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Rumah Adat Jabu Bolon, Destinasi Wisata Baru di Provinsi Riau

NUSANTARAEXPRESS, MANDAU ? Dengan hadirnya rumah adat Jabu Bolon Sumatera Utara di Provinri Riau, tepatnya di Jl.
Rangau Km 7 Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau menambah daftar destinasi wisata yang tidak bisa dipandang sebelah
mata. Rumah Adat Jabu Bolon ini diusung oleh Yayasan Raja Tawar Mula Jadi dengan menghadirkan aura Provinsi Sumatera Utara
di Provinsi Riau.
Pantauan awak media beberapawaktu yang lalu dilapangan, rumah adat ini sangat cocok dijadikan objek wisata, bukan hanya lokal,
namun bisa tembus ke manca negara jika dikelola dengan profesional.

Pengunjung Wisata Budaya
Terkait dengan pengeloaan sebagai objek wisata, Nursita Nainggolan selaku Ketua Yayasan dengan menghadirkan rumah adat Jabu
Bolon ini mengatakan, ?Dalam waktu dekat, kami selaku pengurus rumah adat dan pengelola destinasi wisata ini akan melakukan
penanganan yang cukup serius dan profesional. Dengan kata lain, kami akan melakukan perbaikan secara maksimal?.
Terkait pendanaan, saat ditanyakan kepada beliau sebagai Ketua Yayasan pengelola Rumah Adat, berliau menyatakan ?Untuk
pendanaan, sampai saat ini masih belum ada campur tangan dari pihak ketiga?.
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Saat awak media menanyakan, Jika ada pihak ketiga yang membantu untuk pengembangan rumah adat yang dikelolanya ini
bagaimana?

Dengan nada enteng dan ceplas-ceplos, Nursita mengatakan ?Silahkan saja, pada dasarnya kami dari yayasan membuka pintu
selebar-lebarnya bagi siapapun keluarga Batak yang ada di Indonesia, terlebih bagi orang kita Batak yang ada di luar negeri. Kami
selalu membuka diri dan menerima segala bentuk bantuan yang akan diberikan kepada yayasan yang kami kelola?.
Terkahir awak media menanyakan, Bagaimana jika pengelolaan terkait rumah adat ini harus ikut campur tangan dari pemerintah
daerah?
Jelas Nursita Nainggolan ?Seharusnya ya memang demikian, harus ada campur tangan dari pihak pemerintahan untuk
pengelolaannya. Jujur, kami sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah terkait, baik segi pendanaan, promosi serta
penanganan lainnya. Kami siap membuka diri untuk hal ini?. [*red
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