Atasi Layanan Wisata Danau Toba, Tonggo Gultom Ciptakan
Aplikasi BoatRia

Journalist: indonesiasatu, Tanggal: 02 Feb 2020
SIMALUNGUN- Dukung program pemerintah peningkatan potensi alam dan objek wisata Kawasan Danau Toba, salah
seorang putra terbaik Sumatera Utara Tonggo Gultom menciptakan dan meluncurkan Aplikasi BoatRia.
Secara resmi, peluncuran Aplikasi BoatRia ini ditandai dengan pemukulan Gondang, dihadiri Cucu TB Pardede salah
seorang tokoh di Sumatera Utara, Venita Pardede dan Novita Pardede berlangsung di Hotel Darma Agung, Kelurahan
Tiga Raja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Minggu (02/02/2020) sekira pukul 11.00 Wib.
Menurut Tonggo Gultom, peluncuran Aplikasi berbasis Android ini merupakan terobosan baru bagi Dunia Pariwisata ini
merupakan buatan anak bangsa dan perdana di Danau Toba, Parapat.
"Aplikasi bertujuan memudahkan wisatawan untuk memesan berbagai jenis armada kapal di perairan Danau Toba ini
seperti Catamaran, Speedboat, Jet Ski," katanya mengawali kata sambutan dalam acara ini.
Tonggo Gultom, merupakan salah satu putra terbaik Sumatera Utara sekaligus pendiri Aplikasi BoatRia juga pemerhati
pariwisata Danau Toba menyampaikan, bahwa Aplikasi ini juga mampu menghemat biaya pengeluaran bagi pengunjung.
"Para wisatawan mengeluhkan harga charter kapal terbilang mahal sehingga mengurungkan niat untuk menikmati
keseruan berbagai wahana air di Kawasan Danau Toba," papar pria berusia 30an tahun ini.

Pria yang juga berprofesi sebagai Pilot salah satu maskapai penerbangan ini menyampaikan Aplikasi juga memberikan
pelayanan dan mengatasi keluhan wisatawan mengakses berbagai pesanan dalam hal biaya dan juga kenyamanan.
"Inilah aplikasi mengatasi keluhan pengunjung di kawasan Danau Toba secara kompleks mengakses kebutuhan kapal
sesuai keinginan dan isi kantong," ucap Tonggo Gultom.
Inspirasi menciptakan aplikasi berbasis online ini kata Tonggo, atas keprihatinan sulitnya mendapatkan akses informasi
armada transport di seluruh perairan nusantara. Dalam hal ini, untuk transportasi udara dan darat saat ini telah tersedia
aplikasi pemesanan secara online.
"Semoga aplikasi BoatRia dapat menjawab kebutuhan dan memudahkann para wisatawan baik lokal maupun manca
negara," harapnya.
Aplikasi BoatRia dapat didownload dari Playstore atau Applestore dan juga menggandeng perusahaan automotif Yamaha
untuk memberikan layanan service gratis mesin kapal di Parapat.
Para pengusaha kapal terutama jenis speedboat untuk perawatan atau service juga menyediakan sparepart asli produk
Yamaha dengan membuka toko sparepart mini di Kota Parapat.
Pantauan jurnalis indonesiasatu.co.id dalam rangkaian acara tampak hadir, Tim Yamaha Jakarta Nur Fadly Rizky
, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo yang diwakili Ristiyanto, Kepala Dinas
Perhubungan Simalungun diwakili M Marbun, Koordinator Pos Sar Danau Toba diwakili Togi Hutagalung dan Personil Pol
Airud Markas Danau Toba A Aritonang.
Acara ini diakhiri dengan melakukan Tour melintasi garis pantai Danau Toba, Parapat, Objek Wisata Legendaris Batu
Gantung hingga ke Ajibata bersama keluarga besar TB Pardede menggunakan speed boat didampingi jurnalis
indonesiasatu.co.id yang juga putra kelahiran wilayah setempat. (Karmel)
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