Komunitas Moge Gayo Highlang Moto Community Jelajahi Pulau
Simeulue
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SIMEULUE - Komunitas motor gede (Moge) yang tergabung dalam Gayo Highland Moto Community,
menjelajahi Pulau Simeulue, salah satu Kabupaten paling Barat Indonesia, Kamis (13/2/2020).
Sekitar 50-an bikers ini, menunggangi moge berbagai jenis seperti, BMW GS 1200 Cc, Harley 1000 Cc, X
Max 250 Cc, Kawasaki 250 Cc, R25 250 Cc, dan sejumlah motor gede jenis N-Max.
Berangkat dari pusat Kota Sinabang, kemudian para biker ini bergerak menuju Kecamatan Simeulue Cut. Di
sana, mereka menyempatkan untuk berziarah ke makam T.Diujung, salah satu ulama kharismatik yang
menyebar Agama Islam pertama kali ke Kabupaten kepulauan itu.
Menurut jadwal touring moge hari ini (13/2) para bikers pada subuh tadi melaksanakan shalat subuh
berjamaah, lalu ngopi bersama di salah satu warung seputaran Kota Sinabang, kemudian melanjutkan
perjalanan ke Simeulue Cut, untuk ziarah.
Kemudian, setelah shalat dzuhur nanti dilanjutkan makan siang bersama dan menikmati spot wisata menarik
yang ada di sepanjang rute perjalan para riders ini.
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Komandan Kodim 0115 Simeulue, Letkol Inf Yogi Bahtiar,S.Kom.M.B.A yang juga pencetus ide touring ke
Simeulue ini menyebutkan, yang menjadi alasan dilakukan touring ke daerah kepulauan ini tujuannya untuk
mempromosikan wisata dan budaya Kabupaten penghasil Lobster itu.
“Dengan kita adakan touring ini, semoga wisata maupun budaya yang ada di sini dapat dikenal lebih jauh
oleh dunia. Sehingga, simeulue semakin dikenal dan berkembang pesat seperti daerah – daerah lainnya yang
ada di Indonesia ini,” Kata Dandim, kepada wartawan sesaat sebelum touring dilaksanakan.
Kedepan, dikatakannya, event yang sama akan digelar kembali pada bulan Mei mendatang, dengan jumlah
moge yang lebih banyak.
“Kalau tidak ada halangan, bikers sekaligus aktor terkenal Rio Dewantoro akan kita datangkan ke sini, untuk
mempromosikan Simeulue,” Pungkasnya.
Senada juga dikatakan Bambang, ketua komunitas Gayo Highland. Ia mengatakan tujuan utama dari touring
ini untuk mengangkat nama Kabupaten Simeulue, sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan
dapat merangsang wisatawan berkunjung ke Simeulue.
Sementara itu, Ketua NMAX Community Simeulue, Dodi Juliardi Bas, berharap agar Komunitas Gayo
Highland dapat mempromosikan wisata Simeulue ini.
“Tidak hanya di tingkat Aceh, kita berharap wisata Simeulue ini bisa dipromosikan ke tingkat Nasional, oleh
Komunitas Gayo Highland ini. Sehingga wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara akan banyak
berkunjung ke sini,” Harap Dodi. [hel]
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