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Stand Balai TN. Ujung Kulon

Juara Kedua Pada Pandeglang Expo 2014

Stand Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang bertemakan “Ayo berwisata Ke Taman Nasional
Ujung Kulon”, kembali mendapatkan penghargaan sebagai “Juara II Stand Terbaik” pada
Pameran Pembangunan (Pandeglang Expo 2014) yang digelar selama 12 (duabelas) hari dari
tanggal 1-12 Nopember 2014 di Alun-alun Pandeglang Banten. Penghargaan yang sama
sebagai “Juara II Stand Terbaik” juga diperoleh pada Pandeglang Expo tahun 2013.

Pandeglang Expo 2014 merupakan perhelatan rutin yang digelar Pemerintah Kabupaten
Pandeglang setiap tahunnya. Event yang dibuka langsung oleh Bapak Bupati Pandeglang, H.
Erwan Kurtubi tersebut, merupakan ajang pameran yang menampilkan produk lokal unggulan
dan potensi dalam bidang pariwisata, perdagangan, pertanian, perikanan dan peluang investasi
di Kabupaten Pandeglang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pandeglang Expo 2014
menggunakan desain stand pameran indoor.
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Peserta Pandeglang Expo 2014 terdiri dari SKPD Pemkab Pandeglang, Perbankan, UMKM,
SKPD Pemerintah Provinsi Banten dan ada juga peserta dari luar Banten.

Beragam acara pendukung turut menyemarakkan Pandeglang Expo 2014, seperti demo dan
promosi produk unggulan daerah/produk kreatif, pagelaran seni & budaya, hiburan live music,
aneka lomba kreasi anak, dan game interaktif. Tak ketinggalan di bagian terluar area expo
banyak pedagang tradisional yang menjajakan dagangannya baik berupa pakaian, sepatu,
mainan maupun penganan.

Pada event tersebut, stand Balai TN. Ujung Kulon yang berukuran 3 x 3 m ini berada pada
posisi dekat pintu masuk. Posisi stand ini sangat strategis dan mudah diakses oleh pengunjung.
Desain dirancang dalam sebuah booth dengan 2 sisi terbuka dengan nuansa yang simple dan
elegan sehingga mampu menarik minat masyarakat/konsumen untuk datang berkunjung
dengan nyaman ke stand pameran Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Pemutaran video
tentang keindahan kawasan TN. Ujung Kulon dan kehidupan satwa langka Badak Jawa
menjadi salah satu daya tarik pengunjung. Ditambah lagi kehadiran Kaka Teteh Pandeglang
mampu menjadi magnet bagi para pengunjung untuk datang.

Penghargaan sebagai “Juara II Stand Terbaik” pada Pandeglang Expo 2014 ini, merupakan
penghargaan yang kedua kalinya bagi Balai Taman Nasional Ujung Kulon dalam mengikuti
event pameran di tahun 2014. Sebelumnya, stand Balai Taman Nsional Ujung Kulon juga telah
memperoleh penghargaan sebagai “Juara III Stand Terbaik pada IndoGreen Expo Tahun 2014”
yang diselenggarakan pada bulan Maret 2014 di JCC Jakarta.

Dengan diperolehnya penghargaan ini tidak saja hanya memberikan manfaat dalam
meningkatkan citra sebagai salah satu aset yang penting namun juga bisa mendapatkan
masukan dan informasi berharga yang dapat diimplementasikan untuk perbaikan dan kemajuan
dimasa mendatang. Dan yang terpenting lagi dalam melalui promosi tersebut diharapkan dapat
meningkatkan jumlah kunjungan dan membangun kepedulian masyarakat luas terhadap upaya
konservasi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. (Amila Nugraheni)

2/2

