
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1. Pantai Bale-Bale 

3.1.1. Sejarah 

Pantai Bale-Bale dibuka pada tahun 2016 yang awalnya merupakan 

perkampungan warga. Melihat adanya potensi wisata yang cukup bagus, 

maka dibukalah destinasi wisata yang diberi nama Pantai Bale-Bale. Bale-

Bale berasal dari bahasa Bugis yaitu pondok yang beratap dari daun alang-

alang. Hingga saat ini Pantai Bale-Bale dibuka setiap hari pada pukul 

08.00 – 20.00 dan menjadi destinasi favorit wisatawan Korea dan China. 

Untuk masuk ke lokasi pantai ini dikenakan tarif sebesar Rp10.000/kepala 

yang sudah termasuk biaya parker dan toilet. 

3.1.2. Lokasi 

Pantai Bale-Bale berlokasi di Jalan Hang Lekiu KM 4, kawasan 

Kampung Tua Bakau Serip di Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Pantai ini 

terletak tidak jauh dari Palm Spring Golf dan Tering Bay Resort. Untuk 

menuju pantai ini wisatawan harus menggunakan kendaraan pribadi atau 

menyewa mobil dikarenakan belum adanya kendaraan umum yang menuju 

ke pantai tersebut. 

3.1.3. Atraksi Wisata 

1. Penampilan tari melayu 

Saat tiba di Pantai Bale-Bale wisatawan akan disuguhkan 

dengan penampilan tari persembahan. Di pantai ini akan 

ditampilkan 3 tarian melayu, yaitu Tari Persembahan, Tari 

Zapin Melayu, dan Tari Berhibur. Namun, tarian akan 

ditampilkan jika wisatawan berasal dari travel yang sudah 

bekerja sama dengan pihak pengelola Pantai Bale-Bale. Akan 

tetapi, wisatawan yang tidak berasal dari travel juga bisa 

menikmati penampilan tari tersebut. Wisatawan bisa mencari 

pengelola Pantai Bale-Bale yang berada di samping panggung. 

Jika sedang tidak ramai wisatawan mancanegara, pihak 
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pengelola akan menampilkan pertunjukan tari dengan 

membayar Rp14.000/kepala. 

2. Berenang 

Pantai Bale-Bale bersih dan aman bagi para wisatawan yang 

ingin berenang di sini. 

3. Wisata jelajah bakau 

Di pantai ini terdapat pelantar yang bisa digunakan untuk 

menyusuri pohon bakau di sekitar pantai tersebut. Selain itu, 

terdapat juga sebuah spot foto yang bertuliskan “I Love You”. 

4. Bermain bola kaki dan bola voli 

Lahan pantai yang cukup luas membuat wisatawan dapat 

leluasa jika ingin bermain bola kaki ataupun bola voli. 

5. Sunset 

Tidak diragukan lagi pemandangan sunset di pantai ini sangat 

mempesona dan sesuai bagi para penikmat senja. 

6. Bermain ayunan di tepi pantai 

Terdapat dua ayunan di tepi pantai yang bisa digunakan 

ataupun untuk menjadi spot foto. 

7. Berkemah 

Untuk berkemah di sini dikenakan tarif sebesar 

Rp15.000/kepala dengan menghubungi pengelola pantai 

terlebih dahulu. 

3.1.4. Fasilitas 

1. Toilet dan kamar mandi 

Di pantai ini terdapat beberapa toilet dan kamar mandi yang 

pembayarannya sudah termasuk dalam tiket masuk. 

2. Gazebo 

Penyewaan gazebo dikenakan biaya sebesar Rp100.000. 

3. Warung makan 
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4. Warung souvenir 

Ketika baru masuk ke dalam lokasi pantai, wisatawan akan 

melewati banyak warung souvenir yang menjual berbagai 

cendramata, seperti baju batik pantai, ukiran patung, topi, tas 

handmade, gendang tradisional, tempat buah, sandal kulit, dan 

masih banyak lagi. Souvenir tersebut dikirimkan dari Solo dan 

cukup menarik minat wisatawan mancanegara. 

3.2. Rumah Limas Potong 

3.2.1. Sejarah 

Rumah Limas Potong dibangun pada tahun 1958 oleh Haji Sain. 

Rumah Limas Potong merupakan rumah adat melayu satu-satunya yang 

tersisa di Kota Batam saat ini. Rumah ini ditempati oleh Haji Sain sejak 

bulan November 1959. Pada tahun 1962 terjadi perang antar Malaysia dan 

rumah ini pernah dijadikan tempat pengungsian oleh Waraga Tionghua 

pada saat itu. Pada bulan November 2011 Rumah Limas Potong 

diresmikan menjadi tempat wisata oleh Walikota Batam. 

3.2.2. Lokasi 

Rumah Limas Potong berlokasi di di Kampung Teluk, Kelurahan 

Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Dikarenakan rumah tersebut 

dikunci, bagi wisatawan yang ingin melihat bagian dalam rumah tersebut 

dapat mencari Pak Abdul yang tinggal tidak jauh dari rumah tersebut. 

Rumah Limas Potong dapat dikunjungi sekitar pukul 09.00 – 17.00 WIB. 

3.2.3. Fungsi Rumah Limas Potong 

Pada zaman dahulu rumah ini digunakan sebagai tempat tinggal 

keluarga. Namun, pada saat ini Rumah Limas Potong diperbaiki dengan 

fungsi sebagai berikut: 

1. Sebagai benda cagar budaya 

2. Sebagai edukasi bagi para pelajar 

3. Sebagai bahan penelitian bagi para peneliti 
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4. Sebagai objek wisata budaya bagi wisatawan mancanegara 

maupun wisatawan domestik. 

3.2.4. Bentuk Rumah Limas Potong 

1. Memiliki tinggi sekitar 1,5 meter dari permukaan tanah. 

2. Dinding rumah merupakan sususan dari papan (kayu ulin) 

berwarna coklat 

3. Atap: berupa seng warna merah dan menyerupai limas yang 

terpotong. 

4. Kusen pintu dan jendela serta pilar di depan rumah dicat 

menggunakan cat minyak bewarna putih. 

5. Jendela: dicat bewarna kuning dan biru. 

3.2.5. Bagian-Bagian dalam Rumah Limas Potong 

1. Teras 

Teras di rumah ini sudah cukup lapuk sehingga harus hati-hati 

ketika berkunjung. 

2. Ruang Tamu (Rumah Ibu) 

Ruang ini digunakan sebagai tempat untuk menyambut tamu 

dan sebagai tempat tidur laki-laki ketika tamu tersebut 

menginap. Karena adat Melayu zaman dahulu, jika menginap di 

rumah orang lain suami-istri harus tidur berpisah walaupun 

sudah menikah. Saat ini, di ruang ini terdapat foto-foto 

bersejarah yang memamerkan aktivitas masyarakat Melayu di 

daerah tersebut puluhan tahun lalu. 

3. Ruang Tengah 

Saat ini ruang tengah dilengkapi dengan diorama yang dibuat 

seolah pengantin sedang menikah dengan adat Melayu. 

4. Ruang Keluarga (Bandong Satu) 

Bandong Satu merupakan tempat untuk bercengkerama 

antarkeluarga ketika sanak family sedang berkunjung. Di 

sinilah mereka duduk, makan, berbincang, dan sebagai ruang 

tidur bagi para wanita. Saat ini, di Bandong Satu terdapat 
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sebuah ranjang tempat tidur khas masyarakat Melayu zaman 

dahulu. 

5. Dapur (Bandong Dua) 

Lantai Bandong Dua agak lebih rendah dari Bandong satu. 

Masyarakat Melayu biasa menyebutnya bendul. Bandong Dua 

merupakan dapur yang berisi berbagai alat masak, perangkat 

makanan, dan tempayan. 

3.3. Makam Nong Isa 

Nongsa dulunya dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Isa bin 

Raja Ali atau yang dikenal dengan nama Nong Isa. Raja Isa merupakan seseorang 

yang pertama kali diberi amanah oleh Sultan Abdul Rahman Muazam Syah I dan 

Yang Dipertuan Muda VI Raja Jaffar pada tahun 1829 untuk memimpin kawasan 

Nongsa dan sekitarnya. 

Nama Nongsa dahulunya diambil dari nama raja tersebut yaitu Nong Isa. 

Sejak kepemimpinannya, Kota Batam mengalami kemajuan secara signifikan. Hal 

ini dibuktikan dengan banyaknya pendatang baru yang menetap di Kota Batam 

pada saat itu. Namun, Raja Isa diketahui hanya memimpin selama tiga tahun, ia 

wafat pada tahun 1831. Makam Nong Isa sendiri sampai saat ini tidak diketahui di 

mana letak pastinya. Makam yang terkenal dengan nama Makam Nong Isa ini 

merupakan makam kaum kerabat dari Raja Nong Isa. 

Makam Nong Isa berlokasi di Kampung Tua Nongsa, Kelurahan Sambau 

yang berdekatan dengan Pantai Nongsa. Akses menuju makam ini sudah cukup 

baik karena jalannya sudah beraspal. Di setiap batu nisan di Makam Nong Isa ini 

ditutupi oleh kain kuning yang merupakan warna kebanggaan bangsa Melayu. 

Kain kuning menunjukkan sebuah lambang khas bangsa Melayu yang 

menerangkan bahwa makam ini merupakan makam para keturunan keluarga raja. 

Di makam ini juga terdapat sebuah batu keramik bertuliskan nama-nama silsilah 

keturunan Raja Nong Isa dari beberapa generasi. 

Jola Fitria Ningsih. Penerapan Sistem Pemasaran Digital pada Objek Wisata Budaya di Kota Batam. 
UIB Repository©2020



3.4. Kampung Terih 

3.4.1. Sejarah 

Destinasi wisata Kampung Terih mulai ditata oleh Komunitas Pari 

sejak awal tahun 2017. Kemudian objek wisata ini diresmikan pada 

tanggal 26 November 2018. Kampung ini diberi nama Kampung Terih 

karena pada zaman dahulu terdapat batu-batu pipih di sekitar kawasan 

kampung ini yang disebut batu terih oleh warga sekitar. Dari batu 

tersebutlah kampung ini dikenal dengan nama Kampung Terih. 

3.4.2. Lokasi 

Kampung Terih berlokasi di Kelurahan Sambau, Kecamatan 

Nongsa. Akses menuju Kampung Terih sudah beraspal dan cukup bagus 

sehingga memudahkan wisatawan yang ingin mengunjungi desa wisata ini. 

Untuk masuk ke Desa Wisata Kampung Terih dikenakan biaya sebesar 

Rp5.000/orang bagi wisatawan lokal dan 10.000/orang bagi wisatawan 

mancanegara. Untuk biaya parkirnya dikenakan Rp1.000/motor dan 

Rp2.000/mobil. 

3.4.3. Fasilitas 

1. Warung makan: terdapat 3 warung makan yang menjual 

makanan dan jajanan. 

2. Mini gazebo: terdapat 5 mini gazebo yang dapat wisatawan 

gunakan secara gratis. 

3. Masjid: terdapat masjid di sekitar pantai untuk tempat 

beribadah umat muslim. 

4. Toilet: Rp1.000 (BAK) dan Rp2.000 (BAB). 

5. Tempat parkir: Rp1.000 (motor) dan Rp2.000 (mobil). 

6. Jembatan bakau: terdapat pelantar yang digunakan untuk 

menjelajah pohon bakau di Kampung Terih. 

7. Tenda: untuk menyewa tenda dikenakan biaya 

Rp90.000/malam dan untuk lokasi perkemahan dikenakan 

sebesar Rp20.000. 
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8. Sampan: Rp30.000/orang untuk 45 menit (wisatawan lokal) 

dan Rp40.000/orang untuk 45 menit. 

9. Home stay: merupakan rumah warga yang dijadikan sebagai 

tempat penginapan bagi wisatawan. Penyewaan home stay 

dikenakan biaya sebesar Rp75.000/malam dan sudah termasuk 

sarapan. 

3.4.4. Atraksi Wisata 

1. Jelajah bakau 

Kampung Terih memiliki 20 jenis bakau yang terdapat di 

sepanjang pantai. Jelajah bakau ini biasanya dilakukan 

sekaligus wisata edukasi bagi para pelajar di Kota Batam. Jika 

wisatawan ingin menjelajah bakau menggunakan perahu dapat 

langsung mencari pengelola desa wisata ini, dengan biaya 

sebesar Rp30.000/45 menit bagi wisatawan lokal dan 

Rp40.000/45 menit bagi wisatawan mancanegara. 

2. Pembibitan bakau 

Pembibitan bakau dapat dilakukan dengan menghubungi 

terlebih dahulu pihak pengelola Kampung Terih. Untuk 

harganya dikenakan biaya sebesar Rp10.000/batang bagi 

wisatawan lokal dan Rp20.000 bagi wisatawan mancanegara. 

3. Pantai 

Pantai di Kampung Terih tidak seperti pantai biasanya, pantai 

ini berbatu tetapi bersih dan jernih. Namun, tetap aman bagi 

para wisatawan yang ingin berenang di pantai ini. 

4. Sunset 

Daerah pantai memang sangat terkenal akan keindahan sunset, 

tidak terkecuali di Kampung Terih ini. Bagi para wisatawan 

yang menyukai indahnya senja dapat mengunjungi Kampung 

Terih pada sore hari ketika waktu matahari terbenam. 
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5. Wisata kuliner 

Kampung Terih memiliki kuliner khasnya yaitu Ketam 

Ranjungan Goreng Tepung dan Ketam Mak Biah (ketam batu 

masak balado) dengan rasanya yang enak dan juga harga yang 

sangat terjangkau. Selain itu, Mak Biah juga mempunyai 

beberapa menu menarik lainnya yang bisa dilihat di Instagram 

@ketam_makbiah. 

6. Spot foto 

Desa Wisata Kampung Terih merupakan destinasi wisata 

digital yang di desain dengan tema milenial. Di sini banyak 

sekali spot foto yang menarik untuk dijadikan postingan di 

instagram, dan uniknya lagi Kampung Terih ini memiliki tema 

yang berbeda setiap harinya. 

7. Paintball 

Paintball merupakan permainan yang baru saja dibuka pada 

awal November 2019. Untuk paket permainannya dikenakan 

biaya Rp85.000/orang untuk 50 peluru ditambah tiket masuk 

Rp5.000 bagi wisatawan lokal. Sedangkan wisatawan 

mancanegara dikenakan biaya sebesar Rp200.000/oranng untuk 

60 peluru ditambah tiket masuk Rp10.000. Harga tersebut 

sudah termasuk baju safety untuk keamanan wisatawan yang 

ingin mencoba permainan ini. 

8. Memancing 

Para wisatawan yang ingin memancing dapat menghubungi 

pihak pengelola terlebih dahulu. Pemancingan dilakukan 

menggunakan speedboat dengan fasilitas: alat pancing, umpan, 

dan dapat dimasak langsung di warung yang terdapat di 

Kampung Terih. 

9. Pertunjukan tari melayu 

Kampung Terih juga memiliki atraksi pertunjukan tari melayu. 

Namun, tarian ini hanya ditampilkan jika diselenggarakan suatu 

kegiatan di Kampung Terih atau adanya permintaan dari pihak 
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travel yang membawa tamunya. Pertunjukan tarian ini 

dikenakan biaya sebesar Rp500.000 untuk tiga penampilan tari 

melayu. 

3.4.5. Souvenir 

Kampung Terih memiliki souvenir yang bentuknya unik dan lucu 

dan merupakan buatan sendiri dari pengelola objek wisata ini. Souvenir 

tersebut berupa frame dengan kata-kata lucu, bros jilbab, gelang, hiasan 

dinding, gelas, dan juga tempelan kulkas. Harganya juga sangat murah 

berkisar antara Rp3.000-Rp25.000. 

3.5. Batam Miniature House 

Batam Miniature House merupakan taman yang di dalamnya terdapat 

replika mini rumah adat di Indonesia yang berasal dari berbagai daerah seperti 

Aceh, Sumatera, Bali, Jawa, hingga Papua. Selain replika rumah adat, terdapat 

juga beberapa replika rumah ibadah yang melengkapi taman tersebut, seperti 

masjid, gereja, kelenteng, dan pura. 

Besar replika rumah adat tersebut kurang lebih 1,5 meter sehingga 

pengunjung dilarang untuk memanjat replika rumah adat yang ada karena bisa 

merusak bangunannya. Di depan replika terdapat tulisan yang menunjukkan nama 

rumah adat dan asal daerah rumah adat tersebut. Objek wisata ini cocok sebagai 

wisata edukasi bagi anak-anak untuk mempelajari rumah adat yang ada di 

Indonesia. Di samping Batam Miniature House ini juga terdapat taman yang 

dipenuhi dengan patung hewan yang cukup menarik perhatian bagi anak-anak, 

seperti koala, gajah, panda, dan sebagainya. 

Batam Miniature House berlokasi di Golden City, Bengkong Laut, 

wisatawan dapat menggunakan GPS jika tidak tahu lokasi taman tersebut. Biaya 

masuk ke dalam objek wisata ini gratis dan tidak dipungut biaya parkir. Namun, 

terdapat kotak sumbangan seikhlasnya bagi para pengunjung. Walaupun tidak 

dipungut biaya, taman ini terawat dengan baik dan cukup bersih. Di sekitar taman 

ini juga terdapat banyak restoran yang dapat wisatawan singgahi, salah satunya 

yaitu Golden Prawn, restoran seafood yang cukup terkenal di Batam. 
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3.6. Masjid Cheng Ho 

3.6.1. Sejarah 

Pada tahun 1416 seorang Laksmana Laut yang bernama Cheng Ho 

melakukan pelayaran menuju Indonesia dengan membawa kurang lebih 

27.000 anak buah. Laksamana Cheng Ho berasal dari Tiongkok yang 

diberi kepercayaan oleh kaisar Cina Yong Le yang berkuasa pada tahun 

1403-1424. 

Pada saat itu, Laksamana Cheng Ho disambut dengan baik oleh 

para raja dan penduduk Indonesia. Laksamana Cheng Ho tercatat pernah 

singgah ke Aceh, Palembang, Belitung, Jakarta, Surabaya, Semarang, 

Cirebon, Denpasar dan yang terakhir yaitu Batam. Setiap tempat yang 

pernah dikunjungi oleh Laksmana Cheng Ho dibangun Masjid Cheng Ho 

yang bentuknya kurang lebih sama satu dengan lainnya. 

Laksamana Cheng Ho merupakan seorang Muslim dan anak dari 

H. Ma Ha Zhi dan ibunya berasal dari marga One (Wen) Tiongkok. 

Sebelum melakukan pelayaran keliling dunia, Laksamana Cheng Ho telah 

melakukan kegiatan Islam di negerinya sendiri terlebih dahulu. 

Kedatangan Laksaman Cheng Ho ke Indonesia sekaligus melakukan misi 

pengembangan agama Islam. 

Masjid Muhammad Cheng Ho didirikan dengan tujuan untuk 

mengenang sejarah dari perjalanan Laksamana Cheng Ho bersama anak 

buahnya ke Indonesia serta membawa ajaran agama islam pada saat itu. 

Masjid ini murni dibiayai sendiri oleh seorang pengusaha di Batam. 

Masjid ini diresmikan pada Sabtu, 21 Februari 2015 oleh Menteri 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Pariwisata. 

3.6.2. Lokasi 

Letak Masjid Cheng Ho terdapat di kawasan Golden Prawn, 

Bengkong, untuk memasuki masjid ini tidak dikenakan biaya masuk 

maupun biaya parkir. Namun, bagi wisatawan yang ingin menyumbang 

untuk masjid ini, disediakan kotak sumbangan yang terletak pada samping 

masjid. 
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3.6.3. Keunikan Masjid Cheng Ho 

Masjid Cheng Ho dibangun dengan gaya arsitektur Tiongkok 

berpadu dengan rangkaian huruf Arab. Masjid ini tidak memiliki kubah 

seperti masjid pada umumnya. Kubahnya berbentuk atap segi delapan 

yang menyerupai sebuah pagoda. Selain itu, terdapat juga relief naga, 

patung singa, dan lafaz Allah dalam huruf Arab yang terletak di puncak 

pagoda. Tidak seperti masjid pada umumnya yang didominasi warna putih 

atau emas, Masjid Cheng Ho justru berisi perpaduan warna merah, kuning, 

biru, dan hijau yang dibangun seperti masjid-masjid di Tiongkok. 

Tidak jauh dari Masjid Cheng Ho, terdapat sebuah patung yang 

merupakan replika Laksamana Laut Cheng Ho. Selain itu, juga terdapat 

replika kapal Laksamana Cheng Ho. Kapal replika tersebut didesain 

seperti yang sebenarnya pada zaman Cheng Ho dan identik berwarna 

merah yang mendominasi kapal tersebut. Sekarang kapal tersebut telah 

dijadikan sebagai restoran. Dari Masjid Cheng Ho untuk menuju restoran 

tersebut kurang lebih empat menit jika mengendarai mobil. 

3.7. Paroki Santo Petrus Batam 

3.7.1. Sejarah 

Pada tahun 1956-1959 perantau dari Flores tiba di Kota Batam, 

perantau tersebut mengadakan doa bersama berdasarkan kebiasaan dari 

daerah asal mereka dan pada tahun 1961 dibangun sebuah kapela 

sederhana dengan nama Kapela Santa Maria di daerah Batu Ampar.  

Namun, karena lahan yang di gunakan untuk membangun kapela Katolik 

ini tidak berizin, maka pada tahun 1969 bangunan ini pun digusur dan 

dibangun perusahaan besar. Selanjutnya, pada tahun 1974, mulailah 

dibangun Kapela Santa Maria Sei Jodoh di kebun Bapak Haji R. 

Muhammad tepatnya di samping Masjid Raya Sei Jodoh. Namun, Otoritas 

Batam kemudian mengembangkan kawasan Sei Jodoh menjadi pusat 

perdagangan, perhotelan dan pertokoan sehingga pada tahun 1983 Kapela 

St. Maria Sei Jodoh dipindahkan ke Bukit Baloi berdasarkan lahan yang 

diberikan oleh Otorita Batam. Di lokasi inilah sampai sekarang berdiri 

bangunan gereja Katolik Lubuk Baja tepatnya di Jl. Anggrek Blok II
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No. 1, Lubuk Baja Kota, Kota Batam. Bangunan Ini kemudian diberi nama 

“Paroki Santo Petrus”. Nama yang sesuai letaknya yaitu di atas lokasi 

berbatu dan Petrus yang berarti batu karang.  Pada tahun 1990, Paroki 

Santo Petrus diresmikan menjadi paroki pertama di Kota Batam. 

3.7.2. Bagian-Bagian Paroki Santo Petrus 

1. Bagian depan: Paroki Santo Petrus 

Bagian depan merupakan tempat ibadah umat Katolik berupa 

gereja yang lumayan besar dan bisa menampung hingga lebih 

dari 1000 orang. Di dalam gereja ini terdapat Patung Tuhan 

Yesus dan juga Patung Bunda Maria, serta kursi panjang yang 

di susun dengan rapi. Dinding bagian atas gereja ini terdapat 

keramik yang berupa gambar-gambar Tuhan Yesus. 

2. Bagian Belakang: Gua Maria/Ratu Damai 

Gua maria ini terletak di bagian belakang Paroki Santo Petrus. 

Di mana jalan menuju gua ini terdapat tanaman-tanaman yang 

indah yang tersusun rapi dan juga sebuah tempat duduk untuk 

tempat berteduh bagi orang-orang yang ingin merenungkan 

doanya. Di dalam gua ini terdapat patung Bunda Maria yang 

dengan ketinggian sekitar 1.7 meter. 

3.8. Vihara Duta Maitreya 

3.8.1. Sejarah 

Vihara Duta Maitreya di bangun pada tahun 1990 dan diresmikan 

pada 23 Oktober 1999. Saat ini, selain di jadikan sebagai tempat 

beribadah, vihara tersebut telah dikembangkan menjadi sarana menuntut 

ilmu dari tingkat TK hingga tingkat universitas. Vihara Duta Maitreya 

memiliki arti yang cocok dengan pesan Buddha Maitreya yaitu cinta 

universal. 

3.8.2. Lokasi 

Vihara Duta Maitreya berlokasi di Jl. Bukit Beruntung, Sungai 

Panas, Kota Batam. Vihara Duta Maitreya buka setiap hari pukul 06.00 – 

20.00 tanpa ada biaya masuk dan biaya parkir. Pada hari biasa banyak 

yang mengunjungi vihara ini terutama wisatawan dari Korea dan Tiongkok 
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sedangkan pada akhir pekan lebih banyak wisatawan dari India, Singapura, 

dan domestik. 

3.8.3. Bagian Graha di dalam Vihara Duta Maitreya 

Vihara Duta Maitreya memiliki lima graha dan pada setiap 

pertengahan graha terdapat sebuah patung Maitreya yang melambangkan 

vihara tersebut. Bangunan Vihara Duta Maitreya terdapat tiga lantai 

dengan lima graha yang terdiri dari: 

1. Graha Maitreya, digunakan sebagai tempat kebaktian umum 

para umat budha maitreya kepada budha. Ruangan ini mampu 

menampung hingga 2.000 orang dan pelaksanaan kebaktian 

umum dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pagi hari pukul 

06.00, siang hari pukul 12.00, dan pukul 18.30. 

2. Graha Patriat, digunakan sebagai kebaktian para umat budha 

dan juga merupakan aula pendidikan dan pelatihan serta 

Dharmasala. 

3. Graha Sakyamuni, digunakan sebagai tempat memuja kepada 

Bodhisatva Samantabhadra, Buddha Amitabha (Dewa 

Ketenangan Jiwa), Buddha Bodhisatva (Dewa Pendidikan), 

Buddha Paisajyaguru (Dewa Pengobatan), dan Bodhisatva 

Nanjusri.  

4. Graha Bodhisatva Avalokitesvara, merupakan graha kebaktian 

kepada Bodhisatva Avalokitesvara atau bisa disebut sebagai 

Dewi Guan Yin, d imana para wisatawan bisa memuja dan 

memohon atas kebaikan serta kesehatan keluarga. 

5. Graha Bodhisatva Satya Kalama, merupakan graha bakti puja 

kepada Bodhisatva Satya Kalama, biasa disebut sebagai Dewa 

Guan Yu atau Gwan Gong, di mana para wisatawan dapat 

memuja atas kelancaran bisnis. 
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3.8.4. Fasilitas 

Adapun fasilitas yang tersedia pada Vihara Duta Maitreya yaitu 

sebagai berikut: 

1. Restoran, terletak di bagian belakang dan makanan yang 

tersedia merupakan menu vegetarian. Restoran tersebut telah di 

tata dengan meja dan kursi untuk para pengunjung yang 

berkunjung.  

2. Taman kecil, di taman ini terdapat sebuah patung besar dan 

patung kecil Buddha Maitreya serta meja dan kursi untuk para 

pengunjung bersinggah dan beristirahat.  

3. Tempat parkir 

4. Toilet, lokasinya tidak jauh dari restoran. 

5. Toko suvenir, sebelum sesampai ke bagunan Graha Bodhisatva 

Avalokitesvara, terdapat sebuah toko souvenir yang menjual 

berbagai aneka pernak-pernik hiasan dan juga peralatan ibadah 

seperti, dupa, lilin, dan aneka ragam keramik. 

3.9. Pura Agung Amerta Bhuana 

3.9.1. Sejarah 

Pura Agung Amerta Bhuana berlokasi di Jl. Gajah Mada No.3, Sei 

Ladi, Kec. Sekupang, Kota Batam. Pura ini mulai dibangun dengan 

melakukan pemetaan lahan pada tahun 1999. Kemudian, pada 4 Juni 2000 

dilaksanakan peletakan batu pertama. Pura ini diresmikan pada 16 Juni 

2004 oleh Menteri Agama saat itu, yakni Prof Dr Said Agil Husin Al 

Munawan dan pada tanggal 2 November 2009 Pura Agung Amerta 

Bhuana diresmikan oleh Gurbernur Provinsi Kepulauan Riau. 

3.9.2. Bagian-Bagian Pura Agung Amerta Bhuana 

Pura Agung Amerta Bhuana memiliki 3 mandala, yakni Mandala 

Pratama, Mandala Madya, dan Mandala Utama. 

1. Mandala Pratama berfungsi sebagai tempat aktivitas umum 

untuk meningkatkan perekonomian, di mandala ini terdapat 

sebuah restoran dan tempat parkir. 
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2. Mandala Madya sebagai tempat dilaksanakan kegiatan 

kesenian, pengembangan budaya, dan keagamaan, di mandala 

ini terdapat pengembangan seni tari, karawitan, dan 

pengembangan kebudayaan Hindu lainnya. 

3. Sementara itu, Mandala Utama merupakan tempat suci 

persembahyangan, di mandala inilah para umat Hindu 

melaksanakan ibadah dan menjalin hubungan dengan Tuhan, 

yaitu Sanghyang Widhi Wasa. Dalam agama Hindu terdapat 

dewa yang disebut Tri Murti yakni Dewa Brahma (manifestasi 

Tuhan sebagai pencipta), Dewa Wisnu (manifestasi Tuhan 

sebagai pemelihara kehidupan dunia), dan Dewa Siwa 

(manifestasi Tuhan sebagai pengembali makhluk kepada 

bentuk semula). 

3.9.3. Kegiatan Pura Agung Amerta Bhuana 

Pura Agung Amerta Bhuana buka setiap harinya dan diperbolehkan 

bagi wisatawan yang ingin mengunjungi pura ini. Setiap hari Minggu 

pukul 09.00-13.00 terdapat kegiatan pasraman bagi siswa dari PAUD 

hingga SMA. Di pasraman inilah para siswa belajar mengenai agama dan 

kebudayaan Hindu. Selain itu, ada juga kegiatan ekstrakulikuler seperti 

seni tari dan karawitan yang diajarkan kepada para siswa di pura ini. 

3.10. Rumah Makan Mie Tarempa 

3.10.1. Lokasi 

Rumah Makan Mie Tarempa Batam Center terletak di Ruko 

Royal Sincom, Batam Center, Kota Batam. Lokasi Rumah Makan Mie 

Tarempa ini tidak jauh dari objek wisata “Welcome to Batam”. Rumah 

makan ini buka setiap hari pada pukul 08.00–22.00 malam. Setiap harinya 

selalu banyak yang mengunjungi rumah makan ini terutama pada akhir 

pekan. Selain itu, Rumah Makan Mie Tarempa memiliki dua cabang 

lainnya yang terletak di Sei Panas dan di Tiban Center. 
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3.10.2. Menu yang disajikan 

Rumah Makan Mie Tarempa menyajikan berbagai menu yang 

dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Menu Rumah Makan Mie Tarempa, sumber: Dokumentasi 

Penulis, 2019. 

Menu rekomendasi dari rumah makan ini yaitu mie tarempa 

lembab yang mana kuahnya kental, tidak terlalu banyak, dan mie dengan 

tekstur lembut serta pipih. Satu porsi dikenakan harga Rp14.000 dan 

terdapat juga variasi lainnya yaitu mie tarempa kering dan basah. Selain 

itu, terdapat juga luti gendang yang merupakan makanan khas Melayu 

berupa roti yang berisi suwiran ikan dan juga disajikan dengan bumbu 

khas. Harga luti gendang yaitu Rp 3.000/ pcs. 

Jola Fitria Ningsih. Penerapan Sistem Pemasaran Digital pada Objek Wisata Budaya di Kota Batam. 
UIB Repository©2020



3.10.3. Fasilitas 

Rumah Makan Mie Tarempa Batam Center menyediakan meja 

dan kursi untuk para pengunjung, counter untuk membayar pesanan 

makanan, toilet, dan juga tempat parkir. 

3.11. Love Seafood Batam Center 

Love Seafood Batam Center merupakan cabang dari Love Seafood yang 

berlokasi di Tanjung Piayu. Pembukaan cabang di Batam Center dikarenakan 

lokasinya yang berada di pusat kota dan memudahkan wisatawan untuk datang ke 

restoran tersebut. 

3.11.1. Lokasi 

Love Seafood Batam Center berlokasi di Kompleks Mahkota 

Raya, Jalan Raja Haji Fisabilillah No. 12B, Teluk Tering, Batam Kota. 

Restoran tersebut buka pada pukul 10.00-23.00. Tidak terlalu jauh dari 

Terminal Feri Batam Center yang hanya memakan waktu sekitar sepuluh 

menit dengan menggunakan mobil. 

3.11.2. Fasilitas 

Love Seafood Batam Center memiliki dokerasi yang indah dan 

pencahayaan yang tepat sehingga membuat suasana menjadi lebih segar. 

Restoran tersebut memiliki fasilitas penjemputan tamu minimai 12 orang, 

Empat ruangan VIP dengan kapasitas 16-40 orang, penampilan musik, 

musholla untuk tempat beribadah umat Muslim. 

3.11.3. Menu yang ditawarkan 

Love Seafood menawarkan berbagai menu hidangan laut yang 

masih segar dan harganya terjangkau. Untuk menu yang ditawarkan dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.2 Menu Love Seafood Batam Center, sumber: Dokumentasi 

Penulis, 2019. 

Berbagai jenis hidangan laut seperti gonggong, kerang, berbagai 

macam ikan, cumi-cumi, dan masih banyak lagi terdapat di resotran 

tersebut. Menu restoran tersebut terdapat dalam tiga bahasa yaitu bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin sehingga memudahkan 

wisatawan mancanegara apabila berkunjung ke restoran tersebut. 
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