


Salam Pesona Indonesia...Wonderful!!!. 

Merupakan salam pembuka setiap pertemuan tim komunikasi publik 
dengan seluruh komponen pentahelix ABCGM. Akademisi, Media, 
Community, Government dan Media.  Mengenal lebih banyak siapa saja 
mereka yang berkontribusi di pembangunan pariwisata akan menambah 
semangat kerja membangun pariwisata Indonesia. Cita-cita 
mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara di Indonesia dan 
menciptakan pergerakan 275 juta bukanlah sebuah utopia, jiika kita 
bergerak bersama dengan mereka yang memiliki catatan handal 
dibidangnya. Apalagi dengan design pengembangan ala Menteri 
Pariwisata, yang mudah dimengerti oleh semua tim kerjanya.  

Indonesia dianugrahi dengan kekayaan alam dan budaya yang tak 
terhingga. Aneka Event pariwisata adalah magnet yang menarik kita untuk 
berwisata, menjelajah Indonesia. Menyaksikan indahnya alam, sambil 
berkenalan dengan masyarakatnya melalui budaya dan keunikan karya 
karsa masyarakatnya, sambil berolah raga. Seperti membeli paket 3 in 1, 
alam, budaya dan olahraga di satu destinasi wisata.

Edisi Sporty Healty Life merupakan rangkuman sejumlah event dan 
aktivitas pariwisata yang selama caturwulan III di tahun 2016 
terselenggara. Dengan Anggle berbeda, tetapi dokumentasi 
kegiatan-kegiatan tersebut masih mengisi album kenangan kita. Anugrah 
alam dengan gerhana matahari total, event bersepeda bertaraf 
Internasional di sejumlah wilayah Indonesia, merupakan hasil kerjasama 
untuk bersyukur pada  sang pencipta atas anugrahnya Pariwisata 
Indonesia. 

Selamat membaca, mari berwisata untuk kita meraih sehat  jiwa dan raga. 

Salam Pesona Indonesia...
Kepal Biro Hukum & Komunikasi Publik
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Selain bersepeda, banyak sebenarnya 
kegiatan olahraga yang bisa kita 
lakukan di kawasan Danau Toba.
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Tim percepatan
10 Destinasi Unggulan
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SPOKEN MIND<

Apa  Tim Percepatan 10 KEK? Destinasi 
Perioritas? Atau Bali Baru?

Sebenarnya , yang sama dengan nama berbeda 
adalah 10 Bali Baru. 10 Destinasi prioritas 
pariwisata. Karena kalau di Pariwisata ada 
destinasi unggulan, yang selama ini dibilang orang 
itu tempat Destinasi unggulan, yang menyumbang 
90 % kontribusi Wisman ke Indonesia. Great 
Jakarta menyumbang 30% , Graet Bali 40% dan 
Great Kepri menyumbang 10%. On top of itu 
dibuat 10 destinasi plus pariwisata. Kenapa? 
Karena ada target dari  Pak Jokowi untuk 
membuat doble kunjungan wisman  dari 10 juta 
di tahun 2014 menjadi 20 juta wisman di tahun 
2020. Dan itu akan jauh lebih baik jika tidak 
hanya bergantung dari 3 destinasi saja tapi 
diciptakan dan dioptimalkan menjadi 10 destinasi. 
Pak Jokowi yang membuat targetan, kita kan 
hanya sebagai pelaksana. 

Apa pertimbangan 10 daerah tersebut 
menjadi prioritas.

Indonesia memiliki banyak daerah potensi wisata, 
tetapi kriterianya tidak hanya potensi saja 
melainkan kesiapan dan keseriusan dari 
pemerintah daerah tersebut dalam mengelolanya. 
Serta tentunya ada Aspek lain, seperti misalnya dia 
harus punya karakter serta lokasi yang tersebar. 
Jika dilihat 10 destinasi wisata itu karakternya 
berbeda-beda. Semisal wisata garis pantai yang 
mempunyai karater berbeda tiap tempatnya. 
Contohnya antara tanjung lesung, tanjung 
kelayang kemudian Kepulauan Seribu, 
Kemudian...Mandalika, Labuan bajo, wakatobi, 
morotai, tapi kan ini akan beda.  Antara Morotai 
dan Mandalika juga berbeda.  

Siapa saja yang terlibat dalam tim? 
Bagaimana caranya agar sesuai dengan 
target yang dicapai?

Selalu ada pandangan bahwa ini semua misssion 
imposibe, tetapi saya selalu yakin semua bisa 
diselesaikan. Yang kita lakukan sekarang tinggal 
secara profesional melakukan kajian, program dan 
disiplin dalam eksekusi dan implementasi. 
Implementasi dan eksekusi jadi perhatian besar 
kami. Banyak orang yang jago bikin teori atau 
program tetapi gagal dalam eksekusi dan 
implementasinya. Dan ini telah menjadi isu besar 5 
tahun terakhir ini, banyak terbit buku-buku yang 
mengulas tentang execution seperti Ram Charam 
dengan karyanya Excellente Excecution.
Nah...Salah satu prinsip yang harus dilakukan 



adalah tentunya  jangan bekerja sendirian. Kita 
hanya sebagai fasilitator seperti dirigent, saya 
kebetulan 17 tahun sebagai CEO sebelumnya . 
CEO itu fungsinya fasilitator, Pak Menteri CEO di 
level  Kemenpar. Pak Jokowi CEO untuk NKRI. 
Tugasnya adalah fasilitator untuk mensinkrokan 
dan fasilitator untuk seluruh sumber daya yang 
ada di tanggung jawabnya. Pak Menteri 
memperkenalkan prinsip Pentaheli yang orang 
kenal sebagai  ABCGM. Itu adalah akademisi, 
business society/business people, good 
government, coommunity/masyarakat dan media. 
Dan semuanya harus diberdayakan sesuai dengan 
tugas  fungsi dan tugas masing-masing.  

Bagaimana Menggerakan Pentahelix itu Pak? 

Prinsip tersebut kemudian diaplikasikan pada  
bagaimana kita melibatkan Akademisi yang 
sangat memahami teori. Tapi tidak akan cukup 
teori dari akademisi, mau nggak mau orang-orang 
bisnis harus masuk. Enterpreneur leadership, satu 
Leadership yang mempunya karakter. 
Enterpreneur itu bukan hanya pengusaha lho, 
enterpreneur  itu esensinya Value Creation, 
Meng”capture” setiap opprtunity untuk menjadi 
sesuatu. Komunitas dan masyarakat haruslah 
dilibatkan memang akan banyak mengeluarkan 

biaya yang mahal untuk memberikan edukasi. 
Saya pernah jadi CEO di Bali Nirwana Resort, 
keterlibatan Masyarakat 85% dan tidak sedikit 
yang dikeluarkan semua terbayar lunas ketika 
kerusuhan 1999 masyarakat melindungi Bali 
Nirwana Resort dari kerusuhan. Kesemuanya itu 
haruslah diatur dan dibuat regulasi yang bagus 
dan inilah tugas pemerintah untuk membuat 
reguasi dan merangkul semua pihak.

Tim ini untuk mengkoordinir Pentehelix di 10 
Daerah atau hanya di Pusat?  Bagaimana 
pembagian Kerjanya? 

Pentahelix itu kan sektornya, tetapi levelingnya 
bisa dari di  pusat , bisa daerah, karena kan 
akademisi ada yang di daerah ada yang di pusat, 
business socity ada yang di pusat dan ada yang di 
daerah, Goverment ada yang di pusat, provinsi, 
Kabupaten dan lurah. Community ada yang di 
daerah dan ada yang di pusat.

Wah, Bapak harus Kerja Keras ya... karena 
harus mengintegrasi semua ya?

Wah, bukan saya saja yang kerja keras tetapi 
semua tim. Prinsipnya kerja keras, kerja cerdas, 
kerja ikhlas, kerja berkualitas dan tuntas.

Raja
    Ampat
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Apa peluang dan tantangan di masing- masing daerah?

Kita mesti melihat bahwa Indonesia adalah negara dengan anugrah Tuhan yang paling 
beragam. Problemnya, potensi ini belum dimanage secara baik. Belum optimal 
pengelolaan. Saya sepakat dengan pak Menteri sepakat belum mengelola secara optimal. 
Satu, belum paham potensi secara baik. Kedua, belum ada formulasi yang baik. Ketiga, 
tidak mampu atau belum ada implementasi atau eksekusi yang  baik. Ibaratnya begini, 
seorang dokter adalah  mampu mendiagnosa dengan baik. Kalau orang sakit perut, tapi 
didiagnosanya sakit kepala, dikasih panadol dua ton seharipun pun nggak akan sembuh. 

Apa ukuran keberhasilan dari 10 Destinasi yang dikembangkan oleh tim 
percepatan?

Pertanyaan ini sama dengan analogi Fenomena telur dan Ayam. Mana  yang lebih duluan, 
kita melakukan ini dengan menggunakan Nike Spirit Just Do it. Critical issue nya adalah 
masalah aksesibilitas, biasanya ke sananya jauh, mahal. Pak Menteri mintanya Mudah dan 
Murah.

Apa tantangan Bekerja di Private Sector dan Public Culture ?

Saya memahami suatu lingkungan yang baru, lingkuman di birokrasi dan PNS. Banyak 
cerita temen2 yang PNS, kini saya langsung berinteraksi, menurut saya syah –syah aja 
kalau temen-temen di private sector bisa ngomel, mungkin benar akan ada yang bilang 
ini kok temen-temen di birokrat lambat, kok ini takut dan itu takut. Saya tahu memang 
mugkin selama 10 tahun atau lebih, kondisi yang diciptakan seperti itu sehingga mau 
tidak mau mereka terkondisikan untuk berprilaku seperti itu. Dan itu tentu sangat 
berbeda dengan teman-teman yang ada di private sector. Tidak ada yang salah dan mana 
yang benar menurut saya. Asal balance dan tepat penggunaannya sama saja.

Borobudur
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Riwayat achievement Bapak sangat menarik, bisa sedikit jelaskan!

Saya beruntung, suka nggak suka kita ini Kita adalah orang yang terpilih. Karena kalau kita merasa 
beruntung dan ada moral obligation. Itu yang biasa orang lupa. Orang kebanyakan  beranggapan take it 
for granted. Seperti saya sejak kecil karena gambar saya bagus saya selalu pengen jadi architecture. Di 
tengah perjalanan saya pingin belajar keuangan. Ada pembelajaran besar kalau kita belajar bisnis every 
body talk about money. Sektor keuangan adalah sektor yang paling ketat. Trus kepercayaan contohnya 
mau nggak kita ngasih uang ke orang yang kita nggak kenal. Jauh lebih dasyat process oriented yang 
ada di Finance sektor. Karena disitulah resiko penyalah gunaannya lebih besar. Ini resiko faktor 
management resikonya sangat ketat. Good coorporate governance, makanya standar saya sangat tinggi.

Apa arti Organisasi untuk Bapak? 

Organisasi itu adalah wahana saya untuk saya bisa berkontribusi. Caranya macem-macem 
bisa di lembaga tempat kita bekerja atau bisa berkontribusi di lembaga sosial. 

Bapak juga seorang Kurator? Apa yang Bapak Kurasi? 

Saya bersama Pak Hermawan juga mengkurator UMKM saya melihat UMKM di Mall dan di 
tanah abang yang memiliki perlakuan tidak adil. Karena itu saya mengkurasi karya-karya 
seni dari UMKM untuk dibawa ke Galery Indonesia untuk memberikan kesempatan pada 
mereka. 

Menurut Pak Hiramsjah..5 Kata untuk sosok Pak Arief Yahya... apa? 

Smart, sungguh-sungguh, commit, peduli dan dahsyat. 

(Penulis: T2, Design/Visual: Langlang Buono - Rareka Creative, Foto: Fikri F, Ahmad Z )

Bali
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vent Pariwisata hadiah sang maha 
kuasa berupa fenomena spektakular 
terjadi di Indonesia. Gerhana Matahari 
Parsial  (GM) dan Gerhana Matahari 

Total (GMT) yang pada hari Rabu 9 Maret 2016 
menyisakan banyak cerita pada mereka yang 
dapat menyaksikan langsung di dua belas  wilayah 
di Indonesia. Wilayah tersebut adalah Bengkulu, 
Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, 
Bangka-Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan, Kalimaantan Timur, 
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku 
Utara. Sejumlah Kota yang tersebar di 12 provinsi 
tersebut akan gelap gulita dalam hitungan 
beberapa detik saja. Meskipun hanya sebagian 
wilayah Indonesia yang akan mengalami Gerhana 
Matahari Total (GMT), namun seluruh daerah 
lainnya di Indonesia juga mengalami Gerhana 
Matahari Parsial (GM). 

Gerhana Matahari Total juga pernah terjadi di 
tahun 1983, 1988 dan 1995. Gerhana matahari 
Total yang telah terjadi pada tanggal 9 Maret lalu, 
diperkirakan oleh Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (LAPAN) baru akan terjadi 
kembali pada tahun 2023. Sejumlah wilayah yang 
mengalami Gerhana Matahari Total, telah 
menyisakan banyak cerita. Apalagi di jaman Sosial 
Media yang memberikan saluran pada siapa saja 

E untuk mengabadikan moment yang dianggap 
paling berharga, mengesankan dan 
menggembirakan. Media sosial saat ini telah 
menggeser media lainnya untuk dapat dijadikan 
rujukan. Tidak terkecuali dengan artis, dara cantik 
pendatang baru yang namanya langsung melejit 
saat film perdananya Denias mendapat 
penghargaan Indonesia Movie Award 2012. Dara 
diaspora Indonesia Ingris ini sengaja meluangkan 
waktu yang biasanya sibuk dengan aktivitas 
panggung hiburan, saat itu menyengaja menuju 
Belitung guna menyaksikan langsung fenomena 
alam  Gerhana Matahari Total.  Bahkan melalui 
akun instagramnya tercatat terdapat 410k views 
yang menyaksikan unduhan video detik-detik 
terjadinya Gerhana matahari total. 

Bahkan unduhannya ini diberikan komen ebanyak 
920 komen. Belum lagi melalui akun twiter dan 
facebooknya, tidak henti Pevita menyuarakan 
kekagumannya pada fenomena Gerhana 
Matahari Total yang diaksikan langsung di Pantai 
Tanjung Kelayang - Sijuk - Belitung. Memang 
dalam pernyataannya, Pevita paling suka 
traveling, mengisi liburan yang paling disukai 
adalah mengunjungi tempat-tempat dengan 
potensi alam berupa pantai. Menurutnya, setelah 
banyak menghabiskan liburan di sejumlah kota di 
dunia di New York, San Francisco, bahkan Ingris, 
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Pantai di Indonesia adalah patai terindah di dunia, 
Indonesia, negara tanah kelahiran bundanya, 
merupakan potensi wisata alam dan budaya 
nomor satu.  Oleh karena itu kesempatan hadir 
menyaksikan GMT di Tanjung Kelayang, 
merupakan kesempatan yang tak mungkin 
dilewatkannya. Apalagi keberuntungannya 
mendampingi Menteri Pariwisata untuk 
menyaksikan langsung GMT adalah hadiah tak 
terduga hasil kerja keras dan prestasinya di 
sejumlah layar lebar di Inddonesia. Kepada 
Menteri Pariwisata, Pevita masih memiliki list 
panjang tempat-tempat yang akan selalu ingin 
dikunjunginya, eksplorasi Raja Ampat, Labuan 
Bajo, Aceh dan Kalimantan.

Pantai baginya adalah tempat yang tepat 
untuknya melepas lelah, apalagi deru suara laut 
dan kilauan sinar matahari, baginya adalah 
gambaran surga. Bersama Menteri Pariwisata, 
Bapak Arief Yahya, Pevita yang memiliki nama 
Pevita Cleo Eileen Pearce  mengabadikan momen 
kebersamaan menyaksikan GMT. Pevita dalam 
kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa 

There is no

dark side
of the moon really,

matter of

its all dark

“ 

”
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dirinya dengan senang hati akan membantu 
pengembangan pariwisata Indonesia dengan 
menjadi endorser pariwisata Indonesia, bukan 
hanya pada penggemarnya di Indonesia, namun 
juga padda kerabatnya di Ingris, tempat kelahiran 
ayahandanya, yanag juga menjadi fokus target 
pasar wisatawan mancanegara untuk Indonesia. 
Dalam diskusinya bersama Menteri Pariwisata, 
Pevita ingin sekali mengajak masyarakat Indonesia 
untuk mengisi liburan yang bertanggung jawab. 
Artinya bahwa selama liburan, tanggung jawab 
menjaga kelestarian alam merupakan satu 

keharusan. Hal kecil yang bisa dilakukan, 
setidaknya membuang sampah di tempatnya atau 
contohnya tidak memetik bunga yang tumbuh liar 
di alam. Hal kecil semacam itu dapat menjadi satu 
bentuk tanggung jawab pada alam. Era 
tekhnologi dan sosial media, menjadikan kita bisa 
menikmati keindahan dengan cukup 
mengabadikannya dengan layar kamera 
handphone, tanpa harus memetik dan 
merusaknya, ungkapnya berbinar sepulang 
menikmati GMT di Belitong.
(Penulis : T2, Design: Rareka Creative)
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The Tuna Brothers



anyaknya perhelatan sepeda sebagai 
alat pengembangan pariwisata dan 
olah raga di Indonesia, ternyata 
banyak menginspirasi kuliner yang 

khusus disajikan untuk kebutuhan pesepeda. 
Salah satu kedai yang terletak di Lot 6, Jakarta 
Selatan , Kawasan Pusat Bisnis Sudirman Jakarta, 
atau yang biasa dikenal dengan kawasan SCBD 
(Sudirman Center Business District). Sebuah Resto 
olahan ikan tuna, yang dimiliiki oleh seorang 
lulusan Desain Komunikasi Visual, Institut Kese-
nian Jakarta. Hobbi makan yang dimilikinya tidak  
dapat membendung semangat dan passionnya 
untuk melakukan penjelajahan cita rasa dan telah 
terbukti dengan diciptakan menu-menu burger 
berbahan ikan tuna. 

Kesenangannya jalan-jalan ke seluruh pelosok 
Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia 
Timur, mempertemukannya dengan kekayaan 

laut Indonesia berupa Ikan tuna. Ikan tuna lah 
yang menjadikannya berhasil menemukan 
racikan olahan Burger berbahan dasar tuna, 
yang sangat diminati oleh olahragawan, khusus-
nya pesepeda yang membutuhkan banyak 
protein yang dikandung oleh Ikan Tuna. 

Wujud ikan tuna tidak berbeda dengan gilingan 
daging pada umumnya. Belum lagi garnish dan 
pemanis burger yang tampak serupa dengan 
burger pada umumnya. Jika burger pada umum-
nya didampingi dengan kentang goreng, maka 
burger di Pole & Line didampingi oleh gorengan 
ubi yang sepintas tak jauh berbeda dengan 
bentuknya dengan  kentang goreng. Saus  dan 
roti semua diolah dari racikan resep yang dibuat 
hasil invensi uji coba resep yang dilakukan 
Agung selama dua tahun. 

B
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Bersama dua orang adiknya, sim slabim..... jadilah resep lezat Burger Pole & Line. A healty Bar by The 
Tuna Brothers, merupakan tag line yang menyertai kemasan produk yang ditawarkan untuk dijajakan 
kepada pelanggan, yang pada umumnya adalah olahragawan, yang berkebutuhan khusus kadar 
protein tinggi.  Itu baru cerita dibalik resep  temuannya. Keunikan lainnya dari Resto ini adalah design 
ruangan, yang seolah mendeklarasikan keberadaan manusia kretif di Indonesia. Untuk mengumpulkan 
komunitas design sang chef, di Resto tersebut juga bisa ditemukan gambar-gambar design para design-
er muda yang diaplikasikan di media gelas kertas, yang biasa menjadi tempat untuk membawa serta 
pesanan minuman. Minuman yang dijual di Pole & Line. Selain makanan, juga tersedia aneka kopi 
Indonesia. Karena kawasan pekerja, kopi memegang peran penting buat penjaga stamina para pekerja 
muda kawasan SCBD yang merupakan target utama konsumen Pole & Line. Selain kopi, yang menarik 
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lagi adalah minuman sehat hasil racikan sang chef yang berbahan buah-buahan segar. Pada saat 
menikmati hidangan burger ini, saya sendiri tidak dapat menebak resep dibalik minuman segar terse-
but. Yang jelas, hasil karya kreatif perkawinan antara design dan kuliner ini sudah banyak diminati oleh 
orang asing yang tinggal di Indonesia, seperti dari Jepang dan para expart lainnya yang tinggal di 
kawasan SCBD. Harga semua menu di Pole in Line juga sangat bersahabat dan menyesuaikan dengan 
keterjangkauan target pasarnya. Satu buah Burger dijual dikisaran harga hanya 50.000. Selamat  
menikmati dan menambah kamus rasa lidah kita....

(Penulis: T2, Design/Visual/Foto: Rareka Creative

v
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Danau Toba yang merupakan danau nomor 2 terbesar di 
dunia adalah salah satu tempat wisata alam terbaik yang 

dimiliki oleh Indonesia. Berdasarkan penelitian, Danau 
Toba terbentuk sekitar 75.000 tahun lalu akibat letusan 
gunung yang ada di tengahnya, dengan memuntahkan 

2.800 km bahan vulkanik dan abunya ke separuh 
permukaan bumi, efek letusan Danau Toba menyusutkan 

60% populasi manusia saat itu.



Pemerintah Sumatera Utara terus mengembang-
kan pariwisata Danau Toba, salah satunya lewat 
ajang olahraga besepeda. Berjudul Geo Bike 
Kaldera Toba yang diikuti oleh 200 peserta, 
pemerintah Sumatera Utara berharap event ini 
bisa membuat Danau Toba masuk ke dalam 
Geopark Global Networking oleh UNESCO.

Selain bersepeda, banyak sebenarnya kegiatan 
olahraga yang bisa kita lakukan di kawasan 
Danau Toba sambil berekreasi. Kita bisa melaku-
kan banyak olahraga air seperti renang, dayung 
atau bahkan yang sedikit ekstrim yaitu paralayang 
dimana tempat mendaratnya adalah di tengah 
danau.
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Rekreasi sambil melakukan olahraga dayung sambil 
menikmati keindahan eksotisme Danau Toba 
merupakan kenikmatan yang menyehatkan.

GET AWAY <



Menikmati lansekap 
keindahan alam Danau 
Toba yang melegenda 
serta penuh keindahan 

akan semakin sempurna 
dengan olahraga 

paralayang 

GET AWAY <
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Bagi Anda yang tidak terlalu suka olahraga air, 
Anda bisa jogging di Parapat sekaligus menikmati 
keindahan alam dan budaya masyarakat setem-
pat. Di Parapat Anda juga bisa berfoto bersama 
monyet-monyet yang dibiarkan bebas berkeliaran 
di kawasan ini.

Ingin menikmati keindahan Danau Toba dari 
ketinggian? Kunjungi saja desa Togging yang 
terletak di bagian utara Danau Toba, dan ajak 
keluarga untuk ber-hiking ke puncak desa yang 
berada di ketinggian 900 mdpl. Dari atas bukit, 
Anda bisa menikmati suasana alam sambil meras-
kan hembusan angin yang tenang. Di kawasan ini 
juga ada objek wisata air terjun Sipiso-piso yang 
merupakan salah satu air terjun tertinggi di Indo-
nesia.

Lain lagi jka Anda mengunjungi Bakara. Salah 
satu wilayah di pinggiran Danau Toba ini terkenal 
dengan keindahan alamnya dengan tebing- 
tebing pegunungan yang menjulang. Untuk Anda 
yang gemar memancing, di Bakara terdapat 
beberapa tempat yang bisa menguji keahlian 
Anda dalam menangkap ikan menggunakan kail.

Jadi, siapkan jadwal libur Anda bersama keluarga, 
dan nikmati keindahan kawasan Danau Toba 
yang menakjubkan sambil menyehatkan tubuh 
dengan berolahraga.

(Penulis: Rareka Creative, Design: Rareka Creative)
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enyadari bahwa 
negeri tercinta 
Indonesia 
memiliki sejuta 

potensi wisata yang tersebar di 
34 propinsi, sayang rasanya jika 
dunia pariwisata tidak 
dimaksimalkan. Terlebih menurut 
Menteri Pariwisata Indonesia, 
industri pariwisata menjadi salah 
satu sumber devisa terbesar di 
Indonesia. Selain itu, jika 
dibandingkan dengan industri 
lain, bisa dikatakan industri 
pariwisata memiliki pertumbuhan 
yang lebih tinggi, serta memiliki 
multiplier effect yang besar. 

Kerja keras untuk  membenahi 
industri pariwisata yang selama 
ini masih  tertinggal  dibanding 
negara tetangga khusunya, 
membutuhkan kebersamaan 
seluruh komponen yang 

berkepentingan dalam 
Pariwisata. Komponen Pentahelix  
ABGCM yang terdiri dat 
Academics, Bussines, 
Community, Government dan 
Media adalah komponen yang 
harus berdiri sejajar, 
bergandengan tangan dan saling 
berbagi tanggung jawab dalam 
menciptakan pendapatan negara 
dari sektor Pariwisata. 
 
Hingga saat ini dalam kurun 
waktu dua tahun, Menteri 
Pariwisata Indonesia telah 
berhasil meningkatkan index 
daya saing Kepariwisataan dunia, 
yang semula ada di posisi 
ranking 70 dari 141 negara, 
melesat menjadi ranking 50 pada 
2015, dan tidak mustahil di 
tahun 2019, Indonesia akan 
berada di posisi 30. Target Macro 
lainnya yang menjadi awal kerja 

Design Formula Jitu
untuk Pariwisata Indonesia

ala Arief Yahya

M
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IT IS SAID<

keras adalah dengan menetapkan capaian target di tahun 2019 
peningkatan desvisa yang pada tahun 2014 hanya mencapai Rp. 
120 Trilyun maka tidak mustahil di tahun 2019, kerja keras 
Kementerian Pariwisata menghasilkan devisa Rp. 240 Trilyun untuk 
negara. Dengan pendapatan negara tersebut, maka memungkinkan 

terbukanya peluang tenaga kerja dari 11 juta di tahun 2014 akan 
memberikan kontribusi sebesar 13 juta di tahun 2019. 

Target Presiden RI, Joko Widodo mendatangkan 275 
juta pergerakan wisatawan nusantara, 20 juta 

wisatawan mancanegara, tidaklah mustahil dan 
tentunya akan mudah jika dilakukan 
bersama-sama. Dalam pernyataan Menteri 
Pariwisata, Arif Yahya menegaskan grand 
strategy bisa dihasilkan “Bila kita berpikir benar, 
maka kita akan bertindak benar” untuk 
Pariwisata Indonesia.

Semangat Great Spirit yang dimiliki Menteri 
Pariwisata untuk menularkan energi 3S (Speed, 

Smart dan Solid) gentar dipadamkan kepada seluruh 
aparat pemerintah di lingkungan Kementerian 

Pariwisata guna mewujudkan proyeksi Indonesia berada di 
rangking 30 untuk dicapai di tahun  2019. Impian Menteri 

Pariwisata Indonesia adalah minimal target 2017 Indonesia bisa 
mengalahkan negara tetangga. Hal  ini tidak mustahil diimpikan, 
mengingat  industri pariwisata merupakan industri yang paling 
mudah serta paling murah untuk bisa meningkatkan PDB dan 

Masih banyak

harta karun
destinasi wisata

di Indonesia



lagi adalah minuman sehat hasil racikan sang chef yang berbahan buah-buahan segar. Pada saat 
menikmati hidangan burger ini, saya sendiri tidak dapat menebak resep dibalik minuman segar terse-
but. Yang jelas, hasil karya kreatif perkawinan antara design dan kuliner ini sudah banyak diminati oleh 
orang asing yang tinggal di Indonesia, seperti dari Jepang dan para expart lainnya yang tinggal di 
kawasan SCBD. Harga semua menu di Pole in Line juga sangat bersahabat dan menyesuaikan dengan 
keterjangkauan target pasarnya. Satu buah Burger dijual dikisaran harga hanya 50.000. Selamat  
menikmati dan menambah kamus rasa lidah kita....

(Penulis: T2, Design/Visual/Foto: Rareka Creative
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IT IS SAID<

devisa, serta ketenagakerjaan. Sehingga tidak 
mustahil, dimasa mendatang pendapatan 
negara diperoleh dari Pariwisata. Pendapatan 
devisa dari sektor Pariwisata dan Non Pariwisata 
pun tidak mustahil digunakan sebagai indikator 
pemasukan negara, di masa-masa mendatang

Upaya gencar memasarkan pariwisata Indonesia 
ke tingkat internasional, terus dilakukan. Saat 
ini tidak sulit menemu kenali dan mendengar, 
melihatdan menyaksikan brand   “Wonderful 
Indonesia” yang dibawa dan dipasarkan ke 
seluruh dunia, tak hanya membuat nama 
Indonesia berkibar di kancah internasional serta 
mampu membawa wisatawan semakin banyak 
ke negeri tercinta ini saja. Lebih dari itu, 
Kementerian Pariwisata RI mampu menorehkan 
prestasi di tingkat dunia, antara lain mendapat 
penghargaan di berbagai travel mart event, 
seperti misalnya penghargaan sebagai the best 
exhibitor di pameran pariwisata terbesar yang 
digelar di Berlin beberapa waktu lalu. Melihat 
potensi wisata Indonesia yang sangat bagus, ke 
depan, Arief masih memiliki target dan obsesi 

untuk bisa lebih meningkatkan lagi dunia 
pariwisata di Indonesia. 

Selain membranding Pariwisata Indonesia, juga 
dilakukan pengembangan destinasi melaui 
konsep 3 Greater. Melalui 3 Greater tersebut, 
pintu masuk ke sejumlah destinasi yang 
tersebar di Indonesia, mudah untuk dicapai. 
Greater Bali, Greater Jakarta dan Greater 
Kepulauan Riau. Melalui 3 Greater tersebut, 
diperoleh kontribusi sebesar 90 persen untuk 
pariwisata. Itu baru melalui 3 greater. 
Bayangkan, dengan potensi sekitar 500 kota 
kabupaten yang tersebar di 34 propinsi, berarti 
masih banyak harta karun destinasi wisata  
yang bisa kita kembangkan . Berdasarkan hal 
tersebut, akhirnya ditetapkan Top 10 destinasi 
Bali baru yang diusung-usung Presiden Jokowi 
harus menjadi destinasi prioritas dan unggulan 
Pariwisata. 10 Destinasi tersebut adalah  Danau 
toba di Sumatera Utara, Tanjung layang di 
Belitung, Tanjung lesung di Banten, Pulau 
Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, 
Bromo Tengger Semeru, Mandalika di Lombok, 
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Komodo Labuan Bajo di Flores, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan 
Morotai di Maluku Utara.

Menteri Pariwisata menegaskan  “Inilah tantangan kita semua, tantangan 
bangsa kita, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, PBD, 
ketenagakerjaan, pemerataan. Tantangan besar negara ini bisa 
diselesaikan. Menjadikan Pariwisata sebagai  penghasil devisa nomor 1 di 
indonesia. 
(Penulis : T2, Design/Visual: Rareka Creative)

Silakan menyelam ke Indonesia,

kami punya lebih dari 25 lokasi spesial
untuk diving dengan 500 keunikan.



Berkunjung ke Kota Batam Kabupaten Bintan dan langsung menyusuri indahnya Bintan 
Lagoon Resort dengan pemandangan yang eksotis dan suasana yang nyaman serta memiliki 
udara yang sejuk cocok untuk traveler ketika menghabiskan liburan dan akhir pekan. Bintan 
Lagoon Resort memiliki halaman dankamar yang luas untuk anda yang ingin menghabis 
kan waktu bersama dengan keluarga serta sahabat sangat cocok untuk menginap di sini. 

BINTAN LAGOON

RESORT
“Explore one of the best Bintan Resorts”

Bintan Lagoon Resort terletak di Pulau Bintan dengan jarak tempuh sekitar 
60km dari Tanjung Pinang dengan menggunakan kendaraan pribadi melalui 
jalur darat dengan waktu tempuh kurang lebih dua jam. Untuk anda yang ingin 
berkunjungke Bintan Lagoon Resort melalui Batam anda dapat menggunakan 
kapal cepat melalui Pelabuhan Lobam dengan waktu tempuh 45 menit.

Keunggulan dari Bintan Lagoon Resort disini anda dapat melihat secara jelas 
Laut Cina Selatan dan dapat menikmati keindahan pasir putih yang ada di resort 
ini ketika Anda ingin berjemur atau bermain – main di pantai sekitarresort. 
Bintan Lagoon Resort memiliki 470 kamar diantaranya adalah Deluxe Room, 

Forest Suite, Deluxe Sea Facing dan lainnya. 
Harga kamar khusus untuk keluarga di resort ini 
berkisar mulai dari 5juta-an dan untuk villa sekitar 
7juta.

Untuk anda yang hobi berolahraga, di resort ini 
juga menyediakan beberapa fasilitas olahraga 
seperti bersepeda dan bermain golf. Resort ini 
identik dengan olahraga golf. Fasilitas golf di 
resort ini sangatlah lengkap dan membuat 
nyaman untuk anda para pecinta golf. Layanan 
dan fasilitas yang di sediakan untuk anda yang 
ingin bermain golf seperti Bintan Golf Pro, 
Member Golf Dan Rental Sepatu, Golf Carts & 

Caddies dan layanan fasilitas lainnya. 
Ketika anda jenuh dan ingin berolahraga dengan 
bermain golf anda dapat menikmati beberapa 
paket yang di tawarkan oleh Bintan Lagoon 
Resort. Salah satu contoh paket yang di tawarkan 
adalah Paket All Inclusive Unlimited Golf Package. 
Paket ini di hargai Rp. 3.400.000 per orang, 
fasilitas paket yang di dapatkan berupa menginap 
di Bintan Lagoon Resort selama dua hari dengan 
fasilitas kamar Deluxe, Bermain golf selama dua 
hari ,makan malam buffet dan fasilitas lainnya.
(Penulis: Dedi Kristian, Design: Rareka Creative)
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Bintan Lagoon Resort terletak di Pulau Bintan dengan jarak tempuh sekitar 
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hari ,makan malam buffet dan fasilitas lainnya.
(Penulis: Dedi Kristian, Design: Rareka Creative)
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INDONESIA TREASURE<INDONESIA TREASURE<

Gerhana Matahari (GM) dan Gerhana Matahari Total (GMT) merupakan 

fenomena  spektakular, yang tahun ini tuhan anugerahkan terjadi di 

Indonesia. Sebuah fenomena alam yang terjadi, dimana  Matahari-Bumi-Bulan 

berada pada posisi sejajar. Saat Bulan berada tepat di antara Matahari dan 

Bumi, bayangan Bulan akan jatuh ke permukaan bumi, dan untuk sesaat, 

bumi  akan gelap gulita. Fenomena gelapnya daratan bumi  ini hanya dapat di 

nikmati di wilayah daratan Indonesia. Lainnya, bayangan itu akan jatuh di 

lautan, sehingga sulit untuk disaksikan.

Pada hari Rabu, 9 Maret 2016, GM yang akan terjadi di Indonesia juga akan 

menciptakan GMT di sejumlah kota yang tersebar di  12 Provinsi wilayah Barat 

Indonesia. Daerah-daerah tersebut adalah Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, 

Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan, Kalimaantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan 

Maluku Utara. Sejumlah Kota yang tersebar di 12 provinsi tersebut akan gelap 

gulita dalam hitungan beberapa detik saja. Meskipun hanya sebagian wilayah 

Gerhana
di Tanjung Kelayang
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Indonesia yang akan mengalami Gerhana Matahari Total (GMT), namun seluruh daerah lainnya di 

Indonesia akan tetap mengalami Gerhana Matahari sebagian (GM).  

Bagi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, fenomena spektakuler ini merupakan peluang 

untuk menciptakan pergerakan wisatawan nusantara, bahkan meningkatkan angka jumlah kunjun-

gan wisatawan mancanegara. Dalam pernyataannya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia mem-

prediksikan adanya dampak langsung, berupa pergerakan sebesar 5 juta wisatawan nusantara di 

sejumlah jalur Gerhana Matahari (GM), dan akan terjadi 50 ribu pergerakan wisatawan nusantara 
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di 12 wilayah yang terkena Gerhana Matahari 

Total (GMT). Sementara untuk kunjungan wisa-

tawan mancanegara di wilayah Gerhana 

Matahari akan mencapai 100 ribu wisatawan, 

sementara di sejumlah kota yang tersebar 12 

provinsi terjadi Gerhana Matahari Total, akan 

hadir 10 ribu wisatawan mancanegara. Menteri 

Pariwisata menambahkan angka-angka tersebut 

diperoleh dari perkiraan kecendrungan capaian 

kunjungan wisatawan setiap tahunnya yang 

diformulasi  dengan ketetapan target kunjun-

gan. Asumsi tersebut juga didasarkan pada 

kondisi bahwa 12 daerah yang terkena Gerhana 

Matahari Total tersebut bukanlah daerah-daerah 

kantong kontributor wisatawan. Sebagaimana 

kantong kontributor wisman ditetapkan dalam 3 

greater. Selanjutnya,  dari perkiraan tersebut 

dampak langsung pendapatan negara dari 

belanja wisatawan diprediksikan  akan mencapai 

200 Milyar Rupiah. 

 

Dampak lainnya yang diperoleh dari Fenomena 

spektakuler ini adalah dampak tidak langsung, 

berupa perolehan media value. Dr. Arief Yahya, 

memperkirakan dalam 10 hari, pre-event, 

on-event  dan post-event Gerhana Matahari 

Total, jika media TV dan Non TV se- Indonesia 

mengabarkan fenomena spektakuler ini seban-

ayk 10 kali saja, maka akan senilai dengan 

belanja media seharga 400 Milyar Rupiah. 

 

Dalam Jumpa Pers sebelumnya, bersama sejum-

lah Gubernur yang daerahnya dilalui oleh Gerha-

na Matahari Total, telah berkomitmen untuk 

memeriahkan fenomena spektakuler dengan 

sejumlah atraksi budaya dan aktivitas sosial- 

ekonomi masyarakat. Kementerian Pariwisata 

sendiri telah menggulirkan anggaran belanja 

negara untuk anggaran promosi senilai 20 

Milyar Rupiah. Artinya dengan investasi negara 

tersebut, negara akan diuntungkan dengan 

pendapatan sebesar 600 Milyar rupiah, berkah 

dari dampak langsung dan dampak tidak 

langsung Fenomena spektakuler Gerhana 

Matahari dan Gerhana Matahari Total.

(Penulis: T2, Design/Foto: Rareka Creative) 
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Raja Sapta Oktohari, kelahiran Oktober 1975, adalah seorang pengusaha muda 
Indonesia. Ia terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI periode 2011-2014 

menggantikan Erwin Aksa pada Musyawarah Nasional (Munas) XIV HIPMI yang 
dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Oktober 2011.

Pria berdarah Minang-Bugis ini adalah anak kedua di antara empat bersaudara dari 
konglomerat dan pemilik OSO Group, Oesman Sapta Odang. Disamping mengelola 
usahanya di beberapa daerah yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, 

perikanan, transportasi, komunikasi dan perhotelan, ia juga ikut mengurus 
konglomerasi OSO Group milik keluarganya. Namanya mencuat ketika ia menjadi 
promotor tinju kelas dunia, sehingga ia dinobatkan sebagai promotor tinju dunia 

termuda oleh World Boxing Association.
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Raja Sapta Oktohari
Mencuri Perhatian Dunia lewat Olah Raga

Gerhana Matahari (GM) dan Gerhana Matahari Total (GMT) merupakan 

fenomena  spektakular, yang tahun ini tuhan anugerahkan terjadi di 

Indonesia. Sebuah fenomena alam yang terjadi, dimana  Matahari-Bumi-Bulan 

berada pada posisi sejajar. Saat Bulan berada tepat di antara Matahari dan 

Bumi, bayangan Bulan akan jatuh ke permukaan bumi, dan untuk sesaat, 

bumi  akan gelap gulita. Fenomena gelapnya daratan bumi  ini hanya dapat di 

nikmati di wilayah daratan Indonesia. Lainnya, bayangan itu akan jatuh di 
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Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan, Kalimaantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan 

Maluku Utara. Sejumlah Kota yang tersebar di 12 provinsi tersebut akan gelap 

gulita dalam hitungan beberapa detik saja. Meskipun hanya sebagian wilayah 



Apa tanggapan PB ISSI mengenai event 
balap sepeda bagi kebutuhan peningkatan 
kunjungan wisatawan mancanegara dan 
nusantara?

Event pertandingan balap sepeda itu terbagi men-
jadi dua segmen. Segmentasi Balap Nasional dan 
Balap Internasional. Saat ini, Balap Sepeda yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata lebih 
pada segmentasi Internasional. Seperti kita keta-
hui ada Tour de Singkarak, Tour de Flores, Tour de 
Siak.

Kita saat ini sudah dibilang mulai siap, sarana 
pendukung untuk pelaksanaan event sepeda 
adalah bagaimana membangun crowd, karena 
menonton event sepeda itu hanya dua sampai 
tiga menit. Sehingga dibuatlah parade sepeda di 
awal untuk membangun crowd, terhibur dengan 
adanya parade mobil diawal pertandingan. Itu 
yang lebih berperan untuk pariwisata. Memberi 
hiburan pada masyarakat.

Kementerian Pariwisata dan PB ISSI memiliki 
agenda yang berbeda, bagaimana mencari 
jalan tengahnya?

Untuk pemenuhan kepentingan pembinaan 
athlit, kita mencuri perhatian dunia. Itu yang 
sama antara apa yang menjadi kebutuhan UCI 
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dan Kebutuhan Kementerian Pariwisata. Kita 
sama dalam mencari perhatian dunia. Sehingga 
kita bisa masuk dalam komunitas dunia. Tour de 
Singkarak, semua pemenang bukan dari pembal-
ap Indonesia. Namun, yang terpenting, pada saat 
pembalap Internasional mengakui kemampuan 
kita dalam membuat tour bertaraf Internasional, 
akhirnya itu akan memotivasi kita untuk masuk 
jaringan Internasional.  

Ini akan menjadi multiplyer effect, anak-anak kecil 
mau naik sepeda, meniru, mereka ikut-ikutan 
pengen balap sepeda. Bagaimana kita telah 
menularkan animo masyarakat untuk mau jadi 
pembalap dan itu adalah kerja besar untuk men-
ciptakan pembalap-pembalap masa depan. Saya 
lihat di Banyuwangi, belum selesai balapan, 
anak-anak mengguanakan sabut kelapa mem-
buat helm-helm sepeda...menarik sekali. Itu hal 
kecil, yang akan berdampak luar biasa di masa 
depan.

Apa kendala PB ISSI dalam merealisasikan 
event balap sepeda di setiap daerah? 

Ya...kita tahu, bagaimana sistem keuangan 
negara saat ini. Hal ini menjadi salah satu ham-
batan bagaimana mengelola keuangan negara 
untuk membuat event olah raga, khususnya balap 
sepeda.
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Bagaimana Bapak melihat peluang event 
olahraga di Indonesia?

Latar belakang saya adalah promotor. Tugas 
sebagai seorang promotor adalah to leverage 
untuk tampil lebih maksimal. Sudah banyak 
event-event olah raga melalui ISSI kita tingkatkan 
kembali kualitasnya. Untuk pembalapnya sendiri, 
kepentingan mereka sendiri adalah mencuri point 
balapan, untuk bisa bertanding di olympiade. 
Nah, event organizer olahraga di Indonesia belum 
banyak yang melirik hal itu. Padahal banyak atlit 
dunia yang mencari ajang mencari point dalam 
kondisi apapun. Seperti kemarin ada kabut asap, 
pembalap tidak akan berhenti atau lari, karena 
mereka berkepentingan untuk mencari point. 

Dimana tempat wisata paling berkesan?

Pertanyaannya itu susah dijawab. Saya penggila 
wisata. Setiap bulan, saya jalan. Hobi saya adven-
ture. The best coral garden around the world, 
adanya di Indonesia. Pergi ke Philiphine paling 
cuma dua atau tiga spot. Nggak ada lagi, kalau di 
Indonesia tiap daerah, nggak habis sehari menik-
matinya. Luar biasa potensi negara kita. 

Bagaimana pandangan Bapak tentang pari-
wisata Indonesia?

Saya punya pengalaman tentang  Los Cabos, di 
Mexico. Saya tertantang ke sana katanya ada 
batu karang bentuk cinta, kemasan cerita yang 
luar biasa mendorong saya kesana. Sesampai 
disana cuma lihat batu karang bolong, yang di 
Indonesia ada dimana-mana. Kita harus banyak 
buat cerita, narasi dan bumbu dramatis. Bayang-
kan cerita masjid Baiturahman di Aceh berapa 
orang yang meninggal karena bencana tsunami. 
Cuma orang-orang yang ada di masjid itu yang 
selamat dari bencana alam yang begitu besar. 
Coba bisa dibuat cerita-cerita seperti itu dalam 
bahasa asing, pasti semua orang akan penasaran 
mengunjungi objek wisata itu. 

Lima kata untuk menggambarkan Menteri 
Pariwisata, Bapak Arief Yahya? 

Inovatif, cerdas, berani, agresif dan Flamboyan. 
Flamboyan untuk pariwisata itu penting. 

(Penulis: T2, Design: Rareka Creative, Foto: Fikri F, Ahmad Z)
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Namun, yang terpenting, pada saat pembalap 
Internasional mengakui kemampuan kita 

dalam membuat tour bertaraf Internasional, 
akhirnya itu akan memotivasi kita untuk 

masuk jaringan Internasional.
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     Reflecting&&

Traveling itu
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Tidak puas hanya sebagai travel blogger dan 

penulis buku, CK saat ini juga sedang menjalani 

profesi sebagai penyiar di Female Radio yang 

membawakan acara bertajuk #FemaleTravel dari 

tahun 2014. Menurut Ika, program director 

Female Radio, CK dipilih untuk membawakan 

acara ini karena selain hobi jalan-jalan dan 

menulis buku, dia juga memiliki kemampuan 

komunikasi yang sangat baik. Acara ini dibuat 

untuk berbagi tips terkait travelling kepada para 

perempuan. Dalam program #FemaleTravel, CK 

membahas 5 hal utama, seperti general tips, 

spesifik tips, pengalaman pribadi, wisata kuliner, 

dan belanja. “Kenapa Anda, Saya, Kita sangat 

perlu jalan-jalan?” Menurut seorang Claudia 

Kaunang, jalan-jalan bukanlah sekedar kegiatan 

hura-hura. Bagi pekerja, jalan-jalan menjadi 

media untuk refreshing di sela-sela rutinitas. 

Sedangkan bagi wanita yang sudah berkeluarga, 

travelling adalah ‘me time’ untuk mengemba-

likan energi. Travelling juga menjadi pemicu 

untuk meluapkan emosi dan kreasi. Dari 

jalan-jalan lah, CK bisa mengeluarkan banyak ide 

dan kreativitas baru yang bisa menggerakkan 

banyak orang untuk jalan-jalan seperti #Trip-

Bareng CK yang mulai dilaksanakan tahun 2010 

dengan konsep jalan-jalan sambil belajar menu-

lis. Mereka mengunjugi tempat-tempat tersem-

bunyi yang hanya diketahui oleh masyarakat 

lokal. Berikutnya, CK juga mengajak 

orang-orang melakukan perjalanan bersama 

untuk membuktikan buku-buku yang sudah ditu-

lisnya, diawali dengan mengajak mereka ke 

Korea berbekal Rp Rp 2,5 juta. Program berikutn-

ya di tahun 2014 adalah #trip100dollar. Dalam 

program ini, CK mengajak orang-orang 

jalan-jalan ke Bangkok, Seoul, Saigon, dan 

Singapura dengan hanya berbekal 100 dollar. Di 

tahun yang sama pula, CK berhasil membuat 

program #TripArisanTravelling yang diikutin oleh 

peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. 

Peserta ini diajak menabung setiap bulan selama 

6 sampai 9 bulan dan setelah itu mereka melaku-

kan perjalanan bersama. 

Walaupun sebagian besar perjalanannya dilaku-

kan di luar negeri, bukan berati dia hanya punya 

sebagian kecil cinta untuk Indonesia. “Setiap 

pergi keluar negeri, mereka punya pelajaran 

untuk diterapkan di negara sendiri. Pergilah 

melihat dunia karena dengan cara itu kita bisa 

menghargai negeri kita sendiri”, ujarnya.  Dari 

perjalanan-perjalanan ke luar negeri bersama 

para peserta, CK selalu meminta mereka untuk 

membandingkan dengan keadaan negeri sendiri, 

apa yang lebih bagus, apa yang kurang, dan 

kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk 

membuat Indonesia semakin lebih baik. Banyak 

dari traveller yang akhirnya mendapat inspirasi 

dari luar negeri untuk membuat usaha sendiri, 

seperti café atau restoran yang otomatis juga 

membawa dampak positif bagi negara.

Claudia Kaunang melihat promosi Indonesia, 

baik di dalam maupun luar negeri sudah semakin 

berkembang saat ini. Dia berharap usaha terse-

but bisa lebih ditingkatkan dan didukung 

dengan penyediaan brosur juga website terkait 

informasi wisata yang lebih lengkap dan baik. 

Pada akhirnya Indonesia tidak hanya berhasil 

mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia, 

tapi juga berhasil membuat mereka ingin kemba-

li lagi berkunjung ke Indonesia. Tidak melupakan 

tempat dia berasal dan menetap, CK juga sangat 

ingin potensi Jakarta sebagai great gate bisa 

dinaikkan. Baginya, Indonesia punya potensi 

yang sangat besar untuk menjadi destinasi 

utama yang ingin didatangi oleh wisatawan 

mancanegara.

Saat ini, Claudia Kaunang terus mengejar mimp-

inya untuk terus melakukan perjalanan ke 

seluruh belahan dunia dan semakin menginspira-

si banyak orang. Namun baginya, liburan yang 

sesungguhnya ada di Indonesia. Di mana kita 

bisa menikmati berbagai pilihan wisata kuliner 

dan tempat wisata alam yang sangat indah.

(Penulis: Santi P, Design: Rareka Creative) 
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eing head over heels with travelling”. Istilah 

ini mungkin yang paling tepat untuk meng-

gambarkan kecintaan sosok Claudia 

Kaunang terhadap travelling. Nama Claudia 

Kaunang atau yang sering disapa CK ini sudah familiar di 

telinga banyak orang, apalagi bagi anda yang gemar 

melakukan perjalanan/liburan. Ya, dia adalah seorang 

travel blogger.

Tidak hanya seorang travel blogger biasa yang melakukan 

perjalanan, mengabadikan momen melalui foto dan 

tulisan yang kemudian diunggah ke media sosial, Claudia 

Kaunang telah membuktikan kecintaannya terhadap trav-

elling melalui berbagai capaian. Dia berhasil menyele-

saikan 10 buku tentang perjalanan yang terdiri dari Rp 3 

Juta Keliling Korea dalam 9 Hari, Rp 2 Juta Keliling Thai-

land, Malaysia, & Singapura, Rp 2,5 Juta Keliling Jepang, 

Rp 500 Ribu Keliling Singapura, TraveLove, Rp 2 Juta Kelil-

ing Macau, Hongkong, & Shenzen, Rp 3 Juta Keliling 

Taiwan, 101 Travel Tips and Stories, Rp 2 Jutaan Keliling 

Jepang, Rp 2 Jutaan Keliling Thailand, Malaysia, & 

Singapura, Rp 2 Jutaan Keliling Macau, Hongkong, & 

ShenZhen, Travelling Is Possible!: 101 Inspirasi Travelling, 

dan yang terakhir Rp 4 Jutaan Keliling Korea dalam 9 Hari. 

“Bukan gaji besar yang menentukan

kita bisa travelling atau tidak,

tapi gaya hidup, prioritas,

dan kemauan.”

“B
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profesi sebagai penyiar di Female Radio yang 
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Female Radio, CK dipilih untuk membawakan 

acara ini karena selain hobi jalan-jalan dan 

menulis buku, dia juga memiliki kemampuan 

komunikasi yang sangat baik. Acara ini dibuat 

untuk berbagi tips terkait travelling kepada para 

perempuan. Dalam program #FemaleTravel, CK 

membahas 5 hal utama, seperti general tips, 

spesifik tips, pengalaman pribadi, wisata kuliner, 

dan belanja. “Kenapa Anda, Saya, Kita sangat 

perlu jalan-jalan?” Menurut seorang Claudia 

Kaunang, jalan-jalan bukanlah sekedar kegiatan 

hura-hura. Bagi pekerja, jalan-jalan menjadi 

media untuk refreshing di sela-sela rutinitas. 

Sedangkan bagi wanita yang sudah berkeluarga, 

travelling adalah ‘me time’ untuk mengemba-

likan energi. Travelling juga menjadi pemicu 
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Peserta ini diajak menabung setiap bulan selama 

6 sampai 9 bulan dan setelah itu mereka melaku-

kan perjalanan bersama. 

Walaupun sebagian besar perjalanannya dilaku-

kan di luar negeri, bukan berati dia hanya punya 

sebagian kecil cinta untuk Indonesia. “Setiap 

pergi keluar negeri, mereka punya pelajaran 

untuk diterapkan di negara sendiri. Pergilah 

melihat dunia karena dengan cara itu kita bisa 

menghargai negeri kita sendiri”, ujarnya.  Dari 

perjalanan-perjalanan ke luar negeri bersama 

para peserta, CK selalu meminta mereka untuk 

membandingkan dengan keadaan negeri sendiri, 

apa yang lebih bagus, apa yang kurang, dan 

kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk 

membuat Indonesia semakin lebih baik. Banyak 

dari traveller yang akhirnya mendapat inspirasi 

dari luar negeri untuk membuat usaha sendiri, 

seperti café atau restoran yang otomatis juga 

membawa dampak positif bagi negara.

Claudia Kaunang melihat promosi Indonesia, 

baik di dalam maupun luar negeri sudah semakin 

berkembang saat ini. Dia berharap usaha terse-

but bisa lebih ditingkatkan dan didukung 

dengan penyediaan brosur juga website terkait 

informasi wisata yang lebih lengkap dan baik. 

Pada akhirnya Indonesia tidak hanya berhasil 

mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia, 

tapi juga berhasil membuat mereka ingin kemba-

li lagi berkunjung ke Indonesia. Tidak melupakan 

tempat dia berasal dan menetap, CK juga sangat 

ingin potensi Jakarta sebagai great gate bisa 

dinaikkan. Baginya, Indonesia punya potensi 

yang sangat besar untuk menjadi destinasi 

utama yang ingin didatangi oleh wisatawan 

mancanegara.

Saat ini, Claudia Kaunang terus mengejar mimp-

inya untuk terus melakukan perjalanan ke 

seluruh belahan dunia dan semakin menginspira-

si banyak orang. Namun baginya, liburan yang 

sesungguhnya ada di Indonesia. Di mana kita 

bisa menikmati berbagai pilihan wisata kuliner 

dan tempat wisata alam yang sangat indah.

(Penulis: Santi P, Design: Rareka Creative) 
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Tidak puas hanya sebagai travel blogger dan 

penulis buku, CK saat ini juga sedang menjalani 

profesi sebagai penyiar di Female Radio yang 

membawakan acara bertajuk #FemaleTravel dari 

tahun 2014. Menurut Ika, program director 

Female Radio, CK dipilih untuk membawakan 

acara ini karena selain hobi jalan-jalan dan 

menulis buku, dia juga memiliki kemampuan 

komunikasi yang sangat baik. Acara ini dibuat 

untuk berbagi tips terkait travelling kepada para 

perempuan. Dalam program #FemaleTravel, CK 

membahas 5 hal utama, seperti general tips, 

spesifik tips, pengalaman pribadi, wisata kuliner, 

dan belanja. “Kenapa Anda, Saya, Kita sangat 
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likan energi. Travelling juga menjadi pemicu 

untuk meluapkan emosi dan kreasi. Dari 
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jalan-jalan lah, CK bisa mengeluarkan banyak ide 

dan kreativitas baru yang bisa menggerakkan 

banyak orang untuk jalan-jalan seperti #Trip-

Bareng CK yang mulai dilaksanakan tahun 2010 

dengan konsep jalan-jalan sambil belajar menu-

lis. Mereka mengunjugi tempat-tempat tersem-

bunyi yang hanya diketahui oleh masyarakat 

lokal. Berikutnya, CK juga mengajak 

orang-orang melakukan perjalanan bersama 

untuk membuktikan buku-buku yang sudah ditu-

lisnya, diawali dengan mengajak mereka ke 

Korea berbekal Rp Rp 2,5 juta. Program berikutn-

ya di tahun 2014 adalah #trip100dollar. Dalam 

program ini, CK mengajak orang-orang 

jalan-jalan ke Bangkok, Seoul, Saigon, dan 

Singapura dengan hanya berbekal 100 dollar. Di 

tahun yang sama pula, CK berhasil membuat 

program #TripArisanTravelling yang diikutin oleh 

peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. 

Peserta ini diajak menabung setiap bulan selama 

6 sampai 9 bulan dan setelah itu mereka melaku-

kan perjalanan bersama. 

Walaupun sebagian besar perjalanannya dilaku-

kan di luar negeri, bukan berati dia hanya punya 

sebagian kecil cinta untuk Indonesia. “Setiap 

pergi keluar negeri, mereka punya pelajaran 

untuk diterapkan di negara sendiri. Pergilah 

melihat dunia karena dengan cara itu kita bisa 

menghargai negeri kita sendiri”, ujarnya.  Dari 

perjalanan-perjalanan ke luar negeri bersama 

para peserta, CK selalu meminta mereka untuk 

membandingkan dengan keadaan negeri sendiri, 

apa yang lebih bagus, apa yang kurang, dan 

kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk 

membuat Indonesia semakin lebih baik. Banyak 

dari traveller yang akhirnya mendapat inspirasi 

dari luar negeri untuk membuat usaha sendiri, 

seperti café atau restoran yang otomatis juga 

membawa dampak positif bagi negara.

Claudia Kaunang melihat promosi Indonesia, 

baik di dalam maupun luar negeri sudah semakin 

berkembang saat ini. Dia berharap usaha terse-

but bisa lebih ditingkatkan dan didukung 

dengan penyediaan brosur juga website terkait 

informasi wisata yang lebih lengkap dan baik. 

Pada akhirnya Indonesia tidak hanya berhasil 

mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia, 

tapi juga berhasil membuat mereka ingin kemba-

li lagi berkunjung ke Indonesia. Tidak melupakan 

tempat dia berasal dan menetap, CK juga sangat 

ingin potensi Jakarta sebagai great gate bisa 

dinaikkan. Baginya, Indonesia punya potensi 

yang sangat besar untuk menjadi destinasi 

utama yang ingin didatangi oleh wisatawan 

mancanegara.

Saat ini, Claudia Kaunang terus mengejar mimp-

inya untuk terus melakukan perjalanan ke 

seluruh belahan dunia dan semakin menginspira-

si banyak orang. Namun baginya, liburan yang 

sesungguhnya ada di Indonesia. Di mana kita 

bisa menikmati berbagai pilihan wisata kuliner 

dan tempat wisata alam yang sangat indah.

(Penulis: Santi P, Design: Rareka Creative) 

eing head over heels with travelling”. Istilah 

ini mungkin yang paling tepat untuk meng-

gambarkan kecintaan sosok Claudia 

Kaunang terhadap travelling. Nama Claudia 

Kaunang atau yang sering disapa CK ini sudah familiar di 

telinga banyak orang, apalagi bagi anda yang gemar 

melakukan perjalanan/liburan. Ya, dia adalah seorang 

travel blogger.

Tidak hanya seorang travel blogger biasa yang melakukan 

perjalanan, mengabadikan momen melalui foto dan 

tulisan yang kemudian diunggah ke media sosial, Claudia 

Kaunang telah membuktikan kecintaannya terhadap trav-

elling melalui berbagai capaian. Dia berhasil menyele-

saikan 10 buku tentang perjalanan yang terdiri dari Rp 3 

Juta Keliling Korea dalam 9 Hari, Rp 2 Juta Keliling Thai-

land, Malaysia, & Singapura, Rp 2,5 Juta Keliling Jepang, 

Rp 500 Ribu Keliling Singapura, TraveLove, Rp 2 Juta Kelil-

ing Macau, Hongkong, & Shenzen, Rp 3 Juta Keliling 

Taiwan, 101 Travel Tips and Stories, Rp 2 Jutaan Keliling 

Jepang, Rp 2 Jutaan Keliling Thailand, Malaysia, & 

Singapura, Rp 2 Jutaan Keliling Macau, Hongkong, & 

ShenZhen, Travelling Is Possible!: 101 Inspirasi Travelling, 

dan yang terakhir Rp 4 Jutaan Keliling Korea dalam 9 Hari. 





SAXOPHONE, KOPI &
PARIWISATA
Sejak kapan belajar saxophone?

“Sejak umur 16 tahun. Awalnya sebagai hadiah ulang tahun, dan akhirnya keterusan  karena 

banyak menambah relasi dan teman, dan banyak kegiatan positif dari kegiatan bermusik saya.”

Kenapa memilih Saxophone, sedangkan tidak banyak perempuan memainkannya?

“Karena suaranya yang sexy dan gampang untuk berkolaborasi di blend dengan alat  musik & 

genre lainnya. Saya orang yang eksploratif, maka dari itu menurut saya alat ini sangat saya 

banget. Memang tidak banyak perempuan yang dapat memainkan alat  musik, maka dari itu 

saya ingin memulai trend ini dan membuktikan bahwa perempuan mempunyai kapabilitas 

sebagai instrumentalis.”

Apakah sulit memainkan lagu-lagu daerah dengan instrument ini?

“Tidak, karena Saxophone sangat gampang dan fleksibel untuk dikolaborasikan dengan alat 

dan genre lainnya. Saya sendiri mempunyai interest yang besar untuk mempromosikan dan 

mengeksplor teruma musik-musik Indonesia.”

Menurut kamu, bagaimana pariwisata Indonesia?

“Pariwisata Indonesia menurut saya sangat amazing.”

Lebih suka pantai atau gunung saat menghabiskan waktu untuk jalan-jalan?

“Saya adalah fans besar alam bawah laut Indonesia dan ikan-ikan. Kebetulan saya juga 

diver, jadi saya anak pantai banget. Oleh karna itu pariwisata Indonesia harus lebih di 

manage agar awareness dan expose dari wisatawan luar dan dalam lebih banyak, hingga 

dapat memberikan positif impact bagi daerah pariwisata tersebut.”

Projek kopi dan Saxophone, kenapa memilih tema ini?

“Kopi dan Musik itu adalah 2 hal favorit dalam hidup saya. Kopi Indonesia itu terkenal 

seantero dunia dengan cita rasanya yang beragam. Sama dengan musik Indonesia cita 

rasanya beragam. Ada dangdut, Pop, Tradisional dan lain-lain. Saya harap projek ini dapat 

menjadi wadah untuk 2 hal tersebut. Maka dari itu visi saya untuk memajukan 2 hal itu.”

Impiannya apa sih dengan saxophone, Kopi, dan Pariwisata?

“Kopi long termnya untuk mensejahterakan petani, Musik untuk bisa memajukan dan 

mempromote music Indonesia dan kesetaraan genre dalam bermusik. Untuk pariwisata saya 

berharap pemerintah dengan pararel dapat membangun infrastruktur untuk daerah-daerah 

yang mempunyai potensi pariwisata yang besar.”
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OUR RADAR <

Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya 
mengahadiri kongres 
ke-4, Asosiasi Fakultas 
Ekonomi & Bisnis 
Indonesia (AFEBI).

Kongres ke-4 AFEBI

Peran berbagai pihak dalam mendorong laju pertumbuhan sektor 
pariwisata sangat penting. Salah satunya para akademisi baik dilingkungan 
profesional, kampus atau sekolah. Mereka berkontribusi meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan berguna bagi 
pertumbuhan dan perekembangan sektor pariwisata Indonesia. 

AKADEMISI
Kegiatan dan pertemuan Bapak Arief Yahya
dengan pihak akademisi.
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Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya 
mengahadiri kongres 
ke-4, Asosiasi Fakultas 
Ekonomi & Bisnis 
Indonesia (AFEBI).

Kongres ke-4 AFEBI

Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya 
memberikan 
pemaparan tentang 
langkah dan strategi 
peningkatan sektor 
pariwisata dengan 
segenap jajaran 
pemerintahan dan 
stake holder.

Pemaparan Strategi
Pariwisata



OUR RADAR <

Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya 
mengahadiri launching 
jalur wisata Cheng Ho 
klenteng Tay Kek Sie di 
Semarang.

Launching Jalur
Cheng Ho

Peningkatan devisa melalui pariwisata ditandai dengan berjalannya bisnis di 
sektor pariwisata. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan 
pihak investor, tour operator, pengusaha bertujuan untuk mengembangkan 
bisnis pariwisata lebih baik lagi.

BUSINESS
Kegiatan dan pertemuan Bapak Arief Yahya
dengan pelaku bisnis pariwisata.
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Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya 
mengahadiri Press 
Conference Gerhana 
Matahari Total (GMT), 
yang akan 
diselenggarakan 
dibeberapa kota di 
Indonesia. Event ini 
merupakan event besar 
yang mendapatkan 
perhatian dan 
dukungan penuh oleh 
Kementerian Pariwisata.

Press Conference
GMT
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OUR RADAR <

Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya 
mengahadiri komunitas 
arsitektur nusantara.

Komunitas Arsitektur
Nusantara

Merangkul semua komunitas on line dan off line yang bertujuan untuk 
mengembangkan strategi promosi dan PR-ing pariwisata. 
Mengkomunikasikan kepada semua komunitas bahwa pariwisata Indonesia 
haruslah dilestarikan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

COMMUNITY
Kegiatan dan pertemuan komunitas pariwisata.



Menteri pariwisita 
Bapak Arief Yahya, 
menghadiri buka 
bersama puteri 
pariwisata bersama 
dengan anak yatim.

Menteri pariwisata 
Bapak Arief Yahya, 
menerima audiensi 
Wiliam Wongso.

Buka Bersama 
PuteriPariwisata & 
Anak Yatim

Audiensi bersama
Wiliam Wongso
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Sumber: Dokumentasi Kemeterian Pariwisata Republik Indonesia



OUR RADAR <

Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya 
mengahadiri festival 
pesona Bunaken.

Festival Bunaken

Pertemuan menteri pariwisata Bapak Arief Yahya dengan para duta 
besar negara untuk kerjasama yang bersifat bilateral, multilateral 
maupun regional. Juga kerjasama dengan pemerintah daerah dalam 
pengembangan pariwisata.

GOVERNMENT
Kegiatan dan pertemuan lingkup bilateral,
multilateral maupun regional.
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Menteri pariwisata 
Bapak Arief Yahya 
menghadiri strategi 
promosi pariwisata 
didaerah Jambi.

Pariwisata Jambi

Menteri pariwisata 
Bapak Arief Yahya 
menghadiri strategi 
promosi pariwisata 
didaerah Jambi.

Pariwisata Jambi



OUR RADAR <

Menteri pariwisara 
Bapak Arief Yahya, 
menghadiri forum 
wartawan Kemenpar.

Forum Wartawan 
Kemenpar

Pertemuan menteri pariwisata Bapak Arief Yahya dengan para 
pimpinan media nasional maupun internasional. Peran media begitu 
besar untuk penyampaian strategi komunikasi pariwisata di Indonesia.

MEDIA
Kegiatan dan pertemuan dengan sejumlah
pimpinan media nasional maupun internasional.
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Menteri pariwisata 
Bapak Arief Yahya 
menerima audiensi 
media majalah industri.

Audiensi dengan
Media Majalah 
Industri

Menteri pariwisata 
Bapak Arief Yahya 
menghadiri forum 
badan komunikasi 
publik Kemenpar.

Forum Badan 
Komunikasi Publik
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TRAVEL TIPS <
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 Hadirnya club-club dan tempat-tempat olah raga di pusat-pusat perbelanjaan dapat dijadikan 
alat ukur, bagaimana olah raga telah menjelma menjadi sebuah gaya hidup (life style). Namun 
demikian, ternyata ada juga sebagian masyarakat yang tidak menganggap olah raga adalah 

bagian penting dalam kehidupan mereka, apalagi menjadikan bagian dari gaya hidup mereka.
Apa kata mereka tentang gaya hidup olah raga.

Memiliki tubuh yang proporsional.
Ari Siswanto, Bankers, Jakarta, 35 thn

Tidak hanya fisik, olahraga juga menyehat-
kan pikiran.
Anita, Ibu RT, 45 thn

Meregenerasi sel dan memperpanjang 
umur.
Sapta Taruna, Professional Otomotif, 57 
thn

Mencegah insomnia dan membuat tidur 
lebih berkualitas.
Adi J, Guru OR, 30 thn 

Meningkatkan daya kerja otak dan menja-
ga ingatan lebih baik.
Indina, Peneliti, 25 thn

Meningkatkan stamina dan membuat 
tubuh selalu segar sehingga bisa lebih 
produktif.
Devina Y, PNS, 37 thn

Menjaga kepadatan tulang.
Yanto, Trainer, 45 thn 

Postur tubuh proporsional atau nggak...itu 
urusan genetikal setiap orang. 
Dena, Siswa SMA, 17 thn

Pikiran itu refleksi dari perbuatan. Berse-
nang-senang juga bisa menyehatkan 
pikiran.
Airin, Secretary, 28 thn

Panjang dan pendek umur itu adalah 
urusan Tuhan.
Yunita, Babby Sitter, 21 thn

Tidur itu terkait dengan pola hidup setiap 
orang.
Tia, PNS, 36 thn

Otak dapat juga dilatih dengan latihan-lati-
han lain selain olah raga fisik.
Lang Buono, Pengusaha, 32 thn 

Produktifitas kaitannya juga dengan spirit 
dan motovasi kerja.
Zainal A, Pegawai Swasta, 40 thn

Konsumsi makanan yang memiliki kandu
ngan zat besi.
Amran, Pegawai, 43 thn

(Penulis: T2, Design/Visual: Rareka Creative)

LOVERS HATERS

Bagi masyarakat urban yang tinggal di perkotaan, 
berolah raga adalah bagian dari life style.

hateRS
&



Dinas Pariwisata Provinsi Naxxnggroe Aceh 
Darussalam
Jl. Tgk. Chik Kuta Karang No. 3 - Banda Aceh
Telp. +62 651 26206, Fax. +62 651 33723
Email: dinas_pariwisata_aceh(@)yahoo.com
       
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
Sumatera Utara
Jl. Diponegoro No. 30, Medan - Sumatera 
Utara
Telp. +62 61 4535508, Fax. +62 61 4578594 / 
4158253
Website: http://www.sumatratourism.com
Email: sumatra_tourism@yahoo.co.id
       
Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi 
Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 7 Padang Sumatera 
Barat
Telp. +62 751 7055183, Fax +62 751 446282
Website: http://www.minangkabautourism.info
Email: info@minangkabautourism.info
       
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
Sumatera Selatan
Jl. Denang Lebar Daun Kav IX, Palembang, 
Sumatera Selatan
Telp. +62 711 356661 Fax +62 711 311544
       
Dinas Promosi Investasi Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi Lampung
Jl. Jend. Sudirman No. 29 - Bandar Lampung
Telp. +62 721 261430, Fax +62 721 266184
Website: http://www.visitlampung.com
Email: info@visitlampung.com
       
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu
Jl. P. Tendean No. 17 - Bengkulu
Telp. +62 736 21272 , Fax. +62 736 342200
       
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
Jambi
Jl. H. Agus Salim Kota Baru - Jambi
Telp. +62 741 445054-56 Fax +62 741 445054
       
Dinas Perhubungan dan Pariwisata Propinsi 
Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Merdeka No. 4 (eks. Wisma IV) Pangkal 
Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
Telp/Fax. +62 717 437442
Website:http://www.pariwisata-bangkabe-
litung.com
Email: info@pariwisata-bangkabelitung.com
       
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Jl. Basuki Rahmat - Kepulauan Riau
Telp. +62 771 315677 , +62 771 315822
Email: pariwisata_kepri@yahoo.com
       
Dinas Pariwisata, Kesenian dan 
Kebudayaan Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 200 Pekanbaru, Riau
Telp. +62 761 31452 Fax +62 761 40356
Website: http://www.budsenipar-riau.com
       
Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta
Jl. Kuningan Barat No. 2, Jakarta Selatan 12710
Telp. +62 21 5205455, +62 21 5209689, Fax. 
+62 21 5229136
Website: http://www.jakarta-tourism.go.id
Email: ondeldki@indosat.net.id
       

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
Jawa Barat
Jl. RE Martadinata No. 209, Bandung
Telp. +62 22 7234654
Website: http://www.disparbud.jabarprov.go.id
       
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
Jawa Tengah
Jl. Pemuda 136 Semarang
Telp. +62 24 3546001, 3557647 Fax. +62 24 
3557119
Website: http://www.central-java-tourism.com
Email: tourism@central-java-tourism.com ( AT 
baca @ )
       
Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur
Jl. Wisata Mananggal, Surabaya- Jawa Timur
Telp. +62 31 8531815, +62 31 8531812, Fax. 
+62 31 8531822
Website: http://disbudpar.jatimprov.go.id
Email: info@eastjava.com
       
Dinas Pariwisata Provinsi D.I Yogyakarta
Jl. Cendana No. 11, Yogyakarta
Telp. +62 274 562628 / 589350, Fax. +62 274 
562945
Website: http://www.disbudpar-diy.go.id
       
Badan Promosi Pariwisata Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta
Jl. Malioboro No. 56, Yogyakarta
Telp. +62 274 587486, Fax. +62 274 565437
Website: http://www.visitingjogja.com
       
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
Banten
Jl. Tripjaraksa No. 1, Kaligandu Serang - 
Banten,
Telp/Fax +62 254 219836
       
Dinas Pariwisata Provinsi Bali
Jl. S. Parman, Niti Mandala - Denpasar 80235
Telp. +62 361 222387, Fax. +62 361 226313
Website: http://www.balitourismauthority.net
       
Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara 
Barat
Jl. Lengko 70, Mataram 21868
Telp. +62 364 21866, 21730
Website: http://www.ntb.go.id
       
Dinas Pariwisata Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Jl. Raya El Tari II No. 72, Kupang 85227
Telp. +62 380 821540, 833650, Fax. +62 380 
821540
Website: http://www.goseentt.com
E-mail: parsenibudntt@telkom.net
       
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
Kalimantan Barat
Jl. Letjen Sutoyo No. 17 - Pontianak
Telp. +62 561 742838 , +62 561 731445 Fax 
+62 561 739644
Website: http://www.pariwisata.kalbar.go.id, 
http://www.borneo-equatorism.com
Email: pariwisata@kalbar.go.id , info-rn@bor-
neo-equatorism.com
       

Dinas Kebudayaan & Permuseuman 
Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Cilik Riwut Km 5,5 - Palangkaraya
Telp. +62 536 31496 , +62 536 31488, Fax 
+62 536 322197
Website: http://www.palangkaraya.go.id
       
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Pramuka No. 4 Banjarmasin 70149
Telp +62 511 3264511, Fax. +62 511 3264512
Website: www.disporbudpar.kalselprov.go.id
Email: disparsenibud@banjarmasin.go.id
       
Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Jendral Surirman No. 22 Samarinda, 
Kalimantan Timur
Telp. +62 541 736850, +62 541 747241
Fax. +62 541 736866
Website: http://dispar.kaltim.go.id
       
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
Sulawesi Selatan
Jl. Jendral Sudirman No. 23, Makassar - 
Sulawesi Selatan
Telp. +62 411 878912, +62 411 872336
Fax. +62 411 872314
Website: http://www.phinisi.com
Email: disbudparsulsel@telkom.net
       
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah
Central Sulawesi Tourism Office
Jl. Dewi Sartika No. 91, Palu - Sulawesi Tengah
Telp. +62 451 483942, Fax. +62. 451 483941
Website: http://disbudpar.sulteng.go.id/
Email: pariwisata.sulteng@gmail.com
       
Badan Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi 
Sulawesi Tenggara
Jl. Tebau Nunggu No. 2 Kendari - Sulawesi 
Tenggara
Telp. +62 401 326634, Fax. +62 401 327435
       
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara
Jl. Sam Ratulangi No. 103A, Manado
Telp. +62 431 851723, Fax. +62 431 852730
       
Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi 
Gorontalo
Jl. Jendral Sudirman No. 57 Kota Gorontalo
Telp. +62 435 827615
Website: http://www.gorontalo.go.id/wisata
       
Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
Jl. Jendral Sudirman, Tantui, Ambon
Telp. +62 911 352471, +62 312300
Fax. +62 911 352471
Website: http://www.maluku-coloful.com
http://www.maluku-tale.com
       
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
Maluku Utara
Jl. Kamboja No. 14A ternate, Maluku Utara
Telp/Fax. +62 921 327396
       
Dinas Pariwisata Provinsi Papua
Jl. Raya Kota RajaPim. Abepura, Papua
Telp. +62 967 583001, Fax. +62 967 583001

Alamat
Dinas Pariwisata
Seluruh Indonesia

www.kemenpar.go.id


