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Ide berkelanjutan untuk 

Pariwisata di Danau Toba

mulai Kewirausahaan
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Gunakan budaya dan alam

●

32% dari Tanah Bavaria dilindungi taman alam

●

Bavaria mendirikan Kementerian pertama untuk perlindungan 

lingkungan dunia pada tahun 1970

●

40 Juta tamu setahun datang ke Bavaria. Mereka menghabiskan 35 

Miliar Euro.

●

560,000 orang bekerja di sektor pariwisata

●

Bavaria sekarang adalah Nomor 8 di dunia untuk Pariwisata



 3/56

Yang istimewa di Bavaria

●

Kombinasi Alam, pertanian dan budaya (hanya screenshot 

dari google hasil)
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Kebudayaan dan Alam
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Farmstays di Bavaria

●

Di Bavaria 5000 Farmstays
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Tinggal di Huts di pegunungan

●

Di gubuk di Pegunungan Alpen tidur 1,2 Juta Tamu setiap tahun



 7/56

Di gunung hanya tidur di kasur

●

Ada 33.600 tempat tidur seperti ini
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Transportasi di pegunungan

●

Hanya Swiss memiliki 2500 cablecars yang dapat mengangkut 

900.000 Orang / jam
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Dan gambar-gambar dari Bavarian 

terjadi di sekitar dunia

●

Kita bisa membuat ini di Danau Toba! Baru mulai
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Mengapa Bavaria berhasil?

●

Pariwisata ini dijalankan oleh keluarga, dimulai oleh peternakan

●

Makanan yang dibuat di Bavaria, orang-orang bangga dengan 

budaya mereka dan hidup itu (lagi).

●

Orang-orang bekerja sama. Setiap desa memiliki landasan 

Pariwisata dan turis harus membayar untuk ini setiap malam.

●

Yang paling pemesanan diselenggarakan oleh platform sendiri 

dan bukan oleh pencuri internasional (Booking.com, Airbnb, 

Tripadvisor .......)
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Langkah-langkah mudah untuk Pembangunan 

Pariwisata

●

Melindungi alam:

-

Tutup Aquafarm PT. Nusantara, yang memberikan setiap hari 

200.000 ton fosfat diperkaya GMO Kedelai dari Amerika ke 

danau. Lebih dari 50% dari asupan fosfat berasal dari mereka

-

Menghentikan deforestasi dari TPL

-

Menginstal sistem pembersihan air terpadu didasarkan 

pada gagasan Aquaponic
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Menginstal sistem transportasi yang 

berkelanjutan di sekitar Danau Toba

●

Menciptakan sistem cable car di sekitar Danau Toba:

-

Dari Bandara Silangit turun langsung ke Mert

-

Dari Tuktuk membangun cablecar untuk Panguran

-

Dari Sillimalombu hingga Sipira

-

Dari Onan Runggu atas bukit ke persimpangan dari 

garis Tuktuk / Pangururan
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Buat Danau Transportasi 

berkelanjutan dan Watersports

●

Perlu Solarboats dan Feri

-

Dari Mert ke Tuktuk dan Parapat beberapa kali sehari 

dengan berhenti di Onan Runggu, Silimalombu, Tomok

-

Dan garis untuk utara dari Tuktuk ke Ambarita, 

Tigaras, Tonging

-

Dan dari Panguran ke Tonging

-

Dan dari Panguran ke Bakkara dan Mert dan Balige
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Solarship di Heidelberg
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Sailingboats di Bodensee

●
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windsurfing

●

Hanya di Perancis

100.000 aktif 

Surfer
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Kita perlu contoh pertama

●

Di Onan Runggu Yayasan Permakom akan pergi untuk itu dan 

harus yang pertama

-

Jika ada papan surfing pertama, maka akan mulai .......

●

Ini membutuhkan Sailing Boat pertama

-

Maka perlu Sailing Yacht

-

Berlayar kapal rumah

-

Sunpowered Houseboats
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Apa yang kita sudah membuat di 

Silimalombu:

●

Membuat farmstay dengan 9 kamar dan 16 tempat tidur dan 

tempat hingga 37 orang

●

Homepage dari Airbnb

●
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Penghasilan kami hanya dari 

homestay

●

Dalam 5 bulan pertama kita sudah punya hanya dari Airbnb 

lebih dari 50 juta rupiah

●

Kemudian tamu kami membayar per hari untuk makanan dan minuman 

80.000 IDR

●

Mereka menyewa bycycles kami, sepeda motor dan mobil, apa yang kita miliki

●

Mereka membeli produk kami dari Silimalombu
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produk kami dari Silimalombu

●

Dari Mango kita membuat:

-

Cuka

-

Mango selai

-

Mango Chutney

-

Mango Wine

●

Cinnamon diproses kita sendiri

●

Chocolate panggang dan kopi
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Choclate kami

●

Dari Kacang ke Bar, dengan mesin untuk 100 $



 23/56

Mesin Roasting kami

●

Orang Pintar!

●

Biasanya digunakan untuk Pizza andaliman, dikembangkan di Silimalombu



 24/56

Graviola Tea terkenal kami

●

Kami ekspor ke Amerika sekitar 10 kg per bulan

●

Sebuah Relawan menginstal Graviolateacompany.com
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Pada akhir kami membayar tamu:

●

Standard contoh 2 orang selama dua hari:

-

Per orang per malam 140.000 560,000

-

Biaya kebersihan 70.000

-

Makanan untuk satu orang per hari 80K 320,000

-

Mengambil dari Tomok per mobil 250.000

-

Menyewa sepeda untuk satu hari 80.000

-

Membeli 2 botol anggur 300.000

-

Beli 2 Graviola teh 100.000

-

Beli 1 paket Cinnamon kami 50.000

-

Tips untuk karyawan kami 100.000

-

Semua 1.830.000
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Dan guest bantuan
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Apa uang pergi? (Leckage)

●

Airbnb Penyediaan 3% dan 12% dari pelanggan

-

Di sini kita bekerja sekarang dengan sistem pemesanan sendiri untuk mengurangi 

ini untuk 0-3%

●

Kami masih membeli minyak, gas, tepung, gula dan garam dan deterjen.

-

Kami bekerja pada Sorghum untuk tepung dan gula dan dengan 

Kemiri untuk minyak dan deterjen

●

Leckage kami adalah di saat ini sebesar 15-20%. Tahun depan kita ingin 

menjadi di bawah 10%
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Apa yang kita jangan memiliki

●

Tisu toilet

●

kecap atau makanan dikemas atau minuman kaleng atau air

●

susu

●

Tisu

●

MSG, TBM

●

Kursi dan Meja

●

Springbeds (semua Kursi oleh diri kita sendiri)
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Tapi kita Superhost oleh Airbnb

●

Kami memiliki 87% 5 

Peringkat Bintang

●

Yang paling waktu 

tahun ini kami 

memesan
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Tapi sehari sebelum kemarin kami 

memiliki ide lain ... ..

●

Membuat Kebun Raya Silimalombu
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Apa yang kita miliki?

●

Kami memiliki Mango Forest

●

Kami memiliki banyak pohon buah-buahan, sayuran, rempah-rempah

●

Yang paling hal-hal yang sudah tumbuh dengan cara 

permaculture. Lain telah dibangun itu.

●

Dan kita telah di “Tropenhaus Frutigen” di Swiss. Mereka biaya 

untuk kunjungan hanya untuk satu orang 18 CHF. (Sekitar Rp 

250.000). Tapi tanpa Guided Tour!



 32/56Dan kami pikir, kami memiliki lebih banyak ....

●

Kami telah di Swiss pada Tropenhaus Frutigen. Sebuah Rumah 

Kaca tropis
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Dan kita jangan perlu biaya:

●

Untuk 10 orang yang mereka tetapkan untuk spesialis 10 x 18 

+ 210 = 490 CHF (7.500.000 IDR)

●

Kita dapat melakukannya untuk 800.000 termasuk kelas memasak dan makan. 
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Bagaimana kita membuat:

●

Kami hanya mencetak:

●
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... .. dan kami mencetak:
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Dan kami mulai menggantung tanda-tanda ini 

untuk tanaman:
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Kemudian kita meletakkannya ke 

homepage kami dan 

●

Tentu saja kita perlu mempublikasikan ini di Wikitravel
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Di sini dunia bisa menemukannya sekarang:
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Apa yang menjadi biaya pendiri?

●

Suatu hari kerja dua orang

●

Sekitar 1 GB Data dari Mobiles: 4.000 IDR 

●

10 print out dengan tinta isi ulang kurang dari 1.000 Rp

●

10 lembar Lamitating untuk Rp 8.000

●

Mungkin 1 kw energi bertenaga surya panel kita sendiri

●

... .. dan 1 liter Tuak untuk mendapatkannya selesai. 
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Dan kami memiliki 

Botanical Garden of the 

Ecovillage Silimalombu 

sekarang!
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Berapa lama Pemerintah akan perlu untuk 

ini dan berapa banyak itu akan biaya? 

●

jangan lebih baik memberikan jawaban di sini
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Namun Pemerintah dapat membuatnya seperti 

ini:

●

Untuk membuat Hiking Paradise Samosir

●

Dalam satu minggu!
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Bagaimana?

●

Pada pertemuan semua pemimpin sekolah Samosir akan disajikan ide 

untuk membuat uji coba berjalan di sekitar Samosir.

●

Masing-masing dari 249 sekolah Samosir harus menyiapkan satu jejak berjalan dan 

bertanggung jawab untuk membersihkan dan menandatangani itu pada 17 th dari bertanggung jawab untuk membersihkan dan menandatangani itu pada 17 th dari bertanggung jawab untuk membersihkan dan menandatangani itu pada 17 th dari 

Agustus 2019 sebagai aksi bersama untuk 74 th Hari Kemerdekaan Indonesia. Agustus 2019 sebagai aksi bersama untuk 74 th Hari Kemerdekaan Indonesia. Agustus 2019 sebagai aksi bersama untuk 74 th Hari Kemerdekaan Indonesia. 

●

Setiap catatan sekolah dengan Android Route Perekam jejak berjalan dan 

mengirim file ke Dinas Pariwisata atau meng-upload langsung.

●

Dari semua tempat yang bagus foto dengan data Geo semakin diambil dan 

langsung diunggah ke Google. 
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Kemudian Samosir akan memiliki peta 

berjalan seperti ini: 

●

Dan di mana seseorang 

yang ingin membuat 

homestay atau atau 

restoran di jalan, hanya 

menandatanganinya 

dalam peta dan 

pelanggan akan datang!

………………….Mengapa?
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Pemasaran

●

Semua semakin diterbitkan di Wikitravel

●

Dalam semua Saluran

●

Media Indonesia akan melaporkan tentang aksi di 17 th AgustusMedia Indonesia akan melaporkan tentang aksi di 17 th AgustusMedia Indonesia akan melaporkan tentang aksi di 17 th Agustus

●

Media sosial akan mengangkutnya

●

Anda akan memiliki semua gambar bagus di Instagram, facebook ....

●

Dan:
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Jerman Alpinistic 

Organisasi akan melaporkan tentang hal ini

●

Anggota

Majalah dicetak

708,000 kali. Secara online 

bulan mereka memiliki lebih 

dari 2 Juta Pengunjung.

●

Mereka tertarik untuk 

melaporkan tentang perkembangan daerah 

baru di dua halaman penuh
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Biaya ini?

●

Sama maka Botanical Garden 

Silimalombu

beberapa pembicaraan dan beberapa cetakan

●

Jika kita hanya melakukannya dan memulainya!
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Manfaat tambahan dari ini

●

Setiap sekolah adalah mitra dari sidang berjalan

●

Pejalan kaki dapat mengucapkan terima kasih kepada sekolah:

-

Setiap Hiker diundang untuk mengunjungi sekolah, yang membuat 

sidang hiking.

-

Hiker pergi ke satu kelas dan mengajar selama satu jam bahasa 

Inggris atau sesuatu yang lain ada

-

Sekolah mengucapkan terima kasih dengan kopi atau teh

●

Sekolah ini semakin terhubung dengan media sosial 

untuk tamu.

●

Mungkin tamu kemudian mengirimkan buku atau ... ...



 49/56

Dan tahun depan dari yang kita bisa pergi untuk 

mengambil bagian di sini:

●

Pada 21 st Maret 2020 semua 249 sekolah Pada 21 st Maret 2020 semua 249 sekolah Pada 21 st Maret 2020 semua 249 sekolah 

Samosir pohon buah-buahan tanaman di 

sekitar jalan kaki. Setiap tanaman 

Mahasiswa 10 pohon. Ini akan

menjadi oleh 36,414 siswa

364,140 pohon pada satu hari!

dunia akan mengenalinya!

●

Jika kita hanya melakukannya dan memulainya!
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Setiap siswa memiliki 10 pohon

●

Pohon-pohon yang ditanam, ia merawat mereka dan dia 

adalah pemilik pohon.

●

Dia menandai mereka dengan kode QR, dengan geoposition 

make foto dan meng-upload ini.

●

Misalnya jika ia menanam pohon gula aren (Pohon Aren) maka ia 

bisa panen dalam 10 tahun untuk 60 tahun ke depan Tuak. Dari 

sepuluh pohon ia mendapatkan minimal 30 liter per hari.

●

30 liter x 10.000 Rp. Apakah 300.000 Rp sehari

●

Ini adalah 9.000.000 Rp bulan
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9.000.000 Rp. Sebulan untuk memulai 

karier sebuah

●

Ini Pemerintah Samosir dapat memberikan kepada setiap anak, hanya 

dengan memulai kampanye. 

●

Dengan Samosir ini semakin terkenal di dunia

●

The Wisatawan dapat pergi hiking 

kemudian di mana-mana dalam bayangan. 
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Penanaman jenis pohon yang?

●

Kemiri berkembang sangat cepat, memberikan bayangan bagus dan 

bahkan dalam 5 tahun sudah kacang bisa dipanen. Kacang dapat 

juga diolah untuk minyak dan dijual kemudian sangat mahal

●

Sengon tumbuh cepat dan memberikan kayu yang baik

●

Sirsak, daun dan buah yang berharga

●

cinamon

●

apel

●

Dan 5000 orang lain. 
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Membayangkan

●

Semua di sekitar Samosir ini terjadi

●

Seluruh Indonesia ini terjadi 

●

Seluruh dunia pergi untuk ini

●

Setiap anak sudah mulai bisnis, ketika masuk sekolah

●

Uang untuk anak studi dia bisa membayar sendiri

●

Hanya mari kita mulai SEKARANG

●

2019/08/17 Hari Kemerdekaan Indonesia

●

MERDEKA!
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Bersama Kita Bisa!

●

Lisoi!
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Selamat datang di Pelatihan dan 

Convention Center Silimalombu Terpadu 

Pariwisata

●

Selamat datang untuk Volunteering

●

Selamat datang untuk Seminar

●

Selamat datang untuk Magang

●

Selamat Datang sebagai peserta, pelatih atau tamu

●

Selamat datang di tempat kami untuk setiap jenis pengembangan Pariwisata 

berkelanjutan

●

Belajar dan melakukan dan mengembangkan masa depan
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Kontak:
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