Gubernur NTB Dukung Event HTCI Se-Indonesia, Jelajah dan Pulihkan Pariwisata NTB
Realitarakyat.com – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieﬂimansyah, S.E., M.Sc., mendukung Pulau Lombok
sebagai tuan rumah diselenggarakannya acara Touring Jelajah Lombok Wingday IV HTCI, untuk
kumpul Akbar Club Tiger Se-Indonesia Tahun 2021.
“Kegiatan yang bagus untuk mendongkrak dan kembali memulihkan pariwisata di NTB,” sambut
Doktor Zul saat disampaikan tujuan pertemuan dan silaturahmi oleh Pengurus Persatuan Honda Motor
Tiger Indonesia (PPHTI), Senin (31/5/2021) di ruang kerjanya.
Pelaksaanaan event HTCI yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 8-10 Oktober 2021 ini, selain
menyuguhkan keindahan alam, ragam budaya, kuliner, seni dan tenun hasil produk UMKM NTB,
Doktor Zul berharap acara tersebut diselenggarakan mendekati pelaksanaan even Superbike pada
tanggal 12-14 November 2021.
“Sehingga peserta dapat langsung menyaksikan Word Superbike di Mandalika pada bulan November
itu,” saranya.
Dikatakan juga pria penyuka Moge ini, bahwa bila kegiatannya mendekati waktu Word Super Bike,
jauh lebih cocok. “Kalau memang dapat dirubah sangat bagus, namun bila sudah ditetapkan gak
masalah juga,”kata Gubernur.
Yang jelas lanjutnya, “Anggota Tiger Club dari Sabang sampai Merauke dapat meringankan langkah
untuk datang dan menikmati keindahan Lombok NTB,” tutup mantan Anggota DPR RI ini.
Sementara itu, ketua HTCI Pusat Ferdinan Rc. Heumasic dan Wakil Ketua Anas Taufan menyampaikan
apresiasi atas sambutan yang hangat dari Gubernur NTB.
“Apalagi kami pengurus dari Jakarta sengaja datang dan mohon dukungan suksesnya acara ini,”kata
pria asli Cianjur ini.
Dijelaskanya, Lombok Tiger Club (Lotic) dibawah Pengurus Daerah (Pengda) Nusra, sudah bersedia
untuk digelar acara sakral wingday yang ke-4 diwilayahnya. Diakuinya pengurus daerah Nusra,
setahun sebelum tahun 2020 mengajukan diri sebagai tuan rumah pelaksanaan event ini. Sehingga
disepakati dan diputuskan dalam Mukernas.
“Acara sakral yang rutin dilaksanakan 4 tahun sekali ini, harusnya pelaksanaannya pad tahun 2020,
namun adanya pandemi covid akhirnya ditunda,” jelasnya.
Ditambahkan Ketua Lotic, Morak Nabil dan Taufan Ardiansyah Dewan penasehat PPHTI, bahwa alasan
yang paling utama mengajukan diri sebagai tuan rumah even ini, karena dimasa pandemi banyak
sektor pariwisata yang terdampak di Lombok, dengan mendatangkan 626 club motor tiger seIndonesia, maka akan banyak anggota club berkunjung melihat eksotik dan indahnya pulau Lombok.
“Dapat kita bayangkan, ribuan orang berkunjung ke Lombok, maka setidaknya menggerakan sektor
ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Tidak hanya berkumpul dan touring ke destinasi wisata saja, tetapi kegiatan seperti bakti sosial dan
sumbangan ke anak yatim piatu akan diselenggarakan dalam rangkian event ini.
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