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Indonesia tak habis-habisnya dijelajahi. Menyadari Indonesia menduduki 

peringkat 30 besar dalam pariwisata dunia, maka Kementerian Pariwisata 

menargetkan 20 juta kunjungan pada tahun 2019. Agar target tersebut tercapai, 

dipilihlah tempat-tempat istimewa yang perbaikan infrastukturnya akan 

diprioritaskan, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan 

Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, 

dan Morotai. Untuk mengembangkan suatu destinasi pariwisata, akses memang 

menjadi perhatian utama. “Sektor pariwisata harus berkontribusi pada pendapatan 

domestik bruto (PDB) sebesar delapan persen, memperoleh devisa Rp 240 triliun, 

membuka lapangan kerja di bidang pariwisata yang dapat menyerap tenaga kerja 

hingga 13 juta orang,” jelas Menteri Pariwisata Arief Yahya. 





BANGGA
Menyematkan kata sifat “kaya” atau 
“melimpah” atau “beragam” untuk 
mendeskripsikan alam dan budaya 
yang terentang dari ujung barat 
ke ujung timur Indonesia, kadang 
terlalu meremehkan. Karena pada 
kenyataannya, negara kepulauan 
yang terdiri lebih dari 17.500 pulau 
ini memang begitu mengagumkan. 
Berikut beberapa fakta mengagumkan 
tentang Indonesia.

•	 Indonesia	memiliki	pantai	terpanjang	kedua	
di	dunia	setelah	Kanada,	yaitu	sepanjang	
lebih	dari	54.000	kilometer.

•	 Indonesia	memiliki	sekitar	400	gunung	
api	aktif,	yang	merupakan	terbanyak	jika	
dibandingkan	yang	dimiliki	negara-negara	
lain.	Ketika	Gunung	Krakatau	meletus	pada	
27	Agustus	1883,	konon	kekuatannya	
setara	dengan	2.000	bom	yang	dijatuhkan	
di	Hiroshima	dan	getarannya	menyebabkan	
ombak	di	Selat	Inggris.

•	 Indonesia	menjadi	surga	bagi	penelitan	
flora	maupun	fauna,	dan	merupakan	
negara	kedua	yang	memiliki	keragaman	
hayati	terbanyak	di	dunia	setelah	Brasil.	
Pada	1859,	seorang	naturalis	asal	Inggris	
Alfred	Russel	Wallace	menulis	surat	kepada	
Charles	Darwin	dan	menceritakan	betapa	
Indonesia	adalah	kepulauan	yang	flora	
dan	faunanya	dapat	dibedakan	antara	
wilayah	barat	dan	timur,	sehingga	kemudian	
dikenallah	Garis	Wallace.

•	 Indonesia	memiliki	jumlah	spesies	hiu	dan	
anggrek	terbanyak	di	dunia.	Tercatat	150	
spesies	hiu	di	perairan	Indonesia,	sementara	
ada	sekitar	6.000	spesies	anggrek,	termasuk	
anggrek	hitam	yang	langka	dari	hutan	
Papua.

•	 Indonesia	memiliki	pulau	ketiga	terbesar	
di	dunia	yang	luasnya	743.330	kilometer	
persegi	dan	merupakan	sepuluh	kali	lebih	
luas	dari	luas	wilayah	Belanda.

BER-INDONESIA



DANAU TOBA
Ukuran danau yang mirip laut ini nyaris sebesar Singapura. Seluas 
1.145 kilometer persegi dengan kedalaman yang konon mencapai 
450 meter, danau  terluas di Asia Tenggara dan terdalam di dunia ini 
memang cantik luar biasa. Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar 
di dunia. Ketika gunung yang membentuknya meletus sekitar 70.000 
tahun lalu, konon ledakannya merupakan yang terbesar dalam sejarah 
Bumi dan melenyapkan hampir semua makhluk hidup di sekitarnya.





Budaya Batak
Terletak	di	tengah	Danau	Toba	dan	
dapat	ditempuh	selama	satu	jam	dari	
Parapat,	Samosir	awalnya	bukanlah	
pulau,	melainkan	daratan	yang	
menyatu	dengan	Sumatera	Utara,	
hingga	pasukan	Belanda	menggali	
terusan	di	daerah	Tano	Ponggol	
pada	1906.	Sejak	itu,	Samosir	resmi	
menjadi	sebuah	pulau	karena	terpisah	
dari	daratan	Sumatera.	Terletak	
pada	ketinggian	900	meter,	Danau	
Toba	adalah	tempat	untuk	bersantai	
di	tengah	keindahan	alam	yang	
memadukan	danau	berair	bening	dan	
budaya	Batak	yang	dapat	disaksikan,	
antara	lain	di	Museum Huta Bolon 
Simanindo,	sebuah	desa	adat	yang	
menyajikan	tarian	adat	Batak	setiap	
Senin	hingga	Sabtu	pukul	10:30.	Di	
Desa Tomok yang	terletak	di	timur	
Samosir,	banyak	terdapat	makam	dan	
benda	zaman	megalitik	dan	berbagai	
peninggalan	penting	budaya	Batak,	
seperti	Makam Raja Sidabutar dan	
keluarganya,	Museum Batak TB 
Silalahi,	dan	patung	Sigale-Gale.	
Alternatif	desa	wisata	lainnya	adalah	
Huta Siallagan	di	Desa Ambarita 
yang	memiliki	deretan	batu	berusia	
dua	abad	yang	tersusun	melingkar	
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dan	disebut	Batu	Parsidangan	
karena	pernah	digunakan	untuk	
mengeksekusi	musuh.	

Sigale-gale
Pertunjukan	tari	tor-tor	dengan	
patung	Sigale-gale	sebagai	fokus	
utamanya	ini	terbilang	langka,	
karena	jumlah	patung	yang	
digunakan	kini	hanya	sedikit,	selain	
juga	terdapat	kepercayaan	bahwa	
sang	pembuat	patung	harus	
menyerahkan	jiwanya	kepada	
boneka	kayu	buatannya	agar	
patung	bisa	bergerak	layaknya	
manusia	hidup.	Patung	Sigale-gale	
tingginya	1,5	meter,	mengenakan	
pakaian	adat	Batak	Toba,	dan	
meliuk-liuk	mengikuti	alunan	musik	
sehingga	sekilas	mirip	manusia	
hidup.	Digerakkan	oleh	dua	hingga	
tiga	orang	dalang	dengan	menarik	
jalur	tali,	konon	patung	ini	dahulu	
bisa	bergerak	sendiri	dengan	
bantuan	kekuatan	gaib	yang	disebut	
gana-ganaan.	Bahkan,	Raja	Gayus	
Rumoharbo	dari	Kampung	Garoga,	
Tomok,	yang	pernah	tampil	di	
Festival	Sigale-gale	di	Pematang	
Siantar	pada	1930-an	memiliki	
patung	buatannya	yang	dapat	

mengeluarkan	air	mata.	

Wisata Alam
Bukit Sijukjuk	adalah	harta	
karun	Samosir	yang	belum	
terjamah	karena	medannya	yang	
belum	memiliki	infrastruktur	
memadai.	Kendaraan	harus	
off-road	melewati	jalan	tanah	
yang	dikelilingi	alang-alang	
setinggi	leher	orang	dewasa	
di	kedua	bahu	jalan.	Dengan	
medan	ekstrem,	Bukit	Sijukjuk	
menawarkan	pemandangan	
paling	cantik	di	seantero	Samosir	
dan	pemerintah	setempat	sedang	
mempersiapkannya	sebagai	
destinasi	wisata	di	Samosir.	Aek 
Natonang	dapat	ditempuh	30	
menit	berkendara	dari	dermaga	
di	Desa	Tomok.	Dikelilingi	lembah	
dan	serakan	makam	yang	
dinaungi	atap	berbentuk	rumah	
adat	Batak,	selain	dihiasi	patung	
Kristus	dan	salib	berukuran	besar,	
kawasan	Aek	Natonang	memiliki	
danau	buatan	yang	dikelilingi	
padang	rumput	seluas	105	hektar.		
Warga	setempat	menjulukinya	
sebagai	Danau	di	Atas	Danau.



Belanja Ulos
Suku	Batak	merupakan	suku	Melayu	Tua,	sehingga	kain	ulos	mereka	pun	merupakan	hasil	
peradaban	tertua	di	Asia	dan	disinyalir	sudah	ada	sejak	4.000	tahun	lalu.	Di	masa	lampau,	
perempuan-perempuan	Batak	bangga	menenun,	memakai,	dan	mewariskannya	kepada	
keluarga	sebagai	suatu	pusaka.	Ulos	juga	kadang-kadang	diberikan	kepada	sang	ibu	
yang	sedang	mengandung	supaya	mempermudah	lahirnya	sang	bayi	ke	dunia	dan	untuk	
melindungi	ibu	dari	segala	mara	bahaya	yang	mengancam	saat	proses	persalinan.	Mangulosi	
adalah	suatu	kegiatan	adat	yang	sangat	penting	bagi	orang	batak.	Dalam	upacara	pernikahan,	
kelahiran,	maupun	pemakaman,	ulos	selalu	menjadi	bagian	ritual	yang	penting.	Cara	membuat	
ulos	serupa	dengan	songket	khas	Palembang,	yaitu	menggunakan	alat	tenun.	Warna	dominan	
pada	ulos	adalah	merah,	hitam,	dan	putih	yang	dihias	benang	emas	atau	perak.	Belanja	Ulos	
dapat	dilakukan	di	Desa Perbaban di	Samosir.



Samosir, Awal 
Penciptaan Bumi
Legenda Batak mengisahkan 
bahwa terciptanya bumi 
berawal dari Si Boru Deak 
Parujar, putri Dewata 
Batara Guru, yang lari dari 
kahyangan karena menolak 
dinikahkan dengan Si Tuan 
Ruma Uhir. Si Boru Deak 
Parujar lalu turun ke Lautan 
Purba dan di sanalah ia 
menciptakan bumi dari 
segenggam tanah yang 
secara ajaib kemudian 
berkembang menjadi pulau 
dan dinamai Pulau Morsa. 
Selesai menciptakan Pulau 
Morsa, Si Boru Deak Parujar 
kemudian hijrah ke darat 
dan menandai sebuah 
batu sebagai simbol awal 
terciptanya Banua Tonga 
(Bumi Kita). Hingga kini, batu 
tersebut dikenal sebagai 
objek wisata bernama Batu 
Hobon.

Festival Danau Toba
Festival	Danau	Toba	digelar	setiap	minggu	kedua	September,	
ketika	Danau	Toba	sedang	dalam	keadaan	terbaiknya.	
Menargetkan	kunjungan	minimal	satu	juta	wisatawan,	
baik	dari	dalam	maupun	luar	negeri,	Festival	Danau	Toba	
menghadirkan	serangkaian	lomba,	seperti	mendayung	perahu	
sejauh	200	meter	bernama	Solu	Bolon	yang	telah	diusulkan	
untuk	menjadi	ikon	Kabupaten	Simalungun.	Lomba	berenang	
sejauh	500	meter	dan	lomba	renang	estafet	mengelilingi	
Danau	Toba	pun	tak	kalah	menarik	perhatian	pengunjung	
karena	terbuka	untuk	perenang	non-atlet,	sementara	untuk	
renang	estafet,	satu	tim	terdiri	lima	orang	untuk	menempuh	
jarak	112	kilometer.	Selain	olahraga,	Festival	Danau	Toba	juga	
menyajikan	berbagai	pertunjukan	budaya,	seperti	upacara	
Sulang-Sulang	Hariapon	(tradisi	Batak	untuk	menghormati	
orangtua),	tahapan	pernikahan	adat	Batak,	dan	masih	banyak	
lagi	untuk	menunjukkan	kekayaan	budaya	Batak	Toba.	Patung	
kayu	Sigale-Gale	yang	terkenal	mistis	pun	tak	ketinggalan	
meramaikan	festival	dengan	diarak	dari	Lapangan	Sepak	Bola	
Ambarita	menuju	panggung	terbuka	di	Tuktuk	sejauh	lima	
kilometer.	



Akses

Akomodasi

Medan (Kuala Namu) dapat diakses dari berbagai 
kota besar di Indonesia. Dari Kuala Namu, Parapat 
dapat ditempuh dengan mobil sewaan atau jasa travel 
melalui dua rute, yaitu via Brastagi yang jalannya lebih 
indah namun lebih jauh (enam jam) atau Pematang 
Siantar yang jalannya lebih singkat (empat jam). 
Dari Parapat, Pulau Samosir dapat ditempuh naik 
kapal selama kurang lebih 45 menit. Walau rute via 
Pematang Siantar tidak seindah bila lewat Brastagi 
yang dikelilingi gunung, namun banyak yang dapat 
dilakukan di Siantar. Salah satunya mampir ke toko 
oleh-oleh di Toko A1 ASLI (www.a1asli.com) yang 
menjual aneka snack yang terbuat dari kacang, 
mengemil roti semir selai kaya di Toko Roti Ganda 
(Jalan Sutomo No. 89), dan makan siang di Rumah 
Makan Beringin di Jalan Siantar Medan Km. 10 yang 
menyediakan menu burung goreng yang lezat.  

Parapat:
•	 Niagara Hotel & Resort (www.niagaralaketoba.com)
•	 Toba Village Inn (www.tobavillageinn.com)
•	 Pandu Lakeside Parapat Hotel (pandu-hotel.com)

Samosir: 
•	 Toledo Inn (Jl. Lingkar, Tuktuk Siadong, T. (0625 - 

451007)
•	 Silintong Hotel (www.silintonghotel.com)
•	 Tabo Cottages (tabocottages.com)



TANJUNG
Pulau yang melambung namanya berkat 
novel Laskar Pelangi ini menawarkan keunikan 
pantai berpasir putih yang berhiaskan 
batu-batu granit raksasa. Tanjung Kelayang 
juga menawarkan pemandangan matahari 
terbit yang indah dengan burung-burung 
kelayang yang beterbangan, yang kemudian 
menyumbangkan nama bagi pantai ini. Berada 
di Desa Keciput, Sijuk, atau sekitar 27 kilometer 
dari Tanjung Pandan, di pantai ini banyak 
nelayan menawarkan kapalnya untuk keliling 
pulau-pulau cantik di sekitarnya. 

KELAYANG



menjulang.	Tak	sulit	mengambil	
gambar	di	sini,	karena	semua	
objeknya	menarik,	terutama	saat	
cuaca	cerah	dan	memotret	dari	
ketinggian	puncak	mercusuar,	
foto-foto	yang	dihasilkan	akan	
langsung	bak	hasil	jepretan	
fotografer	ternama.	Selain	
snorkeling,	di	perairan	antara	
Pulau Kepayang dan	Pulau 
Lengkuas	terdapat	bangkai	
kapal	Indomarine	di	kedalaman	
19	meter,	yang	dapat	dieksplorasi	
dengan	scuba	diving.	Pulau	
Kepayang	merupakan	yang	
terbesar	di	antara	belasan	
pulau	di	utara	Belitung.	Pulau	
Kepayang	hanya	15	menit	naik	
kapal	dari	Tanjung	Kelayang	
dan	di	sini	terhampar	pasir	putih	
yang	menyilaukan	mata.	Selain	
merupakan	pusat	konservasi	
penyu	dan	program	rehabilitasi	
penanaman	terumbu	karang	
baru,	pulau	ini	biasanya	
disinggahi	untuk	makan	siang	
sebelum	atau	sesudah	mampir	
ke	Pulau Pasir yang	terletak	
tak	jauh	dari	sini.	Pulau	Pasir	
atau	gusung	hanya	dapat	

dikunjungi	saat	air	laut	dalam	
keadaan	surut	dan	merupakan	
pulau	kecil	yang	terdiri	hanya	
hamparan	pasir	tanpa	bebatuan	
dan	pepohonan,	sehingga	bila	
berfoto	di	sini	bagai	sedang	
terdampar	di	tengah	laut.	

SD Laskar Pelangi 
SD	Laskar	Pelangi	adalah	
replika	SD	Muhammadiyah	
Gantong	yang	dibangun	
sebagai	salah	satu	set	film	
Laskar	Pelangi.	Berupa	
bangunan	beratap	seng	dengan	
dinding	kayu	yang	disangga	
seadanya	sehingga	seolah	
hampir	roboh,	di	sinilah	bocah-
bocah	Laskar	Pelangi	bermimpi	
untuk	meraih	pendidikan	agar	
menginspirasi	banyak	orang	di	
sekitar	mereka.	Berada	di	atas	
bukit	berpasir	putih,	hampir	
semua	ornamennya	mirip	
dengan	yang	ada	di	film,	dari	
papan	nama,	papan	tulis,	serta	
meja	dan	kursi	di	dalamnya.	

Pantai Tanjung Tinggi
Di	dekat	pintu	masuk	pantai	ini	
terdapat	papan	bertuliskan	“Lokasi	
Syuting	Film	Laskar	Pelangi”.	Diapit	
Tanjung	Kelayang	dan	Tanjung	
Pendam,	pantainya	dipenuhi	ratusan	
batu	granit	raksasa.	Meski	selalu	ramai	
pengunjung,	terutama	di	akhir	pekan	
karena	dapat	diakses	dari	Tanjung	
Pandan	tanpa	naik	kapal,	perairan	di	
sini	jernih	sehingga	menyenangkan	
untuk	berenang.	Landai,	dangkal,	
dan	nyaris	tanpa	arus,	di	saat-saat	
tertentu	terdapat	ubur-ubur	yang	bila	
terkena	sengatnya	akan	pedih	di	kulit.	
Pantai	ini	dulunya	bernama	Pelabuhan	
Bilik	karena	merupakan	pelabuhan	
bagi	nelayan	setempat	yang	hingga	
hari	ini	masih	menjadi	pemasok	
aneka	seafood	bagi	restoran-restoran	
tepi	pantai	di	sini.	Jangan	lewatkan	
mencicipi	makanan	khas	di	sini,	yaitu	
gangan	kepala	ikan	ketarap	dan	pepes	
ikan	bulat.	

Keliling Pulau
Pulau Lengkuas	tampak	mencolok	
dari	kejauhan	dengan	mercusuar	
peninggalan	era	kolonial	yang	

Jangan Lewatkan:



Museum Kata 
Andrea Hirata 
Berada	di	Jalan	Laskar	Pelangi,	
Belitung	Timur,	museum	sastra	
pertama	dan	satu-satunya	
di	Indonesia	yang	dibangun	
Andrea	Hirata	di	kampung	
halamannya	ini	memiliki	
lebih	dari	200	literatur	dari	
berbagai	topik,	mulai	dari	
musik,	film,	anak,	seni,	hingga	
arsitektur.	Dicat	warna-warni	
bagai	pelangi,	ruangan	di	sini	
membuat	para	pengunjungnya	
betah.	Bahkan	yang	mengaku	
tidak	suka	membaca	pun	dapat	
tetap	menikmati	berbagai	
kalimat	inspiratif	yang	terpajang	
di	dinding-dindingnya.	Pastikan	
mampir	ke	Warkop	Kupi	Kuli	di	
bagian	tengah	museum	untuk	
mencicipi	kopi	yang	diyakini	
Andrea	sebagai	kopi	terenak	
di	dunia.	Pengunjung	juga	
dapat	membeli	kartu	pos	dan	
mengirimkannya	melalui	kantor	
pos	mini	yang	ada	di	sini.	



Festival Laskar Pelangi
Sejak	2013	pemerintah	setempat	rutin	menggelar	Festival	
Laskar	Pelangi	di	Museum	Kata	Andrea	Hirata	dengan	
menghadirkan	berbagai	pertunjukan,	termasuk	tari	
pendulang	timah	yang	dimainkan	secara	teatrikal	oleh	
ratusan	anak-anak	sekolah.	Tarian	ini	menggambarkan	
warga	Belitung	yang	awalnya	merupakan	penambang	
dan	setelah	kekayaan	tambang	habis,	mereka	terpaksa		
beralih	profesi.	Menghadirkan	pentas	seni	dan	bazar,	
festival	ini	juga	menggelar	berbagai	workshop	menarik,	
seperti	fotografi,	musik	keroncong,	akustik,	olah	vokal,	
serta	pameran	lukisan	dan	Pawai	Manusia	Timah.	Festival	
ini	dinamai	Festival	Laskar	Pelangi	karena	bertempat	di	
Museum	Kata	dan	di	sekitar	Jalan	Laskar	Pelangi.



Danau Kaolin
Kata	“danau”	di	tempat	ini	digunakan	untuk	menyebut	
area	galian	bekas	tambang	kaolin	yang	ditinggalkan	dan	
kini	menyisakan	pemandangan	cantik	yang	mengingatkan	
akan	pemandian	air	panas	Pamukkale,	Turki,	dengan	air	
berwarna	toska	dikelilingi	dinding	batu	berwarna	putih.	
Selain	tak	tercium	bau	belerang,	air	di	sini	pun	tergolong	
aman	untuk	berendam.	Warga	setempat	meyakini	bahwa	
mandi	di	sini	dapat	membuat	kulit	lebih	lembut.

Akses

Akomodasi

Tanjung Pandan dapat diakses setiap hari dari 
berbagai kota besar di Indonesia. Untuk mengunjungi 
berbagai pulau di sekitarnya, tersedia paket wisata 
dari banyak operator. Bila ingin menjelajah pulau 
secara independen, tanyakan langsung harga sewa 
perahu dari para pemilik kapal yang kerap mangkal 
di pantai. 

•	 BW SUITE Belitung (www.bwsuitebelitung.com)
•	 Billiton Hotel and Klub (www.billitonhotel.com)



KEPULAUAN SERIBU 
Walau dinamakan demikian, gugusan kepulauan yang terletak di utara Jakarta 
ini hanya berjumlah sekitar 110 pulau. Di kawasan ini juga terdapat Taman 
Nasional Laut Kepulauan Seribu dengan zona konservasi burung, hutan bakau, 
penyu, dan hiu. 



Jelajah Pulau
Pulau Tidung	terdiri	dua	pulau	yang	dihubungkan	
sebuah	jembatan	sepanjang	800	meter. 
Pulau Tidung Kecil merupakan	kawasan	
pengembangbiakan	bakau	yang	dapat	ditelusuri	
dengan	naik	sepeda,	sementara	Pulau Tidung Besar	
memiliki	banyak	penginapan	yang	menawarkan	paket	
wisata	keliling	pulau.	Pulau	Harapan	menyediakan	
beberapa	homestay	dan	operator	untuk	snorkeling	
dan	scuba	diving	di	perairan	sekitarnya,	seperti	
Pulau Kayu Angin Genteng, Pulau Macan, 
Pulau Perak,	dan	Pulau Putri.	Di	Pulau Bira	
terdapat	fasilitas	banana	boat	dan	jet	ski,	selain	
menyediakan	tempat	untuk	snorkeling	dengan	harus	
tetap	waspada	agar	tidak	menginjak	bulu	babi	yang	
banyak	berserakan	di	sekitar	pulau	ini.	Pulau Semak 
Daun sesuai	dengan	namanya,	terdiri	semak-semak	
dan	pepohonan,	namun	memiliki	pantai	yang	landai,	
bersih,	dan	berpasir	halus,	selain	merupakan	tempat	
untuk	menikmati	pemandangan	matahari	terbit	dan	
terbenam.	Tak	ada	penginapan	dan	fasilitas	wisata	
di	pulau	tak	berpenghuni	ini,	sehingga	bila	ingin	
menginap	mesti	mendirikan	tenda.	Pilihan	menginap	
yang	beragam	tersedia	di	Pulau Pramuka yang	tak	
jauh	dari	sini.

Mengenang Sejarah
Di	Pulau Kelor terdapat	Benteng Martello	yang	
dibangun	VOC	pada	abad	17.	Terbuat	dari	batu	
bata	dengan	bentuk	melingkar	agar	persenjataan,	
seperti	meriam,	dapat	bergerak	360	derajat,	benteng	
ini	dibangun	untuk	meredam	berbagai	serangan	
yang	ingin	menguasai	Batavia.	Karena	ukurannya	
terus	menyusut	akibat	abrasi	dan	kenaikan	air	laut,	
diperkirakan	pulau	ini	akan	tenggelam	dalam	kurang	
dari	50	tahun.	Pulau Onrust yang	tak	jauh	dari	Pulau	
Kelor	pernah	disinggahi	James	Cook	pada	1770	
dan	dulu	merupakan	tempat	persinggahan	para	
calon	jemaah	haji,	walau	kini	yang	tersisa	hanyalah	
reruntuhannya.	Pulau	bersejarah	lainnya	di	sini	adalah 
Pulau Cipir,	yang	sesuai	namanya	ditumbuhi	pohon	
cipir.	Di	sini	terdapat	puing-puing	jembatan	yang	
dulu	menghubungkan	Pulau	Onrust.	Pulau	Cipir	
awalnya	berfungsi	sebagai	tempat	penampungan	
penderita	lepra	agar	tidak	menulari	warga	Batavia.	
Sisa-sisa	bangunan	rumah	sakit	masih	ada,	lengkap	
dengan	plang	bertuliskan	“Rumah	Dokter”,	“Rumah	
Karantina	Haji”,	dan	“Rumah	Sakit”.	Operator	seperti	
temanjalanid.com	menawarkan	paket	keliling	pulau	
bersejarah	di	Kepulauan	Seribu,	yang	juga	dapat	
dipesan	untuk	perjalanan	privat.	

Jangan Lewatkan:



Menikmati Pantai
Pulau Bidadari	memiliki	cottage	tepi	pantai	yang	dapat	diakses	
hanya	sekitar	30	menit	dari	Dermaga	Marina	Ancol	naik	kapal	
cepat	milik	pengelola	pulau.	Resor	di	pulau	ini	juga	menyediakan	
paket	tur	satu	hari	yang	termasuk	transportasi	dari	dermaga	
Marina	Ancol,	makan	siang,	fasilitas	olahraga	air,	dan	kunjungan	
ke	tiga	pulau	terdekat	(Pulau Kahyangan, Onrust,	dan	Kelor).	
Pilihan	menginap	di	resor	pantai	juga	tersedia	di	Pulau Putri 
yang	berada	tak	jauh	dari	Pulau Sepa	yang	dikelilingi	terumbu	
karang	yang	masih	terjaga.	Pengunjung	yang	menginap	di	
sini	biasanya	berasal	dari	dive	center	di	Jakarta	yang	menjual	
perjalanan	menyelam	di	sekitar	Kepulauan	Seribu	selama	akhir	
pekan,	dengan	mayoritas	adalah	murid-murid	yang	sedang	
mengambil	kursus	menyelam.	Sedangkan	resor	pantai	paling	
cantik	di	kawasan	ini	adalah	Pulau Macan.

Akses

Akomodasi

Semua maskapai domestik 
terbang dari dan ke Jakarta 
diakomodasi Soekarno-
Hatta Cengkareng dan Halim 
Perdana Kusuma. Dari bandara 
atau dari mana pun di penjuru 
kota tersedia taksi, baik 
yang konvensional maupun 
yang berbasis aplikasi, untuk 
mengantar ke dermaga di 
Marina Ancol, terutama 
bila menuju ke berbagai 
resor yang ada di kawasan 
Kepulauan Seribu, seperti 
Pulau Macan dan Bidadari, 
atau bila mencarter kapal untuk 
keperluan pribadi. Sedangkan 
untuk menuju berbagai pulau 
di Kepulauan Seribu dengan 
angkutan kapal umum, tersedia 
di Dermaga Kamal Muara. 

•	 Pulau Macan (www.
pulaumacan.com)

•	 Pulau Bidadari (www.
pulaubidadariecoresort.com)

•	 Pulau Putri (www.putriisland.
com)

•	 Pulau Sepa Resort (www.
pulau-sepa.com)



TANJUNG 
Terletak di ujung barat Pulau Jawa dan 
menghadap Selat Sunda yang merupakan pintu 
lalu lintas utama pelayaran Sumatera-Jawa, 
Tanjung Lesung terletak sekitar 180 kilometer 
dari Jakarta. Walau sebenarnya tidak terlalu 
jauh, namun karena akses jalan yang sempit 
dan seringkali rusak, maka perjalanan dapat 
memakan waktu enam jam. Walau begitu, 
warga ibu kota dan sekitarnya masih kerap 
menjadikan pantai ini sebagai tujuan berlibur 
di akhir pekan. Dengan menginap di resor-
resor yang ada di Tanjung Lesung, pengunjung 
dapat sekaligus mengunjungi berbagai tempat 
menawan yang tak jauh dari sini.

LESUNG 



Pantai-pantai 
Indah
Pantai Anyer menyuguhkan	
panorama	Gunung Krakatau 
dan	mercusuar	tua	di	
Cikoneng.	Fasilitas	banana	
boat,	jet	ski,	snorkeling,	
parasailing,	berselancar,	
hingga	menyantap	hidangan	
laut	di	tepi	pantai	tersedia	
di	sini.	Bila	ingin	menginap,	
terdapat	beragam	akomodasi	
di	sekitar	Pantai	Anyer.	Pantai 
Carita	yang	terletak	tak	jauh	
dari	Pantai	Anyer	adalah	
tempat	untuk	menyaksikan	
pemandangan	matahari	terbit	
dan	terbenam	dengan	latar	
Gunung	Krakatau.	Berenang,	
snorkeling,	bermain	jet	ski,	
dan	banana	boat	juga	dapat	
dilakukan	di	sini.

Jangan Lewatkan:

Taman Nasional 
Ujung Kulon 
Dari Pantai Sumur,	bisa
menyeberang	ke	Pulau 
Peucang	di	Ujung	Kulon,	
taman	nasional	pertama	
yang	diresmikan	di	Indonesia	
dan	merupakan	suaka	bagi	
badak	Jawa	(Rhinoceros	
sondaicus)	yang	kini	hanya	
tersisa	sekitar	60	ekor.	Di	sini,	
pengunjung	dapat	menyusuri	
sungai	dan	hutan	bakau	
dengan	naik	kano	selama	
dua	jam.	Pengunjung	juga	
dapat	mendayung	kano	
menuju	pedalaman	Cigenter 
dengan	didampingi	pemandu	
selama	satu	jam,	di	mana	
mata	dimanjakan	dengan	
pemandangan	bak	Hutan	
Amazon.	Konon	setiap	tiga	
bulan,	badak	bercula	satu	

kerap	terlihat	melintasi	Sungai 
Cigenter.	Bagi	yang	ingin	
menginap	dan	menikmati	
matahari	terbenam,	terdapat	
Peucang Island Resort di	
Selat Panaitan	yang	dikelilingi	
pantai	berpasir	putih	dengan	
air	sebening	kristal,	sementara	
kawanan	rusa,	babi	hutan,	dan	
monyet	berkeliaran	di	sekitar	
penginapan.	Di	seberang	
Pulau	Peucang,	tepatnya	di	
Cidaon,	terdapat	hamparan	
sabana.	Tempat	ini	dapat	
diakses	dengan	lima	menit	
naik	speedboat	dari	Pulau	
Peucang,	kemudian	trekking	
selama	15	menit	melewati	
jalan	setapak	yang	dikelilingi	
rawa	dan	hutan	bakau.	
Padang	rumput	Cidaon	ini	juga	
dihuni	sekawanan		banteng	
Jawa	dan	burung	merak	yang	
eksotis.



Berwisata 
Kuliner
Sate	bandeng	merupakan	
ide	Sultan	Banten	yang	
ingin	menyajikan	masakan	
bandeng	tanpa	duri	kepada	
para	tamunya.	(Rekomendasi:	
Sate Bandeng Ibu Aliyah		
di	Jl.	Lopang	Gede	No.	7,	
Kec.	Serang).	Sedangkan	
rabeg	banten	adalah	daging	
dan	jeroan	kambing	dengan	
kuah	yang	dibumbui	serai,	
daun	jeruk,	pala,	cengkeh,	
dan	kayu	manis,	serta	
merupakan	menu	utama	
dalam	acara-acara	istimewa.	
(Rekomendasi:	Rabeg 
Khas Serang H.Naswi	di	
Jl.	Mayor	Syafe’i	No.	30,	
depan	rutan	Serang).	Menu	

eksotis	khas	Banten	lainnya	
adalah	nasi	sumsum,	yang	
sebelum	dibakar	dicampur	
dengan	bumbu,	kemudian	
diberi	irisan	timun	dan	tomat,	
serta	biasanya	disantap	
dengan	sate	lidah	kerbau	dan	
otak-otak.	(Rekomendasi:	
Nasi Sumsum Mang Puri 
di	Jl.	Pangeran	Purbaya,	
depan	Pelita	Serang).	Ketan	
Bintul	merupakan	ketan	
kukus	yang	dibungkus	daun	
pisang	yang	dinikmati	dengan	
serundeng	kelapa.	Pecak	
Bandeng	diolah	dengan	
membakar	bandeng	segar	
dengan	sambal,	sehingga	
mengingatkan	akan	pepes.	
Nasi	Belut	adalah	belut	
yang	dipotong	kecil-kecil,	
dibumbui,	kemudian	

Akses

Akomodasi

Dari Jakarta, masuk 
Tol Merak dan keluar 
di gerbang tol Serang 
Timur, kemudian menuju 
arah Pandeglang, 
Labuan, hingga tiba di 
Tanjung Lesung. Tanjung 
Lesung juga dapat 
diakses dari kawasan 
Pantai Anyer, kemudian 
menuju arah Carita.

•	 Kalicaa Villa Tanjung 
Lesung (www.
kalicaavilla.com)

•	 Tanjung Lesung 
Hotel & Resort (www.
tanjunglesung.com)

digoreng,	dan	disantap	
bersama	nasi	hangat.	

Pesta Durian
Durian Jatohan Haji Arif 
di	Jalan	Raya	Serang-
Pandeglang	menyediakan	
durian	berkualitas	terbaik	
sepanjang	tahun.	Baunya	
tidak	terlalu	menyengat	
seperti	durian	pada	
umumnya,	berhubung	buah	
sengaja	dibiarkan	matang	di	
pohon	tanpa	proses	karbit.	
Durian	Jatohan	Haji	Arif	
adalah	salah	satu	sentra	
durian	terbesar	di	Serang,	
di	mana	durian	varietas	
lokalnya	berasal	dari	kebun	
pemilik.	
	



BOROBUDUR
Terkubur debu 
vulkanik selama 
berabad-abad, yang 
kemudian ditumbuhi 
pohon dan semak 
belukar, Borobudur 
teronggok menyerupai 
bukit sebelum 
ditemukan 1814 oleh 
Sir Thomas Stamford 
Raffles. Situs Warisan 
Dunia UNESCO ini 
telah mengalami 
serangkaian upaya 
penyelamatan dan 
pemugaran. Terdiri 
enam teras bujur 
sangkar dengan tiga 
pelataran melingkar, 
pada dindingnya 
terpahat 2.672 panel 
relief.  Aslinya terdapat 
504 arca Buddha 
dengan stupa terbesar 
terletak di tengah dan 
dikelilingi 72 stupa 
berlubang yang di 
dalamnya terdapat arca 
Buddha dalam posisi 

duduk bersila. Setiap 
Waisak, peringatan 
dipusatkan di tiga 
candi Buddha utama 
dengan ritual berjalan 
dari Candi Mendut 
menuju Candi Pawon 
dan prosesi berakhir 
di Candi Borobudur. 
Borobudur memang 
candi yang istimewa, 
namun untuk dapat 
lebih merasakan 
keistimewaannya di 
luar prosesi Waisak 
untuk memperingati 
hari kelahiran Sang 
Buddha (pada 2017 
jatuh pada 11 Mei), 
datanglah ke sini 
sebelum matahari 
terbit. Para turis 
biasanya menikmati 
matahari terbit di 
Borobudur dari 
Hotel Manohara 
yang memiliki akses 
langsung ke Candi 
Buddha Mahayana ini.  







Gereja Ayam 
Orang-orang	menyebutnya	
Gereja	Ayam	karena	
bangunannya	menyerupai	
seekor	ayam,	walau	menurut	
pembuatnya,	bangunan	
tersebut	meniru	bentuk	
burung	merpati.	Dari	Punthuk	
Setumbu,	Gereja	Ayam	di	
punggung	Bukit	Menoreh	
dapat	ditempuh	dengan	
trekking	selama	sekitar	20	
menit.	Tempat	yang	menjadi	
sangat	populer	karena	
merupakan	lokasi	syuting	
film	Ada	Apa	dengan	Cinta	
2	ini	sebenarnya	merupakan	
rumah	untuk	berdoa	
bagi	lintas	agama	-	itulah	
sebabnya	bangunan	ini	
mengambil	bentuk	merpati	
yang	merupakan	simbol	
perdamaian.	Bangunan	ini	
memang	terbengkalai	karena	
pemilik	kehabisan	dana	
ketika	membangunnya.	Kini	
pengelola	menarik	Rp	5.000	
per	orang	untuk	memasuki	
Gereja	Ayam	dan	telah	dibuat	
akses	jalan	dan	lahan	parkir	
bagi	pengunjung.	Warga	
setempat	pun	menikmati	
keuntungan	dari	kepopuleran	
tempat	ini	dengan	berjualan	
minuman	dan	makanan.	
Seperti	yang	digambarkan	
dalam	film	Ada	Apa	dengan	
Cinta	2,	atraksi	terbaik	di	
sini	adalah	pemandangan	
dari	puncak	menara	yang	
menyajikan	hamparan	hutan	
di	sekitar	Bukit	Menoreh,	
sawah,	dan	Candi	Borobudur	
di	kejauhan.	

Candi Selogriyo
Peninggalan	purbakala	
di	Kecamatan	Windusari,	
Magelang,	ini	diperkirakan	
dibangun	pada	abad	

kesembilan	Masehi,	yaitu	
pada	masa	Kerajaan	
Mataram	Kuno.	Candi	
Selogriyo	berada	di	lereng	
timur	kumpulan	tiga	bukit,	
yakni	Bukit	Condong,	
Giyanti,	dan	Malang,	dengan	
ketinggian	740	meter	di	atas	
permukaan	laut.
Arsitektur	Hindu	ini	
menghadap	ke	timur,	
dengan	keempat	sisi	
dindingnya	terdapat	lima	
relung	untuk	meletakkan	
arca-arca	perwujudan	dewa	
Durga	Mahisasuramardini	
(dinding	utara),	Ganesha	
(dinding	barat),	Agastya	
(dinding	selatan),	serta	
Nandiswara	dan	Mahakala	
(dinding	timur).	Salah	satu	
keistimewaan	candi	ini	
adalah	kemuncaknya	yang	
berbentuk	buah	keben.	
Pada	Desember	1998,	
candi	ini	hancur	karena	bukit	
tempatnya	berdiri	longsor,	
namun	proses	rekonstruksi	
ulangnya	selesai	pada	2005.

Rumah Kamera
Masih	di	sekitar	Candi	
Borobudur,	terdapat	
bangunan	unik	berbentuk	
kamera	DSLR	yang	
didirikan	oleh	seorang	
seniman	setempat	bernama	
Tanggol	Angien	Jatikusumo	
untuk	memajang	karya-
karyanya.	Berlokasi	di	di	
Desa	Majaksingim,	Rumah	
Kamera	dibangun	sebagai	
luapan	emosi	karena	dulu	
ia	tidak	memiliki	uang	untuk	
membeli	kamera	DSLR.	
Rumah	Kamera	telah	
memecahkan	rekor	dan	
mendapat	penghargaan	dari	
MURI	sebagai	rumah	kamera	
terbesar	di	Indonesia.

Punthuk Setumbu
Puncak	di	Punthuk	Setumbu	
berupa	pelataran	yang	
memanjang	200	meter	yang	
diberi	pagar	pembatas.	Untuk	
bisa	menikmati	pemandangan	
matahari	terbit,	sebaiknya	
sudah	berada	di	Punthuk	
Setumbu	selambatnya	pukul	
05:15	WIB.	Di	puncak	bukit	ini	
tersedia	beberapa	pondok	untuk	
melepas	lelah.	Untuk	masuk	ke	
lokasi	ini,	pengunjung	dipungut	
retribusi	sebesar	Rp	15.000.	
Dari	Borobudur,	tempat	ini	dapat	
diakses	dengan	berkendara	
selama	sekitar	30	menit.

Bukit Menoreh
Menoreh	menawarkan	situs		
untuk	menikmati	pemandangan		
Borobudur	dari	ketinggian.	Bukit	
misterius	ini	juga	memiliki	atraksi	
menarik	yang	disebut	Watu 
Kendil	yang	dapat	diakses	
dengan	naik	jip	di	medan	off 
road karena	infrastuktur	yang	
belum	memadai.	Di	awal	
perjalanan,	jalur	masih	beraspal	
yang	kemudian	berganti	
menjadi	jalur	setapak	yang	
dipenuhi	ilalang	dan	melewati	
perkampungan.	Petualangan	
di	Bukit	Menoreh	dimulai	dari	
Desa Candirejo	yang	tak	
jauh	dari	Candi	Borobudur.	
Nama	Candirejo	konon	memiliki	
beberapa	versi	mengenai	
asal-usulnya.	Ada	yang	
mengatakan	bahwa	Candirejo	
awalnya	bernama	Candighra,	
yang	kemudian	berubah	
menjadi	Candirga.	Nama	ini	
kemudian	berubah	lagi	menjadi	
Candirejo,	sesuai	pelafalan	
warga	setempat.	Sumber	lain	
mengatakan	bahwa	nama	
Candirejo	berasal	dari	candi	
yang	ditemukan	di	daerah	ini.	

Jangan Lewatkan:



Akses

Akomodasi

Letaknya di Magelang membuat Borobur dapat 
diakses dari Yogyakarta maupun Semarang, walau 
lebih dekat dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta, 
Magelang dapat ditempuh selama kurang lebih dua 
jam berkendara. 

•	 Ammanjiwo (www.aman.com)
•	 Hotel Manohara (www.manoharaborobudur.com)
•	 MesaStila (www.mesahotelsandresorts.com)
•	 Atria Hotel & Conference Magelang (www.

atriahotelmagelang.com)



BROMO

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 
merupakan kawasan dengan gunung api terbesar 
di Jawa Timur. Taman nasional yang terhampar 
di empat kabupaten ini, yaitu Pasuruan, Malang, 
Lumajang, dan Probolinggo, merupakan 
primadona pariwisata Jawa Timur. Bromo tak 
pernah sepi pengunjung dan bahkan semakin 
banyak program menarik yang memanfaatkan 
keindahan deretan pegunungan ini, seperti Jazz 
Gunung, Pesta Raya Bromo, dan Bromo Marathon. 
Sementara Gunung Semeru yang merupakan 
gunung tertinggi di Pulau Jawa semakin tenar 
sejak penayangan film 5 cm. Untuk mendaki 
Semeru harus mendapat izin dari kantor pengelola 
taman nasional di Malang. Bila menggunakan 
jasa operator, surat izin tersebut akan diuruskan 
operator yang bersangkutan. Pendakian Semeru 
dapat dimulai dari Ranu Pani, desa terakhir di 
kawasan taman nasional dan merupakan tempat 
untuk melengkapi perbekalan.

TENGGER
SEMERU



Matahari Terbit Bromo
Bromo	berasal	dari	nama	dewa	Hindu,	
Brahma.	Berhubung	penduduk	asli	Bromo	
keturunan	Kerajaan	Majapahit	dan	telah	
mendiami	tempat	itu	sejak	600	tahun	lalu,	
masyarakat	Tengger	percaya	bahwa	Bromo	
adalah	gunung	suci,	sehingga	setiap	tahun	
diadakan	upacara	Kasodo	di	pura	yang	
berada	di	lereng	gunung,	dan	dilanjutkan	
memberi	sesajen	ke	puncak	gunung.	
Kasodo	diadakan	pada	tengah	malam	
setiap	bulan	purnama,	yaitu	sekitar	tanggal	
14	atau	15	di	bulan	Kasodo	(kesepuluh)	
dalam	kalender	Jawa.	Merupakan	gunung	
api	yang	masih	aktif,	Bromo	terletak	pada	
ketinggian	2.392	meter	di	atas	permukaan	
laut,	sehingga	bila	berkunjung	ke	Bromo,	
bersiaplah	untuk	merasakan	sengatan	
udara	dingin	pada	dini	hari,	terutama	
di	musim	kemarau.	Saat	terbaik	untuk	
menikmati	kecantikan	Bromo	adalah	
ketika	matahari	terbit	karena	bila	sudah	
siang,	lingkungan	gurun	tempatnya	berada	
akan	memancarkan	hawa	panas	yang	
menyengat.

Tip:

•	 Kemas senter, baju hangat, 
sepatu nyaman, masker 
untuk melindungi hidung 
dari sengatan bau belerang, 
dan sarung tangan untuk 
melindungi dari suhu dingin 
yang berkisar antara 0-5 
derajat Celsius. 

•	 Matahari terbit antara pukul 
05:00-06:00 WIB, sehingga 
disarankan meninggalkan 
hotel sekitar pukul 03:00 WIB.

•	 Waktu terbaik untuk 
menikmati matahari terbit di 
Bromo adalah antara April 
hingga Oktober.

•	 Sebelum melakukan trekking 
untuk melihat matahari terbit, 
isi perut dengan makanan 
ringan dan minuman hangat. 
Ada baiknya juga membawa 
bekal selama perjalanan. 



Cara Unik Menikmati Bromo
Jazz Gunung	(jazzgunung.com)	merupakan	pagelaran	
tahunan	musik	jazz	berstaraf	internasional	di	alam	
terbuka	di	Jiwa	Jawa	Bromo	yang	berada	di	Hotel	Java	
Banana.	Diprakarsai	pada	2009	oleh	Sigit	Pramono,	
seorang	bankir	dan	fotografer	yang	mencintai	Bromo	
dan	musik	jazz;	serta	kakak-beradik	seniman	Butet	
Kartaredjasa	dan	Djaduk	Ferianto,	program	ini	diadakan	
bagi	yang	menyukai	kebebasan	berada	di	alam	dengan	
kebebasan	jiwa	yang	diusung	musik	jazz.	Bromo 
Marathon (bromomarathon.com)	ditujukan	bagi	pecinta	
lari	sekaligus	penikmat	keindahan	Taman	Nasional	
Bromo	Tengger	Semeru.	Ada	tiga	kategori	lari	yang	
dipertandingkan,	yaitu:	10K,	Half	Marathon,	dan	Full	
marathon.	Pada	Full	Marathon,	peserta	akan	memulai	
di	ketinggian	1.758	meter	hingga	2.469	meter,	dengan	
rute	dari	Desa	Tosari	Tegger,	kemudian	mengelilingi	
beberada	desa	di	sekitar	Bromo.	Bromo	Marathon	2015	
juga	pernah	diklaim	sebagai	salah	satu	kompetisi	lari	
terbaik	di	Asia.



Bromo – Semeru
Bagi	yang	bertubuh fit,	mengunjungi	
Gunung	Bromo	dan	Semeru	(tanpa	
naik	ke	puncak	dan	hanya	sampai	
Ranu	Kumbolo)	dalam	satu	perjalanan	
dapat	dilakukan	dengan	contoh	jadwal	
perjalanan	sebagai	berikut:

Hari 1: 
Malang - Ranu Pani - Ranu 
Kumbolo
Dari	Malang,	pagi	hari	menuju	
Tumpang,	kemudian	berganti	
kendaraan	dengan	jip	menuju	
Desa	Ranu	Pani	yang	terletak	pada	
ketinggian	2.100	meter.	Dari	sini,	
trekking	menuju	Ranu	Kumbolo	sekitar	
empat	jam	(atau	sejauh	sembilan	
kilometer).	Perjalanan	akan	menembus	
hutan	dengan	pemandangan	yang	
menakjubkan.	Sekitar	tiga	kilometer	
sebelum	tiba	di	Ranu	Kumbolo,	danau	
yang	dikelilingi	bukit	sudah	terlihat.	
Sisa	hari	itu	dihabiskan	untuk	melepas	
lelah	dan	bermalam	di	tepi	Danau	
Ranu	Kumbolo	yang	indah.

Hari 2: 
Ranu Kumbolo - Ranu Pani - Bromo
Menikmati	matahari	terbit	dan	
keindahan	Danau	Ranu	Kumbolo,	
setelah	makan	siang	kembali	ke	Desa	
Ranu	Pani	dengan	berjalan	sekitar	
tiga	jam,	kemudian	naik	jip	menuju	
kawasan	wisata	Gunung	Bromo	
melewati	sabana	dan	lautan	pasir. 
Check-in	di	salah	satu	akomodasi	
di	Desa	Cemara	Lawang	untuk	
beristirahat.

Hari 3: 
Penanjakan - Kawah Bromo - 
Malang
Berangkat	pukul	04:00	naik	jip	
menuju	Gunung	Penanjakan	yang	
merupakan	titik	tertinggi	untuk	
melihat	matahari	terbit	di	tepi	kaldera	
Tengger.	Dari	sini,	matahari	yang	
terbit	berlatarkan	pemandangan	
dramatis	Gunung	Bromo,	Batok,	dan	
Semeru,	serta	hamparan	padang	
pasir.	Setelah	matahari	tinggi,	kembali	
ke	penginapan	untuk	sarapan	dan	
kembali	ke	Malang.



Akses

Akomodasi

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dapat 
diakses dari Surabaya dan Malang. Dari kedua kota 
tersebut, tersedia penyewaan mobil menuju Cemoro 
Lawang.

•	 Java Banana (www.java-banana.com)
•	 Bromo Cottages (www.bromocottages.com)



MANDALIKA
Kawasan Mandalika merupakan tempat putri dari kisah legenda suku Sasak terjun ke laut. 
Berada di Kabupaten Lombok Tengah dikelilingi pantai-pantainya yang berpasir putih 
nan halus bak terigu, di kawasan inilah, terutama di Pantai Seger, dipusatkan pelaksanaan 
upacara Bau Nyale, festival tahunan di mana masyarakat setempat mencari cacing nyale 
yang dipercaya sebagai perwujudan Putri Mandalika. 

Legenda Bau Nyale
Bau Nyale jatuh pada bulan 
purnama kedua setiap tahunnya, 
biasanya pada Februari atau 
Maret. Inilah saatnya bagi cacing 
warna-warni yang hidup di 
dasar laut (Eunice viridis) untuk 
bereproduksi sehingga mereka 
muncul di permukaan air. Nyale 
sendiri dalam bahasa Sasak 
berarti “menyala”. 
     Konon, di Lombok pernah 
terdapat empat kerajaan, di 
mana hanya satu di antara 
empat kerajaan itu yang memiliki 
anak perempuan, yaitu Putri 

Mandalika. Para pangeran 
dari ketiga kerajaan 
lainnya berlomba-lomba 
memperebutkan hati 
sang Putri agar bersedia 
diperistri. Putri Mandalika 
kemudian bersemedi untuk 
menentukan pilihannya. 
Namun, ia mendapat 
wangsit bahwa hidupnya 
tidak hanya didekasikan 
untuk satu pangeran, 
melainkan untuk seluruh 
rakyat Lombok, sehingga 
ia kemudian memutuskan 
untuk bunuh diri dengan 

terjun ke laut. Jasadnya tak 
pernah ditemukan, namun di 
saat-saat tertentu, di tempat 
ia terjun, muncul ribuan 
cacing warna-warni yang 
dipercaya sebagai jelmaan 
rambut sang Putri.   
     Setiap bulan purnama 
kedua setiap tahun, para 
pria Sasak naik kapal ke 
tengah laut untuk mencari 
nyale dan disantap sebagai 
afrodisiak. Di saat Nyale 
ini jugalah merupakan saat 
bagi para muda-mudi Sasak 
untuk mencari pasangan.



Mengenal Budaya Sasak 
Desa	adat	Sasak	Sade	Rembitan	di	Lombok	
Tengah	adalah	tempat	terbaik	untuk	mengenal	
budaya	Sasak	yang	unik,	seperti	keistimewaan	
bangunan	lumbung	yang	terbuat	dari	bambu	
dengan	atap	alang-alang	kering.	Model	
bangunannya	dirancang	sedemikan	rupa	untuk	
menyejukkan	ketika	cuaca	terik	dan	hangat	di	
malam	hari.	Pemuda	setempat	akan	menjadi	
pemandu	untuk	mengantarkan	berkeliling	desa,	
termasuk	memperlihatkan	bagaimana	rumah	
dibersihkan	dengan	kotoran	kerbau	yang	
dicampur	air.	Masyarakat	Sasak	percaya	bahwa	
kotoran	kerbau	dapat	mengusir	serangga,	
sekaligus	menangkal	serangan	magis	yang	
ditujukan	pada	para	penghuni	rumah.	

Trekking ke Sendang Gile
Dalam	bahasa	setempat,	Sendang	Gile	berarti	air	
terjun	gila,	berhubung	untuk	mengakses	air	terjun	
di	Desa	Senaru	ini	harus	melalui	trek	yang	penuh	
petualangan.	Air	terjun	ini	merupakan	aliran	yang	
membawa	langsung	air	sedingin	es	dari	Gunung	
Rinjani.	Setinggi	30	meter,	di	bawah	air	terjun	
ini	terdapat	kolam	pemandian	kecil,	sehingga	
pengunjung	dapat	bermain	air	sambil	menikmati	
kesejukan	udara	pegunungan.	

Jangan Lewatkan:



Wisata Kuliner 
Ayam	Taliwang	merupakan	resep	
modifikasi	(bukan	resep	tradisional	
yang	asli	dari	Lombok)	dari	sebuah	
desa	bernama	Karang	Taliwang	di	
kawasan	Cakranegara.	Awalnya	
masakan	ini	dibuat	oleh	seorang	
warga	bernama	H.	Moerad.	Setiap	
porsi	terdiri	ayam	utuh	berumur	tiga	
bulan	dan	disajikan	dengan	pelecing	
kangkung	atau	kangkung	rebus	
yang	diberi	sambal	tomat	ulek	di	
atasnya.	(Rekomendasi:	Taliwang 
H. Moerad,	Jalan	Pelikan	No.	6,	
Mataram,	T.	(0370)	633619).	Banyak	
jenis	sate	yang	merupakan	hasil	
inovasi	warga	Lombok.	Sebut	saja	
sate	rembiga	yang	merupakan	sate	
sapi	yang	gurih,	manis,	dan	pedas.	
Muncul	pertama	kali	di	sebuah	desa	
di	dekat	bekas	Bandara	Selaparang	
bernama	Rembiga,	konon	keluarga	
Raja	Pejanggik	yang	tinggal	di	
Rembiga	sangat	ahli	membuat	
sate	ini,	sehingga	keahliannya	
tersebut	diwariskan	turun-temurun.	
(Rekomendasi: Warung Rembiga	
di	Jl.	Dakota	No.	2	Rembiga,	
Mataram,	sebagai	warung	pertama	
yang	memopulerkan	sate	rembiga).	
Sedangkan	sate	bulayak	adalah	
sate	dengan	daging	ayam,	sapi,	
maupun	jeroan	(hati	dan	usus)	
dalam	potongan	kecil	dan	diberi	
saus	mirip	kuah	gulai	dari	kacang	
tanah	tumbuk	yang	direbus	bersama	
santan,	kemudian	disajikan	dengan	
perasan	jeruk	dan	irisan	cabai	rawit,	
serta	lontong	yang	dibungkus	daun	
kelapa.	Sate	Tanjung	merupakan	
sate	ikan	hasil	inovasi	warga	Tanjung	
di	Lombok	Timur	yang	dibumbui	
cabai	kecil,	kunyit,	jahe,	lengkuas,	
kemiri,	garam,	cuka,	dan	santan,	
kemudian	ditusuk	ke	sebilah	bambu	
untuk	dipanggang	di	atas	bara	api	
yang	sudah	diberi	batok	kelapa.	
Selagi	dibakar,	agar	semakin	harum,	
sate	ikan	diberi	perasan	daun	jeruk	
nipis.	Para	penjual	sate	tanjung	biasa	
berjajar	di	pinggir	jalan	sekitar	Pasar 
Tanjung	atau	sekitar	Terminal 
Tanjung.	



Menyelam di Lombok Selatan 
Kawanan	hiu	kepala	martil	yang	melewati	perairan	di	Teluk 
Belongas di	selatan	Lombok	setiap	Agustus–September	
adalah	alasan	penyelam	rela	terombang-ambing	di	
kapal	yang	dihantam	ombak	besar,	yang	bahkan	dapat	
mencapai	tinggi	dua	meter	setiap	Juli	hingga	Oktober.	
Terdiri	dari	dua	situs,	yaitu	The Magnet dan	The 
Cathedral,	penyelam	berpengalaman	datang	ke	sini	untuk	
musim	mobula ray dan	eagle ray setiap	September,	dan	
musim	hiu	martil	setiap	akhir	Juni	hingga	awal	November.	
Karena	sering	dihantam	ombak	laut	selatan,	maka	karang	
di	Teluk	Belongas	masih	terjaga.	Situs-situs	di	Teluk	
Belongas	tidak	dapat	diselami	sepanjang	tahun,	sehingga	
sebagai	alternatif,	operator	juga	menawarkan	menyelam	
di	Sekotong	yang	medannya	lebih	bersahabat	dan	dapat	
diselami	oleh	penyelam	dari	berbagai	level.	Tempat	ini	
tidak	dapat	diselami	sepanjang	tahun,	karena	ketika	curah	
hujan	sedang	tinggi-tingginya,	yaitu	Januari	hingga	Maret,	
penyelaman	di	Sekotong	menjadi	kurang	kondusif	karena	
hujan	akan	membuat	jarak	pandang	buruk.	



Operator 
Operator selam berikut menawarkan day trip 
ke berbagai situs selam di Sekotong dan Teluk 
Belongas:
•	 Dive Zone (www.divezone-lombok.com) berafiliasi 

dengan Pearl Beach Resort (www.pearlbeach-
resort.com) di Gili Asahan, Villa Rambutan (www.
villasinlombok.co.uk), dan Desert Point Lodge 
(www.desertpoint-lodge.com) di Batu Putih, serta 
Belongas Bay Lodge di Teluk Sepi

•	 Bottles Up Diving (www.bottles-up-diving.com)
•	 Discovery Divers Lombok (www.

discoverydiverslombok.com) berafiliasi dengan 
Hammerhead Resort (www.hammerheadhotel.com), 
Kuta Cabana Lodge (www.kutacabana-lodge.com), 
Kuta Cove Hotel (www.kutacovelombok.com)

•	 Cocotinos Boutique Beach Resort & Spa (www.
cocotinos-sekotong.com), merupakan resor butik di 
Sekotong yang dilengkapi operator selam 

Akses

Akomodasi

Tersedia penerbangan langsung ke Lombok maupun 
yang transit di Denpasar dan Surabaya dari berbagai 
kota di Indonesia. Lombok juga dapat diakses dari 
Bali dengan feri dari Padang Bai di Bali Timur ke 
Pelambuhan Lembar di Lombok.   

•	 Novotel Lombok Resort & Villas (www.
novotellombok.com)

•	 Hotel Tugu Lombok (www.tuguhotels.com)
•	 Kies Villas Lombok (www.kiesvillaslombok.com)





LABUAN BAJO
Kota nelayan ini telah berkembang pesat, terutama di sekitar pelabuhan dan sepanjang 
Jalan Soekarno-Hatta yang telah dipadati hotel, dive center, toko, butik, restoran, kafe, 
dan bar, sehingga mengingatkan akan si pulau pesta, Gili Trawangan. Bila sebelumnya 
Labuan Bajo hanyalah pintu gerbang menuju Kepulauan Komodo, kini semakin banyak 
fasilitas yang tersedia, selain ternyata banyak juga tempat wisata menarik di sekitarnya 
yang mulai terungkap.



Cunca Rami 
Berada	di	Desa	Cunca	Lolos,	tepatnya	di	
dataran	tinggi	Mbeliling,	air	terjun	bertingkat	
tiga	ini	berjarak	sekitar	35	kilometer	dari	
Labuan	Bajo,	atau	90	menit	berkendara	
dengan	jalanan	yang	berliku.	Setibanya	di	
desa,	perjalanan	dilanjutkan	dengan	berjalan	
kaki	dipandu	warga	setempat	selama	sekitar	
satu	jam	melalui	perkampungan,	ladang,	
dan	pepohonan	kemiri	hingga	tiba	di	tujuan.	
Karena	akan	trekking dan	menghabiskan	
waktu	dengan	berenang	di	air	terjun,	
disarankan	untuk	berbekal	makanan	dan	baju	
ganti.	

Cunca Wulang 
Berlokasi	sekitar	sekitar	30	kilometer	di	timur	
Labuan	Bajo,	tepatnya	ke	arah	Ruteng,	
untuk	menuju	air	terjun	ini	dapat	melalui	Desa	
Wersawe.	Disarankan	berkunjung	di	musim	
kemarau	karena	bila	tanah	basah	sehabis	
hujan,	jalanan	menuju	Cunca	Wulang	tak	
dapat	diakses.	Dari	Wersawe,	pengunjung	
masih	harus	berjalan	kaki	sejauh	satu	
kilometer	sebelum	tiba	di	tujuan.	Selain	dapat	
dapat	melompat	dari	tebing	dan	terjun	ke	
sungai	untuk	berenang,	Cunca	Wulang	juga	
memiliki	gua	yang	dapat	dijelajahi	dengan	
berbekal	senter.

Jangan Lewatkan:



Gua Rangko 
Lebih	mudah	diakses	dengan	naik	
kapal	dari	pelabuhan	di	Labuan	Bajo	
selama	90	menit,	gua	yang	berada	
di	atas	bukit	dekat	perkampungan	
di	Rangko	ini	di	dalamnya	penuh	
stalaktit	dan	stalagmit	dengan	kolam	
kecil	berisi	air	asin.	Saat	terbaik	untuk	
mengagumi	topografi	gua	adalah	
sekitar	pukul	14:00,	karena	gua	yang	
aksesnya	tertutup	pepohonan	ini	
baru	dapat	dimasuki	sinar	matahari	
bila	posisinya	telah	semakin	condong	
ke	barat.	Ketika	gua	diterangi	sinar	
matahari	secara	optimal,	maka	
langit-langitnya	yang	melengkung	
seperti	kubah	katedral	akan	sangat	
menakjubkan.

Gua Batu Cermin 
Dinamai	Batu	Cermin,	karena	
pagi	menjelang	siang	ketika	sinar	
matahari	masuk	melalui	sela-sela	
batu,	dinding	gua	tampak	berkilauan.	
Kilau	cahaya	pada	batu	di	dalam	
gua	seluas	19	hektar	itu	berasal	dari	
kandungan	garam	di	dalam	air	yang	
mengalir	ketika	hujan,	karena	dari	
penelitian	diketahui	bahwa	di	masa	
prasejarah,	Pulau	Flores	berada	di	
dasar	samudra.	Hal	ini	terlihat	dari	
ditemukannya	koral	dan	fosil	satwa	
laut	yang	menempel	pada	dinding	
gua.	



Taman Nasional Komodo 
Taman	nasional	ini	terdiri	atas	tiga	pulau	
besar,	yaitu	Komodo,	Padar,	dan	Rinca,	serta	
pulau-pulau	kecil	di	sekitarnya	yang	dikelilingi	
pantai-pantai	indah	dengan	perairan	yang	
menjadi	salah	satu	situs	menyelam	terbaik	di	
Indonesia,	dan	bahkan	dunia.	Dapat	diselami	
sepanjang	tahun	dengan	saat	terbaiknya	
antara	April	hingga	November,	sejumlah	
operator	selam	di	Labuan	Bajo	menawarkan	
berbagai	pilihan	paket	untuk	menyelam	di	
Kepulauan	Komodo,	dengan	liveaboard 
sebagai	metode	terbaik	bagi	yang	ingin	
menyelam	di	tempat-tempat	terbaik	dan	jauh	
dari	Labuan	Bajo.	Pastikan	juga	menyelam	
dengan	operator	yang	berpengalaman	
karena	di	beberapa	situs	tertentu	diperlukan	
ketelitian	membaca	arus.	Selain	menyelam,	
snorkeling	pun	tak	kalah	seru	dilakukan	
di	sini,	dan	tentu	saja,	bermain	di	pantai-
pantainya	yang	sepi	dan	indah.	Karena	
topografi	kepulauan	ini	unik,	maka	trekking	
menuju	puncak	bukit	beberapa	pulau	adalah	
cara	terbaik	untuk	menikmati	panorama	
sekitar	dari	ketinggian,	dengan	Pulau	Padar,	
Kelor,	dan	Gili	Lawa	Darat	sebagai	pulau-
pulau	yang	menawan	pemandangan	terbaik.	
Sedangkan	untuk	trekking	melihat	komodo,	
Rinca	masih	menjadi	favorit	karena	populasi	
komodo	di	pulau	ini	merupakan	yang	
terbanyak,	sehingga	kans	melihat	komodo	
lebih	besar.	



Akses

Akomodasi

Labuan Bajo dapat diakses dari 
Denpasar. Bila berangkat dari 
kota besar lainnya di Indonesia 
dan transit di Denpasar, 
alokasikan setidaknya jeda 
antarpenerbangan tiga 
jam untuk mengantisipasi 
keterlambatan pesawat. 
Kebanyakan yang terbang 
ke Labuan Bajo adalah 
tipe pesawat kecil dengan 
kapasitas ruang bagasi 
yang terbatas, sehingga per 
penumpang biasanya hanya 
mendapatkan jatah antara 10 - 
15 kilogram. 

•	 Luwansa Beach Resort 
Labuan Bajo (www.
luwansahotels.com) 

•	 The Jayakarta Suites 
Komodo Flores (www.
jayakartakomodoflores.com) 

•	 Plataran Komodo Beach 
Resort (www.plataran.com) 



WAKATOBI 
Wakatobi atau Tukang Besi adalah gugusan 
kepulauan di tenggara Sulawesi yang merupakan 
singkatan dari empat pulau utama, yaitu Wangi-
wangi, Kaleidupa, Tomia, dan Binongko, yang 
dulunya merupakan bagian dari Kabupaten 
Buton. Letaknya yang terpencil membuat perairan 
Wakatobi masih sangat terjaga. Koral keras dan 
lunak dalam aneka warna memadati bawah air 
kepulauan ini, begitu pun hewan pelagis seperti 
lumba-lumba. Kawasan seluas 1,39 juta hektar itulah 
yang kemudian dijadikan taman nasional laut pada 
tahun 1996. 



Tomia
Di	antara	keempat	pulau	di	
Wakatobi,	pulau	yang	paling	
terjaga	kondisinya	adalah	
Tomia.	Selain	nelayan	di	sini	
masih	menjalankan	kearifan	
lokal	berupa	upaya	untuk	
memiliki	bank	ikan,	banyak	
program	konservasi	dilakukan	
di	sini.	Di	barat	daya	Tomia	
terdapat	Pulau	Onemobaa	
yang	merupakan	lokasi	
Wakatobi	Dive	Resort	(www.
wakatobi.com).	Sebagai	
pionir	resor	menyelam	di	
wilayah	ini,	Wakatobi	Dive	
Resort	tak	hanya	berhasil	
menghentikan	praktik	
penangkapan	ikan	yang	tidak	
ramah	lingkungan,	namun	
juga	meningkatkan	kondisi	
ekosistem	padang	lamun	dan	
koral	di	sekitarnya.	

Wangi-wangi
Pilihan	resor	menyelam	
lainnya	adalah	Patuno	
Resort	Wakatobi		(www.
wakatobipatunoresort.
com)	di	utara	Pulau	Wangi-
wangi	dan	hanya	sekitar	
30	menit	berkendara	dari	
pelabuhan	dan	bandara.	
Bungalow	di	tepi	pantai	dan	
memiliki	fasilitas	lengkap	ini	
adalah	milik	mantan	Bupati	
Wakatobi,	Ir.	Hugua,	yang	
ingin	memperkenalkan	
Wakatobi	ke	seluruh	dunia	
melalui	pariwisata.	Operator	
selam	di	resor	ini	biasanya	
menawarkan	perjalanan	
untuk	menyelam	ke	situs-
situs	di	sekitar	Wangi-wangi,	
Kaledupa,	dan	Hoga.	

Jangan Lewatkan:



Hoga Channel
Merupakan	salah	satu	situs	
menyelam	paling	berkesan	
di	Wakatobi,	waktu	terbaik	
untuk	menyelam	di	sini	
adalah	ketika	air	pasang,	
karena	pada	saat	itulah	jarak	
pandang	sedang	bagus-
bagusnya.	Karena	plankton	
sering	terkonsentrasi	di	sini,	
maka	banyak	ikan	merubung,	
seperti	kawanan	barakuda,	
trevally, bumphead parrotfish,	
dan	Napoleon wrasse.	
Setiap	bulan	purnama,	
situs	ini	menjadi	tempat	
bagi	ikan	kakap	untuk	
bertelur.	Koral-koral	sehat	
dalam	aneka	warna	di	sini	
pun	ikut	menyumbangkan	
pemandangan	yang	
memukau.	Demi	kepuasan	
pelanggan,	biasanya	operator			

membawa	para	tamu	mereka	
menyelam	di	situs	ini.

Wisata Kuliner
Bila	berjalan-jalan	di	
perkampungan	di	Wakataboi,	
carilah	makanan	khas,	seperti	
kasuami	yang	merupakan	
makanan	pokok	warga	
setempat	dari	singkong	
yang	diparut	dan	dibentuk	
kerucut	kemudian	dikukus.	
Kasuami	biasanya	dinikmati	
bersama	ikan	bakar	atau	
kerang-kerangan	(kerang	
yang	disajikan	mentah	
dengan	dilumuri	jeruk	nipis	
untuk	menghilangkan	
amis).	Sedangkan	luluta	
adalah	nasi	santan	khas	
Pulau	Wangi-wangi	yang	
dibungkus	daun	pisang	dan	
dibakar	di	dalam	bambu	
dengan	bara	api.	Kambalu	

adalah	hidangan	dari	Pulau	
Wangi-wangi	berupa	umbi-
umbian	yang	dihaluskan	dan	
dibungkus	dengan	daun	
kelapa	kemudian	dikukus.	
Kapusu	merupakan	alternatif	
nasi	yang	terbuat	dari	
jagung	dengan	tambahan	
kacang	merah.	Proses	
memasaknya	memakan	
waktu	hingga	tiga	jam	dan	
penganan	ini	paling	nikmat	
disantap	hangat-hangat	
dengan	ikan	bakar.	Parende	
adalah	ikan	berbumbu	
asam	yang	dimasak	dengan	
menggunakan	belimbing	
dan	paling	nikmat	disantap	
dengan	kasuami	atau	
kapusu.	Karasi	adalah	
kudapan	dari	tepung	
beras	kemudian	digoreng,	
serta	disajikan	sebagai	
pendamping	minum	kopi	
atau	teh.	



Akses

Tip

Akomodasi

Dari Makassar, tersedia penerbangan setiap hari 
menuju Wangi-wangi (Wanci). Alternatif lainnya 
adalah dari Makassar terbang menuju Bau-Bau, 
kemudian lanjut dengan feri selama kurang lebih 
tiga jam menuju Wangi-wangi. Jadwal penerbangan 
maupun kapal menuju Wakatobi kerap berubah-ubah, 
sehingga sebaiknya alokasikan jadwal pulang dan 
pergi yang tidak mepet. 

Dengan Maret hingga Desember sebagai 
saat terbaiknya, temperatur air pada Juli dan 
Agustus agak dingin (sekitar 25 derajat Cels 
ius) karena terpengaruh arus dari Australia yang 
sedang mengalami musim dingin. Walau pada 
dua bulan ini jarak pandang berkurang, namun 
di saat inilah penyelam dapat melihat banyak 
ikan, karena di bulan-bulan ini juga merupakan 
musim coral spawning (koral berkembang biak). 
Walau bukan tempat untuk melihat pelagis, 
namun manta ray dan hiu paus sesekali 
melintas, selain pilot whale juga sering terlihat 
antara bulan November hingga April. 

•	 Wakatobi Dive Resort (www.wakatobi.com)
•	 Patuno Resort Wakatobi (www.

wakatobipatunoresort.com)
•	 Tomia Dive Resort (www.tomiascubadive.com)



MOROTAI 
Berada di utara Pulau Halmahera, Morotai adalah 
salah satu pulau terluar Indonesia dan namanya 
mulai dikenal ketika penyelam berdatangan untuk 
menjelajahi perairannya yang diseraki bangkai 
pesawat yang jatuh ditembak selama Perang Dunia 
II. Akses yang masih terbatas membuat kunjungan 
ke Morotai harus menggunakan strategi, baik dari 
segi waktu maupun logistik, terutama bagi yang ingin 
menyelam. 



Sisa-sisa Perang 
Dunia II
Atraksi	wisata	Morotai	
didominasi	oleh	sisa-sisa	
Perang	Dunia	II.	Letaknya	
yang	strategis	menjadikan	
Morotai	sebagai	pangkalan	
militer	pasukan	Amerika	
Serikat	yang	tergabung	dalam	
Sekutu.	Di	bawah	komando	
Jenderal	Douglas	McArthur,	
Morotai	pun	menjadi	pangkalan	
militer	terbesar	di	wilayah	
Pasifik	dengan	tujuh	landasan	
untuk	mengakomodasi	
3.000	pesawat	tempur	untuk	
menyerang	Jepang	dengan	
taktik	menguasai	Filipina	
terlebih	dahulu.	Dari	tujuh	
landasan	pesawat	tempat	
tersebut,	kini	hanya	dua	yang	
masih	digunakan.	Setelah	
perang	selesai,	di	Morotai,	baik	
di	atas	maupun	bawah	airnya	
terdapat	sisa-sisa	perang.	Yang	
paling	menjadi	incaran	para	
penyelam	adalah	jenis	pesawat	
pengebom	Bristol	Beufort	
dengan	rentang	sayap	sekitar	

Jangan Lewatkan:

20	meter	bertumpuk-tumpuk	
di	dasar	laut.	Sedangkan	
di	kedalaman15	meter,	ban	
kendaraan	perang,	truk,	dan	
bahkan	peluru	berserakan	
di	antara	pasir	dan	karang.	
Yang	pernah	menyelam	di	
sini	mengaku	merinding	
membayangkan	berbagai	hal	
mengerikan	selama	perang	
berlangsung.	

Jelajah Pulau
Morotai	juga	dikelilingi	
pantai-pantai	cantik	berpasir	
putih,	seperti	Pulau	Zum-zum	
dan	Pulau	Dodola.	Pulau	
Zum-zum	atau	sering	juga	
disebut	Sumsum	adalah	
tempat	Jenderal	MacArthur	
mempersiapkan	pasukan	
untuk	menyerang	Jepang,	
walau	kini	sisa-sisa	perang	
sudah	tak	ada	lagi,	kecuali	
landasan	pesawat	yang	telah	
berkarat	dan	terbengkalai.	Di	
pulau	tak	jauh	dari	Daruba	
terdapat	gua	persembunyian	
pasukan	MacArthur.	Di	pulau	
ini	pengunjung	dapat	berenang	

dan	duduk-duduk	menikmati	
angin	sepoi-sepoi	di	pasirnya	
yang	halus	dan	hangat.	
Pulau	Dodola	adalah	pulau	
cantik	berpasir	putih	dengan	
fasilitas	penginapan	bagi	
yang	ingin	bersantai	dan	
menikmati	jernihnya	perairan	
Morotai.	Di	pulau	inilah	juga	
konon	Jenderal	MacArthur	
dan	pasukannya	melakukan	
rekreasi	dan	sejenak	
melupakan	ketegangan	
perang.	Banyak	yang	
menobatkan	Pulau	Dodola	
sebagai	pulau	tercantik	
di	sekitar	Morotai.	Hanya	
berjarak	20	menit	naik	kapal	
dari	pulau	tersebut,	Dodola	
terdiri	dari	Dodola	Besar	dan	
Dodola	Kecil	yang	terletak	
bersisian.	Bila	air	sedang	
surut,	pengunjung	dapat	
berjalan	kaki	di	pasir	yang	
menghubungkan	kedua	pulau	
yang	juga	dimanfaatkan	
warga	setempat	untuk	
bercocok	tanam	rumput	
laut	ini.	



Akses

Tip

Akomodasi

Ada tiga cara menuju Morotai, yaitu lewat udara, laut, 
dan darat, yang semuanya dapat diakses dari Ternate. 
Wings Air dan Susi Air melayani rute dari Ternate 
ke Morotai selama 40 menit. Walau cepat, namun 
naik pesawat kecil ini membuat jatah bagasi sangat 
terbatas. Bagi yang memilih jalur laut, KM Geovani 
dari Pelabuhan Ahmad Yani di Ternate berangkat 
pukul 20:00 WITA dan tiba di Pelabuhan Imam Lastori, 
Morotai Selatan pukul 06:00 WITA. Sedangkan untuk 
jalur darat, dari Ternate menuju Pelabuhan Sidangoli 
untuk menuju Pelabuhan Sofifi, kemudian naik mobil 
ke Tobelo selama empat jam, dan sesampainya 
di Tobelo, naik feri dari Pelabuhan Tobelo menuju 
Pelabuhan Ms Lastori di Morotai selama sekitar 90 
menit. 

Pada kedalaman 40 meter di perairan Morotai 
terdapat sisa-sisa Perang Dunia II. Karena dalam, 
bangkai pesawat ini hanya dapat dilihat melalui 
scuba diving. Kedalaman ini melebihi batas aman 
penyelaman rekreasi di daerah terpencil, sehingga 
scuba diving di Morotai disarankan hanya bagi 
penyelam berpengalaman. Saat terbaik menyelam di 
sini adalah Oktober hingga Mei. 

•	 Pacific Inn dan Morotai Inn yang tak jauh dari 
Pelabuhan Daruba

•	 D’Aloha Resort di Tanjung Dehegila



4 SMARTPHONE

Lenovo sebagai salah satu produsen smartphone Android terbesar di dunia terus 
mengembangkan teknologinya untuk dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya. 
Berikut empat smartphone andalan dari Lenovo dengan keunggulan masing-masing di 
kamera, baterai, dan entertainment untuk teman perjalanan liburan Anda, di mana untuk 
semua pembelian seri berikut hingga 31 Desember 2016 dapat meraih kesempatan untuk 
memenangkan tiket perjalanan ke Labuan Bajo, Wakatobi, atau Mandalika.

Lenovo VIBE Shot 
Mendapat	julukan	Kamera	Ponsel	berkat	fitur	unggulan	kameranya,	seri	ini	
dilengkapi	tombol	shutter	pada	kanan	bawah	untuk	mengaktifkan	kamera	
secara	cepat	bila	ingin	memotret	atau	merekam	video.	Kamera	utamanya	
beresolusi	16MP,	dengan	infrared auto-focusing	(AF)	yang	membuat	auto	
fokus	dua	kali	lebih	cepat	dari	auto	fokus	konvensional,	dan	juga	teknologi	
Optical	Image	Stabilization	(OIS)	yang	menjamin	berkurangnya	gambar	blur	
akibat	kamera	bergerak	atau	bergoyang.	Sedangkan	kamera	depannya	
beresolusi	8MP.	Tersedia	mode	Auto	dan	Pro	bagi	yang	ingin	leluasa	mengatur	
white balance,	titik	fokus,	shutter speed, aperture,	hingga	ISO.	Performa	VIBE	
Shot	didukung	prosesor	Qualcomm	Snapdragon	615	dengan	octa-core chip 
yang	dirancang	untuk	multitasking	namun	dengan	konsumsi	daya	yang	sangat	
hemat.	Performa	ini	diperkuat	dengan	RAM	3GB,	dan	penyimpanan	internal	
sebesar	32GB	yang	dapat	ditingkatkan	hingga	128GB	melalui	kartu	microSD.	
VIBE	Shot	tersedia	dalam	warna	Carmine	Red	dan	Graphite	Grey	seharga	Rp	
3.499.000.	

Lenovo VIBE P1 Turbo
Smartphone	VIBE	model	terbaru	ini	hadir	dengan	kapasitas	baterai	sebesar	
5.000	mAh	yang	dilengkapi	fitur	Quick	Charging	24W	untuk	mempercepat	
proses	pengisian	ulang	ketika	baterai	menipis.	Dengan	baterai	yang	tahan	
lama,	pengguna	tidak	perlu	khawatir	ketika	bepergian.	Layarnya	berukuran	
5,5	inci,	dengan	tampilan	Full	High	Definition	IPS	dan	dilapisi	Corning	Gorilla	
Glass	3	yang	tahan	terhadap	goresan.	Lenovo	VIBE	P1	Turbo	mengusung	
prosesor	64-bit	Qualcomm	Snapdragon	615 octa-core berkecepatan	
1,5GHz	dan	RAM	3GB	yang	memungkinkan	untuk	menjalankan	lebih	
dari	satu	aplikasi,	berselancar	di	Internet,	dan	streaming video	secara	
bersamaan.	Sedangkan	memori	internalnya	berkapasitas	32GB	yang	dapat	
ditambahkan	hingga	128GB	menggunakan	microSD.	Kamera	utamanya	
beresolusi	13MP	dengan	fitur	Phase	Detection	Auto	Focus	(PDAF)	untuk	
ketepatan	fokus	dan	fitur	Dual-Tone	LED	Flash	untuk	menghasilkan	gambar		
berkualitas	baik	dalam	keadaan	minim	cahaya.	Resolusi	kamera	depan	5MP	
dengan	fitur	fixed-focus-nya	membuat	hasil	swafoto	lebih	baik.	Lenovo	VIBE	
P1	Turbo	hadir	dalam	warna	Silver,	Graphite	Grey,	dan	Gold	seharga	Rp	
3.299.000.

ANDALAN LENOVO
UNTUK TEMAN JALAN DADAKANMU



Lenovo VIBE K4 Note
Lenovo	VIBE	K4	Note	merupakan	smartphone	pertama	
di	dunia	dengan	kemampuan	TheaterMax.	TheaterMax	
yang	didukung	teknologi	Lenovo	Virtual	Reality	(VR)	dapat	
mengubah	konten	multimedia	apa	pun	menjadi	konten	
berkemampuan	VR,	sehingga	dari	layar	berukuran	5,5	inci	
dapat	menonton	film	atau	bermain	game dalam	layar	virtual	
besar	dengan	perangkat	ANTVR.	Kehadiran	dua	speaker 
stereo	Dolby	ATMOS	pun	turut	menghadirkan	suara	jernih	
berkualitas	all-around-you layaknya	di	bioskop.	Lenovo	VIBE	
K4	Note	juga	dapat	menghasilkan	konten	kreatif	dengan	
dukungan	kamera	13MP	yang	memiliki	Phase	Detection	
Auto	Focus	(PDAF)	dan	kamera	selfie fixed-focused	5MP,	
selain	konfigurasi	three-mic system dari	Lenovo	dan	Wolfson	
Microelectronics	yang	secara	efektif	menyaring	noise	dan	
meningkatkan	kualitas	suara	secara	maksimal	selama	
perekaman.	Baterai	3.300	mAh,	prosesor	octa-core	64-bit	
MediaTek	MT6753,	kapasitas	RAM	sebesar	3GB,	dan	
media	penyimpanan	data	hingga	144GB	membuat	kinerja	
smartphone seri	ini	tak	terbatas.	Lenovo	VIBE	K4	Note	
tersedia	dalam	warna	Matte	White	dan	Matte	Black	seharga	
Rp	2.699.000	(dengan	VR	Glasses)	dan	Rp	2.499.000	(tanpa	
VR	Glasses).	

Lenovo VIBE K5 Plus
Lenovo	VIBE	K5	Plus	kini	hadir	dalam	dua	variasi	
kapasitas	RAM,	yakni	2GB	dan	3GB.	Keduanya	
memiliki	layar vivid	berukuran	lima	inci	dengan	
tampilan	Full	HD,	selain	teknologi	TheaterMax	yang	
mampu	mengubah	konten	multimedia	menjadi	VR	
sehingga	menghadirkan	pengalaman	sinematik	
dengan	ANTVR.	Itu	semua	masih	ditambah	dua	
speaker	stereo	Dolby	ATMOS	yang	menghadirkan	
suara	jernih.	Dengan	kehadiran	prosesor	1,5GHz	
64-bit	Qualcomm	Snapdragon	616	dan	Operating	
System	(OS)	Android	5.1	Lollipop,	penyimpanan	
internal	16GB-nya	pun	apat	ditingkatkan	hingga	
32GB	dengan	slot	kartu	microSD.	Dilengkapi	
fitur	dual-SIM,	Lenovo	VIBE	K5	Plus	pun	memiliki	
kapasitas	baterai	2.750	mAh	serta	kamera	utama	
beresolusi	13MP	dengan	LED	Flash	dan	PDAF	
Rapid	Focus,	serta	kamera	depan	beresolusi	5MP.	
Dibalut	bahan	aluminium	yang	menghadirkan	
kesan	premium, smartphone	ini	hadir	dalam	
warna	Graphite	Grey,	Champagne	Gold,	dan	
Platinum	Silver.	VIBE	K5	Plus	(RAM	3GB)	seharga	
Rp	2.499.000	termasuk	VR	Glasses	dan	Rp.	
2.299.000	tanpa	VR	Glasses.




