


Sejumlah penelitian menyimpulkan setiap tahunnya jumlah pengguna 
media berbasis digital terus meningkat. Gelombang Electronic atau Digital 
telah merubah cara hidup kita, sehingga serta merta menuntut  perubahan 
pada kebiasaan keseharian kita. Pesona E-Magazine adalah salah satu 
karya Biro Hukum & Komunikasi Publik yang merupakan upaya adaptasi 
dari perubahan tersebut. Pesona E-Magazine kali  ini juga mengangkat 
semangat kreatifitas muda, mengingat pengguna aktif perangkat digital 
ini didominasi usia kisaran 29  sampai dengan 35 tahun. Edisi perdana 
(Januari – Maret 2016) majalah triwulanan ini mengangkat tema travel in 
love, isu bulan kasih sayang  akan menjadi angle  peliputan dan rubrikasi 
yang dikemas dengan semangat pemerintah dalam membangun 
pariwisata Indonesia. 
 Pesona E-Magazine menyuguhkan  kebutuhan informasi mengenai  
Tourism, Life style dan Celebrity. Tidak diragukan lagi, bahwa potensi 
pariwisata Indonesia telah menjadi surga wisata bagi para tokoh dan artis 
dunia. Pariwisata juga telah menjadi gaya hidup masyarakat urban 
Indonesia. Testimoni terakhir David Bowie untuk melarung abu jenazahnya 
di Indonesia menjadi menarik untuk ditelusuri oleh tim Pesona E-magazine. 
Selain itu, sejumlah liputan mengenai selebriti berdasar harapan bahwa 
mereka  dapat menjadi endorser bagi pengembangan promosi pariwisata 
Indonesia. 
 Mengingat target utama pembaca Pesona E-Magazine ini adalah 
internal Kementerian Pariwisata, maka sajian liputan khusus untuk 
mengenal lebih dekat para penasihat menteri juga akan terus dihadirkan di 
dalam setiap edisinya. Begitu pula halnya pemikiran-pemikiran Bapak 
Menteri yang akan menjadi kebijakan pengembangan Pariwisata Indonesia 
akan selalu hadir di setiap edisinya. Radar tim Pesona E-Magazine juga 
selalu bersama Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Dr. Arief Yahya. Sehingga 
foto album agenda aktivitas Menteri akan menutup setiap edisi Pesona 
E-Magazine. 
 Kesempurnaan akan menjadi buah dari setiap langkah kerja keras tim 
Pesona E-Magazine, Biro Hukum & Komunikasi Publik, untuk itu masukan, 
perbaikan dan pengembangan akan terus menjadi penyemangat terbitnya 
edisi-edisi Pesona E-magazine di tahun-tahun selanjutnya. Selamat 
membaca. 

Salam Pesona Indonesia...

Kepal Biro Hukum & Komunikasi Publik

Salam Redaksi
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Ya hobi 
utama saya 
kerja. Jadi 
memang 
agak-agak 
workaholic



PESONA Edisi Januari-Maret 2016 6

SPOKEN MIND<

Tentang Wisata dan Keluarga
Pria bule satu ini sudah 23 tahun malang melintang di dunia marketing Indonesia. 
Namanya lebih sering muncul di industri telekomunikasi walau sempat juga berke-
cimpung di industri penerbangan. Erik Meijer, yang kini memangku jabatan 
sebagai Presiden Direktur TelkomTelstra diberi kepercayaan oleh Menteri Pariwisata 
Arif Yahya menjadi Honorary Advisor untuk Kementerian Pariwisata Indonesia.

Di suatu kesempatan santai, tim kami bisa ngobrol bareng Erik Meijer yang juga 
suami dari Maudy Koesnaedy, membahas tentang pariwisata Indonesia dan sepu-
tar kehidupan pribadinya.



Pak AY sering mengatakan bahwa orang 
yang pintar itu adalah orang yang mampu 
memanfaatkan orang lebih pintar untuk 
mencapai tujuannya, menurut Bapak 
bagaimana?

Menurut saya bagus karena kita memang butuh 
orang-orang yang kompeten di bidangnya 
masing-masing. Bukannya lebih pinter, tapi kan 
karena waktu Pak AY terbatas jadi butuh tim 
untuk mengeksekusi semua programnya. Apalagi 
saya bule, bule ngomong ke bule kan lebih gam-
pang. Jadi saya bisa lebih gampang mempro-
mosikan pariwisata Indonesia di dunia internasi-
onal.

Sudah hampir 1 tahun Bapak menjadi honor-
ary advisor, apa kendala yang Bapak temu-
kan?

Lebih banyak ke birokrasi. Kementerian ini ingin 
bergerak cepat, tapi birokrasi terlalu ribet. Nah, 
inilah yang coba ditransformasikan oleh Pak Men-
teri agar semua urusan lebih cepat.

Apa budaya Indonesia yang paling menarik 
menurut Bapak?

Satu yang menonjol adalah budaya gotong 
royong, karena itu melibatkan orang banyak dan 
dengan cara yang soft, memastikan semua orang 
bekerja untuk tujuan yang sama. Di sini banyak 
ada diskusi dan melibatkan berbagai lapisan, 
beda dengan negara lain, berdasarkan perintah 
saja.

Kementerian ini 
ingin bergerak 

cepat, tapi birokrasi 
terlalu ribet. Nah 
inilah yang coba, 
ditransformasikan 
oleh Pak Menteri 

agar semua urusan 
lebih cepat.
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Bapak kan sering jalan-jalan dan sudah 23 
tahun di sini, nah dalam memberi advice ke 
Pak Menteri dan memasarkan tentang 
produk yang sudah ada, cara cepatnya 
gimana?

Hal yang saya sarankan adalah tentang pemba-
ngunan infrastruktur. Destinasi wisata di Indone-
sia banyak sekali, tapi kalo infrastruktur tidak 
mendukung celaka juga. 

Bapak optimis bisa memasarkan pariwisata 
Indonesia di kondisi  sekarang ini?

Sangat optimis, dengan kondisi sekarang saja 10 
juta wisman datang ke Indonesia. Bereskan itu  
semua,  bisa lebih banyak lagi.  

Ibu (Maudy) paling suka diajak kemana?

Dia diajak kemana aja mau hehe. Tergantung 
tujuan, kalo mau keindahan alam kita selalu coba 
tempat baru, ke Belitung, kita juga pernah ke 
Labuan Bajo. Kalo tujuannya shopping  ke Jakar-
ta. Kalo pulang kampung ke Jawa Barat.

Bapak kan sudah lama mengenal Bapak Arif 
Yahya. Nah, coba bapak deskripsikan beliau 
dalam 5 kata.

Bapak Arif Yahya itu pintar, peduli, pemasar, 
pendidik dan pemberani.

Terakhir, kita berandai-andai. Jika Bapak 
seusia saya dan menjadi PNS, apa yang akan 
Bapak lakukan?

Pertama belajar,  karena saya lihat momentum 
kebetulan, karena Bapak  AY dari background 
CEO jadi gampang sebagai leader. Walaupun saya 
advisor, saya  sering juga belajar banyak dari 
beliau setiap minggu kalau rapat pimpinan.

Kedua pikirkan tujuannya apa,  lalu buat prioritas.

Ketiga  adalah kerja sama.

Terima kasih Pak Erik untuk waktu dan 
kesempatan yang diberikan. Selamat 
bergabung di keluarga besar Kementerian 
Pariwisata RI.

ERIK MEIJER
Honorary Advisor Kemeterian Pariwisata
Republik Indonesia
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Salah satu diva Indonesia Rossa, didaulat oleh 
Kementerian Pariwisata sebagai penyanyi jingle 
Wonderful Indonesia. Ia mengaku bangga mendapat 
kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam mem-
promosikan pariwisata Indonesia. Wanita yang akrab 
dipanggil Ocha ini berharap dengan dirinya mem-
bawakan lagu Wonderful Indonesia, makin banyak 
wisatawan yang datang dan menikmati kebudayaan 
di Indonesia. 

Mempromosikan Wonderful Indonesia sebagai 
branding Pariwisata Indonesia adalah kewajiban 
seluruh warga Indonesia, termasuk Rossa. Wanita 
dengan nama lengkap Sri Rossa Roslaina Handayani 
ini menganggap dirinya juga mempunyai peran 
penting dalam mempromosikan Wonderful Indone-
sia. Saat tour ke luar negeri, Rossa selalu berusaha 
menumbuhkan image yang baik dimata masyarakat 
negara lain sehingga Indonesia dikenal baik dengan 
keramahan masyarakatnya. “Kalau misalnya saya 
bisa memberikan image yang baik maka saya juga 
bisa membuat image yang baik tentang Indonesia 
kalo Indonesia itu negara yang ramah seperti 
lagunya . Kayaknya memang ya negeri yang ramah, 
warm, dan negeri yang kalau orang datang pasti 
bahagia”, ungkap Rossa.

ROSSA
dalam Mempromosikan 

Sumber: Rossa Management 
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WONDERLUST <



Jogja, Bali, Lombok, Bandung, dan Jakarta jadi 
destinasi  wisata favorit Rosa. Suatu saat Rossa 
berlibur bersama keluarganya ke Magelang, dia 
bercerita tentang pengalamannya datang ke 
sebuah restoran yang namanya Pelataran. 
Menurutnya itu adalah salah satu aset Indonesia. 
Meskipun dikelola oleh pihak swasta, tetapi 
tempat tersebut mempunyai standar Internasi-
onal. Banyak Public Figure dan orang terkenal 
yang datang kesana seperti David Beckham. Saat 
dia mencoba spa viewnya langsung mengarah ke 
Borobudur yang sangat indah dan langsung 
terlihat dari jendela. Itulah sebabnya dia sangat 
menyukai tempat ini.

Dalam pariwisata baginya korelasi yang baik 
antara departemen di daerah dengan Kementeri-
an pusat harus selaras agar dapat membangun 
infrastruktur yang baik. Saat sedang traveling 
atau liburan, Rossa suka mendengarkan lagu dari 
rekan seprofesinya seperti Afgan, Raisa, Yura, dan 
Tulus dalam menemani perjalananya. “Aduh, if I 
would say sekarang aku kaya suka lagu yang ada 
di playlist lagunya raisa, lagunya afgan, lagunya 
Yura, banyak sih tulus. Kita tuh harus bangga 
banyak banget penyanyi yang hebat- hebat di 
Indonesia” kata Rossa.

Rossa mengganggap musik adalah Jiwanya. 
Baginya berkesenian bukan sekedar popularitas, 
tetapi bagaimana menyalurkan diri kita pada 
musik dan membuat musik yang berkualitas, 
itulah arti seorang seniman.

Menanggapi target Kementerian Pariwisata 
tentang 20 juta wisman di tahun 2019, Rossa 
sangat optimis. Banyaknya penghargaan 
pariwisata yang diterima Indonesia di ajang Inter-
nasional merupakan suatu pencapaian yang 
besar. Cita-cita disertai usaha keras akan mem-
buat tujuan menjadi mungkin menurutnya.

Dalam mempromosikan Wonderful Indonesia 
lewat musik menurutnya kita harus bisa mencon-
toh Korea. Tidak hanya pihak swasta, pemerintah 
juga mendukung musik di Korea hingga bisa 
mendunia seperti sekarang. Melalui musik 
mereka sekaligus mempromosikan pariwisata dan 
budaya mereka. Hal itulah yang membuat rasa 
ingin tahu masyarakat mancanegara tentang 
seperti apa itu Korea dan akhirnya datang, entah 
itu untuk melihat Idola mereka, pariwisata, atau 
kebudayaan di sana. Menurut Rossa yang 
mendunia bukan hanya musiknya, tetapi Korea 
juga menjajah dunia elektronik seperti halnya LG. 
Sama dengan India yang sampai akhirnya diakui 
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di Hollywood. Menurut Rossa potensi seniman di 
Indonesia juga sangat luar biasa. Hanya saja 
butuh perantara yang dapat mengantarkan 
mereka agar targetnya tepat sasaran.

Rossa sangat menyukai wisata gunung, “Aku sih 
lebih suka gunung. Tapi kan aku tuh orangnya 
agak bosenan jadi aku seneng kalau misalkan ke 
tempat yang all in one, kaya di Jogja aku bisa 
dapet semuanya, ada gunung dan sunset-nya 
juga. Di gunung merapi pake jeep, jadi itu seru”, 
ungkapnya. Liburan adalah waktunya bersama 
keluarga bagi Rossa. Hal itu benar-benar mem-
buatnya relax dan refresh kembali dari segala 
kepenatan. Pembersih wajah, kartu kredit, pass-
port, handphone serta tour guide adalah hal yang 
penting selama melakukan liburan baginya. Rossa 
bangga menjadi orang Indonesia.

Aku sih lebih suka 
gunung. Tapi kan 
aku tuh orangnya 
agak bosenan jadi 
aku seneng kalau 

misalkan ke tempat 
yang all in one.

Sumber: www.wikifeet.com
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TRAVEL ADDICT<





BERBUNGA-BUNGA
DI TAMAN BUNGA

NUSANTARA 
Penat dengan hingar bingar ibukota? Mungkin 

saatnya kamu mencari suasana baru dengan pergi 

ke alam terbuka. Nah, buat kamu yang sedang 

mencari wisata alam, di edisi kali ini kita akan 

membahas tentang Taman Bunga Nusantara.
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GET AWAY <
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Taman Bunga Nusantara adalah sebuah taman 
bunga seluas 23 hektar yang terletak dekat 
Gunung Gede Pangrango dan Kebun Teh Bogor 
dengan jarak tempuh sekitar 2 jam perjalanan dari 
Jakarta. Di taman ini disimpan berbagai tipe bunga 
dan tanaman, dalam hal ini terutama budidaya 
anggrek. Diperkirakan ada sekitar 2000 jenis 
anggrek yang dibudidayakan di tempat ini.

Di tempat ini terdapat juga fasilitas hiburan untuk 
anak-anak berupa minicar, restoran dan juga 
permainan ketangkasan.

Taman Bunga Nusantara yang diresmikan oleh Tien 
Soeharto pada 10 September 1995, berlokasi di 
Puncak. Jl. Mariwati KM 7, Desa Kawungluwuk, 
Kecamatan Sukaresmi, Cipanas, Cianjur, Jawa 
Barat menyajikan berbagai jenis bunga, baik 



bunga lokal maupun yang berasal dari luar negeri.

Harga tiket untuk masuk ke Taman Bunga Nusan-
tara sebesar Rp 15.000,- per orang sedangkan biaya 
tiket parkir hanya Rp 2.000,- untuk sepeda motor 
dan Rp 5.000,- untuk mobil. Kamu dapat melihat 
sebuah taman yang sangat luas sejauh mata 
memandang. Di depan pintu masuk, kamu bisa 
mengabadikan suasana dengan berfoto bersama 
teman atau keluarga patung burung merak. Burung 
merak ini sangat unik karena disusun dari berbagai 
tanaman dan bunga. Selain burung merak, ada juga 

Taman Labirin

Hal unik lainnya adalah Taman Labirin. Sebuah taman yang berdinding tanaman menyerupai tembok pem-
batas setinggi manusia dan membentuk lorong-lorong di mana tujuan akhir kamu memasuki labirin ini 
adalah mencapai daerah yang terdapat di tengah labirin ini. Namun, bila kamu tidak ingin tersesat, kamu 
bisa berkomunikasi dengan temanmu yang menaiki sebuah menara pengawas yang berjarak kira-kira 20 
meter dari pintu masuk labirin.

yang disusun menyerupai kelinci dan binatang 
lainnya.

Bila kamu lupa dengan waktu kedatangan kamu, 
jangan khawatir dulu, karena terdapat jam raksa-
sa yang selalu berputar. Jam ini terbuat dari taman 
dan berputar seperti jam pada umumnya. Namun, 
kamu harus berada pada ketinggian tertentu 
untuk bisa melihat jam raksasa ini, karena posisi 
jam ini mendatar. Unik bukan?
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Taman Paris, Jepang & Bali

Selain Taman Labirin yang unik, di Taman Bungan Nusantara juga terdapat Taman Paris, Taman Jepang dan 
Taman Bali. Tanaman dan bunga pada taman ini merupakan ciri khas dari daerah-daerah tersebut. Begitu 
juga dengan dekorasi taman yang telah disesuaikan, sehingga kamu dapat merasakan suasana daerah 
masing-masing.

Fasilitas Lainnya

Fasilitas lainnya adalah danau angsa, amphitheater, kereta datto dan mobil wira-wiri bila kamu ingin berkeli 
ling taman tanpa perlu berjalan kaki, yang dilengkapi dengan rekaman suara pemandu yang menjelaskan 
tentang tempat ini. Di dekat pintu keluar, Kamu akan melihat rumah kaca dengan luas 2.200 m2 dengan 
lebih dari 3000 panel kaca yang menyimpan beraneka macam tanaman. Sebelum pulang, jangan lupa untuk 
membeli souvenir di toko souvenir, ataupun membeli koleksi tanaman hias di bursa bunga dan tanaman 
hias. Maka, perlu dipikirkan apakah Taman Bunga Nusantara akan menjadi tempat wisata kamu berikutnya 
untuk mengisi waktu liburan.
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CEO Angkasa Pura Retail 

@tegesps

Communications Expert/ 
Mother of 2/diver

Ingin membuat project yang 
mampu memperkenalkan 

destinasi wisata di Indonesia  
untuk turis dalam negeri.
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CREATIVEPRENEUR<

Interviewer: Kharisma Citra • Penulis: Ondoria Simatupang • Editor: Tetra Tianiafi
Foto: Narasumber

Berselancar ialah hal yang paling ia gemari untuk 
menikmati liburan dengan keluarga. Sebisa mungkin 
mencari waktu either untuk surfing atau diving, 
tetapi tentu saja disesuaikan dengan keadaan dan 
kondisi badan.  
Sebagai seorang professional yang sudah 
menekuni dunia Public Relations sejak masih 
duduk di bangku SMA, Teges sangatlah pantas 
menjadi sosok yang diangkat di segmen Creative-
preneur. Ibu dari Azura dan Rosa ini telah meman-
tapkan diri berada di jalur komunikasi.
    
Driven by Pasion 
“Apa yang saya lakukan sekarang adalah gabun-
gan pengalaman, kebiasaan dan passion” begitu 
penuturan Teges ketika ditanya apakah saat ini 
sedang berada di dunia sesuai passionnya. Saat ini 
Teges dipercaya menjadi orang nomor satu di PT. 
Angkasa Pura I Airports. Teges yang saat ini beker-
ja di Angkasa Pura Retail, anak perusahaan angka-
sa pura Airports. Menurut Teges dia sangatlah 
beruntung karena bandara – bandara tempat dia 
bekerja semuanya berada di Indonesia bagian 
Timur, sehingga dia sering sekali dapat kesempa-
tan untuk extend cuti pada saat berada di kota 
dan pantai – pantai terindah di Indonesia.
 

Teges Prita Soraya

Indonesia itu
by default “INDAH”
Wanita aktif berwajah elok pribumi ini adalah seorang pecinta olahraga dan 
keindahan bawah laut. Olahraga favorit ibu dua anak ini adalah windsurf, surf-
ing dan diving. Wisata bahari baginya dapat didefinisikan menjadi apapun 
bentuk liburan yang berdekatan dengan laut, pantai dan pulau. 

Teges juga mengungkapkan keinginannya untuk 
membuat project yang mampu memperkenalkan 
destinasi wisata di Indonesia  untuk turis dalam 
negeri, karena pangsa pasar yang cukup potensial 
dan besar dari segi jumlah. “Indonesia itu by 
default “INDAH”, sehingga kemanapun kita pergi 
pasti alamnya mempesona, tinggal infrastruturnya 
yang perlu dibereskan, supaya lebih mudah untuk 
orang Indonesia sendiri untuk mengunjungi desti-
nasi indah di seluruh tanah air. 

Bromo dan Cita – Cita yang Belum Kesam-
paian
Awalnya saat ditanyakan tentang destinasi yang 
sangat berkesan bagi Teges, dia menyebutkan 
lebih dari sepuluh tempat yang memiliki cerita 
menarik. Beberapa diantaranya tentu saja yang 
memiliki diving site yaitu Raja Ampat, Wakatobi, 
Derawan, Maratua, Bira dan Lombok. Namun cita 
– cita yang belum kesampaian ialah mengunjungi 
Bromo. Tahun ini Kementerian Pariwisata mene-
tapkan Bromo menjadi salah satu dari 10 destinasi 
unggulan. “Indonesia is such a diverse country – 
have a minimum 2 weeks holiday” tambahnya 
mengakhiri pertanyaan dari redaksi E-magazine 
Kementerian Pariwisata.
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Berbekal ketekunan yang selalu 
diajarkan oleh sang Ibu, Arief Yahya 
berhasil lulus sebagai sarjana Teknik 
Elektro Institut Teknologi Bandung di 
tahun 1986 dengan nilai yang 
memuaskan. Selepas lulus. Arief 
Yahya ditunjuk menjadi CEO PT 
Telekomunikasi Indonesia periode 
2012 – 2017. Kepiawaan Arief Yahya 
dalam memimpin Telkom memang 
tidak diragukan lagi. Baru 1,5 tahun 
memimpin, ia berhasil membawa 
harga saham meningkat lebih dari 
50%. Selain itu, ia terus menambah 
koleksi penghargaannya. Arief terpi-
lih sebagai penerima Economic Chal-
lenge Award 2012 kategori Industri 
Telekomunikasi, penerima Anugerah 
Business Review 2012 dari majalah 
Business Review. The Best CEO pada 
Anugerah BUMN 2012; The Best 

IT IS SAID<

Lead by Head, Manage by Heart

Arief Yahya dibesarkan dalam keluarga sederhana dengan ayah
H. Said Suhadi yang berprofesi sebagai pedagang dan ibu Hj Siti 

Badriya yang aktif dalam organisasi keagamaan. Arief mengambil 
teladan dari kedua orang tuanya, terutama dari sang ibu. Dimasa-
masa sulit, ibunya selalu menunjukkan perjuangan tanpa henti dan 

ketekunan kepada anak-anaknya.

CEO Commitment on Human Capital 
– FHCI 2013; The Best CEO Finance 
Asia Award 2013; serta membawa 
Telkom sebagai Best of The Best 
Service Provider of The Year pada 
Frost & Sullivan ICT Asia Pacific 
Award 2013; The Best BUMN on 
Marketing pada BUMN Marketing 
Award 2013; penghargaan tertinggi 
pada ajang BUMN Innovation Award 
2013; dan The Best Managed Com-
pany dari Finance Asia Award 2013. 
Sampai akhirnya Arief Yahya 
diamanatkan menjadi Menteri 
Pariwisata periode 2014-2019.

Peraih Anugerah Marketer of The 
Year 2013 ini, sudah tidak diragukan 
lagi kepiawaiannya dalam bidang 
marketing. Ia merupakan sosok yang 
selalu antusias, positive thinking, 
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berkeyakinan tinggi, serta memiliki tujuan 
yang jelas sesuai target. Karena itulah Presiden 
RI Jokowi memintanya untuk bisa mendatang-
kan 20 juta wisatawan mancanegara pada 
2019 mendatang. Dengan penuh kesiapan 
dan keyakinan Arief Yahya menerima amanah 
yang cukup berat tersebut. Bagaimana tidak, 
agar dapat mencapai target 20 juta wisman, 
berarti Kemenpar harus mampu menaikkan 
kunjungan wisman hingga 2 kali lipat mengingat 
di tahun 2014 kunjungan wisman baru men-
capai angka 9.4 juta.

“Success without plan is luck. Success with 
plan is achievement!” slogannya ini sangat 
tepat untuk mewakili gebrakannya sebagai 
Menteri Pariwisata dengan berbagai konsep 
dan strategi yang matang.  Berbagai macam 
strategi dan terobosan yang telah dilakukan 
pun menghasilkan sederetan kemajuan perfor-
ma kepariwisataan Indonesia. Jika mengacu 
pada standar global seperti Travel & Tourism 

Competitiveness Index (TTCI) yang biasa digu-
nakan di world economic forum, Indonesia kini 
memiliki sejumlah keunggulan antara lain di 
pilar price competitiveness, prioritization of 
travel and tourism, dan pilar natural resources. 
Kemudian Keputusan Presiden Jokowi yang 
menetapkan pariwisata sebagai sektor anda-
lan (leading sector) tentu saja merupakan 
kabar gembira juga bagi industri kepariwisata-
an nasional. 

Pencapaian lain yang tak kalah strategis adalah 
penerapan strategi fokus pasar, fokus destinasi 
dan pemberitaan media melalui sejumlah 
konsep branding. Kemudian prestasi lainnya, 
rating Promosi Wonderful Indonesia dan 
Pesona Indonesia pada event Konferensi 
Asia-Afrika, dari yang tidak masuk kategori 
menjadi rangking 47. Lalu suksesnya dua film 
pendek promosi pariwisata Indonesia produksi 
Kementerian Pariwisata RI juga mendukung 
kemajuan wisata karena menjadi juara dalam 

Indonesia kini 
memiliki sejumlah 
keunggulan antara 
lain di pilar price 
competitiveness, 
prioritization of 

travel and tourism, 
dan pilar natural 

resources. 
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Arief Yahya memiliki strategi 
manajerial pamungkas yang 

mengantar seorang pemimpin 
menuju kesuksesannya yaitu 
Great Spirit Grand Strategy, 

dengan melakukan 
penyeimbangan antara spirit

dan strategy.

International Tourism Film Festival ke 11 yang 
bertajuk “On the East Coast” di Bulgaria untuk 
kategori History and Culture serta Sport and 
Adventure. 

Pencapaian lainnya di pilar international open-
ness, Indonesia mendapatkan penilaian yang 
sangat bagus. Rangkingnya meningkat dari 
ranking 114 naik menjadi 55. Arief Yahya juga 
mampu melakukan koordinasi lintas lembaga 
sehingga kebijakan bebas visa kunjungan bisa 
ditingkatkan dari 15 negara menjadi 45 
negara. 

Sederet prestasi dan pencapaian yang telah 
diraih Arief Yahya selama menjabat sebagai 
Menteri Pariwisata tidak lepas dari kemam-
puannya dalam manajerial. Arief Yahya memi-
liki strategi manajerial pamungkas yang 
mengantar seorang pemimpin menuju kesuk-
sesannya yaitu Great Spirit Grand Strategy, 
dengan melakukan penyeimbangan antara 
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spirit dan strategy. Konsep Great Spirit Grand 
Strategy tersebut terdiri dari tiga pilar 
penopang sukses yang berkesinambungan 
yakni, filosofi perusahaan, seni kepemimpinan, 
dan budaya perusahaan. Keseimbangan terse-
but dapat terwujud dari para pemimpin yang 
memiliki kemampuan olah ruh, olah rasa, olah 
rasio, olah raga (4R), dan olah karsa yang solid 
dan seimbang.
 
Pria yang telah mengkoleksi lebih dari 30 
penghargaan nasional ini, terus semangat dan 
tanpa lelah menularkan Great Spirit Grand 
Strategy di seluruh penjuru Kementerian 
Pariwisata. Hal tersebut ia lakukan agar 
Kemenpar dapat mencapai target utama pem-
bangunan pariwisata. Pertama, kontribusi 
pariwisata terhadap Pendapatan Domestik 
Bruto (PDB) meningkat dari 9 persen pada 
2014 menjadi 15 persen pada 2019. Kedua, 
devisa meningkat dari Rp 140 triliun pada 
2014 menjadi Rp 280 triliun pada 2019. 
Ketiga, kontribusi terhadap kesempatan kerja 

meningkat dari 11 juta pada 2014 menjadi 13 
juta pada 2019. Keempat, indeks daya saing 
pariwisata meningkat dari peringkat 70 pada 
2014 menjadi 30 pada 2019. Kelima, jumlah 
kedatangan wisatawan mancanegara mening-
kat dari 9,4 juta pada 2014 menjadi 20 juta 
pada 2019. Keenam, jumlah perjalanan wisa-
tawan nusantara meningkat dari 250 juta 
pada 2014 menjadi 275 juta pada 2019.

Target dan strategi telah ditetapkan, perbaikan 
birokrasi terus digalakan dan pengembangan 
SDM akan berjalan berkelanjutan. Berbagai 
rintangan dan tantangan telah menanti, 
namun Arief Yahya berteguh hati dan siap 
menghadapi. Semangat itu tercermin dalam 
sebuah tekadnya, “Misi terbesar saya memimpin 
adalah membentuk sebuah institusi yang berk-
arakter dan memiliki daya saing global, 
berprinsip pada Lead people by Heart & 
Manage business by Head dengan menjadikan 
The  Corporate Culture sebagai pilar pemben-
tuk karakter”. 

Penulis: Apriyanti

“Misi terbesar saya 
memimpin adalah 

membentuk sebuah institusi 
yang berkarakter dan 

memiliki daya saing global.”
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TRAVEL TIPS <

Traveling Romantis
Bersama Pasangan

Buat kamu yang sudah berpasangan, pastinya menyenangkan berwisata 
ke berbagai tempat bersama pasangan. Kamu bisa mempererat hubun-

gan kasih sayang berdua. Namun terkadang, berwisata berdua pasangan 
malah membawa ‘bencana’ kecil dalam hubunganmu.

Bagian menyenangkan dari pergi bersama 
pasangan adalah memiliki teman yang bisa 
diajak berbagi segala hal, keunikan kota, 
makanan khas lokal, dan juga kebingungan 
dan kepanikan ketika sampai di tempat baru 
yang sama sekali berbeda. Namun, hal ini juga 
menuntut adanya kompromi yang ekstra, terha-
dap pasangan masing-masing. Apabila tidak 
ada kompromi, pertengkaran pun tak dapat 
terelakkan dan dapat merusak suasana 
liburanmu.

Untuk menghindari hal tersebut, berikut 
beberapa tips berwisata bersama pasangan:

Tentukan Jenis Liburan Yang Kalian 
Berdua Inginkan
Setiap orang pasti memiliki ketertarikan yang 
berbeda. Misalnya pasanganmu menyukai 
wisata petualangan yang memacu adrenalin, 
sedangkan kamu lebih menyenangi plesir ke 
lokasi-lokasi budaya dan kesenian. Cari jalan 
tengah dari perbedaan ini, agar tidak ada 
pihak yang merasa dirugikan. Ingat, bukan 
hanya kamu yang ingin berlibur tapi juga 
pasanganmu.
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Rencanakan Perjalanan Sedetail-detailnya
Rencanakan liburan mulai dari hal kecil sebe-
lum berangkat, seperti hotel tempat menginap 
dan juga tempat-tempat yang akan dikunjungi 
dan aktivitas yang ingin dilakukan. Hal ini 
untuk melihat, ketertarikan masing-masing 
individu terhadap pilihan pasangannya, dan 
apabila ada keberatan, dapat diubah sebelum 
perjalanan berlangsung dan mencegah konflik 
nantinya.

Komunikasi
Adanya perbedaan saat sedang berlibur pasti 
akan terjadi. dan perbedaan cenderung men-
dorong ke pertengkaran. Karena itu, selalu 
komunikasikan apa yang kalian inginkan. 
Berdiam diri karena merasa ‘tidak enak’ 
dengan pasangan tidak akan menyelesaikan 
masalah.

Berjalan Sendiri
Berwisata berdua pasangan bukan berarti 
kamu harus selalu bersama pasangan sepan-
jang liburan. Selama satu hari, cobalah 
berjalan masing-masing ke arah yang berbeda. 
Setelah hari berakhir Kamu berdua dapat men-
ceritakan pengalaman masing-masing di kala 
berjalan sendirian.

Buat Kejutan
Rencana perjalanan memang sudah disusun 
sejak awal, namun buatlah kejutan untuk 
pasanganmu yang tidak tertulis dalam rencana 
perjalanan. Kejutan ini bisa apa saja, seperti 
misalnya makan malam romantis di tempat 
yang memiliki perkampungan indah. Tapi 
catat, kamu harus yakin terlebih dahulu bahwa 
‘kejutan’ itu memang disukai dan diharapkan 
pasanganmu. Jangan sampai ‘kejutan’ itu 
hanya membuat pasanganmu benar-benar 
terkejut, namun tak menyisakan kesan dan 
kenangan, malah berbuah keributan.

Upayakan menghindari konflik dan apabila 
konflik terjadi, bersabar dan ingatlah bahwa 
kamu tidak ingin merusak liburan yang telah 
direncanakan berdua bukan?

Selalu komunikasikan apa yang kalian 
inginkan. Berdiam diri karena merasa 
‘tidak enak’ dengan pasangan tidak 

akan menyelesaikan masalah.



LUXURY ESCAPE<

Tandjung Sari 
Magnet Eksotis
di Pulau yang Penuh Magis
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Selama burung masih suka bermain, menari dan 
bergaya di atas pohon, bunga-bunga , berkeliaran 
dan bertebangan di hotel ini, maka menandakan 

bahwa hotel ini telah dikelola dengan baik dan kalau 
sudah tidak ada suara kicauan burung, artinya hotel 

ini sudah tak layak untuk berpenghuni

Begitulah awal percakapan kami bersama Bapak Avi, General 
Manager Tandjung Sari Resort. 

Tandjung Sari merupakan hotel yang didirikan pada tahun 1962 
oleh Bapak Wija Wawo-Runtu, seorang Manado berdarah 
keturunan Belanda. Konsep arsitektur hotel ini merupakan 
buah karya seniman lokal Bali, yang memperoleh pengetahuan 
seninya secara autodidak namun kaya pengalaman.
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Dalam sebuah buku Tandjung Sari, A 
Magical Door to Bali disebutkan bahwa 
Hotel ini merupakan sebuah karya Archi-
tecture, A hand-made Hotel. Karya seni-
man lokal yang memiliki pengetahuan 
dari pengalaman mereka langsung 
sebagai masyarakat Bali. 



Diawal berdirinya, Wija Wawo-Runtu 
yang berdarah campuran Belanda dan 
Manado yang beristrikan seorang perem-
puan Inggris bernama Jasmine, tidak 
bertujuan membuat bangunan ini sebagai 
Hotel. Tempat ini hanya diperuntukannya 
sekedar untuk melepas lelah dari penat 
saat berburu barang antik.
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Namun, lambat laun, kerabat Wija yang 
dibawa dalam perjalanannya ke Bali selalu 
memperoleh cerita dan kesan tak terlupa-
kan selama berada di tempat ini. Dengan 
bingkai langsung menghadap Sanur, 
seolah tempat ini menjadi magnet untuk 
selalu kembali. Menjadi tempat singgah 
kerabat dan sahabatnya.

Suara burung, aroma pantai, semilir angin 
menyebarkan wewangian bunga,pohon 
dan rerumputan yang tumbuh subur 
menjadi ciri khas dari hotel Ini. Suasana 
khas Indonesia dan Bali khususnya sangat 
kental terasa. 
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Tanjung Sari Resort terletak di jalan danau 
tamblingan 41 Sanur, Denpasar 80228, 
Denpasar, Bali. Hotel ini mencatat sejum-
lah tamu-tamu ternama seperti Queen 
Ingrid (of Denmark), Mick Jagger, Ringgo 
Starr, Lindsay Wagner, Yoko Ono, Phil 
Collins, Calvin Kleins, Bo Derek, Lee reten-
our, Robert De Niro, Edward Norton, 
David Lain (Street Magician), Sigourney 
Weaver, Anie Lenox dan Dewi Soekarno. 

Catatan terakhir tamu yang pernah berli-
bur dihotel ini adalah David Bowie. 
Bahkan David Bowie yang terkenal sangat 
erat dengan Indonesia, mencatut tentang 
keindahan Indoneisa di lagunya yang 
berjudul “Amlapura (1991)”. Konon 
kabarnya ia terinspirasi menciptakan lagu 
ini saat mengisi liburannya di hotel 
Tandjung Sari. 

Sumber: Dokumentasi pribadi dan tandjungsarihotel.com



TUNE IN <
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INDONESIA TREASURE<INDONESIA TREASURE<

Bosan dengan Bali? Mungkin kamu bisa menyebrang untuk merasakan 
keindahan ke pulau Lombok. Lombok adalah pulau yang berlokasi di timur 
pulau Bali. Keindahan alam serta tempat wisata di Lombok yang eksotis 
menawarkan karakter wisata yang unik dan berkesan. Wisata Lombok adalah 
salah satu destinasi wisata Indonesia yang terkenal. Reputasinya telah dikenal 
oleh dunia internasional, maka tidak salah jika Kementrian Pariwisata mene-
tapkan Lombok sebagai salah 1 dari 10 destinasi wisata yang direkomen-
dasikan di Indonesia.

http://magicalholiday.net/wp-content/uploads/2016/01/lombok-rinjani-peak3-1024x656.jpg



Gunung Rinjani adalah ikon wisata sekaligus 
tempat wisata di Lombok yang paling terke-
nal. Dengan ketinggian lebih dari 3,700 
meter, Gunung Rinjani adalah gunung berapi 
tertinggi kedua di Indonesia. Bagi penganut 
agama Hindu, Gunung Rinjani mempunyai 
nilai spiritual tersendiri karena dianggap mer-
upakan tempat tinggal dari pada dewa.

Wisata favorit di Gunung Rinjani adalah 
pendakian. Gunung Rinjani dianggap 
sebagai gunung dengan perkampungan 
terindah di Asia, sehingga banyak orang 
yang mendaki gunung ini untuk dapat 
menikmati perkampungan yang tiada 
duanya. Untuk dapat mencapai puncak 
Gunung Rinjani, kamu akan membutuhkan 
waktu beberapa hari, oleh karena itu 
persiapkanlah dengan matang segala kebu-
tuhanmu.

Gunung Rinjani1

Pura Batu Bolong2

Pura Batu Bolong terletak di daerah Senggigi, Lombok. Pura Batu Bolong 
berada di atas sebuah batu karang berwarna hitam yang menjorok ke arah 
laut. Di bagian tengah batu karang ini terdapat sebuah lubang, sehingga 
pura ini dinamakan Pura Batu Bolong. Seperti pura-pura pada umumnya di 
Bali, untuk dapat memasuki Pura Batu Bolong, kamu harus menggunakan 
kain berwarna kuning di pinggang. Pura Batu Bolong mempunyai latar 
belakang pemkamungan Gunung Agung dan Selat Lombok, sehingga 
sangat indah sekali untuk berfoto-foto, terutama pada saat sunset time.

PESONA Edisi Januari-Maret 2016 52

Apa saja destinasi wisata di pulau Lombok
yang recommended buat kamu. Ini dia!
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Pantai Senggigi adalah salah satu tempat 
wisata di Lombok yang paling ramai dikun-
jungi wisatawan. Berlokasi di bagian barat 
Pulau Lombok, Pantai Senggigi mempunyai 
suasana yang mirip dengan Pantai Kuta di 
Bali, namun mempunyai ombak yang tenang 
sehingga sangat cocok untuk kegiatan bere-
nang dan snorkeling. Mempunyai garis 
pantai yang panjang, pantai ini akan 
memanjakan Kamu dengan keindahan pasir 
pantai dan air laut yang jernih. Karena mer-
upakan salah satu tempat wisata di Lombok 
yang paling terkenal, Pantai Senggigi mem-
punyai fasilitas penunjang wisata seperti 
restoran, hotel, bar, sarana transportasi, 
penjual pulsa, dan lain-lain yang sangat 
lengkap.

Pantai Senggigi3

Taman Narmada berlokasi di Desa Lembuak, 
sekitar 10 KM di sebelah timur kota 
Mataram. Taman seluas kurang lebih 2 
hektar ini dibangun oleh Raja Mataram 
Lombok pada tahun 1727. Dulunya, taman 
ini digunakan sebagai tempat istirahat dan 
tempat upacara, sekarang taman ini telah 
beralih fungsi menjadi sebuah tempat 
wisata. Hal unik dari Taman Narmada yaitu, 
desain taman ini merupakan replika mini dari 
Gunung Rinjani, selain itu terdapat juga 
sumber mata air dari Gunung Rinjani yang 
dipercaya dapat membuat Kamu awet muda 
bila Kamu membasuh muka dan meminum 
air tersebut.

Taman Narmada4
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Danau Segara Anak merupakan salah satu tempat wisata di Lombok yang wajib dikunjungi, terutama bagi 
para pecinta wisata alam. Berlokasi di kawah Gunung Rinjani, Danau Segara Anak sampai sekarang masih 
diyakini sebagai bagian dari laut yang terpecah ke atas sebuah pulau. Hal ini dikarenakan warna air danau 
ini yang berwarna biru, persis sama seperti warna air laut.

Biasanya apabila Kamu mengambil paket mendaki Gunung Rinjani bersama dengan biro perjalanan, Kamu 
juga akan dibawa menuju Danau Segara Anak dan bermalam di pinggir danau. Kegiatan utama di danau ini 
adalah memancing, oleh karena itu jangan lupa membawa alat pancing Kamu. Untuk dapat mencapai lokasi 
Danau Segara Anak, Kamu harus berjalan kaki selama kurang lebih 9 jam dari titik akhir jalur yang dapat 
dilalui kendaraan bermotor, melelahkan namun tidak akan mengecewakan.

Danau Segara Anak5

Hutan Monyet Pusuk merupakan bagian dari 
kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Hutan 
Monyet Pusuk terletak di puncak Gunung 
Rinjani dan merupakan habitat dari ratusan 
monyet. Dalam perjalanan di sekitar Hutan 
Monyet Pusuk, berhati-hatilah bila berkend-
ara, karena sering kali monyet-monyet ini 
bermain di tengah jalan. Hutan Monyet 
Pusuk biasanya menjadi tempat istirahat 
sekaligus tempat wisata bagi wisatawan 
yang sedang menuju Air Terjun Sendang 
Gile. Bila Kamu membawa makanan, 
monyet-monyet ini akan berusaha mengam-
bilnya dari Kamu, jangan melawan 
monyet-monyet ini karena mereka bisa saja 
marah.

Hutan Monyet Pusuk6
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Berlokasi di Lombok Utara, Air Terjun 
Sendang Gile berjarak sekitar 60 KM atau 3 
jam perjalanan dari kota Mataram. Berada di 
kawasan Desa Senaru, Air Terjun Sendang 
Gile adalah pintu masuk awal pendakian 
Gunung Rinjani. Karena memiliki sumber air 
yang sama dengan air di Taman Narmada, air 
di Air Terjun Sendang Gile juga dipercaya 
dapat membuat kamu awet muda bila Kamu 
gunakan untuk mandi atau membasuh 
muka. Untuk dapat menikmati air awet 
muda di Air Terjun Sendang Gile, Kamu 
harus menaiki sekitar 200 anak tangga 
terlebih dahulu.

Air Terjun Sindang Gile7
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Pantai Kuta tidak hanya ada di Bali, melainkan juga 
ada di Lombok. Berada di Desa Kuta, sekitar 56 
KM dari kota Mataram, Lombok, Pantai Kuta 
Lombok mempunyai pasir yang sehalus merica, 
oleh karena itu banyak penduduk setempat yang 
menyebut pantai ini sebagai pantai merica. Pantai 
Kuta Lombok adalah salah satu tempat wisata di 
Lombok yang paling indah, bahkan juga salah satu 

Pantai Sire yang ada di Lombok Utara berja-
rak kurang lebih 35 KM dari kota Mataram. 
Pantai Sire adalah tempat wisata di Lombok 
yang layak dikunjungi karena keindahan 
yang ditawarkannya. Bila cuaca sedang 
cerah, Kamu dapat melihat Gunung Rinjani 
dari pantai ini. Dengan garis pantai hampir 4 
KM, Pantai Sire menawarkan aktifitas wisata 
yang cukup beragam seperti berenang, snor-
keling, bermain kano, sampai dengan 
memancing. Bila Kamu tidak membawa 
peralatan wisata untuk kegiatan tersebut, 
tidak perlu kuatir karena di pinggir Pantai 
Sire banyak terdapat penyewaan alat-alat 
penunjang wisata.

Pantai Kuta Lombok8

Pantai Sire9

yang terindah di Indonesia karena masih jarang 
dijamah oleh gangguan manusia. Wisata utama di 
pantai ini adalah selancar karena ombaknya yang 
merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Wisata 
lain yang dapat dilakukan di Pantai Kuta Lombok di 
antaranya: memancing, menyelam, snorkeling, 
berkuda, dan lain-lain.
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Gili Trawangan adalah pulau terbesar dari 
kelompok pulau tiga gili. Gili Trawangan juga 
merupakan pulau yang paling ramai dikun-
jungi di antara 3 pulau gili yang ada. Pulau 
ini mulai terkenal sejak tahun 1980 pada 
saat sekelompok backpacker menemukan 
pulau indah ini. Di pulau ini tidak ada kenda-
raan bermotor, sehingga untuk dapat menje-
lajah pulau ini, kamu dapat menggunakan 
sepeda yang banyak disewakan di pulau ini. 
Kegiatan wisata yang paling favorit di Gili 
Trawangan adalah wisata menyelam, snor-
keling, selancar, dan yoga.

Nah itu dia rekomendasi destinasi wisata di 
pulau Lombok. Gatal ingin menginjakan kaki 
disana? Let’s travel in love in pulau Lombok!

Gili Trawangan10
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OUR RADAR <

Perbincangan menarik 
antara Menteri Arief 
Yahya dengan 
anak-anak muda wakil 
dari National 
Geographic Indonesia.

Audiensi National 
Geographic Indonesia

Pembangunan pariwisata dan pengelolaan lingkungan hidup 
laksana dua sisi mata uang, saling melengkapi dan dapat 
menjadi daya tarik dan pesona bagi wisatawan, tepat bila 
diyakini bahwa semakin lestari semakin sejahtera.

Banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai 
target tersebut. Berikut rangkaian kegiatan kemeterian 
Pariwisata Republik Indonesia

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
melalui Pariwisata

PESONA Edisi Januari-Maret 2016 58



Menteri Pariwisata 
Arief Yahya dan 
segenap perwakilan 
pemerintah Indonesia 
menerima kunjungan 
Duta Besar Mexico.

Courtesy call dengan 
Dubes Mexico

Dokumentasi
jumpa pers akhir 
tahun 2015

Bapak Menteri 
Pariwisata Arief Yahya 
dan segenap jajaran 
kementerian 
pariwisata menghadiri 
jumpa pers akhir 
tahun 2015.
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Kunjungan di Candi 
Borobudur

Bersama Presiden 
Republik Indonesia, 
Joko Widodo 
mengujungi Candi 
Borobudur serta 
berdiskusi guna 
meningkatkan angka 
kunjungan wisata ke 
Indonesia.

Duta Besar Swiss 
untuk Indonesia, 
Yvone Bauman 
mengujungi 
Kemeterian Pariwisata 
Republik Indonesia 
dan mendapatkan 
suvenir dari Bapak 
Menteri Arief yahya.

Audiensi dengan 
Dubes Swiss
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Bapak Arief Yahya dan 
segenap jajaran 
mengunjungi kawasan 
hotel sarinah pasca 
terjadinya tragedi teror 
bom.

Jumpa pers 
Kementerian 
Pariwisata Republik 
Indonesia dalam 
menyambut gerhana 
matahari total yang 
melintasi beberapa 
daerah di Indonesia.

Kunjungan ke 
hotel-hotel sekitar 
Sarinah

Press conference 
Gerhana Matahari 
Total 
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Sergey Brin memberikan 
pandangannya 
mengenai pariwisata 
dan keinginan Google 
untuk berperan serta 
dalam mempromosikan 
Indonesia.

Meningkatkan 
kerjasama antara 
Google dengan 
Kementerian Pariwisata 
Republik Indonesia yang 
diwakili langsung oleh 
co-founder-nya, Sergei 
Brin.

Press conference 
Sergey Brin,
Google co-founder 

Audiensi dengan 
Sergey Brin,
Google co-founder 
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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

Alamat Dinas Pariwisata Seluruh Indonesia

www.kemenpar.go.id

Kementerian Pariwisata
Republik Indonesia


