
BENTARA 3 - Paket Wisata Bentara 3 hari 2 malam
atau 3 hari 3 malam

•  Keliling perkebunan sawit
•  Menjelajahi hutan konservasi dan hutan mangrove
•  Melihat Tarsius
•  Menikwati keindahan alam, kuliner dan kerajinan  
    khas Belitung

Bila dua hari berwisata belum cukup, maka dengan 
menambah satu hari Anda bisa benar-benar menikmati 
keindahan dan keunikan Belitung. Dari cantiknya pasir 
putih dan pantai dengan batu-batu granit yang unik, 
wisata keindahan bawah laut, serta aneka kuliner khas 
Belitung. Anda bebas memilih dan rekanan pemandu 
wisata kami akan mengaturnya untuk Anda.

Biaya penggantian operasi Pengembangan 
Bertanggung Jawab akan dikenakan per orang, yang 
mencakup akomodasi (termasuk sarapan dan makan 
malam di ALC) serta paket tur yang dipilih.

Kondisi:
∙   Biaya belum termasuk pajak.
∙   Tiket dari kota asal ke Belitung diatur dan 
     ditanggung oleh peserta tour.  
∙   Reservasi dilakukan minimal dua minggu 
     sebelum perjalanan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
ANJ Learning Center
Telepon: +62-61 453 7480
Email: anjlearningcenter@anj-group.com

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Menara BTPN lantai 40
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6
Kawasan Mega Kuningan - Jakarta 12950
T:  +62 21 29651777
F:  +62 21 29651788
www.anj-group.com

Nilai-nilai Hakiki
Integritas

Menghargai sesama manusia 
dan lingkungan

Peningkatan kemampuan 
secara berkesinambungan

Visi

Perusahaan pangan berbasis 
agribisnis berkelas dunia 

yang meningkatkan kualitas 
kehidupan manusia dan alam

Misi
Berorientasi pada manusia 

dan alam

Gigih mengupayakan 
keunggulan berstandar 

internasional

Pertumbuhan berkelanjutan 
demi kesejahteraan

Integritas



PAKET WISATA BENTARA

Paket Wisata Bentara menawarkan perjalanan wisata 
yang tidak biasa, yaitu perjalanan yang memadukan 
wisata agronomi dan konservasi.  Paket wisata ini 
bertujuan memberikan wawasan tentang perkebunan 
kelapa sawit yang bertanggung jawab kepada para 
pelajar, baik tingkat dasar maupun tinggi serta para 
tamu yang mengunjungi anak perusahaan PT Austindo 
Nusantara Jaya Tbk yang berlokasi di Belitung, PT 
Sahabat Mewah dan Makmur.

Dengan fasilitas penginapan setara hotel bintang tiga, 
Austindo Learning Center (ALC) yang mampu 
menampung 80 orang tidak hanya pilihan tepat untuk 
akomodasi Bentara, namun juga untuk kebutuhan 
korporat seperti pertemuan, pelatihan atau retret.  ALC 
dilengkapi dengan ruang-ruang pertemuan berfasilitas 
modern dan akses internet yang cepat untuk 
memenuhi kebutuhan Anda.

BENTARA 1 - Paket Wisata Bentara 1 hari 1 malam BENTARA 2 - Paket Wisata Bentara 2 hari 1 malam
atau 2 hari 2 malam

•  Keliling perkebunan sawit
•  Menjelajahi hutan konservasi dan hutan mangrove
•  Melihat Tarsius

Begitu mendarat di bandara Tanjung Pandan di pagi 
hari, Anda akan dijemput dengan mobil dan langsung 
dibawa mengunjungi perkebunan kelapa sawit SMM 
yang berjarak kurang lebih satu jam dari bandara.  
Setelah check-in dan sarapan di penginapan ANJ 
Learning Centre (ALC), Anda akan diajak mengenal 
lebih dekat mengenai daur kehidupan kelapa sawit: 
dari mulai pembibitan, penanaman, perawatan, 
pemanenan, hingga penanaman kembali (replanting). 

Anda juga akan mempelajari rantai proses bagaimana 
kelapa sawit diproduksi menjadi CPO: kelapa sawit: 
dari mulai diolah di pabrik hingga disimpan di tanki 
penyimpanan, pemilahan dan pengelolaan limbah 
padat dan limbah cair yang diubah menjadi biogas 
untuk kebutuhan energi.

Perjalanan dilanjutkan ke area hutan konservasi, 
menyaksikan keindahan hutan yang turut dilestarikan 
keasriannya oleh SMM.  Di hutan konsevasi ini terdapat 
lokasi bersejarah Situs Balok yang merupakan pening-
galan Kerajaan Balok, kerajaan terbesar yang pernah 
ada di Pulau Belitung. Di sini Anda akan melihat 
sisa-sisa peninggalan Kerajaan Balok berupa makam 
raja-raja Balok dan reruntuhan bekas pendopo 
kerajaan.

Sambil makan siang dan menikmati hutan mangrove 
di Kertek Nirbung, Anda juga dapat berinteraksi 
dengan masyarakat setempat dan membeli cindera 
mata kerajinan yang dibuat mereka.

Sore hari jika cuaca terang, Anda juga dapat memilih 
wisata malam untuk melihat Tarsius, primata langka 
yang hanya bisa ditemukan di Asia Tenggara, termasuk 
Indonesia.

Rute Perjalanan Bentara

Bentara menyediakan pilihan paket wisata yang 
mencakup:
•   Perkebunan Kelapa Sawit SMM
•   Hutan Konservasi dan Situs Balok
•   Hutan mangrove Kertek Nirbung
•   Sentra kerajinan lokal
• Tempat-tempat kuliner dan wisata andalan 
Belitung, seperti Tanjung Pandan, Pantai Tanjung 
Tinggi, Pantai Tanjung Kelayang, Pulau Lengkuas, 
Danau Kaolin, Bukit Jungkong, Museum Kata, 
Rumah Ahok, dan lain lain.

•  Keliling perkebunan sawit
•  Menjelajahi hutan konservasi dan hutan mangrove
•  Melihat Tarsius
•  Menikwati keindahan alam, kuliner dan kerajinan  
    khas Belitung

Setelah sehari penuh berkeliling perkebunan kelapa 
sawit, menikmati hutan konservasi dan Situs Balok, 
serta berinteraksi dan melihat kerajinan di Kertek 
Nirbung, di hari kedua Anda akan diajak menikmati 
kuliner dan tempat wisata Belitung yang sudah lebih 
dikenal.  

Anda bebas memilih satu atau dua tempat wisata 
unggulan yang ingin Anda kunjungi, tergantung 
ketersediaan waktu Anda.  Anda juga akan menikmati 
kuliner Belitung: kopi Kong Djie yang telah melegenda, 
mencoba gangan ikan (sup ikan a la Belitung), mie Atep 
atau pun menjajal seafood yang disajikan khas 
Belitung.  

Jangan lupa untuk mengenal kerajinan setempat, yang 
tentunya tak bisa kita temui di lokasi lain, seperti 
songkok atau kopiah resam, kain cual (salah satu ikon 
Bangka Belitung yang bentuknya menyerupai kain 
batik, namun corak dan pilihan warnanya lebih 
menyala).  Anda mungkin tertarik membawa oleh-oleh 
souvenir cantik yang terbuat dari olahan biji timah.


