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Penataan Ulang Pelabuhan Benoa Terus Dikebut dan Akan Menjadi 
Pelabuhan Utama Kapal Pesiar Terpadat di Indonesia

PULAU Dewata Bali ada
lah magnet wisata di Indone
sia. Ragam kekayaan alam 
dan budayanya menjadikan 
Bali sebagai tujuan utama 
wisatawan dalam dan luar 
negeri. Oleh karena itu, 
Pemerintah melalui Kemen
terian BUMN berkomitmen 
penuh mendukung pening
katan kunjungan wisatawan 
luar negeri dan domestik ke 
Indonesia. Salah satunya 
dengan penyiapan jalur ma
suk wisatawan baru ke Be
noa sebagai pintu gerbang 
wisata maritim di Indonesia. 

Kementerian BUMN mela
lui Pelindo III melakukan pe
ngembangan atau revitalisasi 
kawasan pelabuhan benoa 
menjadi home port cruise un
tuk pelabuhanpelabuhan di 
seluruh wilayah Indonesia.

Rencana tersebut dijelas
kan oleh Menteri BUMN 
Erick Thohir di Bali, 14/02. 
Dalam rapat koordinasi pe
ngembangan Benoa Mari
time Tourism Hub dan kun
jungan lokasi bersama Ke
menterian Perhubungan, 
Ke menterian ATR/BPN, Ke
menterian Parekraf, Kemen
terian Keuangan, Kemen
terian Kelautan dan Perika
nan, Kementerian ESDM, 
Kementerian Lingkungan Hi
dup dan Kehutanan, dan se
luruh anggota Komisi VI DPR 
RI di hotel Inaya Nusa Dua 
Bali, Erick mengungkap kan 
bahwa Benoa akan menjadi 
pelabuhan utama kapal 
pesiar terpadat di Indonesia.

Dalam rapat tersebut Erick 
Thohir mengatakan Peme
rintah sangat fokus mengem
bangkan kawasan Pelabu
han Benoa yang dikelola 
oleh Pelindo III, sebagai pin tu 

masuk gerbang wisatawan 
melalui kunjungan kapal pe
siar (cruise) dan kawasan 
des tinasi wisata baru di Bali 
dan wisata maritim di Indo
nesia. Selain itu, pengemba
ngan kawasan tersebut juga 
akan dilengkapi fasilitas pe
nunjang, sehingga akan ber
dampak langsung pada pen
dapatan negara dan pereko
nomian masyarakat lokal 
sekitar.

“Wisatawan itu di bagi dua 
asalnya ada udara dan laut 
se lama ini dari laut fasilitas
nya di Indonesia kurang ini
lah yang perlu kita benahi 
Pe labuhan Benoa ini. Benar 
penting ada turis tapi faktor 
ekonomi lainnya kita siapkan 
petikemas dan lainnya, kita 
mau di dumping 1 hanya pro
duk lokal aja yang di pamer
kan,”jelas Erick Thohir.

Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Wishnutama 
Kusubandio yang juga hadir 
dalam kegiatan tersebut me
nuturkan, pihaknya menyam
but baik rencana dari Ke
menterian BUMN tersebut. 
Pengembangan Pelabuhan 
Benoa diharapkan akan bisa 
menopang target 20 juta kun
jungan wisatawan pe
merintah Indonesia tahun 
2020. Wishnutama juga 
mengharapkan Pemerintah 
Daerah mengoptimalkan 
momentum ini guna mening
katkan pendapatan daerah 
dan nasional.

“Kami dari Kemenparekraf 
menyampaikan terimakasih 
kepada Kementerian BUMN, 
Pelindo III dan seluruh yang 
terkait pembangunan pela
buhan benoa ini menjadi pe
labuhan sekaligus kawa san 
wisata. Kami berharap pem

bangunan infratruktur bisa 
meningkatkan daya tarik 
wisatawan dalam dan luar 
negeri serta meningkatkan 
pendapatan devisa negara,” 
jelas Wishnutama. 

Sementara itu, Direktur 
Utama Pelindo III Doso 
Agung menuturkan, revitali
sasi atau pengembangan 
Pelabuhan Benoa sudah 
dimulai sejak tahun 2019 
dengan memisahkan pela
buhan khusus penumpang 
dengan kawasan komersial. 

”Nantinya kawasan Pela
buhan Benoa akan difokus
kan untuk melayani penum
pang dan wisatawan. Revi
talisasi kawasan tersebut 

dimulai dengan menambah 
luas dermaga dengan kapa
sitas sandar dari 1 menjadi 4 
kapal pesiar (cruise) secara 
bersama. Tak hanya itu, Pe
lindo III juga akan menambah 
kapasitas terminal dari dari 
150 call/tahun menjadi 600 
call/tahun dan kapasitas pe
numpang dari 1 juta orang 
men jadi 3,2 juta orang,” ujar 
Doso Agung di lokasi. 

Pelindo III juga akan me
ngembangkan pariwisata di 
kawasan pelabuhan yang 
disediakan untuk para pe
num pang kapal yang ingin 
berjalanjalan di sekitar pela
buhan dengan fasilitas Ma
rine Tourism, Eco Tourism, 

Adventure, Heritage, Religi, 
Art & Culinary Tourism, MI CE 
& Event, Wisata Olah raga. 

Memindahkan area pela
buhan untuk petikemas, ge
neral cargo dan curah, ter
pisah dengan area pelabu
han untuk wisata yang se
belumnya di kawasan Pela
buhan Benoa menuju 2 ka
wasan khusus atau Dumping 
1 dan Dumping 2 seluas total 
70 hektar yang sudah diba
ngun. Tak hanya itu, di kawa
san tersebut juga akan diba
ngun berbagai fasilitas pen
du kung wisata, ekonomi, dan 
budaya seperti kawasan 
pameran produk UMKM, 
Gedung Promosi Budaya, 

dan tambatan khusus kapal 
yacht, hingga kawasan hutan 
kota seluas kurang lebih 51% 
dari total luasan. 

“Saat ini Pelindo III telah 
meluaskan daratan nantinya 
akan kami pergunakan untuk 
pemindahan kegiatan ko
mersial pelabuhan. Progress 
perluasan daratan sudah 
selesai dan akan terus kami 
lakukan penataan. Kami 
minta dukungan dari berba
gai pemangku kebijakan un
tuk bisa bersama mewujud
kan kawasan Pelabuhan Be
noa sebagai destinasi wisata 
baru. Apalagi berdasarkan 
da ta kami, kunjungan kapal 
pesiar (cruise) cukup tinggi,” 

papar Doso Agung.
Pelabuhan Benoa seka

rang ini merupakan salah 
satu pelabuhan multipurpose 
di bawah pengelolaan Pelin
do III yang melayani kapal 
pe numpang, hingga bongkar 
muat petikemas dan curah 
cair. Berbagai kegiatan ter
sebut berada di dalam satu 
kawasan, sehingga perlu 
dilakukan penataan ulang 
sekaligus revitalisasi, guna 
menghadirkan kawasan pe
labuhan khusus wisata dan 
penumpang sehingga Benoa 
Maritim Tourism Hub diha
rapkan bisa menjadi salah 
satu Program Strategis Na
sional. (*)

PENINJAUAN: Direktur Utama Pelindo III Doso Agung, mendamping Menteri BUMN, Menteri Parekraf, Menteri ATR dan Kepala BKPM meninjau lokasi rencana 
pengembangan Benoa Maritime Tourism Hub.
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Membuat Kembang Jepun Mendunia
Festival Rujak 
Uleg Surabaya

KEMBANG JEPUN-
Kota Surabaya mempu-
nyai ratusan agenda wisa-
ta. Salah satu yang sudah 
mendunia adalah Festival 
Rujag Ulek (FRU). Festi-
val nguleg rujak cingur ba-
reng itu digelar setiap ta-
hun. Biasanya menjelang 
peringatan hari ulang ta-
hun Kota Pahlawan, kare-
na FRU adalah bagian da-
ri perayaan tersebut.

FRU digelar sejak tahun 
2007. Radar Surabaya adalah 
partner Pemerintah Kota 
(Pemkot) Surabaya da-
lam menggelar 
perhelatan ke-
las dunia 
itu. Sejak 
digelar 
perta-
ma kali, 
F R U 
se la lu 
diseleng-
garakan 
di Jalan 

Kem bang Jepun. “Karena Ja-
lan Kembang Jepun itu sa-

l a h 

satu ikon Kota Surabaya,” 
tegas Tri Rismaharini, Wali 
Kota Surabaya. 

Risma—sapaan karib Tri 
Rismaharini—mengata-

kan, kota lama Sura-
baya tidak bisa dile-

paskan dari kawa-
san Kembang Je-
pun. Sejak era Je-
pang hingga seka-
rang, kawasan ini 
adalah pusat per-

dagangan terbesar 
di Surabaya, bah-

kan Indonesia Timur. 

“Sangat tepat jika Pemkot Su-
rabaya memutuskan Festival 
Rujak Uleg digelar di Jalan 
Kembang Jepun,” ungkapnya. 

Tahun lalu, penyelenggar-
aannya memecahkan sekali-
gus mencatat rekor di Muse-
um Rekor Dunia Indonesia 
(Muri) untuk kategori Peser-
ta Nguleg Rujak Terbanyak. 
Yakni lebih dari 1600 peser-
ta dan cobek terbesar berdia-
meter 250 centimeter (cm) 
dengan tinggi cobek 30 cm.

Setiap perhelatan FRU, sel-
alu menghadirkan banyak 
warga. Tak hanya dari Sura-
baya, tapi juga ada yang da-
ting dari Sidoarjo, Gresik, 
Bangkalan, Mojokerto, bah-
kan Malang. “Ma kin tahun, 
baik peserta maupun penon-
tonnya semakin membel u dak. 
Apalagi sekarang era medsos. 
Banyak yang ingin mengung-
gah foto mereka ketika hadir 
di Festival Rujak Uleg,” ung-
kap Indra Wijayanto, mana-
ger event Radar Surabaya. 

Peserta FRU dibuat ber-
kelompok. Setiap kelompok 
biasanya terdiri dari lima 
orang. Pesertanya dari bera-

gam profesi, mulai ibu ru-
mah tangga, guru, dosen, 
vloger, fotografer, pejabat, 
mahasiswa, chef, orang kan-

toran hingga polisi maupun 
anggota TNI. Mereka juga 
tak hanya datang dari Sura-
baya, tapi ada juga yang me-

wakili negaranya. Misalnya 
dari Jepang, Arab Saudi, In-
dia, Amerika Serikat, Tiong-
kok, hingga Papua. (gin/opi)
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MEMBELUDAK: Ribuan orang mengikuti Festival Rujak Uleg yang digelar setiap tahun di Jalan Kembang Jepun (foto 1). Wali Kota Surabaya 
selalu hadir nguleg rujak bareng peserta di cobek besar (foto 2). Para peserta selalu antusias menyajikan rujak cingur terbaik (foto 3).
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