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VISI & MISI
Desa Wisata Malasari

VISI
Enjoy the heart
of Java Ecotourism

Pernyataan VISI: Pesona alam Halimun dan kearifan lokal
masyarakatnya merupakan sumberdaya pariwisata Indonesia yang
dimanfaatkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat dan pelaku
wisata, serta untuk memenuhi pengalaman dan sensasi terdalam
wisatawan dengan tetap melestarikan kearifan lokal dan alam untuk
dipergunakan oleh generasi mendatang. Pawisata yang melahirkan
kebaikan yang berkesinambungan pada alam, masyarakat dan
stakeholder.

MISI
1. Memberikan pengalaman perjalanan wisata yang unik dan
berbeda kepada wisatawan berdasar prinsif kualitas dan
profesionalisme, komitmen dalam pelayanan dan orientasi
kemitraan.
2. Menjadi perusahaan jasa pariwisata terdepan di Indonesia yang
mengusung wisata ramah dan fokus hanya pada wisata minat
khusus.
3. Ikut serta terlibat membangun dan mengembangkan desa-desa
wisata yang berada dalam gugusan pegunungan Halimun dalam
prinsip manajemen kolaborasi (Co-Management) serta
pemberdayaan masyarakat lokal (Community Base Tourism-CBT)
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Gambaran

& Prol Desa

Sejarah

Umum

Bogor

Gunung Salak
TN. Gunung Halimun Salak

Gunung Gede

Desa Malasari

Desa Wisata Malasari
Desa Wisata Malasari merupakan salah satu desa yang terletak di
Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, secara administrasi masuk ke
dalam Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Secara
geogras Desa Malasari terletak ketinggi anantara 600 m – 1800 m dari
permukaan laut (dpl) dengan suhu rata-rata berkisar antara 22-30°C sehingga
desa ini memiliki iklim yang cukup sejuk. Kawasan Desa Malasari 80% terletak di
dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kawasan tersebut
dikelola oleh TNGHS sebagai kawasan konservasi atau kawasan hutan lindung
dengan jenis tanaman hutan hujan tropis dan digunakan juga untuk wisata alam.
Potensi alam yang dimiliki sangat beragam baik ora, fauna, dan tapaknya yang
berpotensi menjadi objek ekowisata.
Daya tarik Desa Wisata Malasari merupakan kombinasi dari keindahan
bentang alam dengan segala fenomena estetika yang menarik dan unik
dengan kegiatan sosial budaya masyarakat yang tergambar dalam sistem adat
istiadat, pola kebudayaan, kearifan lokal serta kehidupan masyarakat pedesaan
yang agraris.
Pembangunan wisata Desa Malasari bertujuan untuk melestarikan suatu
kondisi lingkungan yang memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal,
dengan berprinsip pada prinsip-prinsip Comunity Based Tourism (CBT)
pembangunan kepariwisataan Desa Wisata Malasari dilakukan dengan
semangat partisipatif langsung masyarakat untuk merencanakan,
melaksanakan, dan mengelola pariwisata.
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Sukabumi

Desa Wisata Malasari yang berada di kawasan
Gunung Halimun mengacu pada hutan hujan dataran
rendah yang masih terjaga keasriannya, berada di bagian
barat pulau Jawa. Halimun merupakan tempat tinggal
masyarakat adat yang masih memegang teguh budaya
sunda wiwitan warisan kerajaan Pajajaran dengan rajanya
pada saat itu adalah Prabu Siliwangi, antara lain Kasepuhan
Banten Kidul dan masyarakat Baduy, sementara secara
etimologi, Halimun berarti kabut dalam padanan bahasa
Sunda.
Desa Wisata Malasari di Halimun juga dikatakan wisata
kabut, merupakan salah satu bentuk jasa penyelenggaraan
pariwisata dengan ruang lingkup destinasi dan atraksi yang
berada dalam gugusan hutan Halimun. Desa Wisata
Malasari mengusung wisata alam, wisata budaya,
eduwisata, agrowisata, wisata pedesaan, wisata
petualangan yang dikemas dalam paket-paket wisata
minat khusus dan kemah.
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Desa Wisata Malasari digagas
oleh Pemerintah Desa Malasari sejak
tahun 2009, hal teresebut berdasarkan :
Kp. Citalahab Central sejak
tahun 1997 sudah mengembangkan
kegiatan ekowisata dengan
keterlibatan masyarakat sebanyak 15
Kepala Keluarga. Seiring dengan
perkembangan minat wisatawan yang
lebih memilih kegiatan bersama
masyarakat, sehingga pada tahun 2014
Pemerintah Desa Malasari
mendeklarasikan sebagai DESA WISATA.
Potensi alam, pertanian dan kearifan
lokal sebagai daya tarik yang dimiliki
oleh Desa Wisata Malasari

Sunrise Point

Pg oaosd

Nirmala Tr.Center

Nirmala Rose

Kebun Teh

Citalahab Central
Bumi Perkemahan

Project

Canopy Trail
Resort Cikaniki
Glowing Mushroom
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Curug Macan

Background

RumahSejarah

Desa Wisata
Malasari

Bentang alam Desa Malasari berupa hutan hujan tropis yang menyimpan
beragam ora dan fauna yang menampilakn keindahan dan keunikan tersendiri
dengan berbagai karakternya. Tradisi pertanian masyarakat dengan berbagai
aktivitas pendukung kegiatan bercocok tanam yang masih terjaga seperti upacara
seren taun serta sedekah bumi sebagai pelambang rasa syukur manusia terhadap
Tuhan yang telah memberikan rezeki melalui Bumi. Upacara yang dirayakan setiap
tahunnya merupakan daya dukung tradisi masyarakat terhadap pengembangan
pariwisata di sektor budaya. Terdapat tempat bersejarah yang dianggap penting dan
telah menjadi simbol-simbol berartinya Malasari dalam sejarah peradaban manusia,
seperti Pendopo Boepati 1947 yang menjadi cikal bakal Pemerintah Kabupaten Bogor
dan beberapa benda peninggalan yang cukup tua, hal tersebut menjadi daya tarik
warisan budaya Masyarakat Desa Wisata Malasari.
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Rumah sejarah merupakan rumah
bupati pertama Bogor. Rumah ini
merupakan rumah sejarah yang dibangun
pada tahun 1947. Rumah ini berisikan 3
kamar dan satu dapur. Selain itu, rumah ini
juga dilengkapi dengan perabotan rumah
tangga. Rumah ini merupakan lokasi
pertama yang digunakan untuk melakukann
semua aktivitas pemerintahan kabupaten
Bogor di tahun 1947. Pada saat itu, Ipik
Gandamanah Bupati Bogor Pertama
menerima tugas dari pemerintah Republik
Indonesia guna menyusun pemerintahan
kabupaten Bogor yang terpusat di wilayah
Jasinga, setelah beliau ditetapkan sebagai
bupati Bogor pertama, di Desa Malasari
inilah aktivitas pemerintahan dilaksanakan
cukup lama. Pada tahun 2013 telah
dilakukan renovasi desain arsitektur rumah
sejarah yang meupakan gambaran asli
rumah masyarakat Malasari tempo dulu
yang tidak mengalami perubahan.
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Lokasi
Sistem pertanian di DWM yaitu dengan sistem terasering, dimana terasering
merupakan bagunan konservasi tanah dan air secara mekanis yang dibuat untuk
memperpendek Panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng. Terasering,
yaitu pola bercocok tanam dengan system berteras-teras (beritingkat) untuk
mencegah terjadinya erosi tanah karena erosi yang berlangsung secara terusmenerus akan berakibat fatal bagi kehidupan manusia, dimana hilangnya sumber
daya alam yang ada, khususnya tanah dan berkurangnya tingkat kesuburan tanah
akan merugikan manusia. Terasering sering digunakan pada daerah atau Kawasan
berbukit dan rawan longsor, dimana lahan yang cocok dan pas digunakan untuk
terasering adalah lahan yang bentuknya miring. Terasering merupakan bangunan
konservasi tanah, teras-teras yang dibuat sejajar dengan garis konturalam yang
dilengkapi dengan saluran peresapan, seluran pembuangan air, dan tanaman
penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi. Sistem pertanian dilakukan
dengan pengumpulan hasil tanaman, dimana sistem ini adalah sistem pertanian yang
secara langsung memperoleh hasil tanaman dari tanaman-tanaman yang tidak
dibudidayakan.

Terasering 1001 Undak

Tentang Sawah

Malasari
9

Terasering merupakan bangunan konservasi tanah dan air secara mekanis
yang merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan
untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan
dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh
tanah. Teknologi pertanian ini sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu di
nusantara. Terasering ini dinamakan 1000 undak karena banyaknya undak yang
terbentuk seperti tangga yang ditanami padi ataupun pare gede.
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Kalender

Musim Pertanian

Varietas

Padi
Teknik

Waktu penanaman yaitu pada bulan Januari dan Juli (waktu
penanaman kurang lebih 2 minggu). Selama awal
penanaman dilakukan pembersihan gulma (tandur) dan
pemeliharaan secara intensif, karena gulma mampu
menghambat pertumbuhan padi. Waktu panen yaitu pada
bulan Mei dan November (waktu panen kurang lebih 2
minggu).

Jenis padi yang ditanam di DWM adalah Beunteur, Cere Apel, Cere
Inul, Goli, Super, Sentra, Pandan Wangi, Terong, Terong Beuruem, Raja
Lele, Ketan, dan Ketan Hideung yang merupakan padi khas yang
ditanam oleh masyarakat DWM.

Penanaman

Teknik penanaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Malasari
yaitu dengan mengolah tanah terlebih dahulu menggunakan cara
manual menggunakan cangkul. Setelah dilakukan pengolahan
lahan kemudian penanaman padi atau biasa disebut dengan
‘tandur’ yang berarti menanam dengan cara mundur.
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Teknik

Teknik perawatan padi dilakukan dengan cara mencabut
tanaman yang mengganggu (gulma) yang dimaksudkan untuk
mengurangi asupan zat hara yang dibutuhkan oleh padi.

Teknik
Pemanenan

Teknik pemanenan padi di Desa Wisata Malasari biasanya
berlangsung selama 2 minggu. Alat yang digunakan untuk
memanen padi yaitu sabit, dan gunting (ani-anian) yang berfungsi
untuk memotong padi. Setelah padi diguntung, padi diikat dengan
cara pocongan dilantaian.

Teknik

Teknik pasca panen terbagi menjadi dua bagian yaitu penangan
pada padi dan lahan. Penanganan padi terdiri atas dua tahap
yaitu pengeringan (proses pengeringan dillakukan proses
pelantaian yaitu menjemur padi) dan penyimpanan. Penanganan
pada lahan terdiri atas tiga bagian yaitu pemangkasan,
pembakaran batang padi menjadi pupuk alami dan pembajakan
sawah.

Perawatan

Pasca panen
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Budaya dan Kearifan Lokal

Budaya dan Kearifan Lokal

Seren taun

Kerajinan
Tangan

Seren tahun merupakan ritual adat tahunan yang dilakukan oleh masyarkat
Kasepuhan Sunda sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas
anugerah panen yang berlimpah. Gelarannya berlangsung satu kali dalam satu tahun setelah
selesainya rangkaian bercocok tanam padi dan berhasilnya panen padi. Masyarakat adat
menganggap bahwa perayaan ini sarat akan nilai-nilai dan lsafat hidup yang tinggi.
Perayaan Seren Taun yang digelar oleh masyarakat adat Kasepuhan Malasari sendiri
merupakan bentuk dari perayaan tahun baru Islam pada tanggal 1 Muharam tahun Hijriah.
Prosesinya berjalan dengan khidmat penuh nilai-nilai spiritual serta semarak diisi pageleran
kebudayaan dan kesenian tempo dulu komunitas Sunda. Rangkaian keiatan Seren Taun
diawali dengan kegiatan pengajian, dilanjutkan dengan tarian tradisional, kesenian
angklung, wayang golek, jipeng, jaipongan, dan kegiatan hiburan lainnya. Prosesi inti dalam
kegiatan Seren Taun yaitu saat prosesi ritual memasukkan padi ke leuit (lumbung padi).
Sebelumnya, di awal kegiatan perayaan Seren Taun dilakukan pembacaan doa oleh tokohtokoh masyarakat Malasari.

Bahan yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan tangan berupa anyaman dari
bambu, anyaman bambu tersebut biasanya dijadikan sebagai alat rumah tangga, antara lain
boboko, kalo, epok, hihid, ayakan, nyiru, tampir, dan aseupan. Pembuatan gelang yaitu dari
arai. Pembuatan sapu awis dibutuhkan pohon awis, satu tongkat rotan dan tali rotan.
Pembuatan tas kampek yang membutuhkan bahan dari daun pandan. Salah satu contoh
produk kerajinan tangan yang dibuat yaitu tas kampek yang terbuat dari daun pandan yang
dijemur dahulu hingga setengah kering kemudian dianyam dan dibentuk sesuai keinginan.
Anyaman terbuat dari bambu yang dipotong kemudian dibagi menjadi beberapa bagian
dengan ketebalan tertentu untuk kemudian dianyam.
Sapu awis merupakan salah satu dari peralatan rumah tangga yang terbuat dari
bahan-bahan. Yang ada di alam yang pohonnya di sebut pohon awis, dimana bahan baku
untuk pembuatan sapu awis ada yang mengambil sendiri dari hutan atau kebunnya, ataupun
dengan membeli bahan-bahan yang siap untuk di anyam. Selain awis, bahan baku yang
disiapkan yaitu satu tongkat rotan dan satu tali rotan untuk kemudian di ayam dengan cara
mengikat awis tersebut dan dibentuk menyerupai kipas untuk kemudian diikat.
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Budaya dan Kearifan Lokal

Gula Aren

Profesi masyarakat sebagai petani aren (1 keluarga yang masih aktif yaitu Bi Oyom).
Manfaat gula aren yaitu menambah tenaga, mencegah anemia, memperlancar peredaran
darah, menjaga kadar kolestrol, meningkatkan daya tahan tubuh. Sistem dan cara
pembuatan gula aren yaitu penyaringan. nira harus disaring dengan kain saring atau
menggunakan saringan halus yang terbuat dari anyaman kawat tahan karat. Hasil
penyaringan disebut nira bersih.
Proses utama dalam pembuatan gula aren yaitu dengan pengambilan getah nira dari
pohon aren dengan menggunakan lodong (tempat menyimpan nira dari bambu), golok dan
pentungan (membantu dalam proses pengeluaran getah pohon aren secara optimal).
Pemasakan. nira yang telah disaring kemudian dididihkan di dalam wajan dengan api sedang
sambil diaduk, jika apinya terlalu besar nira akan cepat hangus dan gula bisa terasa pahit.
Busa dan kotoran yang mengapung selama pendidihan dibuang. Pemasakan gula aren
dilakukan selama 5 jam. Nira terus dipanaskan hingga volumenya tinggal 8% dari volume
semula. Cairan seperti ini sudah dapat disebut sebagai gula cair atau sirup kental. Pemasakan
dengan menggunakan tambahan Raru (berupa akar tumbuhan) yang berfungsi sebagai
pengawet alami, kemudian angkat wajan ke tempat dingin dan diamkan gula hingga
mengental selama 10 menit untuk kemudian dicetak menggunakan bambu. Alat yang
digunakan yaitu wajan, pengaduk yang terbuat dari kayu serta cetakan (gandu) gula aren .
Selanjutnya, gandu tersebut disusun menjadi satu toros yang berisikan 4 gandu yang beratnya
lebih kurang 1,3 kilogram. Setelah itu, di kemas menggunakan pelepah pisang dan ikat
bambu.
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Tahapan pembuatan

Gula Aren

Pengambilan

Penyimpanan

Pengolahan

Pencetakan

Pengemasan
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Madu Hutan
Halimun
Lembur
Experience

Produk madu hutan yang dihasilkan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Desa
Wisata Malasari diberi nama Sarimadu Halimun. Sebagai contoh ekowisata madu dapat
dilakukan di Kampung Keramat Banteng, Desa Malasari bersama kelompok petani madu
hutan Malasari.
Madu hutan yang diproduksi langsung oleh lebah Odeng ini terkenal memiliki banyak
khasiat untuk tubuh manusia, seperti meringankan penyakit pernafasan, antioksidan, dan
menghaluskan kulit. Cara untuk mendapatkan madu Odeng yang sangat sulit dengan
melewati banyak rintangan ini menjadikannya memiliki nilai jual yang tinggi. Dalam setahun,
satu kelompok petani madu dapat membawa madu hutan untuk dijual sebanyak 80 botol,
dengan volume setiap botol 525 ml.
Madu berkualitas tinggi ini tersebar luas di hutan Halimun. Diantaranya areal pencarian
madu adalah kawasan Pasir Masigit dan Pasir Beurit. Pencarian madu dimulai dengan mencari
jejak Odeng, yang ditandai oleh kotoran Odeng yang biasa ditemukan di dedauan seperti
daun Mara dan daun Kole, lalu mencari sarang lebah Odeng yang berbentuk oval dengan
sedikit pipih yang ukurannya tidak terlalu besar di tengah tegakan vegetasi rapat.
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Halimun
Adventure
Journey
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HALE

Halimun
Lembur
Experience

Pawon Experience

Live in

Wisata Agro

Kesenian
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HALE

HALE

Wisata
Agro

Wisata agro merupakan tempat sawah terasering. Pesawahan
yang membentuk sistem berundak terlihat menjadi bentangan pahatan
wajah bumi yang indah, keunikan alam yang mengagumkan hasil karya
dari teknologi kearifan lokal. Terasering merupakan bangunan konservasi
tanah dan air secara mekanis, teknologi pertanian ini sudah dilakukan
sejak ribuan tahun yang lalu di nusantara. Desa Wisata Malasari, teknologi
terasering yang membentuk pesona keindahan lanskap dengan
budidaya dan perilaku pertanian yang diatur oleh sistem kearifan lokal
telah menjadi daya tarik wisata agro dan wisata budaya.
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Kesenian

Degung merupakan salah satu perangkat
gamelan khas dan hasil kreativitas masyarakat Sunda.
Masyarakat Sunda yang mengatakan bahwa degung
merupakan musik kerajaan atau kadaleman
digunakan bagi kemegahan (keagungan) martabat
bangsawan.
Dogdog merupakan jenis alat musik
tabuh/pukul berkulit yang terbuat dari batang kayu
yang berongga. Istilah Dogdog merupakan peniruan
dari bunyi yang berasal dari suara alat musik ini.
Angklung merupakan alat musik multitonal
(bernada ganda) yang secara tradisional
berkembang dalam masyarakat Sunda. Alat musik ini
dibuat dari bamboo, dibunyikan dengan cara
digoyangkan (bunyi disebabkan oleh benturan
badan pipa bambu) sehingga menghasilkan bunyi
yang bergetar dalam susanan nada 2,3, dampai 4
nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil.
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HALE

HALE

Pawon
Experience

Pawon experience adalah suatu kegiatan wisata yang sering
mendapatkan pengetahuan dan atau keterampilan yang dihasilkan
dari partisipasi dan interaksi secara langsung antara peserta dan
masyarakat lokal dalam sebuah peristiwa atau kegiatan bertani.
Kegiatan ini dimulai dengan mengunjungi kebun dan mengambil hasil
bumi (memanen), hasil panen dimasak langsung oleh pengunjung yang

Kebun

Panen
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Masak

Live in

Live in merupakan rangkaian wisata edukasi,
dimana peserta turut berinteraksi secara langsung
dalam aktivitas keseharian penduduk sunda yang
mendiami gugusan halimun seperti berkesenian,
bertani dan berkerajinan. Wisata ini bertujuan untuk
menambah wawasan lingkungan dan pengetahuan
dalam suasana pedesaan yang tergambar dalam
sistem adat istiadat, pola kebudayaan, kearifan lokal
serta kehidupan masyarakat desa yang agraris dalam
suasana yang menyenangkan. Peserta LiveIn akan
menginap dirumah penduduk di kampung Malasari,
Ciwalen, Sijagur ataupun Citalahab, Selama tinggal di
rumah penduduk, peserta akan mengikuti segala
aktivitas yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggali
berupa kegiatan bertani, berkerajinan dan
berkesenian
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HAJO

Halimun
Adventure
Journey

Wildlife Experience
Biomonitoring

Jalur Interpretasi
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HAJO

Wildlife
Experience

Hal ini merupakan kegiatan yang dirancang agar pengunjung
dapat menikmati keindahan alam secara alamiahnya seperti dengan
mengamati burung, mamalia, herpetofauna, dan insekta. Pengamatan
burung dan mamalia sangat cocok dilakukan pada pagi hari dan sore
hari karena sesuai dengan waktu aktif satwa tersebut. Pengamatan
herpetofauna lebih baik dilakukan pada malam hari selepas hujan,
karena satwa berdarah dingin membutuhkan kelembaban yang tinggi
untuk beraktitas. Pengamatan insekta sangat cocok dilakukan di siang
hari karena kebayakan serangga keluar dari sarangnya dan melakukan
aktitas pada siang hari.
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HAJO

Biomonitoring

Biomonitoring merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
mengetahui kualitas air sungai. Sungai Cikaniki merupakan sungai yang
biasa dijadikan spot biomonitoring. Keanekaragaman biota yang hidup
di sungai dapat menentukan bersih atau kotornya air sungai.
Biomonitoring dapat dilakukan dengan cara menjaring biota sungai
kemudian menyamakan spesies biota pada buku panduan
biomonitoring. Kemudian di hitung nilai per spesies dan dibagi dengan
jumlah spesies biota yang ditemukan. Alat yang digunakan untuk
biomonitoring yaitu jaring, baskom, buku panduan biomonitoring dan
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HAJO

Jalur
Interpretasi

Jalur interpretasi yang digunakan mulai dari Citalahab hingga
resort Cikaniki lebih kurang 2 kilometer dengan kondisi jalan yang masih
dipenuhi pohon-pohon pada hutan primer atau hutan alami. Kegiatan ini
diperlukan beberapa perlengkapan sesuai waktu tracking.
Perlengkapan tracking bertujuan untuk menununjang keselamatan dan
kenyamanan pengunjung.
• Pagi merupakan waktu yang tepat digunakan untuk mengamati ora
dan fauna seperti burung, dan mamalia seperti owa jawa dan lutung.
• Siang hari merupakan waktu yang tepat digunakan untuk mengamati
ora dan fauna seperti burung predator seperti Elang, dan mamalia
seperti owa jawa dan lutung.
• Sore hari merupakan waktu yang tepat digunakan untuk mengamati
ora dan fauna seperti burung dan mamalia.
• Malam hari merupakan waktu yang tepat digunakan untuk mengamati
glowing mushroom yang terletak di dekat jalur tracking.
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Kampung

Citalahab

Peta

Central

Bumi Perkemahan Citalahab
Kebun Teh

Home Stay
Home Stay

Sawah

Camp Ground

Citalahab merupakan salah satu kampung yang berada di Desa Malasari dan
merupakan kampung wisata yang lokasinya paling dekat dengan Resort Cikaniki,
sehingga banyak pengunjung yang datang ke Citalahab yang bertujuan untuk
pendidikan dan penelitian. Asal mula berdirinya kampung Citalahab dan homestay
yang ada, yaitu bermula dari banyaknya orang yang melakukan penelitian di lokasi
tersebut. Meski demikian, belakangan ini banyak juga pengunjung yang datang
dengan tujuan untuk rekreasi dikarenakan lokasi ini berdekatan dengan beberapa
potensi wisata yang ada di desa malasari. Homestay yang berada di Citalahab
berjumlah 19 rumah dan satu aula besar. Fasilitas yang ada di citalahab selain tempat
tinggal juga makan prasmanan untuk paket kecil dan besar dengan pilihan menu
sesuai selera. Camping ground terbagi atas beberapa tempat diantaranya tempat
yang berada pada pinggir sungai, tempat yang berada dibawah pepohonan dan
tempat yang memiliki ruang terbuka.
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9

Tumbuhan

Obat

Jenis

Takokak

Cakar Ayam

Rasamala

Tepusan

Harendong Bulu

1. Begonia

5. Rasamala

( Begonia muricata ) Merupakan salah satu
tumbuhan awah yang biasa ditemukan
pada ketinggian tertentu. Tumbuhan ini
memiliki warna hijau sampai merah keunguunguan. Batang dari tumbuhan ini dapat
dimakan dan memiliki rasa yang asam.

( Altingia excelsa ) Merupakan salah satu
pohon yang pucuk daunnya dapat dimakan
atau dijadikan sebagai lalapan oleh warga
suku sunda. Selain pucuk daun, batang
kayunya juga dapat dimanfaatkan sebagai
bahan bangunan.

2. Harendong bulu

6. Takokak

( Clidemia hirta ) Merupakan tumbuhan
bawah yang paling banyak ditemui.
Tumbuhan ini memiliki tinggi 50cm dari
permukaan tanah. Buah dari tumbuhan ini
dapat dimakan apabila sudah masak. Buah
yang sudah masak berwarna ungu kehitamhitaman. Selain buahnya, daun harendong
bulu juga bermanfaat sebagai obat. Khasiat
dari daun harendong bulu dapat
menyembuhkan penyakit sariawan, diare,
dan bisul. Cara pemanfaatan untuk
penyakit sariawan yaitu dengan mencuci
daun harendong kemudian mengunyahnya
dengan tambahan garam sedikit.

( Solanum torvum ) Merupakan tumbuhan
bawah dengan ketinggian mencapai 1,5
meter. Buah takokak dapat dimanfaatkan
sebagai obat wasir, mengatasi asam urat,
meredakan u dan juga obat bisul.

3. Tepusan
Pegagan

Kayu manis

Begonia
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7. Kayu manis
( Cinnamomum burmanii ) Merupakan salah
satu jenis pohon yang kulit batangnya dapat
dimanfaatkan sebagai obat rematik dan
menurunkan tekanan darah tinggi. Cara
pengolahan kulit kayu manis yaitu dengan
merebusnya dengan air. Selain digunakan
sebagai obat kayu manis juga sebagai
penambah citra rasa masakan.

8. Pegagan

( Amomum coccineum ) Memiliki
perawakan batang mirip dengan lengkuas
maupun lempuyang hanya saja tinggi
batangnya bisa mencapai 2 meter. Batang
dari tepus ini dapat di minum airnya sebagai
obat dehidrasi saat berada di dalam hutan
dan persediaan air sudah habis.

( Centella asiatica ) Merupakan tumbuhan
bawah yang merambat dan dapat
dimanfaatkan bagian daunnya sebagai
obat pereda demam dan antiinfeksi. Bentuk
daun pegangan bergelombang dengan
ukuran mencapai 5cm.

4. Cakar ayam

9. Akar ampelas

( Sealaginella doederleinii ) Merupakan
salah satu tumbahan yang memiliki
keunikan pada daunnya yang dapat
menggeluarkan dua warna yaitu hijau dan
biru. Pada saat terkena cahaya matahari
maka warna biru pada daun tersebut akan
jauh lebih terlihat.

( Ficus ampelas ) Memiliki nama latin Ficus
ampelas. Daun dari pohon hampelas ini
memiliki tekstur yang kasar sehingga daun
yang kering dapat dijadikan sebagai
ampelas atau penghalus permukaan kayu.
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Malasari

Paku

Malasari

Anggrek

1. Paku sayur
( Diplazium esculentum ) Paku ini
biasanya tumbuh di tepi sungai atau di
tebingtebing yang lembab dan teduh.

2. Paku tiang
( Cyathea contaminans ) Batangnya
dapat digunakan sebagai bahan
patung, tiang-tiang dekorasi rumah,
vas bunga, maupun sebagai media
tanam anggrek.

3. Paku sarang burung
( Asplenium nidus ) Biasanya tanaman
ini dijadikan sebagai tanaman hias,
karena bias hidup di daerah yang
teduh dan lembab, sehingga cocok
berada di dalam ruangan tertutup.

4. Paku pedang
Pada jalur Cikaniki-Citalahab terdapat 68 jenis tanaman anggrek
yang tergolong dalam 29 marga serta terdiri dari 12 jenis anggrek tanah
dan 56 jenis anggrek epit. Berdasarkan data yang dimiliki TNGHS
menyatakan bahwa jumlah anggrek yang ada sebanyak 258 jenis dan 74
marga. Hasil identikasi menunjukkan bahwa anggrek yang diperoleh
termasuk jenis anggrek yang tidak dilindungi setelah dicocokkan dengan
lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.106
tahun 2018 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Jenis
tumbuhan yang dilindungi apabila: a) mempunyai populasi yang kecil, b)
adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan c)
daerah penyebaran yang terbatas (endemik).
Pada umumnya anggrek terbagi menjadi dua jenis yakni anggrek
epiphyt dan anggrek terrestrial. Anggrek epiphyt merupakan anggrek
yang hidupnya menumpang pada tanaman lain. Namun, anggrek
terrestrial dapat hidup di atas tanah humus. Anggrek merupakan
tanaman hias yang mempunyai nilai estetika tinggi. Bentuk dan warna
bunga serta karakteristik lainnya yang unik menjadikan daya tarik
tersendiri sehingga banyak diminati oleh wisatawan.
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( Nephrolepis sp. ) Tumbuhan ini mudah
dijumpai tumbuh di tepi-tepi sungai,
tebing, atau pada batang palem serta
pohon lain.

5. Paku gajah
( Angiopteris evacta ) Paku gajah
tumbuh di Kawasan lembah-lembah
yang lembab. Daun mudanya dapat
digunakan sebagai obat tradisional
seperti obat bisul, batuk, dan demam.

6. Palem ekor ikan
( Caryota mitis ) Termasuk family
Arecaceae. Bentuknya menyerupai
ekor ikan. Palem ini biasanya dijadikan
pilihan untuk ditanam karena bentuk
daunnya yang unik.
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Fauna

Desa Wisata Malasari
Mamalia merupakan hewan vertebrata atau bertulang belakang
yang dcirikan oleh adanya kelenjar susu, berambut, dan tubuh yang
endoterm atau berdarah panas. Spesies mamalia yang dapat ditemui di
kawasan TNGHS diantaranya macan tutul jawa (P anthera pardumelas),
kucing hutan (Felis bengalensis), owa jawa (Hylobates moloch), surili
(Presbytis comata), lutung (Trachypithecus auratus), ajag atau anjing hutan
(Cuon alpinus javanicus), sigung (Mydaus javanensis) dan kukang
(Nycticebus coucang). Dua diantara spesies mamalia yang ada di TNGHS
mejadi spesies pencirii (agship species) yaitu Owa Jawa (Hylobates moloch)
dan macan tutul (Panthera pardus melas). Mamalia yang ditemukan di DWM
diantaranya Owa Jawa (Hylobates moloch), lutung (Trachypithecus
auratus), dan bajing kelapa (Callosciurus notatus).
Kawasan TNGHS memiliki tidak kurang dari 244 spesies burung, 27
diantaranya merupakan jenis urung endemik pulau jawa. Jenis burung yang
banyak tersebar di Kawasan DWM antara lain elang jawa (Nisaetus bartelsi),
sepah gunung (Pericrocotus miniatus), luntur jawa (Apalharpactes
reinwardtii), celepuk jawa (Otus angelinae), dan gelatik jawa (Lonchura
oryzivora).
Herpetofauna merupakan kumpulan dari satwa melata yang terdiri
dari ambi dan reptil. Ambi merupakan satwa yang hidup di air dan darat
juga bernapas menggunakan selaput lendir yang berada dikulit, terdiri dari
kodok dan katak. Perbedaan yang mencolok antara katak dan kodok yaitu
dari bentuk tubuh dan juga habitat atau tempat tinggalnya. Katak memiliki
kulit yang halus dan tempat hidupnya di tempat yang lembab dan berair
(sungai, rawa, sawah). Kodok memiliki kulit yang kasar dan tempat hidupnya
di tanah berpasir. Reptil merupakan kumpulan dari satwa melata yang
bersisik seperti ular, bunglon, kadal, dan komodo. Keanekaragaman
Herpetofauna DWM antara lain yaitu Philautus auri fasciatus , Leptophryne
barbonica, Fejervariya limnocharis, limnonect es macrodon, Microhyla
acatina , dan Amrirana nicobariensis. Totalnya terdapat 21 jenis amphibi dan
32 jenis reptil.
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Glowing Mushroom
Glowing Mushroom merupakan penampakan yang sangat khas
disini karena jarang sekali ditemukan di tempat lain. Selain itu, keindahan
yang terpancar dari warna jamur saat menyala. Waktu yang tepat untuk
melihat jamur menyala yaitu pada saat hutan sudah mulai gelap mulai
dari pukul 18.00 WIB. Glowing mushroom dapat dengan udah di temui di
sekitaran Canopy Trail kurang lebih 200 m dari Resort Cikaniki. Jamur
tersebut dapat memberikan warna hijau pada saat menyala karena
adanya bioluminescene yaitu emisis cahaya yang dihasilkan dari
makhluk hidup karena adanya reaksi kimia yang terjadi dari luar maupun
dalam sel.
Jamur ini bergenus Mycena. Jamur unik ini hidup menempel pada
kayu atau ranting pohon Rasamala (Altingia excelsa) yang telah mati
dan bambu. Cahaya jamur yang menyala di kegelapan malam ini pada
dasarnya karena sifat bioluminescence terjadi ketika enzim luciferase
dan bahan kimia luciferin bereaksi. Bioluminesens itu adalah strategi
jamur untuk menarik serangga sehingga dapat menyebarkan sporanya
untuk berkembang biak, di hutan hujan tropis yang jarang ada angin,
keberadaan serangga sangat berguna bagi jamur untuk menyebarkan
sporanya. Jamur yang tumbuh di Taman Nasional Gunung Halimun ini
merupakan satu di antara 64 spesies jamur bercahaya yang tersebar di
dunia dan TNGHS merupakan salah satu lokasi ditemukannya jamur
menyala dari tujuh lokasi jamur menyala di Indonesia. Jamur lain
bergenus Mycena yang bersinar adalah Mycena galopus dan M.
polygramma. Bedanya sinar kedua jamur itu berasal dari spora tunggal.
Pancaran sinar dari spora hanya dapat dilihat dari bawah tudung, di
sana terdapat lamina-lamina tempat berkumpulnya spora, sedangkan
pada Mycena lux-coeli sinar terpancar dari tudung buah sehingga
tampak menyala meski dilihat dari bagian atas. Jamur ini hanya menyala
saat musim hujan pada bulan september hingga februari
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Perkebunan
Teh Nirmala Agung
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Perkebunan
Teh Nirmala Agung

Penanaman dan Pembibitan
Munculnya daun baru diketiak daun menjadi parameter kesuksesan
untuk stek daun. Dilakukan persemaian sampai usia benih mencapai 12 bulan
dan dipindahkan kelapang saat musim hujan. Pembibitan yang baik
dilakukan oleh perkebunan yang sengaja dikelola untuk menghasilkan bibit.
Pembibitan dengan teknik stek daun sangat berbeda dengan pembibitan
dengan teknis biji. Selain cepat dan ekonomis, teknik pembibitan dengan stek
daun juga sangat dianjurkan karena ukuran pohon yang nantinya akan
dibudidayakan tidak terlalu (sesuai dengan yang diharapkan).

Perawatan
Perawatan perkebunan teh harus dilakukan sejak tanaman masih kecil,
semenjak pembibitan hingga umur produktif sampai nantinya digantikan oleh
tanaman baru . Perawatan tersebut meliputi pemupukan, pemangkasan,
pengendalian gulma, dan peremajaan. Setelah umur 40 tahun, usia kritis dari
tanaman teh mulai berjalan. Pemupukan juga dilakukan dengan tujuan
menambah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman agar produksi dan
mutu hasil tanaman dapat meningkat.

Lanskap perkebunan teh Nirmala Agung yang membentang
dengan luasan sekitar 971,22 hektar yang berada pada ketinggian 1200
sampai dengan 1900 mdpl. Perkebunan Nirmala Agung dibangun pada
masa kolonialisme Belanda. Selain memproduksi teh, keindahan lanskap
pemandangan menjadikannya sebagai destinasi yang banyak
dikunjungi. Teh di perkebunan Nirmala merupakan spesies Camellia
sinensis. Tanaman ini diperkirakan berasal dari daerah pegunungan
Himalaya dan pegunungan yang berbatasan dengan RRC, India dan
Burma. Pemanfaatan dari jenis teh ini bisa dijadikan menjadi konsumsi
berpa teh putih, teh hijau, teh oolong, teh hitam dan teh merah semua
jenis tersebut adalah hasil olahan dari daun spesies ini. Proses yang
dilakukan pun berbeda-beda untuk memperoleh tingkat oksidasi dan
fermentasi yang diinginkan.
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-PEMBERIAN pestisida dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan hama
dan gulma. Hama dan gulma yang berlebihan membuat produksi daun tidak
optimal sehingga pengendalian harus dilakukan demi mengoptimalkan
produksi. Penyemprotan pestisida dilakukan oleh tenaga ahli untuk
meminimalisir pencemaran lingkungan dan pestisida yang dipakai juga relatif
aman untuk manusia dan lingkungan.
-PEMANGKASAN dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan tinggi
pohon, bentuk tajuk dan supaya pucuk daun muncul lebih banyak. Tinggi
pohon optimal untuk mempermudah proses pemanenan. Bentuk tajuk
normal pohon teh adalah melancip sehingga pucuk nya relatif sedikit,
pemangkasan membentuk tajuk teh menjadi membulat sehingga
memperbanyak pucuknya demi produksi yang optimal. Pemangkasan
dilakukan dengan cara membabat habis daun dan ranting lalu dibiarkan
daunnya tumbuh lagi, tumbuhnya daun muda hingga siap produksi
membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan.
-PENGENDALIAN gulma adalah sebuah praktik menghentikan persaingan
antara tanaman teh dan tumbuhan yang tidak diinginkan. Metode yang
paling umum dilakukan adalah pengolahan tanah yang memotong
perakaran gulma dan membalik tanah, adapun dengan cara pemberian
herbisida tertentu dengan teknik tertentu.
-PEREMAJAAN atau replanting adalah penanaman kembali lahan gundul
dan pembongkaran tanaman teh yang sudah tua dan tidak lagi produktif.
Tanaman teh yang sudah tua dicabut seluruhnya dari tanah dan disingkirkan
dari lahan. Tanah diolah kembali untuk mencapai kesuburan tanah yang
dibutuhkan.
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Peta

Perkebunan Teh
Pemanenan
Pemanenan pada daun teh dilakukan pada pucuk dan daun muda, serta
untuk pemanenannya dilakukan dengan cara dipetik. Tanaman teh dapat
mulai dipetik setelah memasuki umur tiga tahun setelah tanam. Ada tiga
bagian daun teh yang dipetik, antara lain peko, burung, dan kepel. Dimana
peko merupakan pucuk yang sudah tumbuh aktif, burung adalah pucuk yang
sedang istirahat, dan kepel yaitu daun kecil yang terletak dibawah ketiak
daun. Dalam melakukan pemetikan harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, yaitu biasa disebut dengan sistem pemetikan.
Pemetikan untuk daun yang diolah merupakan pemetikan yang dilakukan
selama jangka waktu tertentu diantara pemangkasan produksi.

Pemanfaatan
Teh yang memiliki kandungan utama polifenol (katakein), kafein, asam
amino, dan juga asam lemak omega-3 dan omege-6. Teh juga memiliki
kandungan folat dan beberapa mineral seperti magnesium, fosfor, kalium,
mangan, dan uoride. Fungsi dari daun teh yaitu untuk meningkatkan
konsentrasi, menjaga fungsi kognitif otak, menjaga kesehatan gigi dan mulut,
menurunkan risiko diabetes, menurunkan tekanaan darah, menurunkan
kolestrol, menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, mencegah kanker,
membantu menurunkan berat badan, menjaga saluran pencernaan,
mengatasi pilek dan u, dan menjaga kesehatan kulit.
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Destiniasi Wisata

Nirmala Rose
Pasir Banteng

Nirmala Rose didirikan pada tahun 2009, saat itu bibit mawar
berasal dari Belanda, kemudian pada tahun berikutnya beralih pada
bibit lokal hingga saat ini. Terdapat 3 jenis bunga yang terdapat di
Nirmala Rose yaitu mawar, silver dust, dan boronong. Bunga mawar
mempunyai 7 warna, diantaranya merah, pink, putih, ungu, orange,
peach, dan kuning.
Setiap warna dari bunga mawar memiliki varietas yang berbeda.
Mawar merah memiliki varietas redna yelmi, angelina, prestige, dan
magic red. Mawar pink memiliki varietas revival, mantra, full water, dan
dipoter. Mawar putih memiliki varietas polar star, omarosia, dan apalan
putih. Mawar ungu memiliki varietas ocean song dan doseto. Mawar
orange memiliki varietas spot nick. Mawar peach memiliki varietas apalan
peach. Mawar kuning memiliki varietas swela.
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M a w a r b i a s a n y a
dimanfaatkan untuk dekorasi hotel,
buket, dan karangan bunga. Proses
penanaman dimulai dari
pembibitan, yang membutuhkan
waktu 2-3 bulan agar dapat
ditanam. Waktu panen juga
memiliki waktu 2-3 bulan. Media
tanam terdiri dari batu kecil (kerikil),
tanah, kokopit, dan sekam.
Pemupukan dilakukan 2-3 kali
dalam sehari dengan cara
mencampur pupuk dengan air
untuk kemudian disemprotkan ke
tanaman.
Pemanenan dapat
dilakukan setelah 2-3 bulan
penanaman. Banyaknya mawar
yang dapat dihasilkan pada satu
kali panen bergantung oleh musim
panas dan musim hujan. Saat
musim panas hasil panen yang
didapatkan mencapai 7.500
tangkai, sedangkan saat musim
hujan, bunga lebih sulit untuk mekar
sehingga menghasilkan sekitar
3.000 tangkai. Penjualan bunga
mawar dari Nirmala Rose
mencakup wilayah Jabodetabek
dan Bali. Pengiriman dilakukan
pada setiap hari selasa, kamis, dan
sabtu.
Cairan klorin (Cl) digunakan
untuk memperlambat proses
bunga menjadi layu. Silver dust
memiliki varietas daun lebar dan
daun lonjong yang biasanya
dimanfaatkan sebagai dekorasi
pernikahan. Boronong memiliki dua
varietas, yaitu hortensia dan
horgendia. Perbedaan varietas
tersebut dapat dilihat dari warna
daun hortensia berwarna putih dan
daun horgendia berwarna ungu.
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Destiniasi Wisata

Cikeris

Destiniasi Wisata

Kerajinan

Potensi yang dimiliki oleh kampung Cikeris diantaranya homestay, wisata
agro/pertanian, sejarah, curug, dan kerajinan tangan. Awal mula
terciptanya kampung cikeris berasal dari sungai yang berkelok seperti
keris (senjata tradisional). Terdapat 7 homestay yang berada di kampung
Cikeris. Pertanian yang ada di kampung Cikeris didominasi oleh
perkebunan. Jenis tanaman yang dihasilkan diantaranya kol, cabe, dan
kacang buncis. Masa panen tanaman cabe yaitu 5 bulan, sayur kol 3
bulan, dan kacang buncis 3 bulan. Terdapat curug Cikeris dan curug
Cikaputih di kampung Cikeris. Cindera mata yang dihasilkan oleh
masyarakat kampung Cikeris adalah gelang yang terbuat dari arai dan
anyaman.

Bahan yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan tangan berupa
anyaman dari bambu, anyaman bambu tersebut biasanya dijadikan
sebagai alat rumah tangga, antara lain boboko, kalo, epok, hihid,
ayakan, nyiru, tampir, dan aseupan. Pembuatan gelang yaitu dari arai.
Pembuatan sapu awis dibutuhkan pohon awis, satu tongkat rotan dan tali
rotan. Pembuatan tas kampek yang membutuhkan bahan dari daun
pandan. Salah satu contoh produk kerajinan tangan yang dibuat yaitu
tas kampek yang terbuat dari daun pandan yang dijemur dahulu hingga
setengah kering kemudian dianyam dan dibentuk sesuai keinginan.
Anyaman terbuat dari bambu yang dipotong kemudian dibagi menjadi
beberapa bagian dengan ketebalan tertentu untuk kemudian dianyam.
Sapu awis merupakan salah satu dari peralatan rumah tangga yang
terbuat dari bahan-bahan. Yang ada di alam yang pohonnya di sebut
pohon awis, dimana bahan baku untuk pembuatan sapu awis ada yang
mengambil sendiri dari hutan atau kebunnya, ataupun dengan membeli
bahan-bahan yang siap untuk di anyam. Selain awis, bahan baku yang
disiapkan yaitu satu tongkat rotan dan satu tali rotan untuk kemudian di
ayam dengan cara mengikat awis tersebut dan dibentuk menyerupai
kipas untuk kemudian diikat.
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Destiniasi Wisata

Wisata Agro

Wisata agro merupakan salah satu paket wisata yang menawarkan di
bidang pertanian. Pemandangan yang begitu menarik juga
diperlihatkan dari undakan sawah yang biasa disebut dengan terasering.
Persawahan yang membentuk sistem berundak terlihat menjadi
bentangan pahatan wajah bumi yang sangat indah. Keunikan alam
yang mengagumkan ini merupakan hasil karya dari teknologi kearifan
lokal. Terasering merupakan bangunan konservasi tanah dan air secara
mekanis, teknologi pertanian ini sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang
lalu di nusantara. Teknologi terasering yang membentuk pesona
keindahan lanskap dan perilaku pertanian yang diatur oleh sistem
kearifan lokal telah menjadi daya tarik wisata agro dan wisata budaya.
Pada saat masuk Desa Wisata Malasari pengunjung akan disuguhi
dengan pemandangan tersebut. Selain mayoritas terasering ditanami
padi, ada pula beberapa komoditas sayuran yang ditanam di Desa
Malasari diantaranya yaitu cabai, singkong, kol, melon ungu, dan juga
Cuciwis. Selain dengan menikmati lanskap persawahan, pengunjung
juga dapat ikut merasakan turun ke sawah dan memanen hasil tanam
masyarakat setempat.
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Destiniasi Wisata
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Potensi yang dimiliki oleh kampung Training diantaranya homestay dan
lapangan tempat rekreasi outbound. Dahulu lokasi ini digunakan sebagai
tempat latihan sik tentara jepang dan terdapat beberapa bangunan
yang mencirikan tempat pelatihan tentara seperti barak dan camp.
Lokasi ini dijadikan sebagai tempat wisata ghaib dikarenakan lingkungan
sekitar yang masih seperti zaman penjajahan Jepang. Masyarakat sekitar
juga percaya akan kemistisan lokasi ini, dimana terkadang ditemukan
keanehan yang menarik dan tidak ditemukan di tempat lain. Banyak
kesaksian dari masyarakat sekitar maupun pengunjung akan hal tersebut,
namun tidak pernah terjadi sesuatu yang berdampak negatif.

-Nama Hanjawar diambil dari nama sebuah nama pohon palempaleman yang banyak tumbuh di sekitar wilayah tersebut. Sama hal nya
penduduk Desa Malasari. Penduduk Hanjawar juga masih memegang
teguh budaya dan kepercayaan leluhur, berbagai macam aturan adat
masih senantiasa dilaksanakan, seperti upacara sedekah bumi. Bagi
warga Hanjawar Membuat boboko dan berkerajinan dari material
bambu dan rotan dilakukan sebagai aktivitas selingan setelah
mengerjakan rutinitas Potensi wisata yang terdapat di kampung
Hanjawar yaitu Curug Pi’it yang memiliki curahan air setinggi 75 meter
serta hamparan sawah berundak yang dihiasi bebatuan besar
mengelilingi perkampungan. Batuan yang berada di sekitar sungai
kawasan Hanjawar terbilang cukup unik dikarenakan bentuk bagian
atasnya datar, dipercaya batuan tersebut adalah tempat ibadah
(shalat) bangsa jin.
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Paket Wisata

2 Hari 1 Malam

Paket Wisata

3 Hari 2 Malam

Glowing mushroom

Live in

Sunrise

Pawon experience

Tea walk

Kerajnan tangan

Trekking jalur interpretasi
Citalahab-Cikaniki

Kesenian
Trekking sawah

Canopy Trail
Eksplorasi curug

59

60

pes na malasari
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Malasari.

