
 The Treasure Of Golden Spice Island : Festival Budaya Teluk Jailolo 2013 

"Negeri kita kaya, kaya, kaya-raya, Saudara-saudara. Berjiwa besarlah, berimagination. Gali ! Bekerja! Gali! 

Bekerja! Kita adalah satu tanah air yang paling cantik di dunia".Kutipan Pidato Bung Karno pada 29 Juli 1956  ini 

akan selalu menjadi pengingat bahwa begitu banyak hal yang dimiliki Indonesia yang masih perlu ditelusuri, digali 

dan dipelajari.  

 

“Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”, 

sepenggal lirik lagu lawas Koes Ploes ini mungkin mampu menggambarkan seberapa indah 

dan suburnya Indonesia. Negara tropis dengan ribuan pulau mampu memikat hati untuk 

datang berkunjung ke Indonesia. Sejak dahulu, Indonesia dikenal karena keunikan 

kekayaan alam dan juga kekayaan budayanya. Fakta bahwa Indnesia begitu menarik hati 

juga tidak terlepas dari perhatian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf) Indonesia.  

Banyaknya potensi alam yang dimiliki Negara Indonesia maka akan sangat 

disayangkan jika hal ini hanya diketahui oleh segelintir orang. Alasan inilah yang membuat 

Kemenparekraf Indonesia mengadakan kembali festival yang bertujuan untuk mengenalkan 

Indonesia kemata dunia.  

Festival yang dilakukan oleh Kemenparekraf Indonesia kali ini merupakan festival 

kelima yang diadakan di timur Indonesia tepatnya Kepulauan Halmara Barat di Maluku 

Utara. Festival ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan pariwisata Halmahera barat di 

mata dunia khususnya Indonesia Timur. Acara ini sendiri sudah menjadi acara tahunan dan 

merupakan festival yang selalu ditunggu-tunggu dan dibanggakan masyarakat setempat. 

Festival Teluk Jailolo berlangsung pada 15 Mei 2013 hingga 18 Mei 2013.  

Tujuan didakannya festival teluk jailolo adalah untuk mengenalkan sektor pariwisata 

Indonesia agar baik masyarakat Indonesia maupun mancanegara mengenal budaya, 

kekayaan alam dan juga potensi bisnis yang berada di Halmahera Barat. Festival budaya 

Teluk Jailolo sendiri mengangkat tema “The Treasure of Golden Spice Island”, dimana para 

wisatawan dapat menikmati baik keindahan alamnya maupun menikmati keindahan 

budayanya dalam festival ini. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : “spice 

parade”, “spice expo”, “menyusuri perkebunan rempah-rempah dalam acara spice trip”, 

lomba memancing, lomba renang, lomba mendayung, fun diving dan menanam karang laut, 

ritual laut Sigofi Ngolo, juga cultural party di pinggir pantai untuk menikmati pesta makanan 



adat bersama masyarakat lokal dengan membakar ikan sebanyak 10 ton, serta adanya 

pameran kerajinan tangan masyarakat setempat. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menarik 10.000 

wisatawan datang berkunjung ke Teluk jailolo. Karena ada begitu banyak hal yang dapat 

mereka lakukan di Teluk Jailolo seperti wisata kuliner , menyelam dan lain-lain. Mengenai 

Pulau Halmahera Barat sendiri terdapat begitu banyak potensi wisata yang menjanjikan, 

Halmahera Barat yang memiliki luas laut 1500 km2 dengan luas darat 2500 km2, telah 

memiliki 1 hotel dengan 15 penginapan dan 75 homestay. Dengan banyaknya keunikan 

yang dimiliki wilayah ini maka bangunan hotel sekelas bintang lima tidak begitu dibutuhkan 

dan hal ini dapat memicu banyaknya pertumbuhan industry pariwisata di Halmahera Barat 

dan memungkin daerah ini menampung wisatawan lebih banyak lagi. 

Melihat banyaknya peminat yang datang untuk menyaksikan festival Teluk Jailolo 

tersebut, ketua kamar dagang Indonesia Suryo Bambang Sulisto pun ikut bicara mengenai 

kesannya terhadap Festival Teluk Jailolo, “Tahun ini, pertumbuhan ekonomi mencapai 6%. 

Akan lebih baik, jika pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi secara merata di seluruh 

Indonesia. Maka, pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi, 

sebaiknya dilakukan diseluruh wilayah di Indonesia. Penyelenggaraan Festival Teluk Jailolo 

dapat ikut memperkenalkan Jailolo, sehingga wilayah Halmahera Barat dikenal lebih luas 

lagi,” kata Sulisto. 

Berlangsungnya festival teluk Jailolo menjadi semakin semarak dengan adanya 

upaya untuk memecahkan rekor MURI. Pemecahan rekor MURI sendiri dilakukan pada 

puncak acara yaitu pertunjukkan music diatas laut yang disebut dengan “Sasadu on the 

sea”, pertunjukan music ini diadakan dipanggung diatas laut yang memiliki makna, 

interpretasi, pesan, serta harapan untuk menjadi inspirasi dalam meraih impian dan cita-

cita bagi generasi muda  dan juga, seluruh masyarakat Halmahera Barat. Pertunjukan 

musik diatas laut ini masuk MURI karena merupakan festival musik pertama yang didakan 

diatas laut. 

Puncak acara sekaligun penutupan Festival Teluk Jailolo ini adalah pementasan 250 

anak muda Jailolo di sasadu on the sea yang dilakukan selama dua jam. Dalam acara ini 

mereka menampilkan soya-soya (tarian heroik khas masyarakat setempat) dan drama 

musikal tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Jailolo. Sasadu sendiri dalam daerah 

setempat merupakan rumah suku adat Sahu di Jailolo. Rumah tersebut tidak memiliki 

dinding dan terbuat dari kayu serta jerami dan rumah tersebut berada ditengah-tengah 

panggung diatas laut tempat pertunjukan musical tersebut diadakan. 



Dalam sadadu on the sea ini ratusan anak muda memakai pakaian warna-warni 

sambil diiringi musik khas Halmahera Barat. Permainan tata cahaya dan pesta kembang api 

pun menambah meriah suasana. Setelah sasadu on the sea berakhir, Festival Teluk Jailolo 

2013 ditutup dengan pertunjukkan dari band lokal Noah yang menandakan bahwa Festival 

tahun 2013 berakhir dengan harapan baru bahwa Teluk Jailolo akan semakin dikenal oleh 

masyarakat dunia. "Melalui event ini, semoga Halmahera Barat terdengar di dunia," kata  

Bupati Jailolo Namto H Roba yang secara resmi menutup Festival Teluk Jailolo 2013. (FG) 

 

 

 

 


