pada acara pengukuhan 
dan pelantikan ini, Dubes Djauhari  
mengucapkan selamat atas pengukuhan 
dewan dan pelantikan pengurus PSMTI 
pusat periode 2022-2026. Djauhari yakin 
pengurus PSMTI dapat memperkuat 
kontribusi PSMTI untuk pembangunan 
di Indonesia.

“Pada kesempatan yang berbahagia 
ini saya ingin mengucapkan selamat 
atas pengukuhan dewan dan pelantikan 
PSMTI pusat 2022-2026. Saya sangat 
yakin dan percaya bahwa Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa Indonesia akan 
ikut berkontribusi dalam perkembangan 
dan pembangunan ekonomi Indonesia,” 
kata Dubes Djauhari.

Dubes Djauhari. mengungkapkan 
pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia 
membuat semua komponen bangsa 
bersatu untuk kembali memulihkan 
perekonomian nasional. Dubes Djauhari 
yakin PSMTI pun sama melakukan hal 
tersebut untuk kembali menggerakan 
roda perekonomian untuk kepentingan 
bangsa.

“Kita sangat pahami dan sangat 
ketahui dengan adanya pandemi 
selama ini, berdampak pada ekonomi 
Indonesia. Sekarang kita akan kembali 
lagi membangun agar ekonomi kita 
bergerak pesat kedepan. Saya sangat 
yakin dan percaya bahwa kontribusi dari 
PSMTI, khususnya pengurus dan anggota-
anggotanya akan juga signifikan dalam 
membuat ekonomi Indonesia bangkit 
segera dari pandemi. Sukses dan jaya 
selalu PSMTI,” ujar Dubes Djauhari.
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Dalam  pelantikan ini, pengurus 
PSMTI pusat mendapatkan pesan dari 
sejumlah Menteri diantaranya dari 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito 
Karnavian. Mendagri memberikan 
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa 
Indonesia (PSMTI) atas kiprahnya selama 
24 tahun membangun negeri. 

Apresiasi dari Mendagri ini 
disampaikan Staf Ahli Mendagri  Bidang 
Ekonomi La Ode Ahmad Pidana Balombo 
pada acara ini.  La Ode datang mewakili 
Mendagri yang berhalangan hadir. 

Dalam amanah Mendagri yang 
dibacakan La Ode,  diharapkan  kegiatan 
pengukuhan dewan dan pelantikan 
pengurus ini dapat dijadikan PSMTI 
sebagai momentum untuk meningkatkan 
peran dan fungsi serta tanggung 
jawabnya dalam mendorong  dan 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, memelihara integritas nasional 
serta  menguatkan jati diri bangsa yang 
dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan 
yang Maha Esa, semangat patriotisme, 
kekeluargaan dan toleransi.

“Keberadaan PSMTI  tidak semata-
mata memberikan manfaat bagi 
para anggotanya,  akan tetapi dapat 
mengambil bagian secara aktif dalam 
pembangunan bangsa terutama dalam 

PESAN DARI SEJUMLAH MENTERI

rangka membentuk kader-kader bangsa 
yang unggul memberi karakter jati diri 
dan berwawasan kebangsaan serta cinta 
tanah air dan memiliki daya saing dalam 
menghadapi persaingan global,” kata 
La Ode.

Harapan berikutnya dari Mendagri 
kepada PSMTI yakni dapat memperteguh 
kebhinekaan dan memperkuat pendi-
dikan kebhinekaan dan menciptakan 
ruang-ruang sosial antara warga serta 
merumuskan program-program kerja 
organisasi yang dapat bermanfaat bagi 

seluruh anggota PSMTI.
“Mari kita lanjutkan upaya-upaya 

yang baik ini dengan menumbuhkan 
semangat kebersamaan dan 
persaudaraan di antara sesama anak 
bangsa untuk meneruskan langkah-
langkah nyata dalam membangun 
masa depan bangsa dan negara ke arah 
yang lebih baik dalam kerangka negara 
kesatuan Republik Indonesia demikianlah 
beberapa hal yang dapat,” ujar Laode.

Selain Mendagri, pesan untuk 
pengurus PSMTI pusat juga disampaikan 
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin 
Limpo. Mentan mengajak Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)  
berkontribusi di sektor pertanian untuk 
menekan kenaikan inflasi dan juga 
ancaman krisis pangan dunia yang telah 
disampaikan Badan Pangan Dunia (FAO).

Data  yang dihimpun Badan Pusat 
Statistik atau BPS menyebutkan inflasi 
tahunan Indonesia mencapai 4,35 persen 
pada Juni 2022. Sedangkan inflasi 
bulanan sebesar 0,61 persen.

Komoditas penyumbang terbesar 
inflasi adalah minyak goreng, cabai 
merah, dan rokok kretek filter. Untuk 
cabai merah, BPS mencatat andil 
lonjakan harganya terhadap inflasi secara 
tahunan meningkat hingga 0,35 persen.

Menurut Mentan tidak menutup 
kemungkinan inflasi terus merangkak naik 
jika produksi komoditas tidak digencarkan.
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Untuk ancaman krisis pangan, 
Mentan mengungkapkan bahwa FAO 
telah menyampaikan potensi adanya 
ancaman tersebut yang disebabkan 
munculnya persoalan-persoalan global 
seperti imbas pandemi covid-19, perang 
Rusia-Ukraina hingga perubahan iklim.

Karena itu, Mentan berharap  Ketua 
Umum PSMTI WIlianto Tanta dapat 
menggerakan anggota PSMTI untuk 
dapat terjun langsung ke sektor pertanian 
agar dapat memantapkan produksi 
komoditas lokal. Bahkan bukannya untuk 
konsumsi dalam negeri, produksi yang 
melimpah dapat dimanfaatkan untuk 
diekspor.

“Kita tanam temulawak,  kita 
tanam jahe maka jadilah produksi yang 
melimpah. Sekarang kan pertanian 
tidak selalu berpatokan dengan alam, 
namun bisa dengan pertanian modern 
atau smart farming yaitu dengan green 
house yang besar sehingga kita bisa 
mengekspor buah, mengekspor sayur 
dan percaya lah ini bisa kita lakukan ,” 
kata Mentan.

Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta 
mengatakan PSMTI siap membantu 
Kementerian Pertanian untuk 
meningkatkan produksi komoditas 
pertanian dalam negeri. Peningkatan 
komoditas pertanian dapat memenuhi 
kebutuhan pangan nasional sehingga 

pemerintah tidak lagi impor pangan dari 
negara lain.

 “Kami setuju untuk menyetop impor 
agar inflasi tidak terlalu tinggi. Karena 
produksi pertanian dalam negeri harus 
ditingkatkan, sehingga masyarakat petani 
kita akan makmur. Hasil tanaman mereka 
dipanen dan dibeli oleh masyarakat 
Tionghoa atau siapapun yang ada di 
Indonesia,” ungkap Wilianto.

 “Oleh karena itu kita  harus menjaga 
agar inflasi tidak naik, kalau inflasi naik, 

kita akan susah. Jadi kami dengan 
arti kata di sini adalah bagian untuk 
mempertahankan ekonomi bisa lebih 
baik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia 
Pelantikan Martinus Johnnie Sugiarto 
menyampaikan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang mendukung 
penyelenggaraan acara pengukuhan 
dan pelantikan Dewan dan Pengurus 
Pusat PSMTI masa bakti 2022-2026 ini. 

“Mohon dibukakan pintu maaf 
jika dalam pelaksanaan pengukuhan 
Dewan dan pelantikan Pengurus Pusat 
PSMTI masa bakti 2022-2026 masih 
ada kekurangan dan kesalahan,” lanjut 
Martinus Johnnie Sugiarto.

Pada acara ini, juga dilakukan 
sejumlah penandatangan MoU antara 
PSMTI dengan sejumlah pihak antara lain 
EL JOHN Media, Kompas, Tribun Group, 
dan Rumah Sakit Cardiac Vasicular Kuala 
Lumpur, Malaysia.

Pengukuhan dan pelantikan Dewan 
dan Pengurus Pusat PSMTI masa bakti 
2022-2026 berlangsung meriah dengan 
bertabur hiburan seperti pertunjukan 
seni dan budaya, lantunan lagu dari 
penyanyi profesional dan tak ketinggalan 
penampilan National Costume yang 
dibawakan Putra Putri Binaan Yayasan 
EL JOHN Indonesia. (Sigit)
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Kenaikan tarif masuk sebesar 
Rp3.750.000 ke Taman Nasional Komodo  
di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai 
Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 
Rp3.750.000 menjadi perhatian Presiden 
RI Joko Widodo. Saat meresmikan pena-
taan Pulau Rinca, Kamis (21/07/2022), 
Presiden angkat bicara terkati  polemic 
tarif baru tersebut.

Presiden  menjelaskan perlu ada 
perbedaan tarif masuk antara Pulau Komo-
do, Pulau Padar dan Pulau Rinca. Perbedaan 
tarif dilakukan untuk melihat kepentingan 
yang ada di pulau-pulau tersebut. Untuk 
Pulau Komodo dan Pulau Rinca merupakan 
kawasan konservasi, sedangkan Pulau 
Rinca merupakan kawasan wisatawan. Oleh 
karena itu harus ada tarif yang berbeda 
di tiga pulau itu.

“Jadi kita ingin konservasi tapi 
kita juga ingin ekonomi lewat tourism, 
lewat wisatawan. Ini harus seimbang nah 
dilakukan, Labuan Bajo ini beruntung 

PRESIDEN JOKOWI: 
PERLU ADA PERBEDAAN TARIF JIKA MAU LIHAT KOMODO

karena komodo itu tidak hanya hidup di 
satu pulau, ada di Pulau Komodo, ada di 
Pulau Rinca di sini. Ada di Pulau Padar 
yang dikonservasi,” kata Presiden.

Menurut Presiden, perbedaan 
tarif wajar karena wilayah konservasi 
membutuhkan  pengelolaan yang lebih 
besar, namun dibalik itu, pemerintah tidak 
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melupakan kawasan pariwisatanya. Karena 
itu, wisatawan yang ingin ke Pulau Komodo 
atau Pulau Padar untuk melihat Komodo 
dipersilahkan asalkan  dengan tarif yang 
cukup tinggi.

“Mengenai bayarnya berapa? Tetap. 
Tetapi kalau mau ‘wah Pak saya pengen 
sekali lihat yang di Pulau Komodo’, ya 
silahkan, nggak apa-apa juga. Tapi ada tarif 
yang berbeda. Itu loh sebenarnya, simpel 
seperti itu, jangan dibawa ke mana-mana. 
Karena apa? Karena pegiat-pegiat lingkun-
gan, pegiat-pegiat konservasi juga harus 
kita hargai mereka, masukan mereka,” 
ujar Presiden.

Presiden menegaskan tidak ada 
yang berbeda dari jenis Komodo yang ada 
di Pulau Komodo, Pulau Padar maupun 
Pulau Rinca. Semua jenis komodo yang di 
Pulau di sekitar Labuan Bajo ini memiliki 
jenis yang sama.

“Komodo di Pulau Rinca dan di 
Pulau Komodo itu komodonya juga sama, 
wajahnya juga sama. Jadi kalau mau lihat 
Komodo silakan ke Pulau Rinca di sini ada 
Komodo,” tutur Presiden.

Hal senada juga disampaikan 
Menurut Menparekraf, wisatawan yang 
berkunjung ke Taman Nasional Komodo 
dan sekitar bukan hanya sebatas ber-
wisata namun juga dapat ikut membantu 
pemerintah memperkuat konservasi di 
kawasan ini. Diharapkan  wisatawan dapat 
menghargai upaya konservasi dan ikut 
membangun destinasi-destinasi lain di 
Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi 
wisata unggulan. Sandiaga juga men-
gungkapkan melalui biaya konservasi ini 
diharapkan dapat menunjang upaya pe-
merintah untuk menjaga kelestarian alam 
serta bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang ada di kawasan Taman 
Nasional Komodo.

“Jadi menurut saya kita akan fokus 
kepada pengembangan pariwisata yang 
berkualitas dan berkelanjutan dan tentunya 
akan memberikan manfaat bukan hanya 
dari sisi ekonominya saja, tapi juga dari 

sisi pelestarian lingkungan dan segala 
aspek,” katanya.

Kenaikan tarif masuk ke Taman 
Nasional Komodo yang rencananya diber-
lakukan mulai 1 Agustus 2022 ini merupakan 
biaya kontribusi untuk program konservasi 
Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Kawasan 
Perairan Sekitarnya selama satu, oleh 
karena bukan sekedar harga tiket masuk 
ke Taman Nasional Komodo.

Menparekraf juga mengapresiasi 
Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khusus-
nya Balai Taman Nasional Komodo yang 
selalu berupaya untuk mengkonservasi 
keberlangsungan lingkungan di kawasan 
Taman Nasional Komodo.

“Ini merupakan suatu kebulatan 
tekad Kemenparekraf bersama Pemprov 
NTT, KLHK, dan Balai Taman Nasional 
Komodo untuk terus melakukan upaya-up-
aya terbaik dalam solusi pengembangan 
pariwisata dan konservasi di kawasan 
Taman Nasional Komodo,” ujar Sandiaga.

Dinaikkannya tarif masuk ke Taman 
Nasional Komodo merupakan kebijakan 
yang diambil setelah dilakukan kajian 
untuk melindungi habitat Komodo yang 
berada di area Taman Nasional Komodo. 
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).

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

SCAN ME

www.eljohn.tv



AGUSTUS 2022 - TRAVELCLUB - 19        

indonesia tourism forum

Pemerintah menunjukkan kese-
riusannya dalam mengembangkan 
Labuan Bajo sebagai salah satu desti-
nasi pariwisata super prioritas (DPSP).  
Penataan kawasan dan infrastruktur 
pendukung pariwisata di Labuan Bajo 
telah dilakukan dalam dua tahun ke 
belakang dan hasilnya kini sudah dapat 
dinikmati oleh wisatawan.

Hal tersebut dibuktikan dengan 
diresmikannya beberapa penataan infra-
struktur oleh Presiden RI Joko Widodo 
saat melakukan kunjungan kerjanya ke 
Labuan Bajo selama dua hari tanggal 
21-22 Juli 2022.

Penataan infrastruktur yang diresmi-
kan Presiden yakni perluasan Bandara 
Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten 
Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur 
(NTT)  pada 21 Juli 2022.

Presiden menekankan, penataan 
kawasan pariwisata Labuan Bajo ini harus 

KESERIUSAN PEMERINTAH KEMBANGKAN LABUAN BAJO

SEBAGAI DESTINASI SUPER PRIORITAS

memberikan manfaat bagi kesejahteraan 
masyarakat.

“Jalan sudah diperlebar dan diper-
panjang. Kemudian pelabuhan sudah 



jadi semakin dikenal. Dan, yang paling 
penting bisa mensejahterakan masyarakat 
kita, utamanya khususnya masyarakat 
Nusa Tenggara Timur,” pungkasnya.

Selain meresmikan perluasan bandara, 
pada kunjungan kerjanya ini, Presiden 
juga meresmikan meresmikan Penataan 
Kawasan Marina-Labuan Bajo dan Sistem 
Pengelolaan Sampah Warloka serta 
penataan kawasan Pulau Rinca.

Kepala Negara menekankan, pe-
nataan Labuan Bajo sebagai destinasi 
pariwisata super prioritas (DPSP) ini 
bertujuan untuk memberikan dampak 
ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Tujuan akhir dari penataan seluruh 
kawasan yang ada adalah kesejahteraan 
masyarakat di NTT, khususnya di Mang-
garai Barat, lebih khusus di Labuan Bajo,” 
kata Presiden.

Setelah mengikuti perubahan dari 
tahun ke tahun, Presiden menilai Labuan 
Bajo telah ditata semakin baik dan cantik. 
Oleh karena itu, Presiden menekankan 
agar kawasan ini harus dirawat dan 
dijaga dengan baik.

“Pertama, ramah terhadap wisatawan. 
Ini penting sekali, setuju? Yang kedua, 
jangan buang sampah sembarangan, 
karena sekarang Labuan Bajo sudah bersih 
dan sudah cantik. Jangan membuang 
sampah sembarangan, setuju? Setiap 

indonesia tourism forum

                      20 - TRAVELCLUB - AGUSTUS 2022

dipindah dari sini ke lokasi yang baru. 
Kemudian tempat-tempat destinasi wisata 
juga sudah dipercantik. Labuan Bajo ini 
komplit, budaya ada, pemandangan 
sangat bagus, pantainya cantik, dan di 
dunia yang enggak ada… enggak ada di 
tempat lain itu ada, yaitu komodo yang 
ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. 
Kekuatan inilah yang harus kita pakai 
untuk mensejahterakan rakyat kita di 
sini,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, pemer-
intah akan terus menyempurnakan 
fasilitas-fasilitas yang ada di Bandara 
Komodo agar lebih memadai bagi pen-
gunjung. Bandara ini memiliki landasan 
pacu (runway) sepanjang 2.600 meter 
dan jika diperpanjang 100 meter akan 
dapat didarati pesawat berbadan lebar 
atau wide body.

“Kalau enggak bisa tahun ini, maksi-
mal tahun depan harus selesai sehingga 
pesawat-pesawat dengan penerbangan 
langsung dari mancanegara bisa langsung 
turun di Labuan Bajo,” ujarnya.

Peningkatan fasilitas bandara ini 
diharapkan dapat mendorong pening-
katan dan memberikan dampak positif 
bagi pariwisata di Labuan Bajo.

“Kita harapkan dengan tambahnya 
turis, baik dari mancanegara maupun 
wisatawan nusantara, Labuan Bajo men-

bulan kerja bakti, bersih-bersih, agar 
kawasan ini terus terpelihara dengan 
baik dan semakin cantik dari hari ke 
hari,” ujarnya.

Setelah penataan, Presiden menghara-
pkan masyarakat dapat memanfaatkan 
kawasan Marina-Labuan Bajo ini untuk 
berbagai aktivitas.

“Ini bisa dipakai untuk aktivitas, ke-
giatan-kegiatan seni budaya, performing 
art, yang ini akan menarik para wisatawan 
untuk lebih banyak lagi datang ke Labuan 
Bajo,” pungkasnya.

Selain meresmikan sejumlah penataan 
infrastruktur, Presiden berkesempatan 
untuk meninjau proyek pengembangan 
sarana hunian pendukung destinasi pari-
wisata super prioritas  Labuan Bajo, di 
Kampung Baru, Kawasan Pantai Marina, 
Labuan Bajo, Manggarai Barat

Program peningkatan kualitas rumah 
swadaya untuk usaha pondok wisata atau 
homestay serta penataan kampung ini 
bertujuan agar masyarakat sekitar dapat 
memperoleh manfaat dari pariwisata di 
Labuan Bajo.

“Penataan Marina tidak hanya urusan 
penataan plaza, ada amfiteater, tapi juga 
penataan kampung. Penataan kampung ini 
diarahkan agar hunian-hunian yang ada, 
itu bisa juga mendapatkan manfaat dari 
adanya pariwisata yang ada di Labuan 
Bajo,” ujar Presiden usai peninjauan.

Presiden menambahkan, pemerintah 
berupaya memperbaiki rumah di kawasan 
untuk dijadikan pondok wisata maupun 
kios usaha. Upaya ini diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
di sekitar.

“Pemerintah pusat bersama-sama 
dengan pemda melakukan rehab rumah 
per rumah. Ada yang dari rumah biasa 
menjadi pelaku usaha kios, kemudian 
dibuat homestay. Sehingga pariwisata di 
Labuan Bajo ini betul-betul juga memiliki 
manfaat untuk yang kecil-kecil bukan 
hanya untuk yang bintang empat dan 
bintang lima atau bintang, tapi yang 
kecil-kecil itu juga bisa mendapatkan 
manfaat sehingga naik kesejahteraannya,” 
kata Presiden.
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Kota Ternate tidak hanya dikenal memiliki kekayaan rempah-rempah yang 
menjadi incaran para penjajah pada masa dulunya, namun daerah yang 
merupakan kota terbesar di Maluku Utara ini juga menyimpan berbagai 

budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun hingga hari ini. 
Selain itu, Kota Ternate pun dikenal memiliki banyak cerita legenda yang 
masih dipercaya sampai sekarang, salah satunya yaitu legenda asal-usul 

terjadinya Danau Tolire.
Sementara itu, masyarakat setempat pun mempercayai bahwa Danau 

Tolire yang dulunya merupakan sebuah kampung, kini dijaga oleh seekor 
buaya putih yang berada di Danau Tolire Besar. Jika Anda penasaran ingin 
melihat buaya putih tersebut, akan ada pawang yang bisa membantu untuk 
memunculkannya ke permukaan. Menurut cerita masyarakat sekitar, banyak 
wisatawan yang datang dan sudah melihat sendiri keberadaan buaya putih 

tersebut.

DANAU TOLIRE
Sebuah Legenda yang Penuh Pesona

Sumber Foto :   phinemo.com
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Danau Tolire merupakan sebuah 
danau yang terletak di kaki Gunung 
Gamalama yaitu gunung api tertinggi 
di Maluku Utara. Danau Tolire sendiri 
terdiri dari dua danau yang diberi nama 
Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil. 
Jarak keduanya hanya sekitar 200 m, dan 
bisa Anda kunjungi dalam satu waktu 
kunjungan.

Terletak sekitar 10 km dari pusat Kota 
Ternate, Danau Tolire ini selalu ramai 
pengunjung yang kebanyakan dari 
wisatawan yang datang ini penasaran 
dengan keunikan danau tersebut serta 
cerita mistisnya yang cukup menarik. 
Keunikannya yang lebih menonjol yaitu 
ada di Danau Tolire Besar yang bentuknya 
menyerupai loyang raksasa. Danau Tolire 
Besar ini memiliki luas sekitar 5 hektar, 
bagian pinggirnya memiliki kedalaman 
hingga 50 m, sedangkan kedalaman 
danau itu sendiri hingga saat ini belum 
diketahui. Menurut cerita para leluhur, 
kedalamannya berkilo-kilometer dan 
terhubung langsung dengan laut.

Menurut cerita masyarakat setempat 
Danau Tolire Besar dan Danau Tolire 
Kecil ini dulunya merupakan sebuah 
perkampungan bernama Solea Takomi 
yang penduduknya hidup makmur dan 
sejahtera. Kemudian kampung tersebut 
dikutuk oleh Tuhan menjadi danau karena 
kesalahan seorang ayah di kampung 

tersebut yang menghamili anak gadisnya 
sendiri. Ketika berita tersebut menyebar 
ke masyarakat, ayah dan anak tersebut 
melarikan diri ke luar kampung, namun 
belum sempat mereka meninggalkan 
kampung tersebut, tiba-tiba terjadilah 
gempa bumi yang dahsyat sehingga 
membuat tanah yang mereka pijak 
kemudian amblas dan si ayah ikut tertelan 
tanah tersebut hingga keluar air dari 
dalam tanah yang berubah menjadi 
danau.

Sementara si anak masih sempat 
melarikan diri lebih jauh, namun tidak 
sampai selamat dan ikut tertelan tanah. 

Masyarakat setempat percaya bahwa 
Danau Tolire Besar merupakan tempat 
tenggelamnya si ayah, sedangkan Danau 
Tolire Kecil merupakan tempat si anak.

Fakta ilmiahnya bahwa pada 
tahun 1775, di lokasi tersebut pernah 
terjadi gempa bumi yang dahsyat. Hal 
ini disebutkan dalam buku berjudul 
“Hidup Mati di Negeri Cincin Api” yang 
bercerita tentang gempa bumi beruntun 
yang pernah terjadi di Ternate. Gempa 
tersebut pun juga mempengaruhi 
terjadinya erupsi Gunung Gamalama 
yang menenggelamkan kampung Solea 
Takomi bersama 141 penduduknya. Para 
penduduk yang ikut tenggelam inilah 
kemudian dipercaya masyarakat berubah 
menjadi buaya putih yang menjadi 
penjaga Danau Tolire Besar itu.

Sampai saat ini nuansa mistis memang 
masih terasa di kedua danau tersebut. 
Namun uniknya cerita-cerita tersebut 
malah menjadi daya tarik tersendiri bagi 
wisatawan untuk datang dan melihat 
langsung keunikan serta keindahannya.

Air tawar di Danau Tolire Besar 
merupakan tempat tinggal bagi berbagai 
macam ikan. Namun, hingga saat ini 
masyarakat setempat tidak ada yang 
berani menangkap ikan-ikan tersebut 
atau mandi di danau itu. Selain karena 
dipercaya terdapat buaya putih di sana, 
cerita mistisnya pun masih terasa sehingga 
tidak ada yang berani menyentuh air 
danau tersebut.

Legenda Danau Tolire
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Daya tarik lainnya dari Danau Tolire 
yaitu aktivitas melempar batu ke arah 
danau. Sekilas ini memang tampak bi-
asa, namun untuk Anda ketahui bahwa 
sampai saat ini belum ada satu pun orang 
yang berhasil melempar batu hingga ke 
tengah danau. Semua batu yang dilem-
par akan berakhir di pinggir danau atau 
kembali ke tebing tempat di mana Anda 
berpijak. Tidak peduli sekuat apapun 
Anda mencoba, batu tersebut tidak akan 
sampai menyentuh danau. Hal ini memang 
terbilang cukup aneh dan di luar nalar 
manusia, namun dari cerita orang-orang 
yang pernah mencobanya, semua itu 
benar-benar terjadi.

Kegiatan melempar batu ini sudah 
menjadi ragam wisata di Danau Tolire. Un-
tuk bisa mencoba melakukan aksi lempar 
batu ini, Anda harus membeli batu terse-
but terlebih dahulu pada penjual yang ada 
di pinggir danau tersebut. Harganya san-
gat terjangkau yaitu mulai dari Rp1.000 
saja Anda sudah bisa mendapatkan 5 
buah batu. Tidak ada salahnya mengelu-
arkan uang dengan nominal segitu untuk 
melepas rasa penasaran Anda.

Selain kegiatan melempar batu yang 
cukup unik dan juga aneh ini, Danau Tolire 
Besar juga dipercaya menyimpan banyak 
harta karun di dasarnya. Harta tersebut 
berasal dari keluarga Kerajaan Ternate, di 

mana pada masa penjajahan, masayarakat 
Ternate banyak yang membuang hartanya 
ke dalam danau agar tidak dirampas oleh 
pentara Portugis. 

Sampai saat ini belum ada penelitian 
khusus yang dilakukan untuk mengecek 
kebenaran hal tersebut. Namun bebera-
pa waktu lalu sempat seorang anggota 
Brimob mencoba meneliti hal tersebut 
menggunakan alat pendeteksi logam. 
Hasilnya menunjukkan adanya ben-
da-benda logam yang berada di dasar 
danau, namun tidak dapat dipastikan jenis 

dan jumlahnya.
Tidak seperti kebanyakan danau 

lainnya yang ada di Indonesia, di Da-
nau Tolire ini Anda tidak diperkenankan 
untuk melakukan ativitas renang. Anda 
bisa melakukan aktivitas lainnya seperti 
bermain ayunan yang terdapat di pinggir 
danau, atau bersantai di gazebo yang ter-
dapat di sekitar Danau Tolire Kecil sambil 
menikmati sajian kuliner yang dijajakan 
di warung-warung setempat dengan 
aneka menu menggunakan bumbu dan 
rempah khas.

Di sekitar lokasi danau juga masih 
banyak terdapat pepohonan rindang serta 
udaranya yang sejuk, sehingga Anda pun 
akan merasa betah berada di sini. Jika 
beruntung, Anda bisa menyaksikan atraksi 
matahari terbenam di sore hari.

Selain itu, panorama alam yang disu-
guhkan Danau Tolire akan menambah 
betah pengunjung untuk berlama-la-
ma di sana. Airnya yang jernih dengan 
pantulan warna biru langit serta hijau 
pepohonan, semakin mempesona dengan 
latar Gunung Gamalama serta hamparan 
hutan yang menghijau dan masih terjaga 
keasriannya.

Meski keberadaan Danau Tolire belum 
seterkenal Danau Ngade atau Danau 
Laguna, namun keunikan serta cerita 
legenda yang dimiliki Danau Tolire cukup 
ampuh untuk menarik minat wisawatan 
berkunjung ke destinasi wisata alam ini.

Daya Tarik dan Keindahan Danau Tolire
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Fasilitas Wisata di Danau Tolire

Fasilitas wisata di Danau Tolire 
memang belum terlalu memadai. Menurut 
pihak pengelola, pembangunan fasilitas 
tersebut terkendala pandemi dua tahun 
belakangan. Namun di tahun 2022 ini akan 
dimulai kembali pembangunan fasilitas 
wisata demi kenyamaan pengunjung 
yang datang ke sana. Saat ini fasilitas 
yang tersedia hanya ada gazebo dan 
saung-saung sederhana, toilet, area parkir, 
warung-warung makan dan minum, dan 
juga terdapat sebuah mushola yang sudah 
lama dibangun.

Harga Tiket Masuk dan Jam Operasional
Biaya masuk yang harus Anda 

keluarkan untuk dapat menikmati 
keindahan Danau Tolire tidaklah mahal 
dan terbilang sangat terjangkau. Tiket 
masuk yang Anda bayarkan cukup satu 
kali dan sudah termasuk paket lengkap 
untuk menikmati panorama alam di Danau 
Tolire. 

Tidak hanya tiket masuknya yang 
sangat terjangkau, namun jam operasional 
Danau Tolire ini juga sangat fleksibel yaitu 
dibuka setiap hari selama 24 jam. Namun 
meski demikian, Anda disarankan untuk 
datang saat siang hari dan pulang sebelum 
gelap, hal ini dikarenakan belum terdapat 
fasilitas penerangan yang memadai di 

sekitar Danau Tolire ini. Sehingga demi 
keamanan dan kenyamanan pengunjung, 
supaya Anda memilih waktu berkunjung 
yang disarankan.

Alamat dan Rute Menuju Danau Tolire
Obyek wisata Danau Tolire berada 

di Desa Takome, Ternate Barat, Kota 
Ternate, Maluku Utara. Untuk mencapai 
lokasi ini, Anda dapat menggunakan 
kendaraan bermotor roda dua atau pun 
roda empat. Dari pusat Kota Ternate, Anda 
membutuhkan waktu sekitar 10-20 menit 
perjalanan darat dengan menempuh jarak 
sekitar 10 km. Akses jalannya mudah 
dilalui karena sudah beraspal mulus dan 
berada tidak jauh dari jalan raya.

Selain menggunakan kendaraan 

pribadi, Anda juga bsia menggunakan 
mobil carteran atau ojek sepeda untuk 
mencapai lokasi Danau Tolire. Biasanya 
penyewaan mobil ini dihitung perhari 
atau untuk ojek sepeda dihitung per jam.

 
Tips Berkunjung dan Menjelajah Danau 
Tolire

Tips pertama adalah, setiap 
pengunjung diminta untuk selalu berhati-
hati demi keamanan dan keselamatan 
Anda selama berkunjung di Danau Tolire.

Bagi Anda pecinta fotografi, sebaiknya 
datang ke Danau Tolire ketika musim 
kemarau dengan cuaca cerah sehingga 
Anda bisa mendapatkan hasil foto yang 
terbaik. Pasalnya pada waktu tersebut, 
Anda akan mendapati langit dalam 
keadaan cerah, begitu juga dengan cuaca 
yang mendukung Anda untuk menjelajah 
hingga seharian penuh.

Berkunjung pada saat musim 
kemarau juga akan mengurangi resiko 
terjatuh karena biasanya pada saat 
musim penghujan, akses jalan di wilayah 
pegunungan sering kali menjadi licin dan 
sulit dilalui.

Jika Anda merencanakan kegiatan 
camping, usahakan tidak membawa 
berbagai jenis makanan yang dikemas 
menggunakan kantong plastik. Hal ini 
bertujuan untuk mengurangi sampah 
plastik yang dapat merusak keindahan 
alam di tempat ini. Namun jika terpaksa 
Anda bisa mengusahakan untuk 
membuang sampah pada tempat yang 
telah disediakan atau membawanya 
kembali pada saat pulang.
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BILENTHANGO

Bilenthango merupakan kuliner tradisional khas Gorontalo 
yang bahan utamanya menggunakan ikan air laut atau ikan air 
tawar. Namun dalam penyajiannya, yang lebih umum digunakan 
adalah ikan air tawar, salah satunya yaitu ikan mujair. Bilentango 
juga dikenal dengan nama Ikan Balarica atau Belah Rica yang 
mana termasuk dalam hidangan utama masakan Gorontalo.

Proses memasak Bilenthango ini terbilang cukup unik. 
Keunikan tersebut terletak pada daun pisang yang digunakan 
sebagai alas untuk ikan ketika dilakukan proses penggorengan 
agar ikan yang digunakan tidak bersentuhan langsung dengan 
minyak goreng. Penggunaan daun pisang tersebut sebenarnya 
juga bertujuan untuk meminimalisir risiko ikan menjadi gosong 
akibat terlalu lama digoreng.

Namun seiring perkembangan zaman, untuk menghindarkan 
risiko gosong tersebut, bisa juga diminimalisir dengan menggunakan 
api sedang pada saat penggorengan. Meski demikian penggunaan 
daun pisang sebagai alas, masih tetap digunakan karena aroma 
daun pisang yang ikut digoreng juga ikut menambah cita rasa 
lezat pada ikan tersebut. 

Selain digoreng, ternyata Bilenthango ini juga bisa dipanggang. 
Proses memasak ini disesuaikan dengan selera masing-masing 
orang.

Untuk membuat Bilenthango ini terbilang cukup mudah dan 
bisa Anda praktekkan di rumah. Bahan-bahan yang digunakan pun 
tidak sulit ditemukan. Anda bisa dengan mudah mendapatkannya 
di pasar-pasar tradisional di sekitar Anda.

Bahan-bahan yang digunakan antara lain seperti, ikan mujair, 
air jeruk nipis, daun bawang diiris tipis, daun pisang, bawang 

merah, cabai rawit merah, tomat merah, garam secukupnya, 
kemiri dan minyak sayur.

Proses pembuatannya pertama ikan air tawar yang digunakan 
dibelah dua terlebih dahulu dari ujung kepala hingga ke bagian 
ekor. Kemudian ikan tersebut direndam atau dibaluri dengan air 
perasan lemon atau jeruk nipis.

Kemudian haluskan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan 
seperti bawang merah, cabai rawit merah, tomat merah, garam 
dan kemiri. Bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tersebut, 
dilumuri ke ikan yang sudah direndam dengan air perasan jeruk 
nipis. Tingkat kehalusan bumbu disesuaikan dengan selera 
masing-masing.

Setelah itu taburi ikan dengan daun bawang yang sudah diiris 
tipis. Kemudian siapkan selembar daun pisang dan letakkan ikan 
tersebut di atas daun pisang. Bagian ikan yang dilumuri bumbu 
diletakkan menghadap ke atas.

Panaskan minyak sayur untuk melakukan proses penggorengan. 
Perlu diingat bahwa minyak goreng yang digunakan jangan terlalu 
banyak. Tidak ada takaran yang pasti, namun usahakan ikan 
tidak terendam keseluruhan di dalam minyak saat menggoreng.

Setelah itu goreng ikan dan daun pisang tersebut dalam 
minyak panas, dengan menggunakan api sedang. Goreng ikan 
hingga matang dan berwarna kecoklatan.

Setelah matang, angkat dan masukkan ke dalam wadah 
yang pas. Bilenthango siap disajikan dan disantap bersama 
orang-orang tersayang.
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ILABULO

Sajian khas daerah Gorontalo yang satu ini terbuat dari 
olahan daging ayam yang biasanya menjadi lauk pendamping 
saat makan siang oleh sebagian masyarakat Gorontalo. Tidak 
hanya menggunakan daging ayam saja, namun hati dan ampela 
ayam pun dimasak berbarengan dengan campuran bumbu dan 
rempah-rempah yang khas dari daerah Gorontalo.

Sekilas, kuliner khas bernama Ilabulo ini memang mirip 
dengan pepes yang sering kita jumpai di sekitar kita, karena 
Ilabulo juga dimasak menggunakan pembungkus daun pisang. 
Selain dibilang mirip pepes, Ilabulo juga kerap disamakan dengan 
otak-otak yang juga berbentuk sama.

Selain berbahan utama daging ayam dan jeroannya, Ilabulo 
juga terbuat dari campuran sagu yang telah diberi bumbu-bumbu 
khas. Tekstur Ilabulo sedikit kenyal dan memiliki citarasa pedas 
namun tetap lezat saat disantap.

Balutan daun pisang yang digunakan untuk membungkus 
adonan Ilabulo bukan hanya sekedar berfungsi sebagai pembungkus, 
melainkan daun pisang tersebut sebagai penambah aroma pada 
kuliner satu ini.

Dalam hal penyajian, terdapat dua proses yang berbeda yaitu 
bisa dikukus dan juga dibakar. Namun yang pasti kedua cara ini 
sama-sama menghasilkan cita rasa yang menggugah selera.

Ketika Anda berkunjung ke daerah Gorontalo, Anda akan 
dengan mudah menemukan warung-warung yang menjajakan 
kuliner yang satu ini. Selain bisa dimakan ditempat, Ilabulo juga 
bisa dijadikan oleh-oleh untuk keluarga karena dapat bertahan 
selama dua hingga tiga hari tanpa perlu dimasukkan ke lemari 
pendingin.

Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat 
Ilabulo di antaranya yaitu, daging ayam, ati ampela, tepung 
sagun, tepung terigu, air, santan kental, daun pisang, minyak 
kelapa secukupnya.

Selanjutnya Anda juga membutuhkan bumbu-bumbu lainnya 
yang nanti akan dihaluskan di antaranya seperti, cabai rawit, 
cabai merah, bawang putih, merica, kaldu bubuk, dan juga 
garam secukupnya.

Proses pembuatan Ilabulo pertama Anda harus merebus 
daging ayam dan ati ampela terlebih dahulu. Rebus hingga 
matang, tiriskan dan lalu bilas dengan air bersih. Selanjutnya 
potong kecil-kecil daging ayam dan ati ample.

Setelah itu panaskan minyak kelapa secukupnya. Takarannya 
sekitar 3-4 sendok makan. Masukkan semua bumbu yang sudah 
dihaluskan, tumis hingga harum dan matang. Kemudian masukkan 
daging ayam dan ati ampela, tumis sebentar dan aduk-aduk 
hingga semua bumbu tercampur dengan merata.

Selanjutnya campurkan tepung sagu, tepung santan, dan 
air. Aduk hingga rata dan kemudian masukkan ke dalam wajan 
berisi tumisan ati ampela. Aduk semua bahan hingga tercampur 
sempurna dan tepungnya mengental. Jika airnya sudah kering 
dan tepung mengental, koreksi rasa terlebih dahulu sebelum 
diangkat.

Kemudian lanjut membungkus adonan dengan daun pisang 
yang sudah disiapkan. Buat menyerupai pepes. Setelah semua 
adonan dibungkus, kukus selama lebih kurang 20 menit. Lalu 
angkat dan bakar sebentar hingga daun pembungkusnya kering 
dan beraroma wangi. Ilabulo siap disajikan.
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SATE TUNA

Seperti kita ketahui bahwa pada umumnya sate adalah 
sajian yang biasanya berbahan utama daging sapi, daging 
kambing atau daging ayam. Namun beda halnya dengan sate 
yang menjadi kuliner khas daerah Gorontalo. Di sini Anda 
akan menemukan sate yang berbahan utama dari daging Ikan 
Tuna. Dengan tekstur yang lembut dan bumbu khas nya yang 
meresap, Sate Tuna khas Gorontalo ini akan memikat Anda 
dari santapan pertama. 

Membuat Sate Tuna ini memiliki tantangan tersendiri, karena 
Ikan Tuna memiliki daging yang lembut dan mudah patah. Hal 
ini berbeda jauh dengan sate daging, sate kambing atau sate 
ayam yang tekstur dagingnya agak kenyal, sehingga tidak 
mudah hancur ketika ditusuk atau digigit.

Salah satu rumah makan yang ada di daerah Gorontalo 
menjadikan Sate Tuna sebagai menu utama hidangan mereka. 
Menurut sang pemilik, hal ini agar adanya variasi dan perbedaan 
dengan rumah makan lainnya yang rata-rata menyajikan ikan 
goreng atau ikan bakar. Selain Sate Tuna, di rumah makan 
tersebut, Anda juga bisa menemukan olahan lainnya berbahan 
dasar ikan tuna mulai dari dada goreng, ikan bakar, woku, jeroan 
hingga telur ikan tuna.

Untuk ukurannya sendiri, Sate Tuna dibuat mirip dengan 
potongan sate kambing atau sate ayam yaitu tiga potong dalam 
satu tusuk. Namun saat mengolah dan juga saat menyantap 
Sate Tuna ini diperlukan kehati-hatian karena daging yang 
sangat lembut akan mudah patah dan hancur. Jika dagingnya 
patah saat digigit, maka tentu saja potongan Sate Tuna tersebut 
akan jatuh. Untuk mensiasati hal ini Anda bisa memakannya 
dengan memisahkan semua daging dari tusukan sate dan 
menyantapnya dengan nasi putih.

Sate Tuna biasanya disantap dengan sambal pedas, jadi 

Anda tidak akan menemukan adanya sambal kacang atau 
kecap. Namun jika Anda mencoba membuatnya di rumah, 
Anda bisa membuat variasi sambal sesuai selera.

Meski proses pembuatan Sate Tuna ini terbilang cukup rumit 
dan membutuhkan kehati-hatian, namun tidak ada salahnya 
mencoba membuatnya di rumah.

Bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana dan tidak 
terlalu banyak, di antaranya yaitu, ikan tuna fillet yang dipotong 
kota-kotak, cabai rawit, bawang merah, minyak kelapa, jeruk 
nipis, garam, gula, tempurung kelapa untuk pembakaran dan 
tusuk sate.

Proses pembuatannya pertama sebelum ditusuk menjadi 
sate, lumuri terlebih dahulu ikan tuna yang sudah dipotong kotak 
dengan garam dan minyak kelapa. Lalu diamkan beberapa saat. 
Sementara itu siapkan tempurung kelapa untuk pembakaran. 

Sambil menunggu tempurung kelapa menjadi bara, Anda 
bisa menyiapkan sambalnya terlebih dahulu. Haluskan cabai 
rawit dan bawang merah, kemudian tambahkan garam, gula 
dan juga minyak kelapa. Jika tidak ada minyak kelapa, Anda bisa 
menggunakan minyak goreng biasa. Lalu tambahkan sedikit 
air dan juga air perasan jeruk nipis. Jika tempurung yang Anda 
bakar sudah menjadi bara, ambil beberapa potongan arang 
tersebut dan celupkan ke dalam sambal yang tadi Anda buat. 
Kemudian tutup wadah agar asapnya tidak keluar.

Selanjutnya ikan tuna yang sudah ditusuk dengan lidi sate, 
siap dibakar hingga matang. Sate Tuna siap disajikan dengan 
nasi putih hangat. 
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WISATA
PALANGKA RAYA

KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Tengah, 
yang juga merupakan sebuah kota besar dengan sejuta daya tarik 

dan keberagamannya. Tidak hanya terlihat menarik di segi arsitektur 
modern dari bangunannya namun Kota Palangka Raya juga menyimpan 
keindahan alam di berbagai destinasi wisata yang menjadi tujuan utama 

para turis ketika datang ke kota ini.

Keberagaman budaya di Kota Palangka Raya yang dalam bahasa Dayak 
Nganju memiliki makna “tempat tinggal yang besar atau luas” ini pun tak 
kalah menarik untuk dikulik.  Kota yang dihuni oleh berbagai macam suku 

dengan dominannya Suku Dayak, Suku Banjar dan Suku Jawa ini, juga 
sangat kaya akan potensi alamnya diberbagai sektor, seperti kehutanan, 
perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri 

dan juga sektor pariwisata tentunya.

Yulia Gumay
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K
ota Palangka Raya memiliki luas 
wilayah sekitar 2.853,12 km². Pada 
tahun 2001, sebelum otonomi 
daerah, Kota Palangka Raya 
hanya memiliki 2 kecamatan, 

yaitu Kecamatan Pahandut dan Kecamatan 
Bukit Batu. Kemudian kota ini terus 
dibangun, dari yang awalnya merupakan 
hutan belantara yang sebagian wilayahnya 
termasuk hutan lindung, konservasi alam 
serta Hutan Lindung Tangkiling, perlahan 
berubah menjadi sebuah kota yang luasnya 
hampir mencapai 4 kali lebih luas dari 
DKI Jakarta.

Tiang pertama pembangunan Kota 
Palangka Raya dilakukan oleh Presiden 
Republik Indonesia yang pertama yaitu 
Bung Karno pada tanggal 17 Juli 1957. Hal 
ini ditandai dengan peresmian monumen 
atau Tugu Ibukota Provinsi Kalimantan 
Tengah di Pahandut yang mana tujuh belas 
pilar yang terpancang di tugu tersebut 
menyerupai senjata untuk berperang dan 
dibuat berjumlah 17 yang melambangkan 
hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus.

Tugu Api yang dibangun lebih tinggi 
dari tujuh belas pilar di belakangnya 
merupakan lambang dari semangat 
kemerdekaan yang tak pernah padam 
dan juga semangat membangun Indonesia 
setelah kemerdekaan. Selain itu Segi Lima 
Bentuk Tugu juga melambangkan Pancasila 
sebagai dasar Negara Rebuplik Indonesia.

Kemudian pada tahun 1958, berdasarkan 
Undang-undang Nomor 21, Ibukota Provinsi 
yang dulunya Pahandut kini berganti nama 
menjadi Palangka Raya. Pada saat itu 
Presiden Soekarno merencanakan Kota 
Palangka Raya ini akan menjadi ibukota 
negara di masa depan, menggantikan 
Jakarta.

Rencana ini dilontarkan bukan tanpa 
alasan, salah satunya karena Kota Palangka 
Raya memiliki wilayah yang cukup luas 
dan juga dianggap aman dari gempa 

dan tsunami. Hal ini karena menurut hasil 
penelitian bahwa Pulau Kalimantan berada 
jauh dari batas lempeng bumi dan sesar aktif.

Secara topografi, seluruh wilayah Kota 
Palangka Raya berada di bawah 100 mdpl. 
Di wilayah yang terbentuk dari batuan 
endapan dan batuan beku ini, bisa Anda 
temukan berbagai potensi kekayaan alam 
yang cukup besar. Di sektor kehutanan, 
Kota Palangka Raya memiliki industri 
pengolahan kayu, tanaman gaharu, dan 
juga lebah madu. Sedangkan di sektor 
perkebunan, di sini Anda akan temukan 
perkebunan karet, perkebunan sawit, 
perkebunan kelapa dan juga perkebunan 
jambu mete.

Tidak hanya sampai di situ, di sektor 
pertanian, Kota Palangka Raya juga memiliki 
tanaman padi gogo dan palawija. Sementara 
untuk sektor peternakan, di sini terdapat 
banyak peternakan babi, ayam buras, 
bebek, sapi dan juga peternakan kambing. 
Potensi di bidang perikanan pun bisa Anda 
jumpai di sini, terutama budi daya ikan 
dalam karamba, karamba jaring apung, 
dan juga lahan darat budi daya ikan.

Sementara itu terdapat pula potensi di 
sektor pariwisata yang menjadi daya tarik 
daerah ini sehingga mengundang wisatawan 
beramai-ramai datang menyaksikan pesona 
keindahan alamnya.
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Kahayan ini, memberi kesempatan kepada 
masyarakat untuk membuka usaha seperti 
kios, warung-warung makan, bengkel 
pinggir jalan dan usaha lainnya.

Pada masa pembangunan Jembatan 
Kahayan ini, Pimpinan Proyek beranama 
Ben Brahim S Bahat, mengungkapkan 
terdapat satu persoalan, yaitu belum 
ditemukan bagaimana cara melaksanakan 
pemasangan rangka baja akhir pada 
bagian konstruksi pelengkungnya. Pihak 
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalimantan 
Tengah bersama konsultan sudah berkali-
kali melakukan diskusi dengan pihak 
Departemen Pekerjaan Umum (PU) di 
Jakarta, tetapi tidak ditemukan cara yang 
efektif dan efisien.

Namun akhirnya pada pertengahan 
tahun 2000, Ben Brahim menemukan 
konsep metode erection menggunakan 
tower, kabel dan peralatan pendukung 
lainnya yang diyakininya dapat lebih 

efektif dan efisien daripada Metoda Perancah (tiang-tiang). Dari 
hasil penelitian tersebut, Metode Konstruksi Instrumen Tower 
Sederhana (Konstruksi-ITS) yang ditemukan Ben Brahim cukup 
menghemat waktu dan juga biaya pembangunan Jembatan 
Kahayan tersebut. 

Berwisata ke Jembatan Khaayan, selain Anda bisa menyaksikan 
keindahan pesona Jembatan dan Sungai Kahayan, berkunjung ke 
sini juga akan memberi Anda kesempatan berwisata ke Taman 
Pasuk Kameloh yang terdapat di dekat Jembatan Kahayan. 
Lokasi ini sangat ramai di sore hari. Para pengunjung biasanya 
memanfaatkan Taman Pasuk Kameloh ini untuk bersantai sembari 
memandangi kemegahan Jembatan Kahayan, panorama Sungai 
Kahayan serta menunggu momen matahari terbenam.

Jembatan Kahayan memiliki panjang sekitar 640 m dengan 
lebar sekitar 9 m. Terdiri dari 12 bentang dengan bentang khusus 
sepanjang 150 m pada alur pelayaran sungai yang membentang 
di sepanjang Sungai Kahayan, yang mana sungai ini merupakan 
sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Saat berwisata ke Jembatan Kahayan Anda tidak hanya akan 
dimanjakan oleh bentangan sungai yang mengalir di bawahnya, 
namun dari sini Anda pun dapat melihat kehidupan masyarakat 
Suku Dayak yang masih bermukim di sekitar Sungai Kahayan.

Jembatan yang dibangun selama 6 tahun yaitu dimulai pada 
tahun 1995 dan selesai pada tahun 2001 ini, berfungsi sebagai 
penghubung pusat Kota Palangka Raya dengan Kelurahan 
Pahandut Seberang dan tembus ke Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, 
Kabuapaten Barito Selatan, Kabupaten Barito 
Utara dan daerah lainnya. Selain itu jembatan 
yang diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno 
Putri pada tahun 2002 ini juga sekaligus menjadi 
destinasi wisata Kota Palangka Raya karena 
memiliki struktur yang unik dan juga megah.

Terlepas dari cerita-cerita mistis yang beredar 
di masyarakat selama pembangunannya, Jembatan 
Kahayan sangat dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat setempat. Jembatan Kahayan telah 
membuka isolasi wilayah di Kalimantan Tengah. 
Daerah-daerah yang dulunya hanya bisa dijangkau 
melalui jalur sungai, setelah adanya Jembatan 
Kahayan ini bisa diakses lebih mudah dan waktu 
yang lebih singkat melalui jalur darat.

Hal ini pun memicu pertumbuhan perekonomian 
masyarakat sekitar. Dengan adanya Jembatan 
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Bukit Tangkiling merupakan salah satu destinasi wisata di 
Kota Palangka Raya berupa bukit batu yang kental dengan 
cerita legenda. Legenda yang berkembang di Bukit Tangkiling 
ini hampir mirip dengan Legenda Sangkuriang, Tangkuban 
Perahu, yaitu sebuah kisah cinta terlarang seorang pemuda 
yang bernama Tangkiling yang menikahi seorang perempuan 
yang ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Hal tersebut 
membuat para dewa murka, yang mengakibatkan Tangkiling 
berubah wujud menjadi sebuah batu. Bukan hanya itu, kapal 
yang sempat ditumpangi oleh Tangkiling pun juga berubah 
wujud menjadi batu, yang disebut dengan Batu Banama.

 Lokasi Bukit Tangkiling berada di Taman Wisata Alam 
(TWA) Tangkiling, yang mana destinasi wisata yang satu ini 
sangat populer di kalangan wisatawan muda, terutama mereka 
yang hobi melakukan trekking dan melakukan kegiatan yang 
sedikit memacu adrenalin.

Bukit Tangkiling dengan ketinggian mencapai 500 mdpl ini, 
berdiri tegak di antara 9 bukit lainnya. Wilayah ini didominasi 
oleh hutan dan hampir tidak ada gunung karena yang ada 
hanyalah perbukitan. Tidak hanya menjadi lokasi wisata yang 
memanjakan mata dengan pepohonan yang menghijau, namun 
di Bukit Tangkiling ini juga banyak yang datang untuk berziarah 
ke biara pertapaan dan pura sali serta tempat ziarah lainnya 
yang tersebar di sepanjang bukit.

Daya tarik utama Bukit Tangkiling ini yaitu keindahan 
panorama alam sekitarnya yang terhampar luas. Ketika melakukan 
trekking ke puncak Bukit Tangkiling, Anda pun bisa melihat 
pemandangan 9 bukit lainnya yang terdapat di sekitar Bukit 
Tangkiling. Di antara bukit tersebut seperti Bukit Baranahu, Bukit 
Kalalawit, Bukit Tabala, Bukit Tunggal, Bukit Bulan, Bukit Buhis, 
Bukit Liau, dan Bukit Lisin. Hal lainnya yang menjadi daya tarik 

Bukit Tangkiling ini yaitu merupakan lokasi 
yang pas untuk menikmati keindahan Kota 
Palangka Raya dari ketinggian. 

Lokasi Bukit Tangkiling juga tidak jauh 
dari jalan raya, sehingga memudahkan 
wisatawan untuk mengaksesnya. Jam 
operasionalnya yang fleksibel juga menjadi 
kemudahan lainnya untuk pengunjung 
yang ingin menikmati panorama alam 
dari atas puncaknya.

Meski demikian, sebelum memutuskan 
naik ke Bukit Tangkiling, Anda harus paham 
betul bahwa untuk mencapai puncak bukit 
tersebut, Anda harus melakukan trekking. 
Hal ini tentu membutuhkan persiapan 
tenaga yang prima demi keamanan Anda 
selama perjalanan. Trekking yang harus 
Anda lakukan hanya butuh waktu sekitar 
30 menit saja, dan biasanya tidak akan 
terasa begitu melelahkan jika trekking 

dilakukan bersama orang-orang tersayang.
Di awal melakukan trekking, Anda akan mulai dengan 

menyusuri beberapa anak tangga yang sudah berbentuk 
lapisan semen, serta di sampingnya terdapat juga pembatas, 
sekaligus pegangan tangan untuk memudahkan pendakian. 
Anak-anak tangga tersebut tidak dibuat sampai ke puncak, 
sehingga setelah melewati anak tangga, Anda harus melanjutkan 
trekking di atas lapisan tanah dan bebatuan yang mana ketika 
musim penghujan, akses jalan akan menjadi sedikit licin dan 
dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra.

BUKIT TANGKILING
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Salah satu destinasi alam lainnya yang ada di Palangka 
Raya yaitu Danau Tahai. Danau gambut ini memiliki lapisan 
dekomposisi atau pembusukan tidak sempurna yang cukup tebal, 
dan menjadikannya sebagai lahan gambut. Lapisan humus yang 
ada terdiri dari akar kayu, batang kayu, dedaunan yang berguguran, 
kotoran maupun bangkai binatang dan lain sebagainya. Semua 
hal tersebut mengeluarkan mineral yang menyebabkan air di 
Danau Tahai berwarna merah seperti darah. Disamping itu ada 
juga faktor lainnya yakni di sekitar danau terdapat spesies pohon 
yang mengeluarkan getah berwarna merah.

Tidak hanya bisa menyaksikan keindahan serta keunikannya, 
di Danau Tahai ini Anda pun dapat melakukan 
aktivitas wisata lainnya seeprti menyusuri 
rumah-rumah terapung atau yang disebut 
juga Rumah Lanting, melalui jembatan kayu 
yang menjadi penghubung satu rumah dengan 
rumah lainnya. Rumah Lanting ini dibangun 
oleh pihak pengelola sebagai fasilitas bagi 
wisatawan yang ingin beristirahat.

Anda pun bisa lanjut menyusuri keindahan 
danau dengan menyewa sebuah perahu 
yang sudah disediakan pihak pengelola. 
Jika Anda memiliki jiwa petualang, Anda 
juga bisa mengeksplor hutan-hutan yang 
ada di sekitar danau dengan cara menyusuri 
jembatan kayu yang mengarah menuju area 
hutan. Selanjutnya Anda bisa melanjutkan 
dengan trekking di tengah vegetasi alam 
yang masih rindang.

Nama Danau Tahai terdiri dari dua kata, 

yakni kata Danau dan Tahai. Kata Tahai 
sendiri dalam bahasa Dayak berarti Danau. 
Sehingga jika diartikan, danau ini memiliki 
nama yang unik yaitu Danau Danau.

Danau Tahai berada di jalur Palangka 
Raya menuju Sampit, sehingga Danau 
Tahai ini seringkali dimanfaatkan sebagai 
rest area oleh sebagian orang yang hendak 
menuju ke Sampit atau pun sebaliknya.

Selain cantik dan memiliki keunikan 
yang tidak biasa, Danau Tahai memiliki 
sejarah di mana konon dulunya danau 
ini merupakan bekas area penambangan 
pasir yang seiring waktu terisi oleh air 
dan lama-kelamaan terbentuklah sebuah 
danau. Cerita lainnya yaitu Danau Tahai 
ini terbentuk diakibatkan oleh adanya 
perubahan aliran Sungai Kahayan yang 
mengakibatkan genangan air yang tidak 
mengikuti aliran sungai tersebut. Namun 

demikian sampai saat ini belum ada informasi resmi mengenai 
asal muasal keberadaan Danau Tahai ini.

Lokasi Danau Tahai yaitu di Desa Tahai, Kelurahan Tumbang 
Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan 
Tengah. Jika Anda datang dari pusat kota, Anda hanya perlu 
menempuh jarak sekitar 30 km menuju Sampit. Jalurnya mudah 
dilalui oleh kendaraan jenis apapun. Berada sekitar 3 km dari 
jalan raya, sehingga jika hendak mengunjungi Danau Tahai lebih 
baik menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil.

Danau Tahai buka setiap hari dari mulai pukul 06.00 wib 
hingga pukul 16.00 wib. Harga tiket masuknya sangat terjangkau 
dan tersedia beberapa fasilitas yang bisa Anda manfaatkan 
seperti area parkir, toilet, gazebo, warung-warung makan dan 
juga penyewaan perahu.

DANAU TAHAI
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Tidak jauh dari Danau Tahai, Anda bisa lanjut mampir ke 
Arboretum Nyaru Menteng. Arboretum yang berada di bawah 
kepemilikan Yayasan Borneo Orangutan ini merupakan salah 
satu destinasi wisata yang sangat cocok untuk Anda kunjungi 
dengan membawa anak-anak Anda sehingga mereka bisa 
sekaligus belajar mengenai kehidupan Orangutan. 

Arboretum Nyaru Menteng merupakan sebuah kawasan 
pelestarian plasma nutfah ekosistem hutan rawa yang digolongkan 
ke tipe hutan tropik dataran rendah, dengan mayoritas struktur 
tanah berawa dan bergambut. Di kawasan seluas kurang lebih 65 
hektar inilah yang saat ini menjadi pusat penangkaran Orangutan 
dan hewan-hewan lainnya. 

Awal berdirinya Arboretum Nyaru Menteng ini dimulai 
sejak tahun 1988 oleh Departemen Kehutanan 
Kantor Regional Kalimantan Tengah. Kemudian 
pada proses selanjutnya kawasan Nyaru Menteng 
telah diusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk 
dijadikan Taman Hutan Raya (Tahura) seluas 150 
Hektar oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 
pada waktu itu.

Pada awalnya tempat ini digunakan untuk 
Nyaru Menteng Orangutan Project yaitu sebuah 
kegiatan untuk menyelamatkan Orangutan beserta 
primata dan hewan lainnya yang dilindungi. Nyaru 
Menteng Orangutan Project dipimpin oleh Lone 
Droscher yang juga pernah menghabiskan waktu 
selama empat tahun menjadi relawan di Tanjung 
Putting dalam kegiatan penyelamatan bayi-bayi 
Orangutan. Hingga saat ini tercatat lebih dari 150 
orang terlibat dalam Nyaru Menteng Orangutan 
Project seperti Dokter Hewan, Baby Sitter, Teknisi 

dan lain-lain.
Walapun Arboretum Nyaru Menteng 

merupakan kawasan yang digunakan untuk 
pusat penangkaran Orangutan, tapi pada 
prosesnya di tempat ini juga terdapat 
beberapa hewan lainnya seperti Beruang 
Madu (Sun Bear) yang terkenal sebagai 
beruang tekecil di dunia. Tidak hanya 
berfungsi sebagai tempat penangkaran, 
hutan, lokasi ini juga difungsikan sebagai 
tempat tinggal bagi beberapa hewan 
liar lainnya seperti Burung Beo, Burung 
Cucak Rowo, Biawak, Monyet, dan hewan-
hewan liar lainnya.

Selama berada di penangkaran, 
Anda bisa melihat bagaimana kehidupan 
Orangutan di habitat aslinya yang masih 
sangat terjaga. Tak hanya itu, Anda pun 
juga bisa melakukan interaksi dengan 
hewan tersebut, tentunya dengan 
pengawasan dari pihak pengelola.

Arboretum Nyaru Menteng memiliki 
daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun wisatawan 
asing yang ingin menyaksikan langsung atau terlibat dalam proses 
penangkaran, perawatan, dan pelepasan kembali Orangutan di 
alam bebas. Sehingga tidak salah jika Arboretum Nyaru Menteng 
termasuk salah satu objek wisata pendidikan yang perlu Anda 
dikunjungi.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, wisatawan yang 
berkunjung ke sini juga akan mendapatkan pendidikan konservasi 
orangutan, pengenalan ekosistem rawa gambut, dan lain-lain.

Arboretum Nyaru Menteng juga sering digunakan oleh para 
pecinta alam sebagai lokasi berkemah. Di sini Anda pun bisa 
mengeksplorasi tempat ini menggunakan jembatan kayu yang 
panjangnya mencapai 5 km.

ARBORETUM NYARU MENTENG
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Dermaga Kereng Bangkirai termasuk dalam daftar destinasi 
wisata andalan bagi masyarakat Kota Palangka Raya dan sekitarnya. 
Lokasinya yang terletak tidak terlalu jauh dari pusat kota, sangat 
cocok dijadikan sebagai tempat berlibur Anda bersama dengan 
sahabat atau pun keluarga. Bahkan destinasi wisata yang satu 
ini, juga merupakan pintu gerbang menuju Taman Nasional 
Sebangau, sehingga bagi orang-orang yang hendak berkunjung 
ke Taman Nasional Sebangau, terlebih dahulu akan mampir di 
Dermaga Kereng Bangkirai.

Destinasi wisata Kereng Bangkirai yang berada di Desa 
Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya 
ini memiliki pesona keindahan bak burung 
merak. Obyek wisata yang merupakan sebuah 
dermaga ini dulunya adalah sebuah tempat 
berlatih para atlet dayung, bahkan wilayah 
ini dulunya juga dijadikan tempat untuk 
melaksanakan kejuaraan nasional dayung 
di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, tidak 
heran jika di sini Anda bisa menemukan 
sebuah tribun.

Tribun tersebut kemudian direnovasi serta 
ditambah dengan beberapa pondokan kecil 
yang diletakkan di sekitar pinggiran Sungai 
Sebangau, sehingga membuat dermaga 
tersebut kini tidak hanya sebagai tempat 
singgah saja, namun juga sebagai destinasi 
wisata tujuan yang hits dan kekinian.

Selain itu, Dermaga Kereng Bangkirai 
ini menjadi ramai kunjungan karena akses 
ke lokasinya yang termasuk cukup mudah 
dan berada tidak jauh dari pusat kota, 

sehingga banyak tersedia transportasi 
umum yang bisa menjangkau tempat 
tersebut. Sementara itu bagi Anda yang 
ingin datang dengan kendaraan pribadi, 
Anda bisa menggunakan kendaraan roda 
dua atau pun roda empat. 

Beberapa kegiatan yang bisa Anda 
lakukan di Dermaga Kereng Bangkirai ini 
di antaranya yaitu mengunjungi Taman 
Nasional Sebangau, susur sungai, wisata 
kuliner, naik sepeda bebek air, mengunjungi 
batu ampar dan mengabadikan momen 
kunjungan Anda dengan latar yang unik 
dan menarik tentunya. 

Terlebih obyek wisata Dermaga Kereng 
Bangkirai ini tidak mematok harga tiket 
masuk yang mahal, jadi Anda pun tidak 
perlu khawatir untuk menikmati seluruh 
fasilitas dan wahana yang ada di sana.

Untuk fasilitas pendukung di Dermaga 
Kereng Bangkirai ini sudah tersedia lokasi 
parkir yang luas, toilet yang bersih di 

beberapa titik, spot foto yang menarik, serta terdapat juga 
mushola untuk beribadah. Selain itu, di sekitaran sungai juga 
sudah didirikan bangunan-bangunan semacam gazebo yang 
dapat Anda gunakan sebagai tempat beristirahat, bersantai 
sambil memandangi panorama indah Dermaga Kereng Bangirai. 
Tidak lupa juga tersedia fasilitas warung-warung makan dengan 
berbagai menu makanan khas yang ditawarkan.

Untuk berkunjung ke Dermaga Kereng Bangkirai ini, jika 
Anda datang dari pusat Kota Palangka Raya, Anda hanya 
membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit perjalanan darat 
dengan jarak tempuh sekitar 10 km. 

DERMAGA KERENG BANGKIRAI
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Taman Nasional Tanjung Puting terletak 
di semenanjung barat daya Provinsi 
Kalimantan Tengah. Berlokasi di Teluk 
Pulai, Taman Nasional yang dikelola oleh 
Balai Taman Nasional Tanjung Putting ini 
merupakan habitat dari berbagai macam 
flora dan fauna yang dilindungi. Adanya 
obyek wisata Taman Nasional Tanjung 
Putting ini, menjadikan flora dan fauna 
di sana bisa hidup di habitat aslinya 
serta mendapat pengawasan agar tidak 
mengalami kepunahan.

Tanjung Puting dulunya merupakan 
cagar alam dan suaka margasatwa yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda 
pada tahun 1937. Kemudian sekitar tahun 
1970-an, Suaka Margasatwa Tanjung 
Putting dimasukkan ke dalam daftar Cagar 
Biosfer di Indonesia yang ditetapkan 
oleh UNESCO. Selanjutnya berdasarkan 
SK Menteri Kehutanan pada tahun 1996, 
Tanjung Puting ditunjuk sebagai Taman 
Nasional dengan luas seluruhnya sekitar 
415.040 hektar.

Taman Nasional Tanjung Puttng memiliki 
beberapa tipe ekosistem, yaitu hutan tropika 
dataran rendah, hutan tanah kering (hutan 
kerangas), hutan rawa air tawar, hutan 
rawa gambut, hutan bakau atau mangrove, 
hutan pantai, dan hutan sekunder.

Tutupan vegetasi utama di daerah utara 

kawasan merupakan hutan kerangas yang 
dihuni flora tumbuhan pemakan serangga 
seperti kantong semar (nepenthes sp). 
Hutan rawa gambut ditemukan di bagian 
tengah kawasan dan di tepi beberapa 
sungai, serta terdapat tumbuhan yang 
memiliki akar lutut, dan akar udara. Di 
sepanjang tepi semua sungai di kawasan 
ini terdapat hutan rawa air tawar sejati, 
memiliki jenis tumbuhan yang kompleks 
dan jenis tumbuhan merambat berkayu 
yang besar dan kecil.

Di daerah utara 
menuju selatan 
kawasan terdapat 
sebuah padang 
dengan jenis 
tumbuhan belukar 
yang luas, hasil dari 
kerusakan hutan 
kerangas akibat 
penebangan dan 
pembakaran. 
Tumbuhan di 
daerah hulu sungai 
utama terdiri atas 
rawa rumput yang 
didominasi oleh 
pandanus sp. 
dan bentangan 
m a k r o f i t a 

(bakung) yang mengapung seperti crinum 
sp. Di daerah pantai terdapat tutupan 
hutan bakau (mangrove), pada muara-
muara sepanjang sungai utama, terdapat 
tumbuhan asli nipah (nypa fruticans) yang 
tumbuh meluas ke pedalaman sejauh 
sungai, dan menandai kadar intrusi air 
payau ke darat. Untuk daerah pesisir pada 
pantai-pantai berpasir banyak ditumbuhi 
tumbuhan marga Casuarina, Pandanus, 
Podocarpus, Scaevola, dan Barringtonia.

Selain itu di Taman Nasional Tanjung 
Puting ini juga terdapat sekitar 38 jenis 
mamalia, yang lima di antaranya merupakan 
primata yang cukup dikenal dan dilindungi 
seperti Orangutan, Bekantan, Owa 
Kalimantan, dan Beruang Madu. Jenis 
mamalia lainnya seperti Rusa Sambar, 
Kijang Muncak, Pelanduk Kancil, dan 
Babi Janggut, juga dapat Anda jumpai 
di Kawasan ini.

Di sini juga tercatat ada lebih dari 200 
jenis burung yang hidup di kawasan Taman 
Nasional tanjung Puting. Salah satunya yaitu 
Sandeng Lawe yang termasuk dalam 20 
jenis burung terlangka di dunia.

Ketika Anda berkunjung ke Taman 
Nasional Tanjung Puting, Anda tidak hanya 
bisa belajar mengenai flora dan fauna 
yang dilindungi, namun perjalanan Anda 
akan semakin berkesan karena Anda 
berkesempatan menikmati keindahan 
panorama hutan yang masih terjaga 
keasriannya.

TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING
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Danau Biru Tewang Rangkang berlokasi di Desa Tewang 
Manyangen, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten 
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Danau dengan keindahan 
alam berupa batuan kapur putih yang menyatu dengan cekungan 
danau berisikan air berwarna biru ini, berhasil mencuri perhatian 
para wisatawan sehingga destinasi wisata tersebut menjadi ramai 
dikunjungi, terlebih pada saat akhir pekan.

Danau Biru Tewang Rangkang ini terbentuk bukan karena 
hasil aktivasi alam, melainkan akibat pertambangan emas yang 
telah lama ditinggalkan. Hal ini membuat cekungan tersebut terus 
terisi air dan kemudian berubah menjadi sebuah danau yang unik 
serta memiliki daya tarik tak biasa.

Selain unik, Danau Biru Tewang Rangkang 
ini juga berada di kawasan yang masih asri 
serta di sekitarnya pun terdapat berbagai 
panorama keindahan sehingga menjadikan 
danau tersebut semakin tampak mempesona. 
Dikelilingi oleh batuan tebing yang dipadati 
dengan pepohonan lebat, menjadikan lokasi 
ini sangat cocok sebagai tempat bersantai dan 
melepas penat saat liburan.

Meski tampak dangkal, danau yang tampak 
tenang ini memiliki kedalaman setidaknya 
sekitar 7-8 meter, sehingga Anda tetap harus 
berhati-hati, jangan sampai ceroboh untuk 
menceburkan diri ke dalamnya karena berenang 
di sini adalah aktivitas yang dilarang, bahkan 
menyentuh air danau pun sebisa mungkin 
untuk dapat dihindari.

Pasalnya, para ilmuwan yang meneliti 
kandungan air dalam danau tersebut 

menyebutkan bahwa terdapat zat-
zat berbahaya bagi tubuh. Jika air 
terkontaminasi dengan kulit, dikhawatirkan 
kandungan berbahaya seperti parasit akan 
menyangkut ke dalam pori-pori.

Lokasi Danau Biru Tewang Rangkang 
ini termasuk agak terpelosok dan jauh dari 
pusat kota. Untuk mencapainya, Anda 
membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam 
perjalanan darat dari Kota Palangka Raya 
dengan jarak yang harus Anda tempuh 
yaitu sekitar 100 km. Karena lokasinya yang 
cukup jauh, maka jangan sungkan untuk 
bertanya kepada masyarakat setempat 
agar Anda tidak tersesat selama perjalanan.

Danau Biru Tewang Rangkang dibuka 
setiap hari, selama 24 jam. Namun untuk 
berkunjung ke sana, pastikan Anda memilih 
waktu yang tepat sehingga Anda pun bisa 
menikmati keindahannya dengan leluasa. 

Hindari datang pada saat menjelang gelap, karena panorama 
keindahan Danau Biru Tewang Rangkang bisa Anda nikmati pada 
saat cuaca cerah dengan langit biru yang dihiasi awan-awan putih.

Untuk masuk ke destinasi Danau Biru Tewang Rangkang 
ini, Anda akan dikenakan biaya tiket masuk, namun Anda tidak 
perlu khawatir, karena untuk bisa menikmati keindahan yang 
disuguhkan Danau Biru Tewang Rangkang ini, Anda tidak perlu 
merogoh kocek terlalu dalam karena biaya masuk yang dipatok 
masih sangat terjangkau dan terbilang murah.

Sebagaimana Anda ketahui bahwa destinasi Danau Biru Tewang 
Rangkang ini terletak jauh dari pusat kota, masih banyak wisatwan 
yang belum mengetahui keberadaannya sehingga fasilitas wisata 
pun belum tergolong lengkap dan memadai.

DANAU BIRU TEWANG RANGKANG
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Air Terjun Batu Mahasur termasuk 
salah satu destinasi wisata yang tidak 
kalah menarik untuk dikunjungi ketika 
Anda berwisata ke Kota Palangka Raya. 
Suasana asri dari pepohonan hijau di 
sekitarnya menambah syahdu ketika 
dipadu suara gemericik air terjun yang 
jatuh dari ketinggian tebing.

Air terjun yang berlokasi di Jl. Damang 
Pijar, Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, 
Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 
ini tidak hanya menyuguhkan panorama 
indah, namun masyarakat setempat juga 
mempercayai bahwa aliran air sungai 
tersebut mampu menyembuhkan berbagai 
macam penyakit. Bahkan tidak sedikit pula 
yang meyakini bahwa air terjun tersebut 
dapat membuat awet muda. Namun 
keyakinan ini tentu bukanlah berdasarkan 
penelitian ilmiah.

Lokasi Air Terjun Batu Mahasur ini cukup 
strategis, yaitu berada tepat di area pusat 
Kota Kuala Kurun, sehingga memudahkan 
para wisatawan untuk mengaksesnya.

Air terjun dengan ketinggian 12 m 
yang berada di area seluas 100 hektar 
ini, memiliki sebuah kolam yang cukup 
luas sehingga pengunjung bisa mandi 
dan dengan leluasa berenang di bawah 
air terjun tersebut.

Fasilitas yang tersedia di tempat ini 

pun tergolong cukup memadai. Pihak 
pengelola area wisata Air Terjun Batu 
Mahasur ini sengaja membangun fasilitas 
tersebut agar pengunjung merasa betah 
dan tidak kapok untuk datang kembali 
ke tempat ini.

Di sini Anda akan dengan mudah 
menemukan toilet serta ruang ganti pakaian. 
Dengan begitu Anda tidak perlu khawatir 
saat ingin bermain air di bawah air terjun. 
Tersedia pula beberapa gazebo yang 
bisa Anda nikmati secara gratis. Warung-
warung yang menyediakan berbagai menu 

kuliner khas setempat pun juga bisa Anda 
temukan di sana.

Meski fasilitas yang ditawarkan sudah 
cukup memadai dan terbilang lengkap, 
namun tiket masuk ke area wisata air terjun 
masih sangat terjangkau dan cukup murah. 
Di destinasi Air Terjun Batu Mahasur ini, 
Anda juga bisa datang kapan saja, karena 
dibuka setiap hari selama 24 jam. Namun 
tentu saja disarankan Anda tidak datang 
pada saat menjelang gelap demi keamanan 
dan keselamatan Anda.

Karena jam operasional Air Terjun Batu 
Mahasur ini selama 24 jam, maka di sekitar 
lokasi juga sudah tersedia penginapan 
yang bisa Anda manfaatkan jika ingin 
menikmati suasana asri di malam hari.

Untuk menemukan lokasi Air Terjun 
Batu Mahasur ini, relatif sangat mudah. Dari 
pusat Kota Palangka Raya setidaknya Anda 
membutuhkan waktu kurang lebih selama 
3,5 jam perjalanan darat. Di sepanjang 
perjalanan Anda akan menemukan banyak 
sekali semak belukar serta hutan-hutan 
lebat. Dari jalan utama, lokasi Air Terjun 
Batu Mahasur hanya berjarak kurang lebih 
200 meter. Namun meski begitu jalan 
masuknya sendiri masih berupa tanah 
merah dan dipenuhi oleh lubang-lubang 
yang cukup besar, sehingga diperlukan 
kehati-hatian yang ekstra. Anda juga 
perlu menyiapkan tenaga yang prima 
karena dari arah gerbang pintu masuk, 
Anda harus menuruni anak-anak tangga 
yang berjumlah sekitar 74 anak tangga.

AIR TERJUN BATU MAHASUR
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Bagi warga Tapanuli Tengah 
pasti sudah tidak asing 
lagi dengan destinasi 
wisata pantai yang satu 

ini. Terletak di Desa Loba Tua, 
Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten 
Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera 
Utara, destinasi wisata pantai yang 
dikenal dengan nama Pantai Kahona 
ini menjadi salah satu tujuan wisata 
warga lokal ketika berakhir pekan 
dan saat tiba musim liburan.

Nama pantai ini terbilang cukup 
unik. Hal ini dikarenakan kata 
“kahona” merupakan salah satu 
judul film Bollywood yang mana 
salah satu scene-nya mengambil 
latar di sebuah pantai, sambil para 
pemeran utamanya bernaynyi dan 
menari. Namun tentu saja pantai yang 
menjadi lokasi syuting film tersebut 
bukanlah Pantai Kahona di Tapanuli 
Tengah ini. Asal usul penamaan Pantai 
Kahona ini pun masih belum jelas, dan 
tentu saja tidak ada hubungannya 
sama sekali dengan film Bollywood 
tersebut.

Selain memiliki nama yang unik 
dan tidak biasa untuk penamaan 

pantai-pantai di Indonesia, ternyata 
Pantai Kahona ini pun juga menyimpan 
beragam pesona dan keindahan 
lainnya yang tidak kalah menarik dari 
nama pantai itu sendiri. Pemandangan 
alam dengan tepian pantainya berpasir 
putih ini menjadi salah satu daya 
Tarik bagi wisatawan untuk datang 
ke lokasi ini. Hamparan laut biru yang 
membentang dengan suasana tropis 
yang sangat kental, semakin indah 
dengan deretan pepohonan kelapa 
yang menghijau berjejer di sepanjang 
bibir pantai.

Pantai Kahona memang tidak 
memiliki garis pantai yang Panjang, 
namun garis pantainya yang 
melengkung cukup memberikan 
Anda ruang untuk bermain pasir 
serta menghabiskan waktu bersama 
keluarga dan orang-orang tersayang. 
Terlebih Pantai Kahona termasuk 
salah satu pantai yang tidak terlalu 
ramai pengunjung, sehingga ini 
bisa menjadi pilihan terbaik bagi 
Anda untuk menghabiskan liburan 
dengan suasana tenang dan jauh dari 
keramaian.

Anda bisa bersantai di tepian 

pantai sambil bermain pasir atau 
sekedar menikmati keindahan air 
laut yang jernih dengan perpaduan 
warna biru langit. Ombak yang sangat 
bersahabat juga akan ikut menemani 
liburan Anda di Pantai Kahona ini.

Pepohonan kelapa yang 
berjejer rapi di pinggir pantai akan 
memberi nuansa yang berbeda 
dan kesan eksotis Pantai Kahona 
pun semakin terasa. Semilir angin 
pantai yang berhembus lembut 
menyapa dedaunannya akan ikut 
memberikan kesejukan kepada Anda 
yang bersantai di sekitarnya.

Jika Anda punya waktu yang cukup 
lama untuk menghabiskan waktu di 
Pantai Kahona, tidak ada salahnya 
bersantai di sana hingga waktu sunset 
tiba. Momen indah ini dapat terlihat 
dengan sempurna dari Pantai Kahona, 
sehingga sayang jika terlewatkan.

Pastikan untuk semua kegiatan 
Anda di Pantai Kahona ini, Anda tidak 
lupa mengabadikannya melalui lensa 
kamera Anda. Karena setiap panorama 
alam yang terlihat oleh Anda di sini 
bisa menjadi background yang cantik 
untuk setiap momen yang Anda bidik.

Pantai Kahona
Tapanuli Tengah

Sumber Foto :  i.pinimg.com
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Fasilitas Wisata di Pantai Kahona

Pantai Kahona memang belum 
termasuk destinasi wisata pantai 
yang populer di kalangan wisatawan. 
Pengunjungnya pun masih dari kalangan 
wisatawan lokal sehingga sudah pasti 
tidak terlalu ramai, dan suasananya pun 
masih terbilang alami serta jauh dari hiruk 
pikuk dan kebisingan.

Dari segi fasilitas yang tersedia untuk 
sebuah destinasi wisata, fasilitas di 
Pantai Kahona memang masih terbilang 
minim. Namun fasilitas yang minim ini 
tidak menyurutkan niat wisatawan untuk 
berdatangan ke lokasi ini, terutama bagi 
mereka yang hobi berpetualang di alam 
atau menyiapkan segala keperluannya 
dari rumah sebelum berangkat ke lokasi 
wisata.

Fasilitas yang lengkap memang bukan 
salah satu yang menjadi daya tarik Pantai 
Kahona. Terbukti dengan minimnya 
fasilitas ornag-orang tetap datang karena 
yang menjadi incaran mereka adalah 
suasana alam serta ketenangan yang 
didapatkan di pantai ini. Terlebih kondisi 
laut dan pantainya masih sangat terjaga 
keasriannya.

Namun demikian, pihak pengelola 
tetap terus berbenah demi menyediakan 
fasilitas terbaik bagi para wisatawan yang 
datang. Beberapa pedagang di sini juga 
bekerjasama membangun fasilitas umum 

seperti toilet, pondok-pondok kecil untuk 
beristirahat para pengunjung serta juga 
warung makan yang tentu saja tidak boleh 
ketinggalan.

Selain itu di sini juga sudah tersedia 
area parkir yang nyaman bagi Anda yang 
datang membawa kendaraan pribadi. 
Untuk Anda yang mandi berenang di 
pantai, juga sudah disediakan kamar 
bilas, sehingga Anda pun bisa berganti 
pakaian di sana.

Harga Tiket Masuk Pantai Kahona
Pantai Kahona merupakan salah 

satu pantai di Indonesia yang tidak 
memungut biaya masuk. Sehingga untuk 

datang ke pantai ini Anda tidak perlu 
menyiapkan budget yang besar, dan 
cukup menyiapkan keperluan lainnya 
seperti makan dan minum.

Namun demikian, bukan berarti Anda 
harus datang tanpa persiapan, karena di 
sini ada area parkir dan biasanya untuk 
parkir akan diminta biaya untuk petugas 
yang akan menjaga kendaraan Anda. 
Selain itu, ketentuan tiket masuk kadang 
sering berubah sesuai ketentuan dari 
pihak pengelola tanpa pemberitahuan 
sebelumnya. Jadi sebelum datang ke 
Pantai Kahona, pastikan Anda sudah 
menyiapkan semua keperluan untuk 
liburan Anda termasuk biaya-biaya tidak 
terduga lainnya.

Untuk jam operasiobal, Pantai Kahona 
dibuka setiap hari selama 24 jam. Anda 
bisa datang kapan saja, mulai dari waktu 
mengintai sunrise hingga sunset di sore 
hari.

Alamat dan Rute Menuju Lokasi
Pantai Kahona berada di Kabupaten 

Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera 
Utara. Untuk masuk ke lokasi ini, Anda 
bisa menempuh perjalanan dari pusat 
kecamatan dengan waktu tempuh 
sekitar 10 menit perjalanan dengan jarak 
lebih kurang 5 km. Sedangkan jika Anda 
berangkat dari Kota Barus, jarak yang akan 
Anda tempuh hanya sekitar 9 km untuk 
sampai ke area pantai.
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Aktivitas Wisata di Pantai Kahona
Beberapa aktivitas wisata yang 

bisa Anda lakukan di Pantai Kahona di 
antaranya yaitu;

Piknik
Buat Anda yang suka piknik, Pantai 

Kahona bisa menjadi salah satu destinasi 
pilihan Anda. Karena pengunjung di pantai 
ini masih sedikit, maka aktivitas piknik 
Anda akan menjadi lebih tenang dan 
suasananya pun akan terasa seperti piknik 
di pulau pribadi.

Aktivitas piknik ini bisa Anda lakukan 
bersama keluarga atau teman-teman 
Anda dengan membawa bekal sendiri 
dari rumah dan bersantai di pinggir pantai 
sambil bersantap dan bercengkrama. 
Jika Anda tidak ingin repot menyiapkan 
bekal sendiri dari rumah, Anda juga bisa 
membelinya langsung pada pedagang 
di sana.

Berenang
Air laut yang jernih dengan suasana 

yang masih terbilang alami, sangat 
disayangkan jika Anda tidak menikmatinya 
langsung dengan bermain air laut sambil 
berenang di pinggiran pantai. Ombak di 
sini sangat bersahabat, jadi Anda bisa 
dengan leluasa berenang tanpa takut 
terseret ombak.

Meski demikian, tetap tidak boleh 
ceroboh dan selalu berhati-hati. Karena 

terkadang bahaya pun bisa datang dari 
ombak yang tenang.

Bersantai
Datang ke Pantai Kahona dengan 

tujuan sekedar bersantai di pinggir 
pantai juga bukan pilihan yang buruk. 
Anda bisa melakukan kegiatan ini tanpa 
perlu banyak persiapan. Tinggal datang 
dan menikmati semilir angin sepoi serta 
panorama keindahan alam sekelilingnya 
sambil menyiapkan bidikan kamera 
Anda pada spot-spot cantik yang akan 
menghiasi galeri ponsel Anda.

Untuk kegiatan yang hanya sekedar 
bersantai, sebaiknya Anda datang 
menjelang sore hari. Karena pada saat 
itu matahari sudah tidak terlalu terik dan 
Anda pun bisa benar-benar bersantai 
dengan udara yang sejuk. Tentu jangan 
lupa siapkan sunblock untuk melindungi 
kulit Anda agar tidak terbakar sinar 
matahari.

Bermain Pasir
Datang ke Pantai Kahona dengan 

membawa anak-anak dan keluarga juga 
merupakan pilihan terbaik. Di sini anak-
anak Anda bisa menikmati bermain pasir 
di pinggir pantai dengan suasana yang 
tidak terlalu ramai. Aktivitas bermain pasir 
ini memang bukan semata kegiatan yang 
hanya bisa dilakukan oleh anak-anak saja, 
Anda sebagai orangtua pun juga bisa ikut 

menemani anak-anak Anda bermain untuk 
menyenangkan mereka.

Memancing Ikan
Keseruan lainnya di Pantai Kahona 

yaitu tersedianya spot memancing yang 
bisa menjadi pilihan bagi pengunjung 
sehingga kegiatan di pantai tidak 
monoton. Ini juga merupakan pilihan 
terbaik bagi Anda yang hobi memancing 
dan datang bersama keluarga. Sementara 
anak-anak Anda bermain pasir, Anda 
bisa menyalurkan hobi memancing Anda 
sehingga liburan keluarga tetap di satu 
tempat tanpa perlu pindah ke lokasi lain.

Untuk memancing, Anda perlu 
menyewa perahu nelayan untuk mereka 
membawa Anda ke spot memancing yang 
tidak jauh dari area pantai.
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setempat banyak didatangkan dari daerah 
Jawa.

Pemerintah setempat juga berharap hal 
ini akan membangun kesadaran masyarakat 
bahwa menjadi petani pisang juga mampu 
memberikan keuntungan yang lebih 
besar sehingga bisa mensejahterakan 
kehidupan masyarakat. Tentunya hal ini 
dilakukan dengan pendampingan para 
pakar pertanian dari Dinas Pertanian dan 
Universitas Udayana.

Salah satu Dekan dari Fakultas Pertanian 
Universitas Udayana menyatakan bahwa 
tujuan kegiatan ini dilakukan selain untuk 
pemenuhan kebutuhan komoditas pisang 
untuk upacara adat di sana, juga untuk 
pelestarian jenis-jenis pisang serta 
menjadikan lokasi tersebut sebagai 
salah satu tujuan wisata para wisatawan 
yang datang ke 
Kabupaten Gianyar 
khususnya, karena 
lokasi Agrowisata 
Petik Pisang ini juga 
berdekatan dengan 
obyek wisata Gajah 
Taro. 

Di lokasi 
Agrowisata Petik 
Pisang ini, pihak 
pengelola juga 
sudah menyiapkan 
buku dan plasma 
nutfah pisang bagi 

wisatawan yang ingin belajar tentang cara 
budidaya pisang. Jadi bagi Anda yang 
tertarik untuk belajar cara bertani tanaman 
pisang, Anda bisa datang ke Desa Taro ini 
untuk mempelajarinya lebih jauh.

Selain itu, kebun pisang di Desa Taro 
ini juga akan ditumpangsarikan dengan 
tanaman terong ataupun cabai, sehingga 
hasil pertanian ini nantinya mampu 
meningkatkan pendapatan petani.

Kepala Desa Taro juga berharap 
dengan adanya Agrowisata Petik Pisang 
ini kedepannya mampu mengedukasi 
para generasi muda untuk melestarikan 
pertanian khususnya tanaman pisang. 
Terlebih keberadaan Desa Taro sebagai 
desa wisata tentu akan mampu memberikan 
nilai tambah kepada para petani untuk 
membuka agrowisata lainnya.

Pariwisata Bali memang sudah tidak 
perlu diragukan lagi. Tidak hanya menjadi 
tujuan wisata para wisatawan domestik, 
namun keindahan alamnya sudah dikenal 
luas di mancanegara bahkan banyak 
wisatawan asing yang menjadikan Bali 
sebagai tempat impian untuk mereka 
datangi.

Di samping keindahan pantai serta 
adat istiadat setempat yang masih sangat 
kental dan menjadi salah satu daya tarik 
bagi wisatawan baik lokal maupun 
mancanegara, ternyata Bali pun memiliki 
destinasi agrowisata yang akan menjadi 
salah satu alternatif tempat yang bisa 
Anda kunjungi selama liburan di daerah 
yang bergelar Pulau Dewata ini.

Destinasi agrowisata yang ada di Bali 
tidak hanya ada satu, namun terdapat 
berbagai tempat yang menawarkan 
suasana berbeda. Salah satu dari destinasi 
tersebut yaitu Agrowisata Petik Pisang 
yang berlokasi di Desa Taro, Kabupaten 
Gianyar, Provinsi Bali.

Agrowisata ini terbentuk atas kerjasama 
Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar dengan 
Fakultas Pertanian Universitas Udayana. 
Di atas lahan seluas lebih kurang 1 hektar 
ini, sudah ditanami sekitar 43 jenis pisang 
dalam rangka pengembangan aneka jenis 
pisang di Kabupaten Gianyar. Pemilihan 
komoditas pisang untuk dikembangkan 
bukan tanpa alasan. Hal ini karena di Bali 
kebutuhan buah pisang sangat tinggi, baik 
itu untuk konsumsi masyarakat sehari-hari 
serta juga untuk sarana upacara adat di 
daerah Bali.

Selama ini, sebelum adanya 
pengembangan komoditas pisang di 
sini, kebutuhan pisang untuk masyarakat 

AGROWISATA 
PETIK PISANG
GIANYAR
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Bagi sebagian masyarakat yang tinggal 
di Kota Pekanbaru mungkin sudah tidak 
asing dengan salah satu destinasi wisata 
yang dikenal dengan nama Taman Bunga 
Impian Okura ini.

Taman bunga yang tepatnya berlokasi di 
Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan 
Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi 
Riau ini, sedang hits di kalangan wisatawan 
setempat, bahkan wisatawan dari luar 
Provinsi Riau pun sudah mulai banyak 
yang datang menyambangi keindahannya.

Taman bunga dengan luas lahan sekitar 
2 hektar ini, sebelumnya merupakan sebuah 
lahan kosong di tepian Sungai Siak yang 
sekarang dimanfaatkan oleh para pemuda 
Desa Okura dengan menanam beragam jenis 
tanaman bunga, seperti bunga matahari, 
bunga jengger ayam, bunga kancing baju, 
dan jenis bunga-bunga lainnya sehingga 
menjadikan lokasi tersebut semakin cantik 
dan menarik karena campuran warna-warni 
bunga yang menjadikannya satu panorama 
indah dan sejuk dipandang mata.

Pembuatan taman bunga ini diprakarsai 
oleh warga setempat bernama Pak Muslim 
dengan bantuan pemuda karang taruna 
dan mengandalkan modal pribadi untuk 
membeli benih bunga serta belajar 
membudidayakannya secara otodidak 
melalui internet.

Ketika masuk ke area taman bunga yang 
mulai dibuka untuk umum sejak April 2017 
ini, Anda akan langsung dimanjakan dengan 

pemandangan aneka bunga berwarna-warni 
yang dibuat tertata rapi sesuai dengan 
warna dan jenisnya.

Di sini juga terdapat beberapa spot 
foto serta pendopo yang dibangun 
untuk tempat bersantai para wisatawan 
yang datang. Tidak hanya terbuka untuk 
para wisatawan saja, namun tempat ini 
juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi 
pemotretan pre-wedding karena memiliki 
background yang cantik ketika di foto.

Hingga saat ini Taman Bunga Impian 
Okura ini masih dikelola oleh pemuda 
setempat yang secara rutin melakukan 
perawatan terhadap tanaman bunga yang 
ada di sana. Untungnya Taman Bunga Impian 
Okura ini berada dekat dengan Sungai Siak, 
sehingga pihak pengelola tidak perlu 
mengeluarkan biaya 
untuk pengairan 
tanaman bunga di 
sana.

Untuk dapat 
m e n i k m a t i 
keindahan warna-
warni tanaman 
bunga di Taman 
Bunga Impian 
Okura ini, Anda 
cukup datang dan 
membayar biaya 
parkir kendaraan 
Anda. Biaya parkir 
tersebut masih 

sangat terjangkau dan tidak membuat 
Anda kapok untuk datang lagi.

Anda bisa datang ke Taman Bunga 
Impian Okura ini pada jam operasional 
mereka yang dibuka mulai pukul 08.00 
wib hingga pukul 18.00 wib. Taman bunga 
ini dibuka setiap hari sehingga Anda bisa 
datang kapan saja sesuai jadwal liburan 
Anda.

Untuk rute yang harus Anda tempuh 
agar bisa sampai ke Taman Bunga Impian 
Okura ini, pertama Anda harus menempuh 
perjalanan dari pusat Kota Pekanbaru 
hingga melewati Jembatan Sungai Siak. 
Waktu yang Anda butuhkan adalah sekitar 
30 menit perjalanan. Lalu masuk dari 
Danau Buatan, Jalan Pramuka dan ke 
Jalan Danau Buatan. Dari sini Anda bisa 
langsung belok ke arah kanan hingga 
bertemu persimpangan dan ambil arah 
ke keri di Jalan Raya Panjang Okura. Dari 
sini akan ada penunjuk arah untuk Anda 
sampai ke Taman Bunga Impian Okura.

TAMAN BUNGA 
IMPIAN OKURA 
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oleh pemerintah dan dialihfungsikan sebagai 
Laboratorium Kultur Jaringan.

Di dalam laboratorium tersebut, 
terpajang tanaman anggrek yang masih 
kecil, yang memasuki proses aklimatisasi. 
Dan di sisi lain ruangan tersebut juga 
terdapat berbagai tanaman anggrek lainnya 
yang sudah berbunga.

Laboratorium tersebut juga berfungsi 
untuk menyimpan berbagai bahan kimia 
lainnya yang dibutuhkan untuk budidaya 
tanaman anggrek. Ruang lainnya yang 
terdapat di sana seperti ruang pembuatan 
media, ruang inkubator atau ruang tabur 
dan juga terdapat ruang inkubasi yang 
mana ruangan tersebut nantinya sebagai 
tempat pemindahan botol-botol yang 
berisi benih anggrek 
yang sudah ditabur di 
ruang inkubator.

Tidak jauh 
dari Green House, 
pemerintah setempat 
juga membangun 
sebuah kebun wisata 
dengan luas lahan 
sekitar 1,5 hektar. Lahan 
ini diharapkan bisa 
dikelola oleh masyarakat 
setempat sehingga 
hasil dari penjualan 
tanaman anggrek di 
sana diharapkan mampu 

membantu meningkat perekonomian 
warga sekitar.

Selain budidaya tanaman anggrek, 
masyarakat setempat juga akan dilatih 
untuk membudidayakan jamur karena hal 
ini terbilang lebih mudah dilakukan dan 
memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Jika Anda tertarik untuk membeli 
tanaman anggrek di sini, Anda bisa 
menyiapkan uang kisaran Rp25.000 
hingga Rp300.000 untuk 1 batang 
tanaman anggrek. Harga yang dipatok 
di sini tergantung jenis dan besar tanaman 
yang akan Anda beli. Bahkan ada juga jenis 
anggrek yang dibanderol dengan harga 
jutaan rupiah.

Bagi Anda pecinta tanaman anggrek, 
Anda wajib menyambangi lokasi agrowisata 
yang satu ini. Terletak di Jalan Sememi Jaya 
Gang II, Kelurahan Sememi, Kecamatan 
Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa 
Timur, Agrowisata Anggrek ini akan 
menghipnotis Anda dengan aneka warna 
yang menyambut kedatangan Anda di sana.

Meski kita tahu Kota Surabaya memiliki 
cuaca yang cukup panas, namun ketika 
Anda masuk ke area Green House yang 
memajang beraneka jenis tanaman anggrek 
ini, serta merta Anda akan merasakan 
kesejukan meski ditengah terik matahari 
siang. Hal ini karena area Green House 
yang berbentuk rumah tersebut sangat 
dijaga kelembabannya dan penyiraman 
hingga pemupukan tanaman anggrek di 
dalamnya diatur dengan sangat tertib.

Di dalam Green House ini terdapat 
sekitar 5.000 tanaman anggrek yang terdiri 
dari tujuh jenis. Tanaman anggrek yang 
dibudidayakan di sini, antara lain seperti 
Anggrek Bulan, Anggrek Dendrobium, 
Anggrek Kantong Semar, Anggrek Jawa, 
Anggrek Hitam, Anggrek Vanda, dan juga 
Anggrek Cattleya.

Persis di depan Green House, tersedia 
sebuah taman yang dilengkapi dengan spot 
foto bagi para pengunjung yaitu berupa 
tempat duduk yang didesain menyerupai 
sebuah sarang burung. Beberapa kursi 
unik lainnya pun ikut menghiasai spot foto 
di sana sehingga terlihat sangat estetik.

Selain itu, di sekitar area Green House 
juga terdapat rumah jamur yang ditutup 
rapat. Rumah tersebut terhubungan dengan 
sebuah bangunan besar berlantai dua. 
Bangunan tersebut dulunya bernama 
Wisma Barbara 17 yang merupakan lokalikasi 
terbesar di Sememi yang kini telah dibeli 

AGROWISATA 
ANGGREK
SURABAYA
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S
ebanyak delapan perusahaan 
masuk jajaran merek paling 
bernilai di Indonesia, dengan 
klasifikasi Diamond dalam ajang 
Brand Finance Indonesia Top 100 

Most Valuable Brands yang digelar Majalah 
Investor dan Brand Finance Indonesia. 
Nilai merek (brand value/BV) delapan 
perusahaan itu di atas US$ 1 miliar.

Kedelapan perusahaan itu adalah PT 
Telkom Indonesia Tbk (TLKM) yang berada 
di posisi puncak dengan nilai merek US$ 
3,85 miliar, diikuti PT Bank Rakyat Indonesia 
Tbk (BRI/ BBRI) US$ 3 miliar, PT Bank 
Central Asia Tbk (BCA/BBCA) US$ 2,49 
miliar, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) US$ 

DELAPAN PERUSAHAAN INDONESIA

DENGAN MEREK PALING BERNILAI

2,41 miliar, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) 
US$ 2,403 miliar, PT Pertamina US$ 2,39 
miliar, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) US$ 
2,2 miliar, dan PT Bank Negara Indonesia 
Tbk (BNI/BBNI) US$ 1,32 miliar. 

Sebagai perusahaan yang menempati 
urutan teratas, brand strength index 
(BSI) Telkom mencapai 87,14 poin, nilai 
perusahaan atau enterprise value (EV) 
senilai US$ 22 miliar dan rasio BV/EV 17%. 
Dengan demikian, Telkom mendapatkan 
rating AAA. 

Dalam brand value calculation, Brand 
Finance memberikan lima peringkat yang 
terdiri atas kelas Bronze dengan brand 
value antara US$ 30-40 juta, kemudian 

Silver US$ 50-99 juta, lalu Gold US$ 100- 
299 juta, Platinum US$ 300-999 juta, dan 
Diamond di atas US$ 1 miliar. 

Brand atau merek berperan sangat 
signifikan dalam suatu bisnis. Semakin 
besar merek, semakin berharga asetnya. 
Kekuatan merek akan sangat berpengaruh 
terhadap persepsi perusahaan dan produk 
yang dimiliki oleh para konsumen. Tahun 
lalu, total nilai merek top 100 turun 16% 
menjadi US$ 34,2 miliar. 

Dari total 10 besar 2020, sembilan 
perusahaan bertahan pada 2021. Selain itu, 
terdapat dua pendatang baru yang berhasil 
masuk top 100 tahun ini. Selama lima 
tahun terakhir, Telkom meraih gelar most 
valuable brand di Indonesia, meski mencatat 
penurunan BV sebesar 19%. Perusahaan 
telekomunikasi lainnya Indosat Ooredoo 
masuk 10 besar, naik dari sebelumnya di 
peringkat 15, dengan peningkatan brand 
value 32%. 

Acara Brand Finance Indonesia Top 100 
Most Valuable Brands disiarkan langsung 
Beritasatu TV, Selasa (8/2), dan dibuka 
Direktur Pemberitaan Berita Satu Media 
Holdings Primus Dorimulu. Turut hadir 
Managing Director Brand Finance Indonesia 
Jimmy Halim, Wakil Menteri Perdagangan 
(Wamendag) Jerry Sambuaga, Ketua Umum 
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Budiarsa 
Sastrawinata, dan sejumlah perwakilan 
perusahaan yang masuk top 10. 

Jimmy Halim menjelaskan, penilaian 
perusahaan yang masuk nominasi Brand 
Finance Indonesia Top 100 Most Valuable 
Brands berdasarkan brand value yang 
mengacu price on value dari pendapatan 
perusahaan terkait. Kemudian, hal ini 
dikorelasikan dengan reputasi merek yang 
diperoleh perusahaan. 

Brand Finance, kata dia, juga melakukan 
tinjauan terhadap transaksi riil yang 
digunakan pengguna merek dalam bentuk 
perjanjian royalti merek berdasarkan praktik 
bisnis yang terjadi di seluruh dunia. 

“Metode ini dikenal sebagai royalty 
relief yang umum digunakan dalam brand 
valuation dan praktik bisnis dari perusahaan. 
Hal itu akan menentukan most valuable 
dan strongest band di seluruh dunia, 
dengan mengukur persepsi publik dan 
pengaruhnya terhadap permintaan melalui 
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riset pasar terhadap 300 merek di 30 
negara,” jelas dia.

Menurut dia, ada beberapa elemen 
yang digunakan dalam menentukan brand 
valuation. Pertama yakni, BSI, brand impact, 
brand earnings (forecast revenues), dan 
brand value. 

Dalam analisis brand valuation, dia 
menuturkan, Brand Finance menggunakan 
tiga pilar inti, yakni input yang merupakan 
aktivitas pendukung kekuatan merek 
(brand strength) di masa depan. Ini disebut 
juga brand investment terhadap aktivitas 
pemasaran oleh merek. 

Kedua, dia menegaskan, ekuitas yang 
merupakan hasil survey terhadap persepsi 
nyata saat ini yang bersumber dari riset 
pasar dan juga mitra penyedia data lainnya. 
Ketiga, output yang merupakan ukuran 
kinerja terkait merek, seperti pangsa pasar. 

Setiap merek, lanjut Jimmy, akan 
diberikan core BSI dari 0-100 yang 
dimasukkan perhitungan brand value. 
Berdasarkan skor setiap merek, diberikan 
peringkat yang sesuai dari A sampai AAA, 
serupa dengan yang digunakan dalam 
pemberian peringkat kredit. 

Kemudian, dia menuturkan, di 
metode kedua brand impact, Brand 
Finance melakukan tinjauan terhadap 
database perjanjian royalti atau royalti 
range yang berada di seluruh dunia oleh 
berbagai sektor industri. Ini dilengkapi 
dengan analisis tentang bagaimana merek 
berdampak terhadap profitabilitas di 
sektor tersebut. Analisis ini menghasilkan 
berbagai kemungkinan royalti yang dapat 
dibebankan pada setiap sektor untuk 
keperluan merek. 

Adapun di metode brand value, dia 
menegaskan, Brand Finance menggunakan 
proyeksi perusahaan pemilik merek dengan 
mempertimbangkan pendapatan historis, 
perkiraan analisis ekuitas, dan tingkat 
pertumbuhan ekonomi. Tujuannya 
untuk menentukan pendapatan, yang 
merupakan kontribusi merek sebagai 
proporsi pendapatan perusahaan induk 
yang dapat diatribusikan pada merek 
bersangkutan. 

Di peringkat brand value calculation, dia 
menegaskan, Brand Finance memberikan 
lima peringkat yang terdiri atas kelas 

Bronze dengan brand value antara US$ 
30-40 juta, kemudian Silver US$ 50-99 
juta, lalu Gold US$ 100-299 juta, Platinum 
US$ 300-999 juta dan Diamond di atas 
US$ 1 miliar. 

“Dengan adanya klasifikasi ini, 
diharapkan dapat mempermudah 
pemahaman terhadap kinerja merek 
yang dikelola perusahan dan memotivasi 
perusahaan untuk meningkatkan kinerja 
merek. Pada tahun 2021, terdapat 23 merek 
kelas Bronze, 23 merek kelas Silver, 36 
kelas Gold, 10 merek Platinum dan delapan 
merek Diamond,” kata dia. 

Dia berharap ke depannya akan semakin 
banyak perusahaan yang mampu bersaing 
di pasar global, sehingga mampu masuk 
dalam nominasi global 500 most valuable 
and strongest brand. Selain masuk dalam 
kategori top dalam negeri, Telkom menjadi 
satu-satunya perusahaan yang masuk 
nominasi Brand Finance Global 500 yang 
dirilis 22 januari 2022, dengan 
menduduki peringkat ke-490, 
brand value US$ 4,7 miliar dan 
BSI 88 poin. Perseroan memiliki 
rating AAA.

Motivasi Pelaku Usaha 
Jerry Sambuaga mene-

rangkan, penghargaan Brand 
Finance Indonesia Top 100 bisa 
mendorong dan memotivasi 
para pelaku usaha lokal agar 
semakin kreatif dan inovatif 
dalam menciptakan branding 

yang lebih baik. 
“Tentunya ini menjadi salah satu 

tolak ukur bagaimana perusahaan dan 
pelaku usaha lebih semangat lagi dalam 
menciptakan atau mungkin meng-upgrade  
kapasitas masing-masing melalui merek,” 
ucap dia dalam sambutan di acara itu. 

Jerry mengatakan, Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) terus mendukung 
dan mendorong pengembangan merek 
lokal, yang selama ini sudah dilakukan dan 
dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya 
melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan 
Indonesia yang dicanangkan Presiden 
Joko Widodo (Jokowi), 14 Mei 2020. Hal 
itu merupakan salah bukti keseriusan dan 
konsistensi pemerintah dalam mendukung 
dan memajukan merek lokal. Gerakan 
itu juga mengkreasikan pengembangan 
merek lokal supaya dapat bersaing dengan 
produk-produk luar negeri. 

“Ini salah satu esensi menjadikan produk 
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lokal bisa bersaing dengan produk-
produk luar negeri secara keseluruhan,” 
ucap dia. Pemerintah, kata dia, juga telah 
menyusun strategi untuk memperkuat 
merek lokal. 

Contohnya, Kemendag mendorong 
pengembangan ekspor melalui beberapa 
pembukaan pasar baik tradisional maupun 
yang nontradisional di seluruh wilayah dunia. 
Saat ini, Indonesia memiliki 25 perjanjian 
dagang yang mewakili lima benua, yaitu 
Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. 

“Ini semakin membuktikan bagaimana 
kami serius untuk menciptakan dan 
mendorong produk lokal untuk bisa diekspor 
ke luar negeri. Ini adalah salah satu dari 
sekian banyak progam Kemendag yang 
memang ditunjukkan untuk mendukung 
merek lokal,” kata Jerry. 

Kemendag, kata dia, juga memfasilitasi 
pendaftaran sertifikasi produk seperti 
ISO dan hak kekayaan intelektual (HKI) 
untuk memacu daya saing produk dalam 
negeri, khususnya produk halal seperti 
makanan, minuman, kosmetik, dan obat. 
Kemendag juga memfasilitasi pendaftaran 
sertifikasi halal untuk mendukung akselerasi 
pencapaian visi Indonesia sebagai pusat 
produsen produk halal dunia. 

“Selain itu, ada pemberitaan di beberapa 
waktu lalu mengenai terselenggaranya 
Jakarta Muslim Fashion Week untuk mem-
branding Indonesia sebagai kiblat industri 
fesyen muslim dunia,” ucap dia. 

Jerry menjelaskan, Kemendag juga 
memiliki export coaching program untuk 
mendampingi para pelaku usaha khususnya 
yang berorientasi ekspor. “Ini salah satu 
yang konkret yang memang sudah dilakukan 
selama ini dan terus-menerus dilakukan 
dalam rangka pengembangan ekspor 
produk yang bermuara dan berorientasi 
kepada peningkatan brand,” ujar dia. 

Dongkrak Kinerja Keuangan 
Budiarsa Sastrawinata menegaskan 

pentingnya membangun  merek untuk 
meningkatkan nilai perusahaan. Apalagi, 
bagi perusahaan publik atau emiten. 
Sebab, kekuatan merek yang dimiliki 
akan tercermin secara nyata pada kinerja 
keuangan yang akan tercermin pada harga 
saham perusahaan tersebut. 

“Kami sangat memahami beratnya 
membangun dan membesarkan suatu 
merek. Tidak hanya konsistensi dalam 
memperkenalkan mereknya kepada 
konsumen, tetapi juga unsur lainnya seperti 
faktor finansial,dan tentunya kedisiplinan 
perusahaan menjaga reputasi merek,” kata 
Budiarsa, yang turut hadir di acara itu. 

Budiarsa menambahkan, perusahaan 
dalam lingkungan yang berubah sangat 
cepat harus melaksanakan serta 
memperhatikan setiap perubahan,  behavior 
dari konsumen dan masyarakat secara terus-
menerus dengan melakukan  alignment 
yang dibutuhkan. 

Dia juga mengapresiasi digelarnya acara 
penghargaan Brand Finance Indonesia 
Top 100 Most Valuable Brands. Ajang 
ini merupakan bentuk apresiasi kepada 
perusahaan pemilik merek. Apalagi, 
sebagian besar nominasi adalah perusahaan 
yang tergabung dalam AEI. 

“Ke depan, upaya yang terus untuk 
meningkatkan keberhasilan dalam 
membangun merek harus terus dilakukan, 
karena ini merupakan salah satu cara 
meningkatkan value perusahaan,” ujar 
Budiarsa. 

Di sisi lain, SVP Corporate Comm & 
Investor Relations Telkom Ahmad Reza 
mengatakan, penghargaan ini merupakan 
amanah bagi perseroan untuk terus 
berinovasi sekaligus berkolaborasi untuk 
menjaga kepercayaan dan kepuasan 
pelanggan serta investor. 

“Kami yakin langkah transformasi 
Telkom dalam digital connectivity telah 

membuahkan hasil dan kami akan terus 
mendukung percepatan telekomunikasi 
di Indonesia,” jelasnya. 

Assistant VP Corporate Comm Bank 
Mandiri Ricky Andriano mengungkapkan, 
merek menjadi sebuah acuan penting bagi 
kinerja perusahaan dan mencerminkan 
nilai perusahaan tersebut. “Apresiasi ini 
akan menjadi dukungan bagi kami agar 
berkinerja lebih baik,” ujar dia. 

Selanjutnya, Manager Corporate Brand 
Pertamina Vega Pita menyatakan, Pertamina 
mengapresiasi penghargaan yang diberikan 
Brand Finance Indonesia. “Penghargaan 
ini akan menjadi energi bagi Pertamina 
untuk meningkatkan lagi kekuatan merek, 
sehingga semakin optimistis meraih aspirasi 
nilai pasar dan investor,” papar. Pertamina 
memiliki nilai perusahaan US$ 39,39 miliar, 
BSI sebanyak 83,08. Dengan demikian 
Pertamina meraih rating AAA- dan rasio 
BV/ EV 6%.
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Phobia sering sekali kita dengar 
istilah tersebut, yakni suatu penyakit 
yang mengalami ketakutan secara terus 
menerus. Bahkan istilah tersebut kerap 
digunakan sebagai bahan ledekan jika 
ada seseorang yang mengalami ketakutan 
padahal ketakutan hanya sesaat. Karena 
itu, penting untuk mengetahui penyakit 
yang satu ini.

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa,  dr. 
Lucky Saputra, SpKJ, MKes menjelaskan 
yang sebenarnya apa itu phobia. “Phobia 
sendiri itu adalah suatu perasaan takut, 
yang extrem atau berlebihan yang menetap 
dan tidak masuk akal terhadap sesuatu 
bisa sebagai objeknya itu yang spesifik 
atau keadaan maupun situasi tertentu. 
Phobia ini berasal dari bahasa Yunani, dari 
kata Phogos yang artinya ketakutan,” kata 
dokter Lucky saat menjadi narasumber 
dalam program EL JOHN Medical yang 
ditayangkan di EL JOHN TV. Program ini 
dipandu oleh Miss Earth Indonesia 2019 

Cinthia Kusuma Rani.
Dokter Lucky ada beberapa jenis 

phobia yakni Agoraphobia. Jenis phobia 

ini membuat orang merasa takut yang 
berlebihan  pada tempat atau situasi yang 
membuat penderitanya merasa panik, 

KENALI APA ITU PENYAKIT PHOBIA
DAN CARA MENGOBATINYA
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terperangkap, tidak berdaya, atau malu. 
Umumnya, agoraphobia timbul ketika 
penderitanya bepergian atau berada di 
tempat-tempat publik, terutama yang ramai.

Jenis yang lainnya yaitu Acrophobia 
atau phobia ketinggian. Orang yang 
mengalami penyakit jenis phobia ini akan 
mengalami takut sekali dengan ketinggian. 
Rasa takut yang dialami penderita fobia 
ketinggian dapat menimbulkan beberapa 
gejala, seperti kecemasan, stres, atau panik, 
saat berada di tempat tinggi.

Kemudian ada Aerophobia, orang yang 
mengalami jenis phobia ini merupakan 
orang-orang yang takut melakukan 
penerbangan. Si penderita akan  merasa 
takut, baik dalam waktu sesaat ataupun 
dalam waktu yang lama ketika menaiki 
pesawat. Seseorang yang menderita 
aerophobia umumnya akan menghindari 
bepergian dengan menggunakan pesawat.

“Ada yang namanya phobia sosial, yaitu 
takut akan situasi sosial tertentu, apakah 
takut berbicara di depan umum, lalu takut 
tidak diterima oleh kelompok . Selanjutnya 
Ada yang namanya Claustrophobia, yaitu 
takut pada tempat tertutup, misalnya berada 
di terowongan, berada di lift, biasanya orang 
masuk lift takut, karena lift kan ruangnya 
tidak besar. Kemudian, ada lagi yang 
namanya sophophobia yakni terhadap 
hewan,” terang dokter Lucky

Menurut dokter Lucky, beberapa 
penelitian menyebutkan bahwa phobia 
disebabkan karena seseorang  serangan 
panik yang menimbulkan gejala berupa 
detak jantung menjadi cepat, gagap 
atau tidak bisa berbicara dengan jelas, 
berkeringat, mual, tremor, nyeri perut, 
nyeri dada, pusing, bahkan merasa sesak. 
Phobia ini juga dapat disebabkan karena 
faktor genetic

“Jadi genetic ini sangat berperan pada 
seseorang yang mengalami phobia. Namun 
faktor lain seperti faktor lingkungan, trauma 
psikososial yang tadi saya sebutkan dan lain-
lain juga berperan seseorang mengalami 
phobia,” ungkap dokter Lucky

“Ada beberapa penelitian yang 
membuktikan bahwa kembar satu telur 
atau mono zigot itu lebih sering itu lebih 
sering daripada kembar dizigot untuk 
mengalami resiko phobia,” tambahnya.

Dokter Lucky menerangkan  perlu 
adanya kesimbangan hormon serotonin. 

hormon serotonin sangat penting bagi 
tubuh manusia karena mampu mengelola 
suasana hati, termasuk mencegah depresi. 
Kabar baiknya, ada cara mudah untuk 
meningkatkan kadar hormon serotonin 
dalam tubuh guna menjaga suasana hati 
tetap positif.

Hormon serotonin berperan sebagai 
neurotransmiter, yaitu pengantar sinyal antar 
jaringan saraf. Jadi, selain mempengaruhi 
suasana hati, hormon serotonin juga 
berperan dalam fungsi tubuh lainnya, 
seperti pencernaan, proses pembekuan 
darah, pembentukan tulang, dan fungsi 
seksual, tetap berjalan normal.

Keseimbangan hormon serotonin 
dapat membantu orang sembuh dari 
penyakit phobia. Selain itu, juga dibantu 
obat-obatan.

 “Jadi pertama-tama tentu dibantu 
dengan obat, kemudian dibantu juga 
dari perubahan lifestyle  atau gaya 
hidup, mungkin dengan relaksasi  dan 
psychotherapy  juga membantu, karena 
penelitian menyebutkan psychotherapy 
pun bisa mempengaruhi keseimbangan  
dari Neurotransmitter termasuk serotonin 
ini,” tutur dokter Lucky.

“Kamu juga bisa melakukan perawatan 
di rumah dengan melakukan teknik 
relaksasi agar cemas dan ketakutan yang 
kamu rasakan bisa ditangani. Melakukan 
latihan pernapasan saat fobia muncul 
juga bisa menjadi hal yang kamu lakukan 
untuk meredakan fobia atau cemas yang 
dirasakan,” tutup dokter Lucky. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :
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Bencoolen Dhol Attraction 2022 yang 
diselenggarakan Pemerintah Provinsi 
Bengkulu melalui Dinas  Pariwisata Provinsi 
Bengkulu pada 8 Juli 2022,  berlangsung 
sukses. Meski digelar secara online, Salah 
satu event pariwisata Bengkulu yang masuk 
Kharisma Event Nusantara (KEN) 2022 ini, 
mampu mengundang banyak penonton. 
Saat disiarkan langsung di channel youtube 
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu (Natural 
Bengkulu), event tersebut berhasil ditonton 
oleh ribuan masyarakat.

Dalam event tersebut, Putra binaan 
Yayasan EL JOHN Indonesia yakni Africo 
Dwi Saputra ikut tampil di event tersebut 
sebagai pembawa acara. Africo merupakan 
salah satu  putra terbaik Bengkulu yang 
berhasil meraih gelar Putra Pariwisata 
Indonesia 2021 yang diselenggarakan 
Yayasan EL JOHN Indonesia beberapa 
waktu lalu.

Tampil sebagai pembawa acara 
merupakan bentuk dukungan Africo 
dalam event ini. Tak hanya itu sebelum 

Bencoolen Dhol Attraction 2022 digelar, 
Africo telah membantu mempromosikan 
event tersebut melalui media sosialnya.

TAMPIL DI BENCOOLEN DHOL ATTRACTION 2022 
AFRICO DWI SAPUTRA SIAP PROMOSIKAN EVENT PARIWISATA 
BENGKULU
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Africo menyatakan kesiapannya 
untuk mempromosikan event pariwisata 
di Bengkulu agar dapat menarik minat 
wisatawan untuk datang ke Bumi Raflesia.  
Promosikan yang dilakukan Africo melalui 
media sosial yang memiliki jangkauan cukup 
luas dalam menginformasikan suatu event.

“Saya  ingin berkontribusi penuh untuk 
masyarakat provinsi Bengkulu dan  kembali 
menggaungkan atau mempromosikan 
pariwisata serta mengenalkan  budaya 
dan tradisi di masyarakat Bengkulu hingga 
dikenal oleh masyarakat luar,” kata Presenter 
TVRI Bengkulu ini, saat diwawancarai tim 
liputan Travel Club.

“Dan  tentunya saya juga sebagai Putra 
pariwisata Nusantara tidak hanya ingin 
mengenalkan wisata Bengkulu saja atau 
pariwisata Bengkulu tapi ingin mengenalkan 
semua pariwisata yang ada di Indonesia dan 
semua event pariwisata,” tambah Africo.

Africo mengapresiasi banyaknya 
generasi muda yang tampil di Bencoolen 
Dhol Attraction 2022. Diharapkan event 
tersebut  dapat dijadikan momentum untuk 
memperkuat kecintaan generasi muda 
Bengkulu terhadap alat musik tradisional 
Bengkulu, baik Dhol maupun alat musik 
lainnya dan ikut  memperkenalkan kepada 
masyarakat internasional.

Seperti diketahui,  Dhol merupakan 
alat musik perkusi yang unik, terbuat 
dari bongkol pohon kelapa dan tidak 

mempunyai lubang bawah seperti alat 
musik perkusi lainnya.

“Saya berharap nanti masyarakat 
Bengkulu atau anak muda Bengkulu tidak 
malu untuk bisa memperkenalkan alat 
musik Doll ini, karena saya lihat kemarin 
anak muda semua yang bermain di sini 
, artinya ini menjadi potensi yang luar 
biasa. Jadi ke depannya Doll ini bisa lebih 
baik lagi, bisa dikenalkan tidak hanya ke 
masyarakat Bengkulu saja tapi masyarakat 
luar, bahkan ke masyarakat mancanegara,”  
ujar Africo.

Africo mensyukuri Dhol selalu 
dipercayakan untuk tampil di event besar 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
bahkan bukan hanya event di dalam 
negeri saja, namun ,  alat musik ini juga 
pernah unjuk gigi di sejumlah negara. 
Perkembangan yang positif tersebut, 
membuktikan bahwa alat musik tradisional 
dapat memberikan manfaat yang besar 
bagi perekonomian masyarakat

“Dhol sudah tampil tidak hanya di 
Provinsi Bengkulu saja,  tapi  sudah tampil 
di acara-acara nasional maupun acara-acara 
internasional. Seperti beberapa waktu lalu,  
tampil di Asian Games dan juga dijadikan 
alat musik untuk menyambut   kedatangan  
Raja Salman. Pada tahun 2019 juga atraksi 
dhol  ini berhasil masuk sebagai rekor 
Muri sebagai dhol terbanyak dan juga 
terpanjang,” terang Africo.

Bencoolen Dhol Attraction 2022 dibuka 
oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno melalui 
sambungan virtual. Pada kesempatan 
ini, Menparekraf  memberikan  apresiasi 
tinggi kepada Pemprov Bengkulu atas 
terselenggaranya Bencoolen Dhol Attraction 
2022

Menurut Menparekraf Sandiaga 
Uno, dengan semakin menggeliatnya 
pelaksanaan event daerah di tingkat 
nasional bahkan internasional, menjadi 
salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi, 
seperti halnya di Bengkulu.

Terlebih lanjut Sandiaga, alat musik Dhol 
Bengkulu telah ditetapkan Menparekraf 
RI sebagai warisan budaya Indonesia. 
Bahkan alat musik Dhol Bengkulu yang 
jika dimainkan penuh energik ini, sejak 
beberapa tahun lalu telah banyak dikenal 
masyarakat luas serta mendunia.

“Ini dapat menjadi tonggak kebangkitan 
sektor parekraf di Provinsi Bengkulu, 
membangkitkan kembali semangat para 
pelaku pariwisata dan UMKM, kearifan 
lokal serta semakin banyak menciptakan 
lapangan kerja,” jelas Menparekraf Sandiaga 
Uno via Virtual sekaligus membuka 
Bencoolen Dhol Attraction 2022 secara 
resmi.

Setelah Bencoolen Dhol Attraction 2022 
selesai digelar, Pemprov Bengkulu bersiap 
untuk menampilkan event pariwisata yang 
tak kalah menariknya yakni Festival Tabot 
2022. Rencananya festival tersebut akan 
dihelat selama 10 hari mulai 29 Juli hingga 
10 Agustus 2022. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
visual melalui QR Code berikut ini :
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Putri binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia kembali mendapat kepercayaan 
dari  Dinas Pariwisata Daerah untuk 
membantu kegiatan  pemilihan Putri 
Pariwisata Tingkat Provinsi. Kali ini, 
Dinas Pariwisata  Provinsi Maluku yang 
menyelenggarakan pemilihan Putri 
Pariwisata Maluku 2022.

Putri yang hadir di kontes paling 
bergengsi di Maluku tersebut,  yakni Putri 
Pariwisata Indonesia 2021 Tisya Laura 
Dewi. Wanita  cantik berdarah Padang ini, 
diminta oleh Dinas Pariwisata  Provinsi 
Maluku untuk menjadi narasumber dan juri.

Laura menjadi narasumber saat 
masa karantina pada 15 Juli 2022 yang 
dilangsungkan di The Natsepa Resort 
and Conference, Ambon, Maluku. 
Sebagai narasumber, Laura memberikan 
pembekalan kepada para finalis antara lain 
seputar Mars Putri Pariwisata Indonesia.

PUTRI PARIWISATA INDONESIA 2021 
KEMBALI DIPERCAYAKAN MENJADI JURI KONTES PAGEANT
KALI INI PEMILIHAN PUTRI PARIWISATA MALUKU 2022

Laura menjelaskan Mars Putri 
Pariwisata Indonesia ini,  mengandung 
makna yang dalam tentang kriteria seorang 

Putri Pariwisata Indonesia seperti attitude 
dan kecerdasan tentang pariwisata.

Materi lain yang disampaikan Laura 



AGUSTUS 2022 - TRAVELCLUB - 59        

EL JOHN
SELEBRITI

adalah tentang bagaimana cara menjawab 
menjawab pertanyaan Dewan Juri. Hal 
ini penting diketahui para finalis, karena 
dapat mempengaruhi nilai pada malam 
grand final. 

Kehadiran Laura dikontes ini menjadi 
motivasi dan inspirasi bagi para finalis. 
Hal tersebut terlihat dari pembekalan 
yang diberikan Laura, mendapat respon 
positif dari para finalis. Umumnya, finalis 
menanyakan motivasi Laura sehingga 
meraih gelar tertinggi di kontes Putri 
Pariwisata Indonesia 2021.

“Yang memotivasi Laura, tentunya 
keluarga, karena sash yang Laura bawa 
ini, dengan perjuangan Laura yang sangat 
luar biasa hingga berada di posisi sangat 
ini, itu adalah untuk membanggakan orang 
tua, membanggakan keluarga Laura, jadi 
itulah yang memotivasi Laura, sehingga 
Laura memutuskan untuk ikut pemilihan 
Putri Pariwisata Indonesia pada tahun  
2021, “ kata Laura saat diwawancarai tim 
liputan Travel Club.

Laura menilai seluruh finalis di kontes 
Putri Pariwisata Maluku 2022 ini, memiliki 
kemampuan yang mumpuni sebagai 
seorang duta pariwisata. Namun, Laura 
dan para dewan juri lainnya harus memilih 
yang terbaik dari yang terbaik.

Setelah menjadi narasumber, pada 
malam grand final yakni pada tanggal 17 
Juli 2022, Laura bertugas sebagai dewan 

juri. Tampil sebagai dewan juri, sudah tidak 
asing lagi bagi Laura, karena sebelumnya 
pada Mei 2022, Luara sudah pernah 
menjadi dewan juri untuk kontes Putra Putri 
Pariwisata Kalsel 2022.“Para dewan juri itu,  
punya tugas yang luar biasa, amanah yang 
luar biasa dan tanggung jawab yang luar 
biasa sehingga  sangat berhati-hati,sangat 
teliti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan. Jadi  untuk menjadi juri itu 
berat sekali dan Alhamdulillah selama 
ini Laura bisa memberikan yang  terbaik 
dan  bisa menilai secara Netral, serta bisa 
memilih mana yang pantas dan tidak 
untuk diberikan nilai tinggi,” ujar wanita 
yang piawai menari ini.

Laura menjelaskan ada beberapa 
kriteria yang menjadi pedoman untuk 
menilai para finalis, diantaranya mengenai 
penampilan mereka baik saat karantina 
maupun saat grand final. Kemudian 
penilaian tentang cara mereka menjawab 
pertanyaan dari dewan juri. Jawaban finalis  
yang dinilai dewan juri adalah jawaban  
harus tepat, singkat dan berbobot.

Selain itu, penilaian lainnya adalah 
mengenai tingkah laku.  Dalam pageant 
ini, mau secantik apapun, mau sepintar 
apapun, tetapi kalau tingkah lakunya tidak 
baik tentunya tidak bisa menang sebagai 
Putri Pariwisata Maluku tahun 2022 atau 
sebagai Putri Pariwisata lainnya. Namun 

apabila tingkah laku mereka baik, terus 
cara menyampaikan jawabannya rapi dan 
tepat. Serta penampilannya anggun dan 
bersih itulah yang pantas menjadi Putri 
Pariwisata Maluku 2022,” ungkap Laura.

Alhasil penilaian dari dewan juri jatuh 
pada Monika Rumlaan. Wanita cantik 
perwakilan dari Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar berhak menyandang gelar 
Putri Pariwisata Indonesia 2022 setelah 
mendapat nilai tertinggi dari dewan juri.

Pada kesempatan ini, Laura 
menyampaikan terima kasih kepada Dinas 
Pariwisata Provinsi Maluku yang telah 
memberikan kepercayaan kepada Yayasan 
EL JOHN Indonesia dan putri binaannya, 
untuk terlibat dalam kontes yang sangat 
bermanfaat dalam  pengembangaan 
generasi muda ini.

“Laura mau berterima kasih kepada 
Bapak dan Ibu Gubernur Provinsi Maluku 
dan juga Dinas Provinsi Pariwisata Maluku 
yang mengundang Laura untuk hadir 
disana. Bapak dan Ibu Gubernur serta 
Bapak Kepala Dinas Pariwisata Maluku luar 
biasa baik dan ramah. Tak kalah dengan 
masyarakatnya  yang juga manis-manis  
dan juga ramah banget,” tutur Laura.

“Jadi Laura berharap keramahan dari 
masyarakatnya Ambon manise ini, semoga 
tetap dipertahankan keramahannya 
kalau bisa ditingkatkan apalagi untuk 
pariwisata, karena keramahan menjadi 
hal penting untuk sektor pariwisata,” 
tutup Laura. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
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MENGENAKAN NATIONAL COSTUME
PUTRA PUTRI BINAAN YAYASAN EL JOHN INDONESIA MERIAHKAN 
PENGUKUHAN DEWAN & PELANTIKAN PENGURUS PSMTI PUSAT 
PERIODE 2022-2026

Luar biasa penampilan Putra Putri 
binaan Yayasan  EL JOHN Indonesia 
saat tampil di acara Pengukuhan  
Dewan dan Pelantikan Pengurus PSMTI 
Pusat Periode 2022-2026 di Hotel 
Intercontinental Pondok Indah, Jakarta 
belum lama ini.  Dengan mengenakan 
national costume, para generasi muda 
berbakat ini, berhasil menghibur para 
anggota PSMTI yang hadir, bahkan 
tidak sedikit yang ingin berswa foto.

Para anggota PSMTI  yang ingin foto 
bersama, harus rela mengantri agar 
dapat foto dengan Putra Putri binaan 
Yayasan  EL JOHN Indonesia lengkap 
dengan mengenakan national costume.
Tak ketinggalan Ketua Umum PSMTI 
Wilianto Tanta bersama  pengurus teras 
PSMTI pusat lainnya juga ikut berfoto.

Mereka yang tampil yakni Meigail 

Endrew (Putra Generasi Pesona 
Indonesia 2022), Eunike Suwandi (Putri 

Bumi Indonesia 2021), Angela Tumbol 
(Putri Bumi Indonesia Air 2021), Juni 
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safitri (Putri Pariwisata Indonesia 
Jawa Barat 2021) dan  Nami Afrah (Putri 
Anti Narkoba Indonesia 2021). 

Busana yang pakai tersebut merupa-
kan busana yang  menggambarkan 
seni dan budaya khas Nusa Tenggara 
Timur (NTT). Busana ini,  rancangan 
desainer muda tanah air berprestasi 
yakni Eggie Jasmin bekerjasama dengan 
Dekranasda Provinsi NTT

Prestasi pernah diraih Eggie , antara 
lain memenangkan kontes-kontes 
pageant baik di dalam negeri maupun 
luar negeri. Eggie Jasmin merupakan 
seorang desainer yang sudah cukup 
dikenal dan memiliki kemampuan yang 
tak perlu diragukan lagi. Saat ini ia 
merupakan seorang senior supervisor 
window dresser di PT Delami Kharisma 
Busana. Ia juga pernah menjadi Junior 
Visual Merchandiser & Window Dresser 
di sebuah brand yakni Giordano.

Untuk nama-nama  national costume 
yang dikenakan para Putra Putri binaan 
Yayasan  EL JOHN Indonesia yakni The 
Grandeur of Ti’I Langga gambaran Suku 
Rote di NTT. Pakaian adat Suku Rote 
terpilih menjadi simbol pakaian adat 
Provinsi NTT di tingkat nasional karena 
memiliki model yang khas sejarah, 
keunikan dan juga filosofi yang terdapat 
dalam busana tersebut. Keunikan itu 
terletak pada topi yang disebut Ti’I 
Langga yang bentuknya mirip dengan 

topi Mexico yaitu topi Sombrero.
Topi ini merupakan sebuah penutup 

kepala yang terbuat dari daun lontar 
kering  yang melambangkan jiwa 
kepemimpinan, kewibawaan dan 
percaya diri.

Nama national costume lainnya yang 
dipakai adalah The Indonesian Komodo 
Dragon. Busana merupakan simbol 
kekuasaan dan kebanggaan etnis di 
sebagian besar masyarakat di kepulauan 
NTT. Busana ini menggambarkan 
biawak komodo yang merupakan 
spesies kadal yang ditemukan di pulau 
komodo Indonesia, Rinca Flores dan 
Gili Motang anggota. Komodo adalah  
keluarga biawak varanidae, itu adalah 
spesies kadal terbesar yang masih ada, 
tumbuh dengan panjang maksimum 3 
matres (10 kaki) dalam kasus langka dan 
beratnya mencapai sekitar 70 kilogram.

Kemudian national costume 
berikutnya adalah The Freezing Queen 
From Soe. Busana ini merupakan simbol  
dari julukan  Ibu kota Kabupaten Timor 
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur 
ini. Dijuluki sebagai The Freezing City 
sebab cuacanya nan lebih dingin 
ketimbang kota lain di Pulau Timor. 
Udara di Soe memang cenderung sejuk.

Berdiri di ketinggian 792 mdpl 
dengan tingkat kemiringan 40 derajat, 
kawasan Soe dilengkapi tekstur 
perbukitan dan struktur tanah nan 

bergulung-gulung.
Nama national costume selanjutnya 

adalah Bula molik atau bulan sabit yang  
merupakan aksesoris yang dikenakan 
di kepala wanita ketika mengenakan 
pakaian adat khas Rote Ndao. Bula 
molik memiliki filosofi kepercayaan 
yang teguh kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa. Ukiran bunga pada bula molik 
melambangkan keindahan. Tiang lurus 
pada bagian tengah melambangkan 
keyakinan yang teguh kepada Tuhan. 
Sedangkan bintang melambangkan 
posisi Tuhan yang maha tinggi di atas 
segalanya.

Dan nama national costume yang 
terakhir dinamai The Spirit Sandel 
Wood Warrior of Sumba. Sandelwood 
sendiri merupakan jenis kuda pacu asli 
Indonesia yang dikembangbiakan di 
Pulau Sumba.

Hewan tersebut pun melambangkan 
kegigihan dalam segala hal. Sedangkan, 
Upacara Pasola adalah tradisi perang 
adat di mana kedua kelompok 
penunggang kuda saling berhadapan, 
kejar-mengejar, sembari melemparkan 
lembing kayu ke arah lawan.

Upacara tersebut biasa dise-
lenggarakan setiap satu tahun sekali 
ketika masa tanam tiba. Upacara 
Pasola berhubungan dengan persiapan 
pengerjaan lahan. Tak hanya itu, ada 
pula yang beranggapan percikan 
darah di upacara tersebut mempunyai 
kekuatan magis untuk menyuburkan 
dan menumbuhkan tanaman. 
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Universitas Tarumanagara (Untar) 
mendukung para mahasiswa dan alumni 
yang ingin mengembangkan diri di 
bidang kewirausahaan. Pada 27 Juni 
2022, bertempat di  Executive Lounge 
Gedung Utama lantai 5, Kampus I Untar, 
Kantor Humas Untar menggelar acara 
diskusi dengan  sejumlah mahasiswa dan 
alumninya yang sedang membangun 
usaha.

Untuk alumni Untar yang hadir 
yakni Heinrich Vincent  (CEO & Founder 
Bizhare), Darwin Halim – (Co Founder 
Neveres Sportswear),Vicsel Imanuel  
(Owner & Co-Founder SMC GO) dan

Vinny Laurencia  (CEO Burger Recieh). 
Sementara itu, untuk mahasiswa diwakili 
oleh Felicia , Bryan dan  William. Kegiatan 
ini, turut dihadiri Rektor Untar Prof. Dr. 
Ir. Agustinus Purna Irawan, IPU, ASEAN 
Eng serta sejumlah dosen.

Dalam diskusi ini,  baik yang berstatus 

UNTAR SIAP DUKUNG MAHASISWA DAN ALUMNI

YANG INGIN BANGUN USAHA
mahasiswa maupun alumni menceritakan 
bagaimana perjuangannya dalam merintis 
usahanya  dari awal, termasuk membagi 

waktu antara kuliah dengan bisnis yang 
digelutinya, seperti yang dilontarkan 
Bryan dan Wiliam
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Dua mahasiswa program studi 
Manajemen Bisnis ini,  kini sedang 
membangun bisnis F&B dengan brand 
“Moonambah”. Produk F&B yang 
dihasilkan Bryan dan Wiliam berupa Rice 
Box & Hotdog dengan konsep kekinian. 
Produk-produk tersebut dipasarkan 
melalui marketplace ternama maupun 
media sosial. Mereka merasa bangga 
dapat menghasilan pendapatan sendiri 
tanpa harus merepotkan sang orangtua.

“Pastinya ada satu kepuasan yang 
nggak kita dapat dari mana pun, karena 
yang biasanya mungkin kita tinggal 
minta dari orang tua, tapi begitu kita 
udah terjun langsung udah ngerasain 
sendiri gimana susahnya cari uang itu, 
benar-benar pelajaran yang luar biasa 
terutama untuk saya pribadi,” kata Bryan.

Hal senada juga disampaikan Felicia 
sebagai  pemilik  brand “Charms and 
Tale”, yang bergerak di bidang jasa serta   
menjual produk maupun berbagai macam 
souvenir. Charms and Tale menawarkan 
bermacam jenis souvenir seperti ring 
book, ring book itu sendiri merupakan 
album foto custom yang memiliki cover 
berbahan dasar akrilik yang belum ada 
pada cover album foto pada umumnya.

“Sama ya saya pribadi juga  sangat 
puas,  karena kita yang  kerjain dan ini 
kerja keras sendiri dan ide dan inovasi juga 
sendiri dan juga dibantu dengan dosen 

pembimbing,” ujar Mahasiswi semester 
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untar ini.

Tak hanya mahasiswa yang 
menyampaikan kebanggaan dapat 
menghasilan pendapatan sendiri, para 
alumni pun juga menyampaikan hal yang 
sama, meskipun  di antara alumni yang 
hadir ini,  ada yang bertolak belakang 
antara jurusan yang diambil dengan 
usaha yang dibangunnya, seperti Heinrich 
Vincent .CEO & Founder Bizhare ini,  
mengatakan meski tidak selaras dengan 
usahanya, namun ada beberapa materi 
kuliah yang masih digunakan untuk 
membangun bisnisnya.

“Kalau di arsitektur tuh gambar desain 
maket segala macam gitu ya kepakai 
banget sampai sekarang. inovasinya 
itu kita terapkan cuma bentuknya aja 
yang beda kalau itu developer developer 
bangunan gitu ya soalnya jadi developer 
aplikasi. Jadi kurang lebih menset dan 
semangatnya kurang lebih sama gitu dan 
yang paling kepake lagi tadi itu adalah 
organisasi di Untar itu,  jadi kita dikasih 
kesempatan seluas-luasnya untuk bisa 
memanage tim,” kata Heinrich.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan, IPU, ASEAN Eng 
mengatakan kewirausahaan merupakan 
bagian pembelajaran yang diterapkan di 
Untar bukan hanya di Fakultas Ekonomi 
dan Bisni namun hampir semua Fakultas 

juga ikut mempelajarinya.
“Memang di Universitas Tarumanagara,  

kita mengembangkan  antara sekolah dan 
bisnis, artinya mahasiswa mempunya 
pembelajaran secara akademik  tetapi 
juga bisa mempraktekan dalam kehidupan 
nyata. Masing-masing mempunyai 
keunggulan di setiap program studi, 
ada yang kaitannya langsung bisnis, ada 
yang perencanaan dan perancangan, 
seperti arsitektur lebih banyak ke 
perancangan. Kemudian ada juga yang 
membuat kegiatan-kegiatan bernilai 
bisnis juga. Kami sangat mensupport 
para mahasiswa ini karena mempunyai 
kesempatan yang sangat luas pada saat 
belajar mengimplementasikan ilmunya  
pada bidang-bidang yang mereka sukai,” 
kata Prof Agus. 

Menurut Prof Agustinus, usaha 
yang bangun para mahasiswa Untar 
maupun alumninya merupakan bagian 
dari dukungan untuk Pemerintah dalam 
menyelesaikan permasalahan yang 
berkaitan dengan sektor ekonomi.

“Saya kira ini menjadi satu hal 
yang sangat positif di tengah kelesuan 
ekonomi, di tengah kendala-kendala 
karena pandemi dalam bisnis, ada 
terobosan-terobosan, ada inovasi, ada 
kreativitas yang tinggi dari teman-teman 
mahasiswa yang juga mulai berbisnis 
maupun para alumni yang sudah eksis 
dengan berbagai bisnis yang digeluti.  Dan 
ini akan menjadi satu role model yang bisa 
kita kembangkan di Perguruan Tinggi, 
tidak hanya di Universitas Tarumanagara 
tetapi juga di Perguruan Tinggi lain,” ujar 
Prof. Agus. (Sigit)

Artikel ini bisa disaksikan secara audio 
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Panitia Pengukuhan Dewan dan 
Pelantikan Pengurus PSMTI Pusat 
periode 2022-2026 dan Panitia Rapat 
Koordinasi Program resmi dibubarkan. 
Pembubaran panitia dikemas dalam 
acara makan siang bersama di Liyen 
Restaurant Jakarta 29 Juli 2022.  Seluruh 
panitia hadir dalam acara yang penuh 
keakraban ini, termasuk Ketua Umum 
PSMTI Wilianto Tanta 

Dalam sambutannya Wilianto Tanta 
menyampaikan apresiasi kepada seluruh  
panitia atas waktu dan tenaganya 
dalam menjalankan penyelenggaraan 
Pengukuhan Dewan dan Pelantikan 
Pengurus PSMTI Pusat periode 2022-2026 
dan Panitia Rapat Koordinasi Program. 
Kerja keras panitia telah membuahkan  

WILIANTO TANTA SAMPAIKAN APRESIASI 
KEPADA PANITIA PENGUKUHAN DEWAN DAN PELANTIKAN 
PENGURUS PSMTI PUSAT PERIODE 2022-2026
SERTA PANITIA RAPAT KOORDINASI PROGRAM
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hasil yang membanggakan yakni 
suksesnya dua event besar PSMTI tersebut. 

Kesuksesan ini juga tak lepas dari 
peran para ketuanya yakni Martinus 
Johnnie Sugiarto sebagai Ketua 
Pengukuhan Dewan dan Pelantikan 
Pengurus PSMTI Pusat periode 2022-2026 
beserta Hasan Karman sebagai Sekretaris 
Panitia dan Peng Suyoto sebagai Ketua 
Panitia Rapat Koordinasi Program.

“Saya ucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada panitia atas kerja keras 
akhirnya acara bisa berjalan sukses, ramai 
dan digelar di hotel bintang lima,  ini luar 
biasa sekali panitianya,” kata Wilianto 
Tanta dalam sambutannya.

“Saya juga sampaikan terima kasih 
kepada Pak Johnnie, Pak Hasan dan 
Pak Peng, tiga sekawan ini luar biasa, 
ini bertanda PSMTI akan maju kedepan,” 
sambung Wilianto Tanta .

Pada kesempatan ini,  Wilianto Tanta  
berpesan kepada seluruh anggota  PSMTI 
untuk perkuat persatuan dan kekompakan 
untuk membesar dan mengembangkan 
nama PSMTI kedepan. Wilianto Tanta  
merasa bersyukur,  pengurus PSMTI 
untuk masa bakti empat tahun kedepan 
diisi oleh orang-orang hebat yang dapat 
membawa PSMTI jauh lebih baik lagi

“Saya bersyukur banyak orang-orang 
pintar di PSMTI, seperti ada mantan 
Walikota, jadi saya mohon setelah 

pelantikan bisa langsung bekerja. Jujur 
saya katakan suku Tionghoa ini jumlahnya 
sungguh besar jadi kita harus bersatu 
dan  kompak, kalau kita tidak kompak, 
kita tidak punya nilai di luar,” pesan 
Wilianto Tanta.

Ketua Panitia Pengukuhan Dewan 
dan Pelantikan Pengurus PSMTI Pusat 
periode 2022-2026 Martinus Johnnie 
Sugiarto menyampaikan terima kasih 
kepada Ketua Umum PSMTI yang telah 
memberikan kepercayaan menjadi panitia  
untuk event bersejarah ini.

“Seperti kita ketahui bahwa dalam 
sebuah event tidak terlepas dari 
kekurangan-kekurangan, saya yakin 
dalam event tersebut walaupun meriah, 
walaupun penuh pasti ada kekurangan, 
jadi mohon dibukakan pintu maaf jika 
ada kekurangan dan kesalahan,” kata 
Martinus  Johnnie Sugiarto.

Martinus Johnnie Sugiarto  juga 
menyampaikan terima kasih kepada 
seluruh jajaran panitia yang telah 
membantu menyukseskan acara 
Pengukuhan Dewan dan Pelantikan 
Pengurus PSMTI Pusat periode 2022-2026.

“Tidak mengurangi rasa hormat 
saya kepada teman-teman yang telah 
membantu, saya menyampaikan 
terima kasih dan saya menyampaikan 
permohonan maaf jika ada kekurangan. 
Saya pikir ini bukan akhir dari sebuah 

perjalanan, tapi ini adalah awal dari 
sebuah perjalanan. Jadi setelah dilantik 
kita mulai kerja,” tutur Martinus  Johnnie 
Sugiarto.

Ucapan terima kasih kepada Ketua 
Umum PSMTI juga disampaikan Ketua  
Rapat Koordinasi Program Peng Suyoto.   
Ia menyampaikan permohonan maaf 
atas kesalahan yang terjadi selama event 
berlangsung.

“Kita sebagai manusia tidak luput dari 
kesalahan, karena itu saya menyampaikan 
permohonan maaf jika ada kesalahan 
dalam pelaksanaan acara PSMTI yang 
telah berjalan beberapa waktu lalu. Saya 
setuju dengan apa yang disampaikan 
pak Johnnie, bawa ini adalah awal dari 
perjalanan, dengan demikian implementasi 
program harus dilaksanakan dalam 
program seratus hari,” ujang Peng Suyoto

Sekretaris Panitia Hasan Karman 
juga menyampaikan terima kasih dan 
permohonan maaf kepada Ketua Umum 
PSMTI beserta jajaran pengurus,  jika 
ada kekurangan dalam pelaksanaan 
Pengukuhan Dewan dan Pelantikan 
Pengurus PSMTI Pusat periode 2022-2026.

“Kami sudah melaksanakan tugas, 
lepas dari sempurna atau juga ada 
kekurangan, kami mohon diterima dan 
dimaafkan untuk kekurangannya. Mari 
kita tetap bersatu, kata Pak Johnnie ini 
bukan akhir dalam suatu perjalanan tetapi 
baru awal, jadi jangan segan-segan beri 
kami tugas untuk kedepannya,” tutur 
Hasan Karman. (Sigit)
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