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Menpar Sarankan
Babel Bangun KEK
Pariwisata Bahari
Bangka Babel, Cakrawala Post
Menteri Pariwisata Arief Yahya menyarankan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung membangun kawasan
ekonomi khusus (KEK) pariwisata bahari guna meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara di daerah itu.
“Bangka Belitung tidak hanya memiliki
keindahan alam pantai, tetapi juga sebagai
poros maritim dunia,” kata Arief Yahya
saat mengunjungi calon KEK Pariwisata
Tanjung Gunung, Jumat (13/4/2018).
Menurut Arief, pembangunan KEK pariwisata bahari ini akan menarik kunjungan
wisatawan manca negara terutama dari China.
“Turis China paling suka berwisata pantai
dan laut, karena sebagian besar wilayah di
negara itu tidak memiliki laut,” katanya.
Oleh karena itu, pembangunan KEK
pariwisata bahari ini merupakan peluang yang sangat besar bagi Pemprov
Babel untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing di daerah ini.
Arief mengatakan secara umum Kepulauan Babel sebagai poros maritim dunia.
Bangka Belitung terletak pada jalur sutera
modern antarnegara-negara di dunia dengan semboyan “one Belt One Road”.
“Kami terus mendorong usulan KEK pariwisata Tanjung Gunung dan Pantai Timur Sungailiat dapat menjadi KEK pariwisata bahari
untuk kemajuan pembangunan pariwisata serta
kesjahteraan masyarakat daerah ini,” katanya.
Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan mengatakan Babel terletak di Alur
Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu Selat
Karimata dan ini dapat menjadi keunggulan
potensi pariwisata tambahan untuk kawasan
Tanjung Gunung dan Pantai Timur Sungailiat.
“Dua KEK yang diusulkan ini dapat bersinergi dengan KEK Pariwisata Tanjung
Kelayang Kabupaten Belitung yang disahkan
dua tahun lalu. Ini memperkuat visi pemerintah daerah untuk menjadikan provinsi ini
sebagai gerbang jalur destinasi wisata Indonesia dari Asia Pasifik,” katanya.( jpp/gus)

Seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) menggelar
rapat pimpinan nasional (Rapimnas ke 2) di Bali, Sabtu (4/4/2018).
Rapimnas dipercayakan kepada
ASPPI Bali sebagai tuan rumah
sekaligus sebagai perayaan acara
Dasa Warsa ASPPI
Dalam kegiatan ini Ketua
Umum Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Djohari Somad mengatakan,
hasil dari rakornas ini untuk menjadikan asosiasi lebih bermanfaat
dan menambah loyalitas anggota.
Ia berharap kedepan assoisiasi
ini lebih diperhitungkan lagi di-

Rapimnas ASPPI,
Akan Buat Travel Mart
di Luar Negeri
mata Internasional dan Nasional,
dan meningkatan kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kemenpar
Djohari mengaku esensi acara

ini juga untuk mengenang para
deklator yang berkumpul di Bali
sepuluh tahun silam. “ Kita disini
juga untuk mencari kebersamaan
dan ASPPI hadir bukan karena

bisnis namun karena kebersamaan.” tuturnya
Sementara dalam pembahasan
Rapimnnas kali ini, ASPPI tetap
menekankan kembali yang tercan-

tum dalam ad/art, yaitu meningkatkan SDM anggota juga membantu pemerintahaan dan membina
serta memajukan kepariwisatan
Nasional.”Salah satu dalam pembahasan Rapimnas kali ini, ASPPI
akan membuat Travel Mart diluar
negeri. “ terangnya
Sementara keputusan bersama atas rencana meningkatkan
eksitensi ASPPI dimata Internasioal dan Nasional, yaitu dengan
mengikuti segala kegiatan ASPPI
“Keputusan bersama ini sudah pihaknya pesankan ke setiap DPD seluruh Indonesia, ini
agar bisa menjadi acuhan dasar
ASPPI.”pungkasnya. kurniawan

ASPPI JATIM DUKUNG MTF 2018

Ikut Promosikan Wisata Domestik
Event tahunan yang terselenggara ke-19 kalinya pada 12 sampai
15 April 2018 di Grand City Convex,
Surabaya dalam Majapahit Travel
Fair 2018, diharapkan ada manfaat
optimal bagi kalangan pelaku wisata
di tahun ini.
Tak terkecuali ASPPI (Asosiasi
Pelaku Pariwisata Indonesia) yang
ikut mendukung atas suksesnya
pagelaran wisata terbesar di Indonesia ini.
Dikatakan Adib kamaly ketua
panita ASPPI Jatim dalam gelaran
Majapahit Travel Fair 2018, ikut sertanya ASPPI dalam ajang ini diharapkan bisa meningkatkan silaturahim
antar pelaku wisata dan memberi
peluang bisnis yang lebih luas
Selain itu Adip menjelaskan
di even ini ada Travel Exchange
( Travex) yang mempertemukan
sesama pekaku bisnis ( business to
business), dan ada Tourism Expo
dimana pelaku wisata bisa promosi
dengan konsumen ( B to C) dalam

satu atap di Exhibition Hall Grand
City Convex Surabaya.
“Itu mengapa kita sebagai ujung
tombak pariwisata harus ambil bagian
dan terlibat serta bisa memanfaatkan
seoptimal mungkin atas pagelaran
MTF ini.” ujar pria yang juga sebagai
Wakil ketua ASPPI Jatim ini
Dalam pameran pariwisata ber-

skala internasional ini, pria yang
juga seorang pengusaha travel umroh ini menjelaskan, anggota dan
pengurus ASPPI yang ikut terlibat
di 4 open booth ASPPI Jatim tahun
pada MTF kali ini dari berbagai kalangan pelaku wisata. Mereka ini
memperkenalkan sekaligus mempromosikan serta menawarkan

berbagai paket wisata domestik dan
luar negeri
Ia menyebutkan, beberapa paket wisata ditawarkan dan dipromosikan tersebut meliputi paket
domestik tur oleh Pusat Travelling,
out bound tour oleh Kayanatour dan
Kaliwatu.
Lainnya ada Melly Agung Bromo

menawarkan bromo, Aiero Tavelling
club menawarkan paket ke Tiongkok
serta Shofa Tour menawarkan paket
umrah dan paket - paket lainnya.
Saat pagelaran MTF berlangsung,
Adib mengaku antusias pengunjung
di 4 booth yang disediakan ASPPI Jatim cukup ramai dan mereka sangat
antusias.” Meski belum ada trasaksi

langsung. Namun beberapa pegunjung sudah tampak akan membeli
paket - paket yang ditawarkan.” tuturnya
Sementara salin didukung ASPPI Jawa Timur, MTF juga didukung
assosiasi pariwisata lainnya seperti BPD PHRI Jawa Timur, Casa
Grande, BPPD Jatim, GIPI Jatim,
DPD HPI Jatim dan Hildiktipari.
Seperti tahun-tahun sebelumnya
juga, MTF tahun ini tetap dikomandani oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Timur melalui Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata dengan bekerjasama
dengan DPD ASITA Jatim sebagai
pelaksana Travek, PT. Debindo Mitra Tama sebagai pelaksana Pameran dan Bursa Pariwisata.
MTF ini juga merupakan pameran
wisata dengan menawarkan produk,
fasilitas dan jasa pariwisata, serta
famtrip bagi para buyer, seller, dan
exhibitor. Tujuan utamanya adalah
beberapa destinasi pariwisata penting
di Jawa Timur. Kurniawan/gus
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View Raja Ampat

Pantai Kasap
Berada di Desa Jlubang,
Kecamatan Pringkuku,
keindahan view Pantai
Kasap akan membuat
takjub bagi setiap
pengunjungnya. Pantai
Kasap ini salah satu Pantai
yang memiliki keindahan
alam yang sangat
menakjupkan.

P

antai ini memiliki pemandangan yang mirip dengan salah
satu Pantai di Indonesia yang
cukup populer yaitu Pantai
Raja Ampat yang terkenal lebih dahulu
akan keindahan alam berupa pulau-pulau
kecil yang tersebar di tengah laut. Dari
kemiripan tersebutlah beberapa netizen
yang datang ke Pantai Kasap menyebutnya dengan raja ampatnya Pacitan.
Pantai yang berada di dekat tiga
pantai lainnya, yakni pantai Watukarung, pantai Srau dan pantai Sruni
ini memiliki karakteristik khas di
pantai Selatan. Yakni karang, kemu-

dian pasir putih, ombak yang deras.
Namu, di tepi pantai ini pengunjung
bisa bersantai merasakan angin yang
semilir sambil menikmati deburan ombak
pantai selatan yang memutih. Untuk yang
menginginkan sensasi berbeda, tak ada
salahnya anda mencoba menaiki bukit
berumput hijau disisi kiri pantai ini.
Untuk menikmati view yang mirip dengan Pantai raja Ampat pengunjung harus
naik ke bukit di sebelah pantai ini dengan
melewati jalan setapak. Sesampainya di
atas bukit mata akan di manjakan dengan
pemandangan yang cukup keren yaitu beberapa pulau kecil yang ada di tengah laut.

Endang Surjasri, S.sos, M.Si,
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Pacitan

Dapat ke 3 Lokasi Wisata
Dalam Satu Kunjungan
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga (Disparpora) Endang
Surjasri, , S.sos, M.Si kepada Yuk Pigi,
Cakrawala Post mengatakan tak salah
jika Pantai ini banyak disebut kebanyakan orang raja ampatnya Pacitan,
Ia mengakui memang sekilas tampak
mirip dengan pantai Raja Ampat di Papua.
Viewnya masih orisinil dengan panorama
alami. “ Kebetulan pantai Kasap menjadi
satu kawasan wisata dengan Pantai Watu
Karung dan destinasi Susur Sungai Cokel.
Sehinga wisatawan dapat ke 3 lokasi
wisata dalam satu kunjungan. ‘ tuturnya
Endang menyebut sebagaimana kita
tahu bahwa Pantai Watu Karung merupakan salah satu pantai di indonesia yang

sangat cocok untuk surfing. “Beberapa
tahun terakhir telah sukses diselenggarakannya event surfing tingkat regional maupun internasional.” ujarnya
Endang menambahkan pihaknya juga terus melakukan promosi
wisata.”Kami pun juga melakukan
berbagai promosi Pariwisata
Sementara secara administratif Pantai Kasap terletak di Dusun Ketro, Desa
Watukarung, Kecamatan Pringkuku. Untuk
menuju pantai ini bisa melalui jalur arah
ke Pantai Watu Karung tepatnya setelah
gerbang loket Pantai Watu Karung belok kiri.
Selanjutnya ikuti terus jalan sampai menemukan papan info untuk menuju ke Pantai
Kasap. Bagaimana Anda tertarik mengunjungi Pantai Kasap? Selalu jaga kebersihan
dan bawa pulang sampahmu. Kurniawan/gus

Pilih Travel Umrah Harus Hati-Hati,
Shofa Tour & Travel Jadi Solusi Terkini
adalah kepastian berangkat meski biaya bisa
Surabaya, Cakrawala Post
Kepastian berangkat ke Tanah Suci untuk diangsur.
Ia menambahkan salah satu yang harus
melaksanakan ibadah umrah merupakan
dambaan bagi siapa pun yang mendaftar jadi ukuran calon jamah dalam menetukan
umrah. Namun, dengan banyaknya peminat travel yang dipercaya memenuhi umrahya
yaitu pegalaman. lebih lanjut
untuk menjalankan ibadah ini.
Adi mengatakan perjalanan
Tterkadang orang melupaumrah yang dikelolanya sudah
kan kualitas, kenyamanan dan
sangat berpengalaman.
kepercayaan karena tergiur
Bagaimana tidak, Shofa
dengan harga murah yang diTour & Travel memang telah
tawarkan.
sangat lama menggeluti usaha
Peluang itulah yang ditangtravel terhitung sejak 2008. Sekap oleh Shofa Tour & Travel
dangkan perjalanan ke tanah
dengan menawarkan pelaysuci umrah dibuka sejak tahun
anan yang nyaman dan juga
2012.” Rata - rata setiap bulan
memberikan berbagai fasilitas
kita skses memberangkatan 40
yang diinginkan.
jamaah umrah. “ ujarnya
“Salah satu fungsi terpenting
Adib Kamaly
Adib menambahkan , pelaydari Shofa Tour & Travel adalah
membantu masyarakat atas perjalanan umrah anan terhadap jamaah sangat kita utamakan,
aman dan nyaman. Karena kami terpercaya, fasilitas hotel dan bimbingan manasik serta
berpengalaman, serta kepastian keberangka- mutawif (guide-red) dari orang-orang yang
tan jelas ,” kata Adib Kamaly Pimpinan Shofa sudah profesional. “ “Tentunya didukung oleh
jaringan partnership yang tersebar diseluruh
Tour & Travel yang berlokasi di Surabaya ini
Pria yang juga sebagai wakil ketua ASPPI Indonesia dan beberapa Negara di dunia. MotJatim ini mengatakan, pesatnya pertumbu- to kami “Melayani dengan sepenuh hati.” Jadi
han jumlah jamaah umrah Indonesia ke Tan- kami akan memberikan pelayanan spesial ke
ah Suci makin menuntut peningkatan kuali- pelanggan dan bertindak sebagai rekan kerja
tas pelayanan. Salah satu yang terpenting professional di perjalanan. “ katanya

Sementara atas peristiwa Frist dan Abu
Tour, Adib mengaku dampaknya sangat
merugikan bagi semua para pengusaha travel umroh. Pasalnya selain itu menciderai citra
biro umroh yang legal, ditakutkan juga berakiatpada penurunan angka calon jamaah.
Ia mengakui banyaknya agen travel abalabal memang jadi salah satu masalah nomor
wahid sejak kejadian Fris dan Abu Tour. Namun
lanjut Adib, ia menyarankan sebelum daftar
umrah, salah satu yang terpenting pastikan
calon jamaah menyisihkan sedikit waktu buat
ngecek data-data agen travel. Pastikan juga
biro perjalanan tujuan memiliki izin resmi untuk
melakukan perjalanan haji atau umroh
Sedagkan soal aturan baru kementiran agama akan perjalanan Umroh, Adib berharap
ada kajian yang lebih mendalam lagi. “ Yang
jelas harus sama -sama diuntungkan baik dari
sisi konsumen maupun pihak travel.” tuturnya
Sementara Slamet Pujianto manajer
marketing mengatakan kini Shofa Tour &
Travel juga menawarkan paket - paket menarik. Diantaranya, Private Tour Domestik
dan Mancanegara, Group Tour Domestik dan
Mancanegara, Paket bulan madu, Outbound
Training & Team building, semua dengan
baya kompetitif. “ Kami juga menawarkan Paket Ziarah Wali.” tutupnya. kurniawan
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Pantai Buyutan
di atas Paralayang

Selain obyek wisata
goa, Pantai Klayar yang
sudah cukup populer,
kota yang terletak
dikenal dengan nama
Kota 1001 Goa Pacitan
ini juga mempunyai
beberapa pantai cantik
yang belum banyak
orang mengetahuinya.
Salah satu pantai cantik
dan tersembunyi itu
adalah Pantai Buyutan.

Pantai yang terletak di Dusun Tumpak Watu, Desa Widoro,
Kecamatan Donorojo, Pacitan,
berada di sebelah barat Pantai
Klayar memang tidak sepopuler
Klayar. Namun disitulah justru membuat suasana lebih asri.
Bila datang ke pantai ini, jangan
kaget karena letak pantainya berada
di bawah tebing. Namun jangan
khawatir, karena pantai ini mempunyai bibir pantai yang cukup panjang.
Sehingga Anda bisa turun ke bawah
untuk sekedar bermain air atau
jalan-jalan menyusuri bibir pantai.
Keelokan Pantai Buyutan ini
mempunyai hamparan pasir pantai
yang berwarna putih dan air laut yang
berwarna biru jernih. Dari bawah
bibir pantai, Anda bisa merasakan

sejuknya angin laut dan bisa bermain
air. Di bibir pantai ini banyak terdapat karang yang bisa terlihat dengan
jelas saat air sedang surut. Beberapa
batu karang yang berukuran cukup
besar juga terdapat di pantai ini.
Pantai buyutan mempunyai ciri
khas batu-batu karang yang beraneka bentuk, ada yg berbentuk
mirip perahu, dan yang paling khas
berbentuk seperti mahkota dewa.
Konon menurut mitos yang diceritakan oleh penduduk setempat, batu
ini dulunya merupakan mahkota
dewa Narada yang terjatuh ketika
sedang terbang di kawasan itu.
Panorama pantai saat sunset atau sunrise lebih indah bila
dilihat dari atas tebing yang hijau.
Beberapa sudut di tebing ini juga

Peraturan Bea Cukai Indonesia untuk
Barang Bawaan Penumpang yang
Melakukan Penerbangan ke Luar Negeri
ke jalur merah jika membawa :
Sekilas gambaran singkat tentang
 hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk
peraturan bea cukai untuk barang baproduk yang berasal dari hewan, ikan
waan penumpang, secara banyak yang
dan tumbuhan
dibawa penumpang ataupun kita yang
 narkotika, psikotropika, obat-obatan,
sedang berpergian keluar negeri banyak
 senjata api, senjata angin, senjata
yang sering takut-takut atau bermasatajam, amunisi, bahan peledak
lah dengan bea cukai setelah pulang
 benda/publikasi pornografi berupa
dari luar negeri.
film sinematografi, pita video berisi rekaSebaiknya kita yang sering berperman, video laser disc atau piringan higian keluar negeri dalam rangka bisnis
Oleh: Arief Wibisono
tam; atau
atau berwisata melaporkan uang tunai
ke Pejabat Bea Cukai dan Cukai jika hendak keluar  uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing
senilai Rp 100 juta atau lebih
atau masuk daerah pabean Indonesia.
Dimulai saat proses keberangkatan, check in di
Nah kalau bawa lima jenis barang yang dikatebandara, check keamanan, kemudian melaporkan
uang bawaan penumpang yang lebih dari seratus gorikan diatas, penumpang akan ditindak sesuai
juta rupiah (100jt) wajib lapor kepada petugas bea peraturan yang berlaku
Wewenang bea cukai disini, kalo memang ada
dan cukai, kemudian bisa melanjutkan penerbangan, begitu juga setelah kedatangan melanjutkan yang dicurigai, berhak melakukan pemeriksaan fisik
cek imigrasi dan melapor kembali ke petugas bea terhadap barang bawaan penumpang.
Atas barang pribadinya, penumpang wajib
dan cukai untuk menghindari sanksi berupa denda
serta sanksi lain sesuai peraturan perundang un- memberitahukan kepada pejabat bea cukai dengan
mengisi custom declaration (CD/BC 2.2) dengan
dangan.
Peraturan untuk impor barang pribadi pe- lengkap dan benar. Jadi semua penumpang wajib
numpang ada dalam peraturan menteri keuangan mengisi form ini, meskipun terkadang petugas bea
cukainya tidak memeriksa semua penumpang. BiasIndonesia nomor 89/PMK.04/2007
Barang pribadi penumpang adalah barang yang anya kalo terbang menggunakan pesawat menuju
dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan ke Indonesia nanti pramugari atau pramugara di
wilayah negara dengan menggunakan sarana pen- maskapai penerbangan yang kita gunakan membagikan form Custom Declaration ini.
gangkut
Dari ringkasan dan memahami tata laksana
Batasan nilai pabean yang diberikan oleh bea
cukai Indonesia atas barang impor yang dibawa pe- impor untuk barang bawaan penumpang diatas,
penumpang sudah punya dasar hukum sehingga
numpang per perjalanan adalah sebagai berikut :
perjalanannya merasa lebih aman dan nyaman seA. Barang Pribadi
 Barang yang dibeli di luar negeri dengan nilai hingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai
pabean paling banyak FOB USD 250/orang dengan peraturan yang berlku tidak sampai merasa
dirugikan ataupun merasa tidak dijamin oleh pejabat
atau FOB USD 1,000/keluarga.
bea cukai. Jaminan dalam rangka kepabeanan yang
selanjutnya disebut jaminan adalah garansi pemB. Barang Kena Cukai
 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau bayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan
kepabeanan dan atau pemenuhan kewajiban yang
100 gram tembakau
diisyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang
 1L minuman mengandung etil alchohol
Kurang atau sama dengan jumlah batasan berarti diserahkan kepada kantor Pabean. Selain itu jika
dapet pembebasan bea masuk dan tidak dipungut memang kita sebagai penumpang ataupun pelaku
wisata keluar negeri yang telah membeli barang
pajak dalam rangka impor ( JALUR HIJAU) = Aman
Diatas Batas yang diberikan berarti harus mem- di luar negeri dengan melebihi batas yang ditenbayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor ses- tukan oleh bea cukai, kita bisa mempertanggung
uai dengan barang yang dibawa (barang pribadi). Bisa jawabkan, mengkondisikan serta menyampaikan
langsung dimusnahkan dengan atau tanpa kita sak- keterangan juga menjelaskan kepada pejabat bea
cukai agar tidak sampai terjadi permasalahan dalam
sikan (untuk barang kena cukai). ( JALUR MERAH)
Selain dua hal diatas, penumpang wajib masuk bea dan cukai serta pajak impor.

sangat cocok untuk dijadikan lokasi
pemotretan atau pre-wedding.
Sangat Potensial Melaksanakan
Event Paralayang Profesional
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga (Disparpora) Endang Surjasri, S.Sos kepada Yuk
Pigi, Cakrawala Post mengatakan
Pantai buyutan memiliki eksotisme yg berbeda dengan destinasi wisata pantai lainnya
Pengunjung bisa menikmati
pemandangan luas dan view pantai
dinikmati dari ketinggian. Oleh
karena itu destinasi ini cocok untuk
melakukan kegiatan paralayang. Namun yang berbeda dari destinasi paralayang yang sudah ada selama ini.
Terlebih, di pantai ini kegiatan

paralayang bisa dilakukan sepanjang waktu/musim karena selain
faktor angin yang bagus juga lokasi
pantai yang memungkinkan kegiatan
paralayang dari beberapa sisi, baik
untuk take off maupun landing.
Endang mengaku ke depan
pantai buyutan tentu sangat potensial untuk melaksanakan event
paralayang baik komersial maupun
profesional. Selain itu, karena lokasi
berdekatan dengan obyek wisata
lainnya, seperti pantai banyu tibo,
pantai klayar dan juga berdekatan destinasi wisata jawa tengah
dan DIY tentu akan menjadi daya
tarik tersendiri bagi wisatawan
Untuk menuju ke lokasi ini jika
melalui kota Yogyakarta atau Solo.
Rutenya terdekatnya adalah Dari

pusat kota Yogyakarta – Wonosari
– Wonogiri – Ngadirojo – Batu –
Donorojo – Widoro (waktu tempuhnya sekitar tiga jam perjalanan).
Bila dari Solo rutenya Solo – Sukoharjo – Wonogiri – Ngadirojo
– Batu – Donorojo – Widoro (waktu
tempuhnya sekitar empat jam perjalanan karena jalannya memutar).
Rutenya hampir sama dengan
rute untuk menuju ke Pantai Klayar,
hanya saja sesampainya di Kecamatan
Donorojo dan menemukan pertigaan
Pasar Kalak, ambil arah ke barat (arah
yang menuju ke Desa Widoro). Dari
arah ini lurus terus hingga sampai
di pertigaan dengan papan petunjuk
arah ke Pantai Buyutan. Dan Anda
tinggal mengikuti saja papan petunjuk arah tersebut. kurniawan /gus
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Fasilitas Wisata
di Pantai Sembilan
Sumenep Terus Ditambah

Sumenep, Cakrawala Post
Fasilitas
transportasi
maupun
pelayanan yang ada di lokasi wisata
Pantai Sembilan Sumenep terus diupayakan ditambah agar pengunjung
tidak kecewa dan puas dengan berbagai
fasilitas yang ada di sana.
Selain mengupayakan kapal cepat
khusus untuk transportasi para wisatawan menuju Pantai Sembilan, di lokasi
wisata juga sudah tersedia Kano atau
perahu dayung yang biasa digunakan
oleh satu dua orang di seputar lokasi
pantai.
Kepala Desa Beringsang, sekaligus
pengelola Pantai Sembilan, Sutlan, mengungkapkan, selain berbagai wahana permainan di sekitar pantai, seperti gazebo,
homestay dan tempat MCK yang terus
diupayakan terpenuhi, juga pelayanan
lainnya akan terus ditambah.
Sebab, diakui Sutlan jika suatu destinasi wisata terus dikembangkan tentunya akan semakin banyak wisatawan
lokal maupun mancanegara yang datang dan akan menambah penghasilan
masyarakat desa, serta mendongkrak
perekonomian warga Beringsang.
“Selain fasilitas yang terus kami
upayakan, tentunya kami juga berupaya kerjasama dengan berbagai pihak
untuk melaksanakan event nasional
bahkan internasional,” ujar Sutlan.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep Sufiyanto berupaya
keras untuk memfasilitasi potensi yang

ada di sejumlah Desa, utamanya yang
memiliki potensi pariwisata.
Seperti halnya yang dilakukan Disparbudpora Sumenep dengan mengundang Kasubdit Sarana Prasarana
Wilayah 2 Direktorat Pembangunan
Sarana Prasarana Kawasan Pedesaan
Kemendes RI, Rusli Ramli, yang datang
ke Sumenep untuk mengunjungi sejumlah wilayah.
“Beberapa waktu lalu sudah dilakukan survey seperti ke Desa Moncek dengan tanaman jagungnya, di Desa Aeng
Tong-tong dengan potensi kerisnya dan
seterusnya,” ungkap Sufiyanto.
Bahkan diakui Sufiyanto jika tim
yang juga didampingi gabungan semua
OPD, Seperti Dinas Peternakan, Disperindag, Disparbudpora, Dinas Pertanian,
DPMD, Dinas Lingkungan Hidup dan
sebagainya, meninjau dan berjanji akan
membuatkan pabrik pengolahan daging sapi, sehingga sapi-sapi di Sumenep
akan dikirim dagingnya ke luar Kota
Sumenep.
Ditambahkan, jika ada upaya untuk
menggali semua potensi di Sumenep
untuk dicarikan investor oleh pihak Kementerian Desa. Bahkan, pihaknya juga
menawarkan Desa Keris Aeng Tongtong dan Wisata Kesehatan Gili Iyang.
Dan ternyata Kemendes memilih Desa
Keris
“Pengembangan Desa Keris, diharapkan akan melebarkan sayap membuat
usaha wisata alam lainnya di Sumenep,”
pungkasnya. (hb/sum)

Pariwisata Banyuwangi
Kembali Marak dengan
Festival Bakul 2018
Banyuwangi, Cakrawala Post
Pariwisata Banyuwangi terus menggeliat.
Hampir setiap pekan, hadir kegiatan untuk
menarik wisatawan. Terbaru, kabupaten berjuluk Sunrise of Java itu akan menggelar Festival Banyuwangi Kuliner (Bakul) 2018. Acara
kian seru karena hadirnya chef seksi Farah
Quinn dalam Festival Banyuwangi Kuliner
yang digelar di area Taman Blambangan,
Banyuwangi, Kamis (12/4).
Bupati Banyuwangi Azwar Anas mengatakan, Festival Kuliner Banyuwangi selalu menghadirkan tema yang berbeda.
Tujuannya adalah untuk mempromosikan
kekayaan kuliner lokal Banyuwangi. “Tahun
ini, kita mengangkat tema “Ayam Kesrut”.
Yaitu perpaduan olahan ayam dengan kaldu yang menggiurkan. Ditambah, dengan
hadirnya para dewan juri yang berkompeten di dalamnya, memudahkan manajemen
kuliner ini menapaki di tingkat nasional
dan internasional,” ujar Bupati Anas.
Ditambahkannya, kuliner perlu “difestivalkan”. Sebab, kuliner merupakan bagian
dari pariwisata itu sendiri. Dengan festival,
kuliner lokal Banyuwangi diharapkan kembali hadir dan lestari.

“Ini upaya mem-branding kuliner lokal,
warung-warung rakyat bisa makin laris. Di
saat sektor lain stagnan, fashion dan kuliner
ini terus tumbuh. Untuk itu, setiap tahun kami
sajikan tema yang berbeda. tujuannya untuk mempromosikan kekayaan kuliner lokal
Banyuwangi. Karena event ini juga bertujuan
untuk memberikan manfaat secara ekonomis
bagi para pelaku kuliner,” ungkap Anas.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi gelaran Festival Bakul 2018.
Event ini diharapkan dapat mengangkat
kuliner lokal di Banyuwangi. Menpar juga
berharap, pemerintah daerah berkomitmen mempromosikan kuliner lokal. Khususnya sebagai salah satu daya tarik wisata.
Baik wisnus maupun wisman.
“Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi
terhadap kuliner Banyuwangi dan juga mendorong minat masyarakat untuk mengkonsumsi dan mencintai kuliner setempat. Serta menciptakan ikon kuliner daerah sebagai salah satu
kuliner terbaik di dunia sebagai media promosi
wisata Indonesia. Festival Kuliner Banyuwangi
ini sebagai salah satu strategi untuk memajukan sektor pariwisata,”kata Arief Yahya yang
juga asal Banyuwangi itu. (jpp/agus)

Mengenal
Ayam Kesrut
Khas Banyuwangi

Sebanyak 200 peserta mulai
koki hotel berbintang, penjual
makanan tradisional, hingga ibu
rumah tangga berlomba menyajikan ayam kesrut dalam Festival
Banyuwangi Kuliner 2018.
Ayam kesrut atau uyah asem biasa orang Banyuwangi menamainya
adalah masakan yang tradisional
khas Using. Makanan ini berbahan dasar ayam, biasanya memakai
ayam kampung atau ayam boiler.
Tapi yang paling pas adalah ayam
kampung muda yang dimasak
bareng sedikit bumbu rempah.

Pengolahan ayam kesrut relatif mudah. Ayam kampung direbus
hingga empuk. Bumbunya, terdiri
dari cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah, bawang putih,
dan sedikit terasi. Sedikit lengkuas, gula, garam dan buah blimbing wuluh.
Bumbu-bumbu yang telah dihaluskan lalu dimasukkan ke dalam
rebusan ayam tersebut, ditambah
gula, garam. Jika sudah, angkat ayam
kesrut dan hidangkan ayam kesrut
selagi hangat. Sandingkan dengan
tempe hangat-hangat, rasanya pasti

nikmat. Ada pula yang menyantapnya dengan rambak kulit sapi.
Ayam kesrut ini banyak ditemukan di warung-warung di kawasan
kota Banyuwangi dan pedesaan di
lereng Gunung Ijen. Tidak hanya
itu, hotel berbintang di Banyuwangi juga banyak yang menawarkan menu Ayam Kesrut ini.
Dalam festival itu, hadir pula
chef Farah Quinn yang turut menampilkan demo masak Ayam
Kesrut. Menurut Farah, ayam
kesrut tergolong makanan sehat
karena tidak melalui proses meng-

goreng. Selain itu, ayam kesrut ini
sangat mudah dibuat.
Farah pun melakukan demo
masak dengan gayanya yang
lincah. Satu persatu bumbu yang
akan diracik, dimasak bareng Dani
Azwar Anas. Saat masakan matang,
Farah pun langsung mencicipi.
“This is it. Excellence spicy. Rasa
asamnya segar,” cetus Farah.
Dalam kesempatan itu, Farah
menyarankan agar rakyat Indonesia bangga kepada kekayaan
potensi nusantara, khususnya
kuliner. Farah pun menconto-

hkan keberhasilan negara Peru
yang kini berhasil mencatatkan
prestasinya dalam bidang kuliner.
Separuh dari 50 best restaurant in
the world ada di Peru.
“Lima tahun lalu makanan Peru
tidak dikenal, namun kini kuliner
Peru mulai diminati dunia. Ini
berkat kegigihan salah satu chef
Peru untuk menumbuhkan kebanggaan kuliner Peru ke masyarakat di sana. Saya kira Banyuwangi
sudah memulainya, salah satunya
lewat event Festival Banyuwangi
Kuliner ini,” kata Farah. (*)

Tahun 2019,
Kemenpar Target
5 Juta Kunjungan
Wisatawan Muslim
Jakarta, Cakrawala Post
Setelah memperoleh peringkat kedua sebagai negara tujuan
wisata Muslim di dunia yang
telah diluncurkan oleh Mastercard-Crescent Rating Global
Muslim Travel Index (GMTI)
2018, Menteri Pariwisata, Arief
Yahya menargetkan Indonesia akan menjaring wisatawan
Muslim pada tahun 2019 mencapai 5 juta wisatawan.
“2019 kita ingin yang terbaik, September tahun ini
akan launch Indonesia Travel
Indeks, maka terkondisilah Indonesia dan stakeholder, maka
kita akan juara,” kata Menteri
Pariwisata Arief Yahya, di Hotel Pullman Jakarta, Rabu
(11/4/2018).

Diketahui, Lombok terkenal
dengan wisata halalnya. Hal ini
menjadikan Lombok sebagai
tujuan wisatawan Muslim dari
berbagai negara.
Arief juga mengatakan Indonesia juga sebagai negara tujuan dari berbagai negara seperti Cina yang kini tumbuh 42
persen pada tahun 2017.
“Tahun 2017, wisatawan Cina
di nomor 4 naik 42 persen, lalu
nomor dua yaitu Singapura, nomor
tiga Malausia, lalu keempat wisatawan Australia, dan lima yaitu
Jepang. Posisi keenam yaitu Korea. Namun, diperkiran India akan
kalahkan Korea di tahun 2018 ini.
Karena tahun lalu India growthnya
mencapai 25 persen,” pungkasnya
Arief Yahya. (jpp/agus)

