


 Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

 Istilah Wisata Syariah, Wisata Mouslem-Friendly, Wisata religi atau 
Wisata Halal merupakan neologisme baru yang diformulasikan untuk 
menandakan adanya gelombang baru pasar wisata dunia. Purchasing 
power penduduk negara muslim di sejumlah belahan dunia merujuk pada 
adanya permintaan masyarakat muslim dunia untuk berwisata. Seperti 
perlunya alokasi waktu sholat, makanan yang halal, dan tempat-tempat 
belanja yang sesui kebutuhan mereka.  

 Berdasarkan Global Islamic Economy Population (2015)  diketahui 
bawa 80 persen penduduk dunia adalah warga negara anggota OKI 
(Organisasi Konferensi Islam), termasuk dalam jumlah tersebut adalah 
Indonesia. Sehingga tidak aneh, banyak negara-negara non-OKI di dunia 
seperti Thailand, Korea, Jepang menjajakan produk wisata muslim di 
Indonesia. Jadilah Indonesia pasar bagi produk wisatawan muslim dunia. 
Padahal gudangnya produk wisata muslim, seperti Destinasi Sumatera 
Barat, ribuan masjid, butik pakaian muslimah dan kuliner halal sudah 
menjadi default kehidupan mayoritas penduduk Indonesia. 

 Melalui E-Magazine edisi kali ini,  tim Biro Hukum & Komunikasi publik 
akan menyajikan fakta-fakta bahwa Indonesia bukanlah hanya pasar, 
tetapi juga merupakan produsen wisata bagi muslim dunia. Keindahan 
alam Indonesia merupakan design Sang pencipta yang telah 
dianugerahkan pada masyarakat Indonesia. Wisata Syariah, Wisata Halal 
ataupun Wisata Moslem-Friendly bukanlah untuk menyeragamkan atau 
menghilangkan segala potensi dari keunikan yang ada di Indonesia. 
Gelombang baru wisata ini merupakan extendeed product wisata yang 
dimiliki Indonesia. 

 Selamat membaca, semoga menginspirasi dan menambah kegairahan 
kerja kita semua, untuk Pariwisata Indonesia. 

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Salam Pesona Indonesia...
Kepal Biro Hukum & Komunikasi Publik

Salam Redaksi
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Sapta Nirwandar

Sapta Nirwandar, sosok ini sudah tidak asing, khususnya bagi penggiat pariwisata Indo-

nesia. Pria kelahiran Lampung, 13 Mei 1954 ini memiliki banyak pengalaman seputar 

pengembangan pariwisata. Tahun lalu, beliau baru saja mengakhiri masa jabatan 

sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Saat itu, 

beliau bekerja sama dengan Ibu Mari Elka Pangestu yang menjabat sebagai 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Dimensi Luas Itu
Bernama

PARIWISATA
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SPOKEN MIND<

Sebelumnya, Sapta sempat menjabat sebagai 
Dirjen Pemasaran Kementerian Budaya dan Pari-
wisata. Meski tak lagi menjabat dalam ranah 
pemerintah formal, kiprahnya dalam dunia 
kepariwisataan tak lantas selesai. Setelah tak lagi 
menjabat, beliau masih memberikan pengala-
man dan ilmunya dengan menjadi penasehat 
(Honorary Advisor for Minsiter of Tourism) dan 
praktisi pariwisata. Kini, pria yang suka melucu 
ini dipercaya sebagai penasehat pariwisata bagi 
Kementerian Pariwisata. 

Kepercayaan yang diberikan kepada Sapta mer-
upakan buah dari kerja keras dan kerja cerdas 
yang dilakukannya bersama tim selama dia 
bekerja membangun dunia pariwisata nasional. 
Bagi dunia pariwisata, sosok Sapta, demikian 
panggilan akrabnya, sudah menjadi legenda. 
Tercatat, sejumlah gagasannya banyak digu-
nakan dalam dunia yang sudah sejak lama dige-
lutinya, dunia pariwisata. 

Pada pertemuan dengan tim redaksi E-Magazine 
yang berlangsung beberapa waktu yang lalu, 
Sapta yang saat itu menggunakan lengan pan-
jang banyak bercerita tentang dunia pariwisata 
yang pernah diselaminya. Sosoknya yang segar 
akan humor-humor, membuat pertemuan kami 
berlangsung santai. Pria yang pernah mengen-
yam pendidikan di Prancis ini pun banyak ber-
cerita tentang pengembangan dunia pariwsata 
menurut pandangannya. 
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Bicara mengenai pariwisata Indonesia, 
sebagai sosok yang sangat akrab dengan 
pariwisata, menurut Bapak, bagaimana 
kondisi pariwisata Indonesia saat ini? 

Kondisi pariwisata Indonesia saat ini baik. Hal ini 
dipengaruhi pertumbuhan pariwisata global yang 
juga sedang dalam keadaan baik. Harapan kami, 
agar pariwisata bisa terus menjadi bidang yang 
berdaya tahan terhadap krisis. Begitu banyak 
contoh yang bisa dilihat di seluruh dunia, 
bagaimana pariwisata bisa menyelamatkan 
perputaran ekonomi di sejumlah negara. 

Begitu banyak potensi pergerakan ekonomi yang 
dibalut dalam dunia pariwisata. Sebut saja, jika 
ada dua orang asing datang berlibur ke Indonesia 
selama beberapa hari, berapa banyak dana yang 
mereka habiskan untuk akomodasi, transportasi, 
hiburan, oleh-oleh, dan lain-lain? Itu namanya 
potensi perputaran ekonomi. Kita harus terus 
menggerakkannya karena dapat memberikan 
manfaat baik khususnya bagi warga sekitar. 

Apakah pariwisata Indonesia memiliki pelu-
ang untuk dapat terus berkembang? 

Ya, tentu saja. Indonesia memliki banyak sekali 
kekayaan alam dan budaya yang bisa menjadi 
potensi pariwisata. Begitu banyak potensi yang 
bisa kita pasarkan dan kita jual agar semakin 
banyak orang berkunjung ke Indonesia. Tapi, 
jangan lupa semuanya itu juga tergantung 
bagaimana kita sebagai warga dan wakil peme-
rintah dapat menjalaninya. 

Untuk saat ini, kondisi perekonomian Eropa yang 
perkembangannya sedang tidak baik secara 
merata di seluruh wilayah, maka posisi pariwisata 
Indonesia dapat berkembang dengan menjadi 
pilihan destinasi alternatif. Mengapa? Karena, 
Indonesia merupakan negara yang dinilai memiliki 
value of money-nya cukup tinggi. Begitu banyak 
hal yang bisa menjadi pengalaman baru bagi 
wisatawan. Jadi, uang yang mereka keluarkan 
untuk pengembangan pariwisata bisa dibilang 
tidak sia-sia. 



Maka, salah satu hal yang bisa kita lakukan 
adalah meningkatkan kualitas pariwisata Indone-
sia dengan memperbaiki infrastruktur dan 
akomodasi, memperbaiki sarana promosi dan 
arus informasi pun tak ketinggalan harus kita 
lakukan. 

Potensi pariwisata apa yang apabila diting-
katkan, dapat memberikan hasi yang opti-
mal? 

Wah, banyak sekali. Kekayaan potensi wisata kita 
tidak terhitung jumlahnya. Ada wisata alam, ada 
wisata budaya, wisata alam saja ada wisata 
bahari, wisata pegunugan, wisata sungai. Belum 
lagi wisata budaya, banyak atraksi budaya yang 
bisa menjadi daya tarik pariwisata. Saya kira hal 
ini perlu terus dilakukan secara konsisten sehing-
ga daya tarik dan kunjungan wisatawan juga 
terus meningkat. 

Kita punya banyak sekali kekayaan alam yang bisa 
dipromosikan, begitu juga dengan wisata budaya. 
Di Papua saja, ada 223 etnis yang masing-maing 
memiliki budaya beragam. Saya akui, promosi 
pariwisata kita saat ini masih menuju optimal, 
namun jalur yang digunakan sudah benar.  

Tadi Bapak bilang, potensi wisata kita sangat 
baik, termasuk wisata bahari, seperti apa 
penjelasannya? Dan bagaimana peluang dan 
tantangan yang kita hadapi dalam pengem-
bangannya?  

Pengembangan wisata bahari saat ini sudah pada 
jalur yang tepat. Meski begitu, masih banyak hal 
yang harus kita kerjakan untuk mengoptimalkan-
nya. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah 
infrastruktur. Infrastruktur disini tidak hanya 
berarti ketersediaan akses transportasi, tapi juga 
ketersediaan akses informasi. 
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Begitu banyak contoh yang bisa dilihat di 
seluruh dunia, bagaimana pariwisata bisa 
menyelamatkan perputaran ekonomi di 

sejumlah negara. 
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Kebijakan untuk 
mendukung pariwisata 
syariah, harus dibuat 
lebih mendalam pada 

masyarakat secara 
keseluruhan.

Hal-hal seperti itu memang masih kurang 
mendapat perhatian. Padahal, jika diamati keter-
sediaan informasi dan kelengkapannya juga 
mempengaruhi minat berkunjung bagi wisa-
tawan. Misalnya di Wakatobi, ada apa aja disana. 
Berikutnya kita tau apa yang harus dilakukan dan 
tidak, bagaimana untuk mencapai kesana. Hal ini 
bisa disejajarkan dengan banyaknya wisatawan 
yang mengunjungi Machu Pichu. Hal ini dikare-
nakan informasi yang tersedia sudah mencukupi. 
Satu hal lagi yang tidak kalah penting, yakni 
sebaiknya warga sekitar diberi pelatihan bagaima-
na cara menghadapi wisatawan, tentu saja 
mereka harus ramah dan mau membantu jika 
wisatawan mengalami kesulitan.  

Bagaimana jika hal ini dibalik, kita sendiri yang 
datang berkunjung ke suatu daerah, tapi tidak 
tahu apa yang bisa kita lakukan disana, bisa dipas-
tikan kita tidak akan jadi pergi ke tempat itu. Nah, 
analogi ini bia dilakukan dan menjadi semangat 
kita dalam mengembangkan pariwisata.

Wisata bahari merupakan wisata minat khusus 
yang memliki target pasar khusus. Pengemban-
gan dan promosinya harus dilakukan secara tepat 
agar tujuan kita untuk mengoptimalkan pariwisa-
ta tercapai. 
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Terimakasih pak, untuk penjelasan mengenai 
pariwisata bahari, bagaimana dengan 
pengembangan pariwisata syariah?  
Bagaimana potensinya?

Wisata Syariah merupakan konsep yang sengaja 
dibuat untuk memfasilitasi masyarakat yang 
beragama Islam untuk melakukan kegiatan 
pariwisata secara aman dan nyaman. Tapi, hal ini 
tidak sebaiknya diterjemahkan sebagai sesuatu 
yang menakutkan. Ini merupakan layanan tamba-
han yang bisa menjadi pilihan baik bagi mereka 
yang ingin melakukan kegiatan pariwisata secara 
syariah. 

Sebagai contoh, misalnya seorang wisatawan 
ingin berwisata ke Bali, NTB dsb. Daerah ini terke-
nal sebagai daerah wisata menarik namun banyak 
hal yang masih jauh dari syariah. Tentunya, wisa-
tawan tersebut akan mencari halal food, area 
untuk melakukan Sholat, dan lain-lain, dia akan 
mencari tempat wudhu, ada petunjuk kilblat dan 
sebagainya. 

Dengan adanya program wisata syariah, akan 
memudahkan wisatawan dan menjadi standart 
bagi industri penyedia jasa pariwisata. Wisata syari-
ah adalah wisata untuk memberi kemudahan. 
Destinasi juga pilihan, disesuaikan dengan kebutu-
han wisatawan, mungkin melihat dengan keinda-
han alam. Kalau dilihat secara konseptual tidak ada 
pihak yang dirugikan. Misalnya, halal food, semua 
orang bisa makan.

Begitu juga dengn sektor belanja, pasaran baju 
muslim sudah begitu mendunia, pasarnya demiki-
an banyak. Kebutuhan ini juga sudah menjadi 
kebutuhan pokok. Ini merupakan potensi pasar 
yang bagus yang apabila dimanfaatkan akan 
memberi hasil yang baik juga.  

Kebijakan untuk mendukung pariwisata syariah, 
harus dibuat lebih mendalam pada masyarakat 
secara keseluruhan. Wisata syariah juga berman-
faat bagi masyarakat yang beragama non muslim. 
Contohnya Mc Donald dan dagingnya punya 
amerika, tapi begitu dipasang label halal, tidak 
masalah dan justru tidak menutup pasaran sebe-
lumnya. Kita harus advokasi bahwa halal lifestyle 
bukan berarti sempit dan memaksa orang. 

Wah, menarik ya pak. Semoga program ini 
dapat dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya 
dan seterusnya sehingga pengembangannya 
terus berkelanjutan. Hal apa yang kita perlukan 
agar pengembangan parwisiata serta sejumlah 
programnya dapat berjalan terus? 

Kreatifitas. Begitu banyak hal yang bisa kita man-
faatkan untuk menghasilkan hal baik. Potensi alam 
dan budaya yang kita miliki tidak berarti apa-apa 
kalau kita tidak memiliki daya kreatifitas yang 
tinggi. Kreatifitas merupakan hal yang tidak bisa 
diperdebatkan. 

Kalau sedemikian besar potensi pariwisata 
kita, lantas tantangan apa yang kita hadapi? 

Salah satu tantangan kita adalah dana promosi yang 
kecil. Selain itu, Indonesia memiliki wilayah yang 
luas, namun masih ada daerah tertentu yang sense 
of service dimilikinya rendah. Tak hanya itu, aktifitas 
pariwisata di udara dan laut juga masih kurang. Ini 
menjadi challanges atau tantangan dalam mengem-
bangkan pariwisata. Itu yang harus dikembangkan, 
karena efek baiknya akan sangat luas. 

Luar biasa ya pak, potensi pariwisata kita. 
Terakhir, apakah ada pesan untuk seluruh 
pihak yang mengembangkan pariwisata 
Indonesia?

Pariwisata sudah diakui di UNWTO, pariwisata 
merupakan cara untuk bisa berkontribusi terhadap 
pengambangan perekonomian. Kita harus bisa 
mengelola alam kita untuk bisa memberikan kese-
jahteraan untuk masyarakat. Karena, ini bisa mem-
berikan efek pada tenaga kerja, lingkungan 
budaya. Pariwisata sudah menjadi kebutuhan 
pokok dan gaya hidup serta menjadi kesempatan 
edukasi. Ini merupakan kesematan baik. Biasanya 
elastisitas terhadap harga juga sangat tinggi. Hal 
ini dapat menjadi kesempatan untuk kita menjual 
paket-paket wisata untuk berbagai kebutuhan 
dengan berbagai ragam harga.  

Pariwisata merupakan salah satu sendi pergerakan 
perekonomian Indonesia. Untuk pengembangan-
nya, kita butuh banyak tenaga khususnya kaum 
muda. Saya mengajak rekan sekalian khususnya 
para pemuda untuk ikut mengembangan pariwisa-
ta dengan berbagai daya yang kita bisa. ••• 
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FASHION SPREAD <
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WANDERLUST <

Bagaimana  perjalanan karirmu 
dimulai  dan apa sih kesibukan-
nmu selain di musik?

Dimulai tahun 2004 ketika berduet 
dilagu I DO pada album pertama 
Ten2Five. Dari situ saya mulai banyak 
event dan tahun 2005 saya bikin 
karya pertama “Tak Ingin” dilanjut-
kan dengan album “BE MINE” tahun 
2008 hingga sekarang saya sudah 
memiliki 2 album dan 4 single. Saat 
ini selain bermusik saya  juga sibuk di 
perusahaan Coda Technology & Digi-
tal Community sebagai bussines 
development & Social Media Head.

Prestasi apa sih yang pernah 
didapetin?

Saya pernah jadi nominasi sebagai 
best male solo di AMI 2010

Punya hobby untuk ngisi waktu 
senggang ga’?

Travelling dan olahraga itu memban-
tu saya buat merefresh semua kegia-

tan sehari-hari. Dan saya juga suka 
menata interior, dan saya lakukan 
juga didalam pekerjaan saat ini.

Apakah diduniamu sekarang 
sesuai dengan passion?

Musik adalah passion saya dan itu 
menjadikan pekerjaan saya sekarang. 
Dan yang kedua adalah estetika 
dalam membuat sesuatu lebih tertata 
dan baik. Sehingga itu menjadikan 
saya dipercaya unutk memegang 
divisi social media marketing dan 
brand image consultant dari perusa-
haan digital.

Kebiasaan apa yang dilakukan 
sebelum travelling dan apa 
barang yang wajib dibawa? 

Saya sangat suka travelling dan saya 
sangat menikmati proses packing 
barang-barang pribadi saya, menga-
tur bagaimana membawa barang 
yang tepat untuk dibawa. Barang 
favorit yang selalu saya bawa kema-
napun adalah kamera dan jas.

FEEL THE RICHNESS OF INDONESIAN CULTURE,
NATURE, AND POP CULTURE. EMBRACE IT BEAUTY

AS U MIGHT CALL IT YOUR HOME

ADITYA

PESONA Edisi Sisipan 2016 18
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Pariwisata Indonesia menurutmu?

Pariwisata Indonesia sangat bagus dan berpotensi 
dikembangkan untuk menarik berbagai wisa-
tawan lokal maupun mancanegara dan sebagai 
alat untuk menunjukkan identitas bangsa Indone-
sia.

Bagaimana menurut Anda tentang Wisata 
Halal?

Wisata Halal bisa berkembang tergantung 
tempat diadakannya. Beberapa provinsi kita men-
dukung hal itu karena budaya islaminya yang 
sangat kuat. 

Apa yang perlu dikembangkan dari  Wisata 
Halal?

Eksekusi yang tepat dan mungkin sosialisasi ke 
komunitas muslim sehingga wisata halal bisa 
berjalan dengan sempurna. 

Dimana destinasi favoritmu di Indonesia?

Yogyakarta, provinsi yang kuat nuansa seni dan 
kini berkembang menjadi semacam provinsi 
pusat seni di Indonesia

Apakah melalui musik dapat membuka 
dunia tentang pariwisata di Indonesia?

Sangat bisa. Sebagaimana yang dilakukan Korea 
Selatan. Musik merupakan kultur pop yang paling 
mudah dicerna masyarakat dunia. Akan sangat 
mudah menstimulus masyarakat dunia yang 
sudah tertarik duluan dengan musik pop Indone-
sia ke pariwisata Indonesia. 

Pernahkah terlibat dalam gerakan sosial di 
bidang pariwisata?

Hanya dalam skala kecil yaitu turut menghidup-
kan taman kota dalam event Hidden Park 2013 
yang diadakan oleh badan independen. Disana 
kami musisi menampilkan karya karya kami sem-
bari para pengunjung taman menikmati sore di 
satu taman kota.

Seberapa besar pengaruh pariwisata terha-
dap musikmu?

Sangat besar pengaruhnya banyak karya karya 
saya buat ketika saya sedang bepergian keluar 
kota. Mood dan nuansa baru yang saya jumpai 
membuat saya terpacu melahirkn karya baru.

Sebutkan 5 list lagu wajib untuk menemani 
travellingmu?

Pharrell Williams - Brand New
Bayu Risa - Percaya

Parkdrive - ParkDrive / seluruh album

Daft Punk - Fragments of Time
Jamiroquai - sevendays in sunny june 

Cita-cita apa yang ingin kamu raih kedepan?

sebuah album yang “saya banget”, yang kebetu-
lan kini sedang dikerjakan dengan perlahan 
dengan idealisme yang tinggi. Juga kepengen 
bikin konser yang tidak harus besar namun hanya 
memainkan semua karya saya.

Destinasi wisata mana yang sangat ini 
pengen kamu kunjungi?

Papua, Raja Ampat. Medan, Bukit Tinggi di 
Padang dan Aceh  

Berikan alasan untuk wisatawan mancaneg-
ara untuk berkunjung ke Indonesia?

Spend your time with us, a south east asia 
diamond is waiting for you. Have a great experi-
ence like nowhere else. Our culture, culinary, and 
beautiful ambience await for your one of a kind 
trip. •••
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Musik merupakan kultur pop yang
paling mudah dicerna masyarakat dunia
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KULINER
DUNIA
UNTUK
JAKARTA
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TRAVEL BITE <
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Hari Pariwisata Dunia dirayakan setiap 
tahunnya di tanggal 27 September. Men-
yadari peran pariwisata bagi kesejahteraan 
dunia, pariwisata milik dunia, dan harus 
dirayakan oleh seluruh masyarakat dunia 
maka Indonesia pun bergegas untuk men-
gencangkan spirit dan merapatkan barisan 
untuk pariwisata Indonesia. Tidak terkecuali  
Menteri Pariwisata, Bapak Arief Yahya juga 
merayakan Pariwisata dunia dengan mem-
perkenalkan kekayaan kuliner Indonesia di 
tengah-tengah masyarakat dunia di Jakarta, 
tepatnya di sebuah kawasan mall premium 
di Jakarta. 

Sudah terbukti bahwa ternyata kuliner 
merupakan senjata ampuh yang dapat 
memperkuat alasan pelancong di belahan 
dunia mana pun untuk mau melakukan 
perjalanan wisata. Tak heran, negara – 
negara tetangga kita juga memanfaatkan 
sajian kuliner sebagai peluru tajam yang 
disasarkan pada target wisatawan sasaran-
nya. Seperti halnya di Ingris, sebuah restau-
rant kuliner Malaysia  berdiri megah tepat 
berada di depan National Museum London. 
Tak kalah, Pemerintah Thailand pun men-
subsidi restaurant yang menyajikan 
masakan khas negaranya di negara-negara 

Eropa untuk dimanfaatkan sebagai etalase 
pariwisatanya dengan placement penci-
traan negaranya bahkan melakukan aktivi-
tas selling negaranya di Restaurant. Indone-
sia juga sudah melakukan hal yang sama. 
Pemerintah kita sudah mulai melakukan 
banyak aktivitas kuliner yang tujuan agen-
danya sebenarnya adalah untuk promosi 
pariwisata. 

Lebih dekat dengan Jakarta. Jakarta diman-
faatkan menjadi etalase pariwisata dunia, 
mengingat purchasing power masyarakat 
Indonesia sudah sangat diperhitungkan, 
samplenya adalah kehidupan masyarakat 
Jakarta. Jakarta yang merupakan maket 
kehidupan masyarakat Indonesia yang 
merupakan venue interaksi masyarakat 
dunia. Jakarta memiliki ratusan restaurant 
kuliner dunia. Tidak ketinggalan kuliner 
Turki. Turki merupakan negara yang dalam 
lima tahun terakhir mengangkat pariwisata 
sebagai sektor pendongkrak devisa negara-
nya. Negara kelahiran Imam Bukhori perowi 
Hadist-Hadist sohih ajaran Islam juga 
memanfaatkan restaurant-restaurant yang 
didirikan diasporanya untuk mempro-
mosikan negaranya. Ancaman teroris di 
negara tersebut  yang serta merta merun-
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Restaurant ini juga telah 
membuktikan prestasi 

layanannya dengan memperoleh 
sejumlah penghargaan 
bergengsi kuliner dunia.

tuhkan pariwistanya   tidak menurunkan 
semangatnya untuk memajukan pariwisata 
nya di Indonesia.  Baru-baru ini tim E-Magz 
memiliki waktu untuk menerobos masuk 
untuk menikmati hidangan Turki yang 
konon kabarnya nomor satu di Jakarta. 
 
Turkuaz, restoran Turki yang berada di 
bilangan elit Jakarta juga memperkenalkan 
negaranya melalui hidangan kulinernya. 
Aneka masakan hidangan dengan bahan 
baku yang didatangkan langsung oleh 
Turkish Airlines juga memanjakan tamunya 
untuk mencicipi hidangan Turki. Dampak 
yang timbul dari menikmati hidangan di 
restaurant tersebut adalah keingin tahuan 
kita tentang alam dan budaya negara terse-
but. Berdiri belum genap sewindu, kini 
restaurant yang buka setiap harinya dari 
pukul 11 siang hingga 10 malam telah 
memiliki banyak pelanggan. Sejak didirikan 
tahun 2011 oleh keluarga Diaspora 
Turki-Indonesia, Restaurant ini juga telah 

membuktikan prestasi layanannya dengan 
memperoleh sejumlah penghargaan 
bergengsi kuliner dunia. Chef Sezai Zorlu 
yang merupakan pemilik restaurant ini.

Tidak segan-segan memanfaatkan sosial 
media untuk memperluas pasarnya, dan 
memperoleh engagement dari pelanggan-
nya. Testimoni dari konsumen sepertinya 
menjadi modal kualitas layanan yang dijan-
jikan. Yang menarik lagi, restaurant ini 
menampilkan design interior yang memba-
wa kita serasa  berada di Turki. Restaurant 
ini juga terbilang ramah menerima tamun-
ya. Seorang petugas disediakan khusus 
untuk menjelaskan bahkan merekomen-
dasikan hidangan-hidangan apa yang 
disaat itu tepat untuk dinikmati bersama 
pasangan atau tanpa teman. Waktu terasa 
singkat membaca Turki dan merasakan 
Turki di Turkuaz. ••• 



Minuman ini terasa 
lebih tasty dan segar 

dengan wangi & rasa 
asam yang lebih 

bold.

Renyahnya kulit 
lumpia bercampur 

dengan tekstur keju 
yang creamy dan 

gurih langsung 
menggoyang lidah 

ketika digigit.
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Belum dapat dipastikan asal mula nama 
'penyengat' namun menurut cerita masyarakat 
sekitar dahulu pulau ini dijadikan pelabuhan pers-
inggahan pelaut untuk mengambil air tawar untuk 
bekal pelayaran. Suatu waktu seorang saudagar 
yang hendak mengambil air tiba-tiba 'disengat' 
ribuan lebah yang tinggal di pepohonan pulau ini. 
Dari situlah nama 'penyengat' berasal.

Karena pulau ini berada di tengah-tengah laut 
maka mayoritas mata pencaharian penduduknya 
adalah nelayan. Penduduk Pulau Penyengat mer-

Pulau Penyengat adalah pulau kecil berjarak sekitar 2 km
di seberang Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. 

Pada abad ke-18 pulau ini merupakan lokasi pemerintahan 
Kesultanan Johor-Riau dengan istana perpaduan arsitektur Jawa 

dan Belanda dan kini tengah direnovasi setelah sempat 
terbengkalai selama 80 tahun. 

WISATA RELIGI
DI TANAH MELAYU

PULAU PENYENGAT

upakan keturunan Melayu dan bahasa ibu 
mereka adalah bahasa Melayu Riau. Mayoritas 
penduduk Pulau Penyengat menganut agama 
Islam yang taat dengan tatakrama dan kesopanan 
sangat dijunjung tinggi. Karena merupakan pusat 
pemerintahan Kesultanan Johor-Riau, di pulau ini 
banyak ditemui berbagai peninggalan Kesultanan 
Johor-Riau diantaranya adalah Masjid Raya Sultan 
Riau, Kompleks Pemakaman Keluarga Kesultanan 
Johor-Riau, makam Pahlawan Nasional Raja Ali 
Haji, kompleks Istana Kantor, Balai Adat, dan 
benteng di Bukit Kursi.
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Masjid Raya Sultan Riau

Kompleks Pemakaman Keluarga
Kesultanan Johor-Riau  

Meriam Di Bukit Kursi

THE BEST SPOT DI PULAU PENYENGAT

Masjid Raya Sultan Riau ini memiliki 13 
kubah dan 4 menara masjid berujung 
runcing setinggi hampir 19 meter. Jika 
jumlah kubah dan menara dijumlahkan, 
maka 17 adalah penunjuk bilangan 
rakaat shalat dalam satu hari. Di pintu 
masuk Masjid Raya Sultan Riau ini, 
terdapat Al Quran yang ditulis oleh Abdu-
rrahman pada tahun 1867 M, dikisahkan 
Beliau ini adalah putra Riau yang belajar 
di Istambul Turki dan Al Quran tersebut 
ditulis olehnya ketika mengajar agama 
Islam di Pulau Penyengat, Riau.

Masjid yang dibangun menggunakan 
perekat putih telur ini memiliki warna 
kuning menyala dan sangat mencolok 
jika dilihat dari kejauhan. Di dalam masjid 
ini terdapat kitab suci kuno yang berjum-
lah 300 buah, kitab-kitab kuno koleksi 
perpustakaan Raja Muhammad Yusuf al 
Ahmadi, dan dua mushaf Al Quran 
tulisan tangan yang diletakkan dalam peti 
kaca di depan pintu masuk. Masjid ini 
merupakan kebanggaan masyarakat 
Pulau Penyengat.

Di kompleks pemakaman ini terdapat makam Engku Puteri 
Permaisuri Sultan Mahmud yang wafat pada 1812, makam 
Raja Ahmad, Raja Abdullah, Raja Aisyah Permaisuri, dan 
Raja Ali Haji yang merupakan seorang pahlawan nasional.

Dahulu bukit ini merupakan benteng 
pertahanan Kerajaan Johor - Riau. Di 
Bukit Kursi ini terdapat 8 meriam. Posisi 
benteng di bukit ini sangat strategis, 
ketika musuh sudah nampak akan 
mendekati pulau, tinggal di tembak saja.
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Balai Adat 
Balai adat yang berarsitektur Melayu. 
Balai Adat ini berfungsi sebagai pusat 
kegiatan masyarakat Pulau Penyengat 
mulai dari musyawarah hingga penye-
lenggaraan hajatan pernikahan. Berikutn-
ya Anda bisa melanjutkan untuk melihat 
gedung yang dahulu digunakan sebagai 
tempat.

Gedung Mesiu
Gedung Mesiu, pada masa kerajaan 
Johor-Riau dahulu adalah bangunan yang 
memiliki dinding tebal, kubah bertingkat 
serta jendela kecil berjeruji besi yang 
digunakan sebagai gudang tempat peny-

impanan mesiu.
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Pulau Penyengat populer dengan berbagai pening-
galan sejarah Kerajaan Riau Lingga juga menyimpan 
kuliner kuliner lezat yang bisa di santap sebagai 
bagian untuk melengkapi perjalanan wisata Anda ke 
Pulau ini. Kuliner ini disajikan dengan cara kearifan 
lokal yang masyarakat setempat memberi gelar 
"Makan Beridang" atau makan di lantai dengan 
beralaskan tikar dan "seprah" kain yang di bentang-
kan di hadapan para tetamu yang diatasnya akan di 
hidangkan sajian santapan kuliner lokal

KULINER KHAS PULAU PENYENGAT

Menu - menu yang di sajikan
ketika makan berindang adalah:

Kue Kue Melayu Lokal juga
di sajikan seperti:

1. Ayam Kormak 
2. Ikan Asam Pedas 
3. Sotong (Cumi) masak Hitam 
4. Gonggong 
5. Daun Ubi Rebus 
6. Ikan Bakar 
7. Padzri Nenas 
8. Nasi Putih 
9. Nasi Dagang 
10. Nasi Minyak
11. Nasi Lemak 
12. dan masih banyak lagi menu
       yang bisa di sajikan 

1. Kole Kole 
2. Epok Epok 
3. Tepung Gomak 
4. Lakse Goreng 
5. Putu Mayang 
6. Roti Kirai 
7. Roti Goreng 
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Ikan Bakar ala Pulau Penyengat
Kalau habis keliling-keliling liat objek wisata sambil diter-
pa panas matahari tentunya bakal nguras energi, dan 
bikin kita jadi laper banget!

Di gerbang masuk pulau Penyengat itu ada banyak 
banget rumah-rumah yang tiba-tiba disulap jadi warung 
makan. Menu yang dijual itu masih seafood yaitu ikan 
bakar, ikannya pun fresh from the ocean. Harga Nasi plus 
Ikan bakar itu Rp. 20.000. Dan harga es teh manis/ es 
jeruk itu Rp. 5000. so, siapin 25.ooo sudah cukup sekali

Otak-otak
khas Tanjungpinang
Di Tanjungpinang, ada otak-otak ikan yang 
bentuknya mirip dengan otak-otak Sunda. 
Kemasannya pakai daun, bentuknya juga mirip. 
Tapi otak-otak tanjung pinang ini punya warna 
jingga terang dan rasanya cukup spicy, pas 
ngegigit otak-otaknya engga akan kerasa 
kenyal, tapi ikannya berasa banget loh, huah 
enak banget! Harga satuannya itu Rp 1000. 
Otak-otak ini banyak dijual di dekat pelabuhan 
dan pasar-pasar. Penjualnya sudah ready stock, 
jadi kita ga perlu nunggu otak-otaknya dibakar 
dulu. Toko-toko yang jual otak-otak juga 
banyak kok!
 
Otak-otak ini pas banget dipake buat ngemil 
pas lagi naik kapal ke Pulau Penyengat, sluurrp.

Kuliner lainnya yang dapat di coba ketika mengunjungi Pulau Penyengat

Ikan Kerapu
Ikan yang konon katanya salah satu ikan 
dengan harga yang lumayan mahal. Ikan ini 
dibumbu asam manis

Gonggong
Gonggong ini bisa disebut 
sebagai keong. Gonggong 
ini terkenal banget di 
Tanjungpinang.
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Jarak Pulau Penyengat dari Tanjung 
Pinang tidak begitu jauh dan dapat 
diakses menggunakan speed boat 
dengan biaya Rp 10.000,- per orang. 
Anda bisa juga menyewa speed boat 
untuk beberapa orang dengan kisaran 
biaya Rp 80.000,-. Apabila Anda 
menuju Pulau Penyengat dari Singapu-
ra maka bisa menggunakan satu dari 
tiga kapal ferry yang tersedia di Pela-
buhan Tanah Merah. Perjalanannya 
memakan waktu dua jam.

Untuk berkeliling pulau hanya dibu-
tuhkan waktu sekitar 30 menit. 
Satu-satunya transportasi yang bisa 
membawa Anda berkliling pulau 
hanya sepeda motor atau becak motor. 
Becak motor di Pulau Penyengat mirip 
seperti yang ada di Kota Medan. 
Ongkos sewanya sebesar Rp20.000,-. 
•••

TRANSPORTASI KE PULAU PENYENGAT

BERKELILING DI PULAU PENYENGAT
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ARIEF

PESONA Edisi II 2015 34

IT IS SAID <

Pariwisata
Syariah

Kunci Pariwisata Indonesia

YAHYA



Selain keberadaan beragam masjid kuno dan 
makam Wali Songo, Indonesia juga merupakan 
negara yang nyaman untuk dikunjungi oleh mas-
yarakat dengan beragam latar belakang, terma-
suk wisatawan muslim. 

Kebanyakan wisatawan muslim yang datang 
berasal dari Singapura, Malaysia, Rusia, Saudi 
Arabia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Ada sem-
bilan destinasi wisata di Indonesia yang mempu-
nyai potensi untuk dipromosikan sebagai desti-
nasi wisata syariah yaitu Sumatera Barat, Riau, 
Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Timur, Makas-
sar, dan Lombok. Semua lokasi ini memiliki 
potensi untuk dikembangkan dan berpotensi 
mendatangkan wisatawan. 

Wisata halal Indonesia kian menggaung di 
kancah pasar muslim internasional. Data yang 
dikeluarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 
pada Maret ini setelah melakukan penilaian pada 
130 destinasi wisata di negara-negara Islam. 
Wisata halal Indonesia berhasil naik ke peringkat 
ke empat setelah Malaysia, Uni Emirat Arab dan 
Turki. 

"Indonesia berhasil naik dua peringkat dari sebel-
umnya di peringkat enam," tutur Arief Yahya saat 
memberi sambutan di acara Press Briefing Global 
Muslim Travel Index (GMTI) 2016. Kami berharap 
agar prestasi ini dapat meningkatkan kunjungan 
wisatawan mancanegara (wisman) masuk ke 
Indonesia,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya 
saat beberapa waktu yang lalu. 
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Potensi wisata syariah di Indo-
nesia sangat besar karena 
memiliki beragam objek wisata 
syariah yang nyaman untuk 
dikunjungi. 
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Wisata halal Indonesia 
berhasil naik ke 

peringkat ke empat 
setelah Malaysia, Uni 

Emirat Arab dan Turki. 
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Pengembangan 
pariwisata syariah 
menjadi salah satu 
program kerja yang 

ditetapkan oleh 
Kementerian Pariwisata
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Pengembangan pariwisata syariah menjadi salah satu program kerja 
yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dengan memprioritaskan 
pengembangan wisata syariah di tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, 
Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. Wisata syariah ini juga bisa kita sebut 
family tourism. Potensi daerah tersebut akan dipromosikan ke beberapa 
negara, seperti Malaysia, Timur Tengah, dan Cina,"

 

Menurut data, jumlah kunjungan wisatawan 
saat ini belum sesuai dengan potensi pariwisa-
ta yang ada. Misalnya di Sumatera Barat, 
wisman yang datang hanya 60 ribu, hal ini 
belum sebanding dan harus dilakukan sejum-
lah upaya perbaikan untuk meningkatkan 
kunjungan wisatawan. 

Menurut Menteri Pariwisata, Arief Yahya, perkembangan wisata syariah 
di Indonesia, baru mencapai 20 persen dengan nominal hanya dua juta 
kunjungan. Pertumbuhan wisata syariah di Indonesia belum berkem-
bang secara maksimal karena dipengaruhi beberapa faktor. Salah 
satunya, lingkungan dengan penduduk mayoritas muslim membuat 
masyarakat kurang sensitif terhadap perkembangan wisata berbasis 
Islam.

Sejauh ini sudah ada beberapa provinsi di antaranya, Aceh, Sumatra 
Barat dan Nusa Tenggara Barat yang telah siap dengan penggarapan di 
bidang kuliner. "Orang selalu konsisten menjaga makanan halal, jadi 
sekarang di Lombok itu sedang gencar diperkenalkan ayam taliwang 
dan Padang dengan rendangnya," kata pria kelahiran Banyuwangi itu.

Lebih jauh, Arief berpesan agar sektor pelayanan pariwisata halal sema-
kin ditingkatkan. Didukung dengan perbaikan fasilitas dan produk dari 
destinasi wisata itu sendiri tentunya. Sehingga nantinya bahasan wisata 
halal tak hanya sekadar berbicara masalah agama saja, namun berkai-
tan erat dengan pertumbuhan industri dan bisnis. •••
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Istiqlal
Mesjid



masjid sebagai 
simbol 
kemerdekaan
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LUXURY ESCAPE <

Istiqlal



Masjid Istiqlal  enam puluh lima tahun 
yang lalu berdiri atas prakarsa Presiden 
Soekarno. Hingga hari ini, Istiqlal yang 
berarti Kemerdekaan, masih menjadi 
masjid yang ramai dikunjungi umat muslim 
nusantara. Pada hari Sabtu, Minggu atau  
hari libur nasional, masjid ini juga dikun-
jungi oleh mereka yang tertarik dengan 
islam di Indonesia. Kelompok wisatawan 
dari Jepang, Eropa, Timur Tengah terlihat 
berada di pelataran masjid, bahkan saat ini 
pengelola masjid Istiqlal dibawah 
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pimpinan Dr. Nasarudin Umar, memberi-
kan kesempatan pada mereka yang ingin 
melihat Islam di Indonesia dengan lebih 
dekat. Pengelola Masjid Istiqlal saat ini 
telah menyediakan tempat di lantai dua 
untuk melihat secara langsung pelaksa-
naan ibadah sholat lima waktu yang 
selalui diikuti oleh masyarakat islam yang 
datang dari beberapa penjuru wilayah di 
Indonesia. 
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Masjid ini dibangun sebagai ungkapan dan wujud 
dari rasa syukur atas berkat dan rahmat Allah SWT 
yang telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan. 
Karena itulah masjid ini dinamakan "Istiqlal" yang 
dalam bahasa Arab berarti "Merdeka".

Nampaknya Islam di Indonesia juga menjadi atraksi, yang menarik untuk 
dilihat langsung oleh masyarakat dunia, saat berkunjung dan berwisata ke 
Jakarta. Masjid yang pada tanggal 24 Agustus 1951 peletakan batu perta-
manya dipancang oleh Presiden RI, Ir. Soekarno, hingga saat ini, masjid ini 
selalu menjadi tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha Presiden 
Republik Indonesia bersama pejabat tinggi negara dunia. 

Yunita, salah seorang pengunjung yang hari itu menyengaja melak-
sanakan sholat ashar di Istiqlal bersama seluruh sanak karabatnya, merasa 
senang dan takjub dengan kebesaran masjid Istiqlal. Bangunan dengan 
kubah besar berdiameter 45 meter dan ditopang oleh 12 tiang besar dan  
terdiri dari lima lantai ini memiliki kapasitas lebih dari dua ratus ribu jamah. 
Bahkan, Yunita beserta teman-temannya yang tinggal di Cilacap, 
menyengaja datang ke Istiqlal saat perayaan Idul Adha. Tiba di Jakarta 
malam hari, rombongannya langsung menuju Masjid Istiqlal, tujuannya 
agar mendapat kesempatan sholat di barisan depan atau bisa sholat di 
dalam masjid. Masjid Istiqlal yang berlantai marmer, seolah menjadi obat 
penghilang lelah. 
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Masjid Istiqlal yang didesign oleh Arsitek-
tur Frederich Silaban yang nota bene 
adalah seorang non muslim. Kini, masjid 
itu telah menjadi telah menjadi saksi 
sejarah bagaimana kerukunan antar 
umat beragama hadir di Indonesia. 

Masjid Istiqlal yang berhadapan langsung 
dengan gereja Kathedral juga menjadi 
daya tarik sejumlah wisatawan man-
canegara. Tidak jarang para tourist man-
canegara yang juga mengunjungi Gereja 
Kathedral juga berfoto dan mengambil 
gambar kemegahan masjid Istiqlal. Tidak 
terkecuali Yunita, yang saat itu bersama 
teman-temannya begitu asik mengambil 
foto dengan  angle di sekitar pelataran 
masjid. Latar belakang Monumen Nasi-
onal, Gereja Kathedral, menara masjid  
bahkan kubah menjadi latar belakang 
foto kenang-kenangan perjalanannya, 
yang selanjutnya langsung disebarluas-
kan kabar perjalanannya melalui akun 
sosial media yang dimilikinya. Para 
pengunjung pun tanpa ragu meminta 
foto bersama wisatawan mancanegara 
yang dengan rasa ingin tahu berkeliling 
masjid untuk mengetahui dan mempela-
jari lebih dekat budaya islam di Indonesia, 
islam yang toleran, penuh kedamaian 
dan kasih sayang antar sesama. Sebuah 
gambaran kerukunan beragama yang 
wajib ditiru masyarakat dunia. ••• 

Pada masa kemerdekaan Indonesia 
terbit gagasan membangun masjid 
yang megah dan pantas 
menyandang predikat sebagai 
masjid negara berpenduduk muslim 
terbesar di dunia.



Sumatera Barat &
Potensi Destinasi

WISATA
HALAL
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Bukit Tinggi
ika waktu terbatas, Bukittinggi bisa jadi pilihan 
awal perjalanan. Dari situ bisa ke Puncak Lawang, 
Kelok 44, kelok 9, Gardu Pandang Ambun Tanai, 
dan kembali ke Bukittinggi. Selanjutnya bisa dilan-
jutkan mengeksplore kota kelahiran Bung Hatta, 
salah satu proklamator Indonesia. 

Puncak Lawang mesti dikunjungi. Jaraknya sekitar 
1,5 jam dari Bukittinggi. Sepanjang perjalanan, 
pemandangan alam indah terhampar. Sawah hijau, 
dangau, Danau Maninjau, langit biru, awan 
berarak berpadu bak lukisan. Lembah Harau meny-
ajikan keindahan serupa, perpaduan tebing-tebing 
tinggi, gunung, dan persawahan. Jangan lupa 
tengok kelok 44 berlatar Danau Maninjau dan 
kelok 9.

Berjalan lebih jauh, dijumpai air terjun tinggi 
dengan kolam di bawahnya, tepat di tepi jalan. 
Indah, sayangnya di tepi air terjun sudah berdiri 
bangunan. Di seberang jalan berjejer penjual 
makanan dengan tenda warna-warni. Terkesan 
kurang tertata, kurang rapi, tidak harmoni dengan 
suguhan  alam. Di salah satu warung, kami menik-
mati segelas teh manis dan opak dengan bumbu 
mirip sate padang. Setelah itu kami menuju kelok 

9. Jalan layang yang menyuguhkan perpaduan 
modernitas dan keindahan alam berupa 
tebing-tebing tinggi.

Selanjutnya, ekplor Bukittinggi yang kerap 
dipenuhi wisatawan asal Malaysia. Seharian 
mengeksplor Bukittinggi, bisa mengunjungo 
beberapa objek wisata. Di antaranya Ngarai 
Sianok, Lobang Jepang, Jembatan Limpapeh, Jam 
Gadang, Rumah Bung Hatta, menikmati nasi 
kapau dan pical sikai, kemudian mampir ke Pandai 
Sikek dalam perjalanan dari Bukittinggi ke Padang.
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Ngarai Sianok menunjukkan keindahan alam 
Bukittinggi. Lembah, ngarai, tebing, terasa 
menonjol di tengah kota dan gedung-ge-
dung. Dari gardu pandang, pemandangan 
Ngarai Sianok ungguh memukau. 

Tidak jauh dari situ ada Lobang (Lubang) 
Jepang sepanjang 1.400 meter, tempat 
pertahanan, gudang senjata, dan makanan 
tentara Jepang. Diperkirakan sekitar 1942, 
ratusan ribu orang dari luar Pulau Sumatra 
dipaksa membangun Lobang Jepang.

Ngarai Sianok

Jam Gadang

Dari Ngarai Sianok, dilanjutkan berjalan kaki ke Jam 
Gadang. Berdiri megah dan terawat baik, kontras 
dengan keriuhan dan bangunan modern di sekeliling-
nya. Masyarakat dan wisatawan bersantai di halaman 
yang mengitari ikon Kota Bukittinggi itu.  Di salah satu 
sisi jalan berderet kereta kuda yang siap digunakan . 
Tarif keliling kawasan Taman Ponarama sekitar Rp50 
ribu. Keliling Kota Bukittinggi Rp100 ribu.
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Dari Jam Gadang kami melintasi Jembatan 
Limpapeh, kemudian makan siang di Nasi 
Kapau yang terkenal itu. Menikmati 
dendeng kering, rendang ayam, berikut 
potongan dadu singkong yang sudah 
digoreng dan dibumbui. Sungguh nikmat. 
Uniknya, ketika membungkus untuk dibawa 
pulang, porsinya jauh lebih besar dan 
harganya lebih murah dibandingkan dengan 
makan di tempat. Nasi kapau melengkapi 
kuliner sebelumnya di Pical Sikai, khas Bukit-
tingi.

Sasaran selanjutnya adalah Museum Bung 
Hatta. Rumah kayu tempat kelahiran dan 
kerja Bung Hatta itu terasa sejuk dan asri. 
Perabotan kuno di dalamnya terjaga dengan 
baik. Dari situ perjalanan akan dilanjutkan ke 
Kota Padang. Sebelumnya mampir terlebih 
dahulu ke Pandai Sikek, perkampungan 
tenun dan kain bordir khas Sumatra Barat. 

Pecinta kain tradisional akan dimanjakan 
dengan berbagai jenis kain dengan harga 
terjangkau. Salah satunya ada di Toko Satu 
Karya. Harga satu lembar kain tenun sekitar 
Rp450 ribu. Kain sepanjang empat meter 
dengan bordiran bunga Rp90 ribu hingga 
Rp150 ribu. Kain kerudung antara Rp20 ribu 
hingga Rp60 ribu. Wisatawan asal Malaysia 
sangat gemar berbelanja. Mereka membeli 
untuk oleh-oleh, bahkan sebagian untuk 
dijual kembali. Selamat menikmati peman-
dangan dan berbelanja! ••• 

Nasi Kapau3

Museum Bung Hatta
& Pandai Sikek

4



Datanglah kei Info Box Gallery, pusat informasi 
pariwisata Kota Sawahlunto, khususnya mengenai 
objek wisata Lobang Tambang Mbah Soero. 
Gedung yang pada 1947 digunakan sebagai pusat 
pertemuan dan hiburan karyawan tambang itu, 
menampilkan etalase kecil berisi potongan rantai, 
kunci gembok, dan pahat yang dulu digunakan. 

Di tempat itu pula persiapan menelusuri  sebagian 
kecil  lubang tambang dilakukan. Sebelum masuk, 
Kiplik, pemandu wisata  Lobang Mbah Soero 
meminta pengunjung memasang helm dan men-
genakan sepatu boot.

Pintu masuk tambang berbentuk seperti gua 
dengan tangga menurun. Makin ke dalam, suasa-
na makin gelap, hanya ada sedikit saja peneragan. 
Pemandu memberi tambahan cahaya dengan 
senter sembari  menjelaskan bahwa panjang gua 
yang sudah dibuka dan siap ditelusuri wisatawan 
baru 186 meter. Saat ini sedang dikerjakan lagi 800 
meter, dan rencananya  penelusuran akan dilanjut-
kan dengan lori atau kereta batu bara untuk lebih 
bisa menangkap suasana pertambangan Sawah-
lunto yang sudah dimulai sejak 1891.

Saat penelusuran, di beberapa bagian selalu ada 
percabangan dan lekukan ke dalam. Percabangan 
dijelaskan sebagai salah satu sistem pensuplai 
oksigen, sedangkan lekukan untuk tempat menepi 
ketika ada lori datang. Kian ke dalam, udara memang 
terasa semakin pekat. Namun, jangan khawatir.  
Pemerintah Daerah Sawahlunto telah menambahkan 
selang besar dengan aliran oksigen agar wisatawan 
merasa nyaman melakukan penelusuran yang kurang 
lebih memakan waktu 15 menit itu.
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Kisah
Kota Tua SAWAHLUNTO

SAWAHLUNTO punya punya dark tourism, kisah kelam para tahanan 
di zaman kolonial Belanda yang dirantai di leher dan kaki. Mereka 

menjalani kerja paksa membangun jalur tambang dan menambang 
batu bara di Sawahlunto, Sumatra Barat.
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Pada zaman kolonial Belanda, Museum 
Goedang Ransoem menjadi dapur umum. 
Dibangun pada 1918 untuk menyimpan dan 
memasak makanan bagi para pekerja tam-
bang dan pasien rumah sakit. Peralatan 
memasak dalam ukuran besar masih terawat 
baik. Display peralatan makan dan makanan 
untuk orang Belanda, foto-foto kuno, dan 
batu nisan dengan pahatan nomor bisa 
disaksikan di museum ini.

Museum Goedang Ransoem

Museum Kereta

Museum kereta api Sawahlunto menempati stasiun 
kereta api yang dibangun pada 1918. Pada masanya, 
lokomotif uap digunakan untuk mengangkut ‘mutiara 
hitam’  dari Sawahlunto ke Teluk Bayur. Pembangunan 
rel kereta lagi-lagi menggunakan tenaga para tahan-
an.  Di museum bisa disaksikan kereta uap yang 
mendapat julukan ‘Mak Item’ dan berbagai peralatan 
kereta api tua yang usianya sudah lebih dari 100 
tahun. 
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Sawahlunto juga memiliki danau biru bekas 
tambang batu bara, mirip dengan Danau 
biru di Belitung bekas tambang kaolin. 

Sawahlunto juga menjadi salah surga bagi para 
pecinta paralayang. Ada dua tempat yang bisa 
dituju, yakni  Puncak Polan dan Puncak Guguak 
Anak. •••

Danau Biru3

Sawahlunto juga punya desa wisata. Desa 
Wisata Rantih berada di Kecamatan Talawi 
atau sekitar 12 km dari pusat kota Sawah-
lunto. Wisatawan bisa menginap, mengikuti 
kegiatan penduduk, menyaksikan seni dan 
budaya, belajar kerajinan khas Desa Rantih, 
dsb.

Desa Wisata Rantih4

Paralayang6

Menelusuri  Kota Sawahlunto dengan bersepeda 
di pagi dan sore hari akan sangat menyenang-
kan. Kotanya kecil, berada di dalam lembah 
berbentuk kuali. Pemandangannya indah, udara 
sejuk, dan banyak bangunan-bangunan tua. 
Biasanya wisatawa menyewa sepeda dan 
melengkapi diri dengan topi bergaya kolonial.

Bersepeda5
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CREATIVEPRENEUR <

Setelah lama bertarung untuk men-
ciptakan karya terbaiknya dipang 
gung nasional, maka 
tawaran-tawaran pemerintah untuk 
menggandengnya dalam melakukan 
soft negotiation tidak ragu dilakoni 
dan dijalaninyanya meskipun harus 
melakukan investasi mandiri. Dengan 
kondisi minim pengalaman dan 
minim suntikan kebal produksi fash-
ionnya dari pemerintah, namun Dian 
Pelangi tetap percaya bahwa kerja 
keras akan memberikan hasil maksi-
mal. 

Melakukan pagelaran busana di 
negara-negara Asia, seperti Malaysia, 
Singapura, Brunei Darussalam, Timur 
Tengah seperti Dubai , Saudi Arabia, 
sampai negara-negara yang diang-
gap sedang mengalami konflik 
saudara, seperti Yordania, Kuwait 
pantang untuk disambanginya. Di 
Eropa, Budhapest, Paris, London dan 
bahkan di panggung New York Fash-
ion Weekz, semua kesempatan yang 
diperoleh tersebut, dimanfaatkan 
secara maksimal. 

Bagi pecinta dan pengguna pakaian muslim, brand Dian 
Pelangi tentu merupakan lokomotif terdepan penggerak 

brand fashion muslim lainnya di Indonesia. 

Parade Menuju Butik
Berbintang Lima
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Kini panggung Internasional sudah dikuasainya 
sehingga tak jarang perancang busana  internasi-
onal lainnya menjadikan Dian Pelangi rujukan dan 
kiblat trend busana muslim. 

Dian Wahyu Utami adalah tokoh sentral yang  
menarik perhatian publik, setelah brand Dian Pelangi 
yang telah lama didirikan oleh kedua orang tuanya 
didukung penuh dengan keberanian guratan pinsil 
rancangannya yang di luar pakem kebiasaan pakaian 
muslim pada umumnya. Demam Fashion haute 
couture muslim yang marak belum genap sewindu 
ini, telah menjadikan Dian Pelangi brand ambassador 
untuk banyak produk ikutan lainnya. Dari yang 
berbau produk industri rumah tangga, kosmetik 
hingga minuman nutrisi, Dian Pelangi dipilih  sebagai 
representasi keberadaan produk halal di Indonesia.

Pada tanggal 29 Mei 2016, Dian Pelangi Boutique 
telah gagah berdiri di sebuah mall premier di 
kawasan Kemang Jakarta Selatan. Tepatnya di 
Kemang Vilage lantai dasar, berhadapan langsung 
dengan brand Internasional asal Ingris yang sudah 
sangat lekat di konsumen Indonesia. Butik Dian 
Pelangi menyajikan koleksi pakaian-pakaian 
rancangannya yang diperoleh dari keanekara 
gaman warna dan adiwastra nusantara. Keberani-
an pemilihan dan padu padan warna sontak 
menarik perhatian pengunjung mall, yang berke-
warganegaraan asing. Bisa dicatata, selama 3 jam 
pengamatan tim Halal Life Style mengunjungi 
undangan resepsi pembukaan butik, tidak hanya 
tamu-tamu berpostur timur tengah, para pengun-
jung berkebangsaan Korea, Jepang dan negara 
belahan Eropa lainnya serasa tidak mau keting-
galan mendapatkan baju-baju rancangan Dian 
Pelangi.
 

Kini Panggung 
Internasional sudah 

dikuasainya sehingga 
tak jarang perancang 
busana  international 

lainnya menjadikan Dian 
Pelangi rujukan dan 
kiblat trend busana 

muslim.
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Hal menarik lainnya bahwa fashion yang dibuat 
dengan mengedepankan kekayaan alam Indonesia, 
ornamen ukir kayu dari berbagai belahan nusantara 
juga hadir di butik Dian Pelangi. Bahkan, “Muliakan 
tamumu”, sebagaimana Firman Allah dalam ayat 
suci Al Qur’an juga menjadi prinsip yang diterapkan 
di butik Dian Pelangi. Sehingga, jangan aneh kalau 
ada sajian kue delapan jam dari Palembang, goreng 
tempe kering, aneka kue lapis dan teh dari pekalon-
gan menjadi sajian makanan untuk para pengun-
jung. 

Tim Pesona Magazine juga berkesempatan untuk 
mengenal lebih jauh bagaimana perjuangan brand 
Dian Pelangi berdiri. Peran orang tua, baik ibu dan 
bapak yang telah lama mempelopori berdirinya 
usaha ini adalah kunci kesuksesan Dian Pela- ngi 
melalui tangan karya sang putri Dian Wahyu Utami 
yang setelah menghadiskan pendidikan dasarnya di 
Palembang, melanjutkan pendidikan- nya di salah 
satu Pesantren di Bogor dan memfokuskan bakat 
anaknya di dunia fashion, untuk melanjutkan ke 
sekolah kejuruan tata busana, yang bisa dibilang di 
jamannya, menawarkan peluang kesuksesan. Hasil 
kegigihan sang Ayah dan Ibu, juga yang menjad-
ikan Dian Pelangi menjadi brand terkemuka di Indo-
nesia. 

Dengan kebesaran dan kesuksesan yang telah 
diperolehnya, Dian Pelangi tetap ramah menyam-
bangi para fansnya dan mau bergandengan tangan 
dengan perancang busana pemula yang memiliki 
niat dan tujuan sejalan dengannya. Meraih pasar 
fashion muslim di Indonesia. Sebuah event tahunan 
yang secara rutin setiap tahunnya dilaksanakan 
dengan nama SISTERHOOD merupakan branding 
terintegrasi antara Dian Pelangi dan starting-up 
fashion designer lainnya. 

Selama 3 hari event berlangsung sejumlah aktivitas 

Dian Pelangi tetap 
ramah menyambangi 

para fansnya dan mau 
bergandengan tangan 

dengan perancang 
busana pemula yang 

memiliki niat dan tujuan 
sejalan dengannya.

dilaksanakan, seperti memberi kesempatan pada 
70 peserta atau pendatang untuk mau memamer-
kan produknya. Selain itu juga dilaksanakan Hijab 
Hunt, berupa pemilihan muslimah-muslimah 
berprestasi yang dapat menginspirasi muslimah 
Indonesia liannya. Kandidat dari setiap provinsi 
memamerkan kepintarannya, dari yang mulai 
memamerkan bakatnya dalam bermain musik, 
bernyayi, hingga yang unik adalah memamerkan 
kemampuannya dalam menghapal Al-Qur’an dan 
menjadi Ustadzah yang dapat memberi siraham 
rohani. Menarik dan sungguh menginspirasi. 

Kini Dian Pelangi, sebuah brand yang tidak saja 
untuk panggung fashion, bahkan Dian Wahyu 
Utami pun Ambassador Utama Brand Dian Pelangi 
telah menjadi icon untuk produk lainnya seperti, 
wardah, Hi-Low Solehah, Nipon Paint cat rumah 
tangga dan kita akan menunggu produk-produk 
lainnya, yang di percaya akan meyakinkan umat 
muslim di Indonesia yang fokus untuk hidup 
berdampingan dengan prinsip halaln Toyyiban. ••• 

PESONA Edisi II 2015 54



PESONA Edisi II 201555



PESONA Edisi II 2015 56

TRAVEL ADDICT <
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Apa alasanmu menyukai dunia travelling?

Banyak hal yang bisa di pelajari, mulai dari 
budaya, adat istiadat dan banyak pelajaran dari 
travelling bahkan sahabat dari seluruh penjuru 
Indonesia. 

Gaya travel yang seperti apa yang mewakili 
dirimu?

Gaya travelling yang super dadakan dan mencari 
destinasi / tempat baru untuk di eksplore dengan 
low budget.

Pilih gunung atau pantai, apa alasannya ?

Dua-duanya sama indahnya.

Di antara tempat terindah di Indonesia, 
mana yang paling berkesan?

Pulau Moyo, Sumbawa – NTB, bisa disebut 
sebagai “Hidden Paradise”, serta Gunung Bromo 
yang mempunyai local magic.

5 barang yang wajib dibawa saat travelling?

Smartphone, kamera, sun glasses, kain tenun dan 
power bank.

Destinasi seperti apa yang menjadi kriteria 
kamu?

Lebih mudah dijangkau dengan kendaraan 
apapun, tidak memerlukan waktu yang lama 
untuk di explore, serta tempat baru yang belum 
pernah dikunjungi sehingga dapat memperkenal-
kan juga.

Punya mimpi apa tentang travelling?

Ingin memperkenalkan Indonesia ke dunia inter-
nasional, serta memberikan inspirasi kepada para 
traveler yang disibukkan dengan primary job-nya.

Lebih senang travelling sendiri atau 
rame–rame?

Saya lebih senang travelling dengan teman tetapi 
tidak terlalu banyak.

Berapa kali travelling dalam sebulan?

Dalam kurun sebulan saya melakukan trip seba 
nyak 2-3 kali, dan biasanya pada akhir pekan.

Tips travel dari Agus sendiri apa ?

Menabung untuk menikmati Indonesia dan 
abadikan segala bentuk perjalanan, maka kita 
akan tahu bahwa Indonesia itu sempurna. ••• 
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Mustafa Debu

AKHIR
DESTINASI
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<TUNE IN

Selama bulan Ramadhan, penampilannya di 
sejumlah televisi Indonesia semakin memperkuat 
positioningnya sebagai musisi religi Indonesia. 
Syair-syair lagunya pun banyak bercerita tentang 
kisah-kisah inspiratif yang merupakan 
petikan-petikan cerita dalam Al-Qur’an dan 
riwayat-riwayat para sahabat bahkan kisah-kisah 
Asbabun Nuzul atau yang melatar belakangi 
diturunkannya ayat-ayat kepada Muhammad 
SAW, tak luput dari perhatiannya untuk 
disenandungkan dalam petikan dawai lagu-lagu 
ciptaannya. 

Dengan bahasa Indonesia yang masih terkesan 
kaku untuk didengar oleh penutur asli Indonesia, 
tapi  Mustafa yakin dan percaya  bahwa lirik-lirik 
dan nada-nada yang dihasilkan dari gitar gambus 
yang selalu menyertai tampilan panggungnya, 
memiliki tempat di pendengar musik Indonesia. 
Selain menyanyi, sebuah buku telah selesai ditulis 
nya. “Semua Terlalu Sederhana” adalah judul buku 
yang banyak akan menginspirasi sulitnya 
menghadapi segala cobaan dalam kehidupan akan 
dapat dihadapi dengan semangat dan keyakinan 
akan adanya tangan-tangan di luar kuasa indera 
manusia. Tuhan...selalu ada, menyertai langkah 
setiap insan di dunia. 

Jika melirik salah satu syair lagu yang sering 
dibawakannya dalam sejumlah event, maka ada 
ditemukan benang merah antara lagu yang 
digubahnya dan cerita-cerita yang ditulis dalam 
buku pertamanya. Di setiap penampilan lagunya, 
Mustafa Debu akan selalu menceritakan riwayat 
yang akan melatar belakangi penciptaan syairnya. 
Sementara bukunya akan memperjelas cerita 
kepada  audiens yang menyaksikan 
penampilannya. Salah satu lagu yang 
dipersembahkan pada event Pesona Indonesia, 
Musik Soulsession pada tanggal 26 Mei 2016 di 
Ciputra Artpreneur menghadirkan lagu Laila 
Majnun. Lirik yang filosofik, penuh personifikasi 
dan metafora dalam gaya bahasa telah menarik 
perhatin pengunjung malam itu. 
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Prihal Keputusan keluarga besar untuk hijrah 
menetap di Indonesia pun bukan hal yang sulit 
ditetapkan. Kesamaan keyakinan untuk mencari 
ketenangan menjalankan ibadah, serta kebebasan 
berekspresi dalam berkesenian yang islami  juga 
menjadi salah satu faktor utama niatnya menjadi 
warga Indonesia, mengingat mayoritas penduduk 
Indonesia adalah muslim  Selain itu, keindahan 
alam Indonesia dan keterbukaan masyarakat dala 
hidup dan toleransi beragama juga telah 
dibuktikannya. Sulawesi Selatan adalah tempat 
pertama mereka menetap di Indonesia. 

Indonesia, alamnya Indah. Kebudayaannya kaya. 
Banyak hal yang bisa digali dan dikembangkan. 
Dalam Hal Wisata Halal, Mustafa yakin Indonesia 
bisa menjadi negara terdepan dalam produk wisata 
yang dimiliki Indonesia. Daerah-daerah yang 
ditetapkan menjadi destinasi wisata halal di 
Indonesia seperti Aceh, Sumatera Barat, Nusa 
Tenggara Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, 
Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa 
Timur dan Sumatera Selatan, semua memiliki 
kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. 
Mustafa bahkan menceritakan bagaimana dulu 
ayahnya Syek Fattah memimpikan bisa hidup di 
Indonesia yang diketahuinya melalui internet, 
bahwa gambar-gambar alam yang indah yang 
konon kabarnya adalah Indonesia berpenduduk 
sebagian besar adalah Islam. Namun saat itu, 
mereka tidak tahu, dimana letak Indonesia.  
Hingga akhirnya di tahun 1999, karena impian 
pencapaian damai dalam kehidupan, keluarga 
mereka pun memutuskan tinggal di Indonesia. 
Bahkan saat ini Mustafa sedang berjuang keras 
memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
 
Dia berharap kecintaannya kepada Indonesia yang 
dibuktikan dengan  upaya kerasnya memperoleh 
kewarganegaraan Indonesia dapat berhasil. 
Selanjutnya dia berjanji akan memberikan yang 
terbaik untuk Indonesia dalam karya-karyanya, dan 
meyakinkan seluruh penduduk dunia bahwa 
ajaran Islam yang sesungguhnya, sebaik-baik dan 
sebenar-benarnya hanya dapat ditemukan di 
Indonesia.
••• 

Mustafa Ibnu Daod...lebih dikenal dengan Mustafa Daud, Pria 
asal Amerika yang berteguh hati untuk menetap di negara yang 

mayoritas berpenduduk agama Islam tersebut, nampaknya
telah dapat diterima di pasar musik religi Indonesia. 
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Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya pada 
acara BBC Hosted Lunch 
PATA Travel Mart 
diselenggarakan di 
Ruang Garuda 6A ICE 
BSD Serpong Banten, 
pada tanggal
8 September 2016. 
Dengan narasumber 
CEO PATA Mario Hardy, 
Menteri Pariwisata RI 
Arief Yahya dan VP BBC 
Advertising John 
Williams.

BBC Hosted Lunch 
PATA Travel Mart

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 pada 
acara BBC Hosted Lunch 
PATA Travel Mart 
diselenggarakan di 
Ruang Garuda 6A ICE 
BSD Serpong Banten, 
pada tanggal
8 September 2016. 
Dengan narasumber 
CEO PATA Mario Hardy, 
Menteri Pariwisata RI 
Arief Yahya dan VP BBC 
Advertising John 
Williams.

BBC Hosted Lunch 
PATA Travel Mart

Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya pada 
acara BBC Hosted Lunch 
PATA Travel Mart 
diselenggarakan di 
Ruang Garuda 6A ICE 
BSD Serpong Banten, 
pada tanggal
8 September 2016. 
Dengan narasumber 
CEO PATA Mario Hardy, 
Menteri Pariwisata RI 
Arief Yahya dan VP BBC 
Advertising John 
Williams.

BBC Hosted Lunch 
PATA Travel Mart
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Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya 
menerima audiensi dari 
Direksi Sriwijaya Air, 
bertempat di ruang 
tamu Menteri, Gedung 
Sapta Pesona lt.16 
Jakarta Pusat pada 
Selasa (30/8).

Pertemuan dengan 
Direksi Sriwjaya Air

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.

67 PESONA Edisi II 2015



Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya 
menerima audiensi dari 
Direksi Sriwijaya Air, 
bertempat di ruang 
tamu Menteri, Gedung 
Sapta Pesona lt.16 
Jakarta Pusat pada 
Selasa (30/8).

Pertemuan dengan 
Direksi Sriwjaya Air

Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya 
menerima audiensi dari 
Direksi Sriwijaya Air, 
bertempat di ruang 
tamu Menteri, Gedung 
Sapta Pesona lt.16 
Jakarta Pusat pada 
Selasa (30/8).

Pertemuan dengan 
Direksi Sriwjaya Air
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Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya 
menjadi keynote 
speaker pada acara 
Musyawarah Nasional 
Himpunan Pramuwisata 
Indonesia (HPI) VI, 
bertempat di Hotel 
Lombok Raya Mataram 
NTB, pada Senin (3/10).

Munas Himpunan
Pramuwisata Indonesia 
(HPI) VI

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.
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Upacara pemotongan 
pita dalam rangka 
pembukaan PATA Travel 
Mart 2016, dilakukan 
oleh: Chairman PATA 
Andrew Jones, Menteri 
Pariwisata Arief Yahya, 
CEO PATA Mario Handy 
(dari kiri ke kanan).

Acara dilanjutkan 
dengan meninjau PATA 
Travel Mart yg diseleng-
garakan di Indonesia 
Convention Exhibition 
BSD-Serpong pada hari 
Kamis, 8 September 
2016.

Pembukaan PATA 
Travel Mart 2016

Pembukaan PATA 
Travel Mart 2016
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Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya 
melaksanakan Rapat 
Kerja dengam Komisi X 
DPR RI, dengan agenda: 
Penyempurnaan Alokasi 
Anggaran Menurut 
Fungsi, Program, 
Kegiatan K/L Tahun 
2017 sesuai hasil 
pembahasan Banggar. 
Bertempat di Ruang 
Tapat Komisi X DPR RI, 
Jakarta pada Kamis 
(21/7).

Rapat kerja dengan 
Komisi X DPR RI

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 RI 
Bapak Arief Yahya, 
memberikan sambutan 
pada acara Sanur Beach 
Festival 2016, bertem-
pat di Inna Grand Bali 
Beach Sanur, pada Rabu 
(24/8). Sanur Beach 
Festival merupakan 
acara tahunan yang 
diselenggarakan sejak 
tahun 2006.

Sanur Beach
Festival 2016

Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya 
membuka dan memberi 
sambutan pada acara 
Launching Festival 
Pesona Serumpun 
Sebalai Nusantara 2016, 
bertempat di Balirung 
Soesilo Soedarman 
Jakarta Pusat, pada 
Jumat (15/8). Festival ini 
diselenggarakan pada 
tanggal 23-26 Juli 2016 
di Pangkalpinang, 
Propinsi Bangka 
Belitung.

Festival Pesona 
Serumpun Sebalai 
Nusantara 2016
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Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya pada 
acara Media Briefing 
PATA Travel Mart 2016, 
diadakan di Garuda 
Room 5a, ICE 
BSD-Serpong pada 
Kamis (8/9). 
Narasumber pada 
Media Briefing: CEO 
PATA Mario Hendy, 
Chairman PATA Andrew 
Jones, Menteri 
Pariwisata RI Arief Yahya 
dan Chairman PATA 
Indonesia Chapter SD 
Darmono.

Media Briefing PATA 
Travel Mart 2016

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 RI, 
Bapak Arief Yahya pada 
acara Media Briefing 
PATA Travel Mart 2016, 
diadakan di Garuda 
Room 5a, ICE 
BSD-Serpong pada 
Kamis (8/9). 
Narasumber pada 
Media Briefing: CEO 
PATA Mario Hendy, 
Chairman PATA Andrew 
Jones, Menteri 
Pariwisata RI Arief Yahya 
dan Chairman PATA 
Indonesia Chapter SD 
Darmono.

Media Briefing PATA 
Travel Mart 2016

Menteri Pariwisata RI, 
Bapak Arief Yahya pada 
acara Media Briefing 
PATA Travel Mart 2016, 
diadakan di Garuda 
Room 5a, ICE 
BSD-Serpong pada 
Kamis (8/9). 
Narasumber pada 
Media Briefing: CEO 
PATA Mario Hendy, 
Chairman PATA Andrew 
Jones, Menteri 
Pariwisata RI Arief Yahya 
dan Chairman PATA 
Indonesia Chapter SD 
Darmono.

Media Briefing PATA 
Travel Mart 2016
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Islam amat mengenal konsep berwisata. Secara gamblang, 
rukun islam ke – lima memuat perintah untuk melakukan 

perjalanan Haji, yang merupakan perjalanan menapak tilasi 
sejarah islam, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan 

mengamati bukti kebesaran Tuhan. Berikut adalah tips bagi 
Moslem travelers selama melakukan perjalanan wisata.
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MOSLEM
TRAVELER

Tips wisata



TRAVEL TIPS <
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Saat ini, banyak dijual paket-peket 
perjalanan wisata Halal. Pilih hotel yang 
memudahkan pelaksanaan sholat karena 
tersedianya arah kiblat di kamar, 
ketersediaan air atau keran di toilet yang 
nyaman untuk bersuci dan berwudhu. Untuk 
itu, pahami kategorisasi hotel/resort yang 
memberikan pelayanan khusus bagi muslim 
traveler.  Ada 3 kategori 

Warna Biru  penanda Muslim Focused 
Services

Artinya hotel/ resort ini menyediakan 
pelayanan yang fokus pada pemenuhan 
kebutuhan aktivitas ibadah muslim. Sepeti 
ada tempat berwudhu, menyediakan dapur 
yang semua hidangan disajikan berupa  
makanan halal. Bahkan menyediakan 
pembagian fasilitas sesuai kebutuhan. 

Warna merah penada Muslim – Friendly 
Services

Artinya hotel/resort tersebut secara 
bersamaan menyediakan fasilitas bagi 
muslim travelers namun tetap menyediakan 
fasilitas bagi travelers pada umumnya.

Warna Ungu penanda Maisntream 
Services

Artinya hotel/resort umum yang tidak 
menyediakan fasilitas untuk muslim, namun 
dengan beberapa permintaan layanan di 
awal pemesanan, hotel/resort tersebut dapat 
memenuhi kebutuhan yang diinginkan 
muslim traveler. 

Jika memilih destinasi luar negeri, siapkan 
mental berhadapan dengan penduduk 
mancanegara yang sedikit pemahan 
keislamannya. (Islam Phobia) .

Untuk sholat, gunakan pilihan jama’ 
(diperbanyak) atau Qasar (diringkas). 

Jika sulit menemukan tempat sholat, 
gunakan juga keistimewaan sholat sambil 
duduk selama di kendaraan dan 
bertayamum, juga merupakan kemudahan 
dalam Islam dalam perjalanan, 
 
Untuk yang berhijab, selalu hitung 
kebutuhan baju dan lama hari perjalanan. 
Selalu siapkan kerudung dan rok/celana 
berwarna yang netral dan sama. 

Download aplikasi yang memudahkan kita 
mengetahui apakah makanan yang akan kita 
konsumsi halal atau tidak. Terdapat aplikasi 
scenner barcode makanan dan layanan arah 
kiblat serta jadwal waktu sholat. Saat ini 
banyak sekali aplikasi tersebut, seperti di 
Indonesia ada aplikasi Halal Life Style HLS, di 
Thailand ada Halal Thailan .dan masih 
banyak aplikasi lainnya. 

Pelajari dulu tempat yang akan kita 
kunjungi, letak dan cara menuju dan jarak 
tempuh menuju destinasi yang akan 
dikunjungi, untuk efisiensi waktu dan biaya 
perjalanan kita. ••• 
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Dinas Pariwisata Provinsi Nanggroe 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

www.kemenpar.go.id

Kementerian Pariwisata
Republik Indonesia

Alamat Dinas Pariwisata
Seluruh Indonesia




