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PENGANTAR
Buku panduan untuk menjelajahi Australia Barat yang disusun
berdasarkan rancangan perjalanan harian, dengan rute pendek,
sedang, dan panjang. Dengan semakin dimudahkannya mengurus
visa Australia, maka bersiaplah untuk tahun ini menjadwalkan Perth
dalam daftar kunjung sebagai gerbang untuk menikmati Suatu Hari
di Australia Barat.
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BANYAK ALASAN KE AUSTRALIA BARAT
Pantai-pantai Menawan

Dianugerahi pantai-pantai indah, beberapa di
antaranya patut dimasukkan ke bucket list para
penyuka pantai. Keistimewaan pantai-pantai
di Australia Barat tak hanya pemandangannya,
namun juga hewan-hewan yang menghuni
perairannya. Di sekitar Perth pun banyak
pantai untuk bersantai, seperti Pulau Rottnest,
Cottesloe, dan Scarborough.

Langit Bersih

Mendekati Hewan Liar

Tak hanya hiu paus, Ningaloo Reef pun dilalui paus bungkuk,
paus biru, paus sikat yang bermigrasi dari Antartika ke area
bereproduksi di perairan di kawasan Kimberley. Banyak tempat
untuk melihat berbagai hewan laut di habitat aslinya, seperti
berenang dengan lumba-lumba di Rockingham atau melihat
stingray di Hamelin Bay.

Karena minim polusi,
langit pun lebih bersih
di Australia Barat.
Dengan demikian,
melihat bintang di
malam hari, terlebih
di tempat-tempat
dengan fenomena alam
menakjubkan seperti
di Pinnacles, pantang
dilewatkan bila berada di
kawasan ini.

Pulau Tanpa Polusi

Hanya 25 menit naik feri dari Fremantle, sudah bisa tiba
di Pulau Rottnest yang disebut Rotto oleh masyarakat
setempat. Pulau yang dikelilingi perairan jernih berpasir
putih ini tak hanya melarang kendaraan bermotor, namun
di sinilah juga satu-satunya tempat di dunia yang dihuni
quokka. Hewan marsupial yang unik ini jinak dan dapat
ditemui di sela-sela bersepeda keliling pulau.

Negeri Matahari Terbenam

Dijuluki negara bagian di Australia yang pemandangan matahari
terbenamnya paling indah, di mana pun di Australia Barat, baik
di sepanjang rute Sunset Coast Perth atau di kota pelabuhan
Fremantle, baik di pantai maupun pedalaman, akhir hari adalah saat
yang ditunggu-tunggu.

Banyak Festival Unik
Festival yang rutin digelar jenisnya
bervariasi, sehingga dapat
mengakomodasi semua minat
pejalan, baik penyuka olahraga,
kuliner, musik, otomotif, sejarah,
budaya, hingga kesadaran
lingkungan. Bila tak berpartisipasi,
menontonnya saja sudah akan
menyumbangkan kenangan manis
akan kawasan unik di Australia ini.

Belum Ramai Turis
Roadtrip Impian

Australia Barat yang luas sangatlah
menyenangkan untuk dijelajahi dengan naik
mobil, terutama ke daerah-daerah terpencil,
seperti Broome, Monkey Mia, dan Albany.
Sepanjang perjalanan, mata akan dimanjakan
dengan pemandangan menakjubkan, selain
hewan-hewan liar endemik Australia, seperti
kangguru, walabi, dan masih banyak lagi.

Pengalaman Gastronomi
Tak Terlupakan

Memiliki dua kawasan penghasil anggur, yaitu
Swan Valley dan Margaret River, hal ini mendorong
industri makanan di Australia Barat pun ikut
berkembang. Berbagai pabrik anggur tak hanya
menawarkan produksi minuman terbaik, namun
juga menyediakan restoran dengan menyewa jasa
koki-koki terbaik untuk dipasangkan dengan wine
yang ditawarkan. Oleh karena itu, festival makanan
pun secara berkala digelar di sini.
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Bila tempat-tempat wisata
terkenal harus mengantre untuk
mendapatkan foto terbaik, tidak
begitu halnya di Australia Barat.
Ingin berfoto di Natural Bridge
yang terentang di The Gap,
Albany, misalnya? Tak perlu
bergiliran! Banyak tempat indah
di Australia Barat yang belum
terdengar oleh para pejalan.

Perth, Kota yang
Menyenangkan

Dekat ke mana-mana dan terhubung dengan sistem
tranportasi umum yang baik, kota pantai yang asri ini
memiliki Elizabeth Quay yang seru di siang hari dan
gemerlap di malam hari. Kafe-kafe tepi pantainya
memiliki berbagai jajanan jalanan internasional hingga
craft beer. Kawasan di sekitar Sungai Swan di timur kota
pun menawarkan banyak tempat untuk bersantap sambil
menikmati suasana.

PERTH & SEKITARNYA

SEPULUH PENGALAMAN SERU DI PERTH

Perth sebagai gerbang petualangan di Australia Barat punya banyak pesona, antara lain:

1.

Bar-bar di gang yang tersembunyi, yang
menemukannya saja sudah merupakan
petualangan tersendiri. Seiring waktu,
Perth yang dihuni orang-orang kreatif
memiliki beragam pilihan tempat
bersantap bagi semua selera dengan
beragam konsep unik.

2.

Bermalas-malasan di sore hari di Kings
Park & Botanic Garden, salah satu
taman kota terbesar di dunia. Di sini,
mata akan dimanjakan dengan paduan
pemandangan taman hijau, Sungai
Swan, dan julangan gedung-gedung
pencakar langit.

3.

Banyak agenda menarik, mulai
dari pagelaran musik, olahraga,
teater, maupun budaya. Yang
direkomendasikan, antara lain Fringe
World Festival (Januari/Februari), Perth
Festival (Februari/Maret), Sculpture by
the Sea (Maret), dan masih banyak lagi.

4.

Dikelilingi kawasan-kawasan menarik
yang terhubung dengan akses
mudah, jangan lewatkan mengunjungi
Northbridge, Leederville, Mount

Lawley, Mount Hawthorn, South Perth,
Victoria Park, dan Fremantle yang
semuanya memiliki restoran, bar, dan
tempat berbelanja berkonsep unik.

5.

6.

7.

Perth membanggakan bus CAT-nya
yang gratis untuk menjelajahi berbagai
atraksi utama kota, seperti makan
siang di tepi sungai di Elizabeth
Quay; membunyikan Swan Bells, bel
terbesar di dunia; melihat koleksi emas
batangan terbesar di dunia di Perth
Mint, naik feri menyeberangi Sungai
Swan menuju Kebun Binatang Perth;
atau melihat koala, wombat, kanguru di
Caversham Wildlife Park.
Pecinta pertunjukan seni dan budaya
akan dimanjakan di Perth’s Cultural
Centre di Northbridge yang memuat
Art Gallery of Western Australia,
Western Australia Museum,
State Library, Perth Institute of
Contemporary Arts, dan State
Theatre.
Naik helikopter untuk menikmati
pemandangan Perth yang dibelah

sungai dan dikelilingi pantai serta
taman dan pencakar langit.

8.

Menikmati perjalanan satu hari
ke beberapa tempat di luar kota
dengan akses mudah, seperti feri
ke Pulau Rottnest, berkendara
ke kawasan penghasil anggur di
Swan Valley, berenang dengan
lumba-lumba di Rockhingham,
mengunjungi kota tepi pantai
Mandurah, dan tentu saja,
membaur dengan warga setempat
di Cappucino Strip, Fremantle.

9. Berbelanja label lokal maupun

internasional, terutama di King
Street, tempat para fashionista
berkumpul. Sedangkan penyuka
gaya vintage akan menyukai
berbelanja di William Street yang
berlokasi di Northbridge.

10. Menyusuri Sungai Swan yang

bermuara ke Samudra Hindia,
naik feri dari Barrack Street Jetty
akan menyumbangkan salah satu
pengalaman berkesan di Perth.
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MENUJU PERTH
DARI JAKARTA
• Garuda Indonesia (garuda-indonesia.com) melayani penerbangan
langsung ke Perth tiap Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu.
• Qantas (qantas.com) melayani penerbangan tiap hari dengan transit
di Singapura atau Sydney.
• Singapore Airlines (singaporeair.com) terbang ke Perth dengan
transit di Singapura tiga kali sehari.
• AirAsia (airasia.com) melayani penerbangan tiap hari dengan transit
di Kuala Lumpur atau Denpasar.
• Scoot (flyscoot.com) melayani penerbangan tiap Senin, Rabu, Jumat,
dan Minggu dengan transit di Singapura.
DARI DENPASAR
• Garuda Indonesia (garuda-indonesia.com) terbang nonstop tiap
hari.
• Qantas (qantas.com) melayani penerbangan tiap hari dengan transit
di Singapura atau Sydney
• Singapore Airlines (singaporeair.com) terbang ke Perth dengan
transit di Singapura tiga kali sehari.
• AirAsia (airasia.com) terbang nonstop tiap.
• Jetstar (jetstar.com) terbang nonstop tiap hari.

Kota Perth

TRANSPORTASI DARI BANDARA KE PUSAT KOTA:
Taksi tersedia 24 jam di terminal internasional maupun domestik dengan operator Swan
Taxis (swantaxis.com.au) dan Black & White Cabs (blackandwhitecabs.com.au).
Bus Transperth nomor 380 dengan rute Terminal Bus Elizabeth Quay - bandara
Terminal 1 dan 2 yang terintegrasi dengan transportasi lainnya di Stasiun Transfer
Victoria Park, Stasiun Burswood, dan Pusat Perbelanjaan Belmont Forum.
Bus Transperth nomor 40 dengan rute Terminal Bus Elizabeth Quay – Bandara Terminal
3 dan 4 melalui Great Eastern Hwy.
Bus Transperth nomor 935 dengan rute Kings Park - Bandara Terminal 3 dan 4, melalui
Pusat Perbelanjaan Belmont Forum dan pusat kota Perth.

LOKASI
GRATIS

Bandara Perth
Seluruh area di Central Business District (CBD) melalui jaringan Perth Wi-Fi
Pusat perbelanjaan, seperti Westfield Garden City, Lakeside
Shopping Centre, dan Rockingham Shopping Centre. Untuk
registrasi, tanyakan kepada petugas Informasi.
Seluruh gerai McDonald’s
Beberapa perpustakaan, seperti Perpustakaan Kota Perth
Beberapa galeri dan museum di Perth

6

PERTH & SEKITARNYA
Perth adalah kota yang menyenangkan karena warganya
dapat menikmati banyak ruang terbuka di metropolitan
yang modern dengan pilihan tempat hiburan, bersantap,
berbelanja, dan atraksi yang beragam. Tak heran, pada 2016
Perth menempati peringkat tujuh kota yang paling nyaman
untuk ditinggali di dunia, selain termasuk dalam 10 destinasi
paling menarik di Australia untuk dikunjungi wisatawan. Perth
pun dinobatkan sebagai kota nomor empat terbaik di dunia
untuk menikmati suguhan seni jalanan.

HOTEL BARU
& TUR SERU
Dengan citra kota yang begitu positif, tak heran jika investor
grup hotel internasional memilih Perth untuk memperluas
jaringannya di Australia. Sebut saja DoubleTree by Hilton,
Elizabeth Quay, di kawasan Sungai Swan, tepatnya di
antara Lucky Shag dan Menara Lonceng, yang rencananya
dibuka September 2018. Masih di kawasan yang sama, Ritz
Carlton, Elizabeth Quay, pun turut meramaikan industri
properti di Perth dengan menghadirkan 204 kamar dan 379
unit apartemen. Hotel Westin juga masuk dalam jajaran
properti terbaru di kota ini, yang menggantikan keberadaan
FESA House dengan mentransformasi 350 kamar
berstandar bintang lima. Terakhir, Crown Towers Perth yang
diantisipasi sebagai salah satu hotel terbaik di Australia,
dibangun bersebelahan dengan Crown Casino di dekat
Sungai Swan. Hotel bintang enam ini dirancang untuk 500
kamar dan akan diresmikan Desember 2018.
Dengan kondisi geografis yang dikelilingi pantai dan
dibelah sungai, Perth banyak menawarkan wisata unik
bertema alam, seperti yang ditawarkan tourswithatwist.
com.au, untuk mengunjungi Taman Nasional Yanchep
dan Taman Nasional Nambung. Jika berpergian bersama
anak-anak, tur ini biasanya menyertakan pengalaman
bertemu koala di Koala Boardwalk atau sand boarding di
Bukit Pasir Lancelin. Opsi tur lain yang ditawarkan adalah
tur kayaking ke Pulau Pinguin untuk mengunjungi pulau
berbatuan gamping di sana untuk mengamati berbagai
fauna. Bagi peserta anak-anak, setiap Jumat pertama
setiap bulan, Perth Nature Tours (perthnaturetours.com.au)
menyediakan tur jalan kaki bertema Little Naturalist untuk
mengenal alam.

TEMPAT MAKAN YANG HARUS DICOBA
Perth yang dihuni anak muda kreatif pun tercermin melalui wajah
kotanya yang semakin banyak menghadirkan tempat makan baru,
seperti:
• Pretzel
Didirikan di sebuah kontainer merah muda, sesuai namanya, Pretzel
(instagram.com/pretzelperth) menawarkan pretzel dalam berbagai
topping menggoda.
• Corica Pastries
Toko kue di Northbridge ini terkenal akan apple strudel-nya. Walau
begitu, di sini juga tersedia aneka pai, tart, flan, dan berbagai kue
lezat lain yang dapat dipesan sesuai keinginan. (coricapastries.com.au)
• Toastface Grillah
Berada di Grand Lane yang kerap dikunjungi wisatawan, kafe ini
spesialis menyajikan gourmet grilled cheese sandwich dengan aneka
minuman berbasis kopi, sehingga merupakan tempat yang sempurna
untuk sarapan. (toastfacegrillah.com)
• Koko Black
Kafe dengan sejumlah cabang di Australia ini populer berkat
minuman cokelat dan aneka dessert-nya. Dapat dipilih antara panas
dan dingin, minuman cokelat hadir dalam banyak variasi rasa, mulai
yang normal seperti hazelnut, hingga yang kreatif, seperti cabai.
(kokoblack.com)
• Wildflower
Berada di rooftop COMO The Treasury di kawasan CBD, restoran
ini menyajikan menu-menu kontemporer yang menggabungkan
bahan-bahan terbaik yang dihasilkan petani setempat, sesuai enam
musim yang dikenal suku asli di Australia Barat. (wildflowerperth.
com.au)

Laneway Perth
Gang-gang di antara gedung-gedung pencakar langit Perth
direvitalisasi, sehingga kemudian menjadi atraksi tersendiri.
Terlebih setelah mural-mural atraktif menghiasi sejumlah
kawasan yang dipenuhi deretan bar, kafe, restoran, dan
toko pernak-pernik ini. Jangan lewatkan Prince Lane yang
menghubungkan Jalan Wellington dan Murray dan memuat
mural karya enam seniman ternama Australia Barat. Wolf
Lane yang menghubungkan Jalan King ke Jalan Murray
di kawasan CBD merupakan tempat favorit warga untuk
bersosialisasi, terutama di Wolf Bar (wolflane.com.au), Wolf
Espresso (thewolfespresso.com.au), dan Cheeky Sparrow
(cheekysparrow.com.au). Sedangkan Howard Lane di Jalan
Howard dikenal publik berkat kehadiran Andaluz (andaluzbar.
com.au) dan Bar Helvetica (helveticabar.com.au).
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PERTH & SEKITARNYA
Sebagai gerbang menikmati pesona Australia Barat, Perth
mudah diakses dari Jakarta dan Denpasar dengan durasi
penerbangan di bawah lima jam. Dengan demikian, Perth
dapat menjadi alternatif untuk berakhir pekan (panjang).
Dengan hanya meluangkan empat hari, pejalan tak hanya
dapat menikmati pesona Perth, namun juga mengunjungi
berbagai tempat di sekitar kota tersebut, seperti ke Pulau
Rottnest, kemudian ke selatan menuju kawasan South West,
seperti ke Mandurah untuk mengikuti pelayaran di kanalkanalnya, Rockingham untuk melihat lumba-lumba, hingga
ke Dunsborough untuk menikmati pantai-pantai cantiknya.
Sementara bila memilih ke utara, dapat menuju kawasan
Coral Coast, seperti menuju Cervantes untuk mengunjungi
Pinnacles, kemudian menuju Taman Nasional Kalbarri.

Elizabeth Quay

Kings Park

Swan River, Perth

HARI 1
Pagi – Siang: Kings Park dan Taman Botani
Awali hari pertama di Perth dengan duduk-duduk menghirup udara
segar di Kings Park, kemudian menjelajahi taman botaninya. Berada
tak jauh dari Central Business Districk (CBD), sebagai taman kota
terluas di Australia Barat, Kings Park merupakan tempat favorit
warga untuk menggelar piknik. Dinaungi pepohonan dan berlatar
Sungai Swan dan Canning, jika berkunjung di musim semi, taman
ini kerap menggelar konser, pertunjukan teater, dan beragam atraksi
lainnya. Setiap September, taman ini akan dipenuhi aneka bunga liar
dalam Kings Park and Botanic Gardens Wildflower Festival yang
memamerkan flora liar Australia Barat yang jumlahnya mencapai
lebih dari 3.000 spesies. Kings Park memiliki toko yang menjual
beragam kerajinan khas Australia dan buka setiap hari pukul 09:00
hingga 17:00, yang patut disambangi di akhir kunjungan.
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Kings Park

THE PERTH MINT
Selain Kings Park dan taman botaninya, bila ingin
mengetahui keunikan Perth, kunjungi The Perth Mint
(perthmint.com.au), sebuah perusahaan tambang yang
kini dimanfaatkan untuk museum yang memuat kisah
peredaran emas di Australia Barat. Di sini terdapat koin
emas terbesar di dunia seberat satu ton yang bernilai jual
50 juta dolar.

PERTH & SEKITARNYA
Sore: Menikmati Tur Segway

Bell Tower

Ketika hari sudah tak terlalu panas,
habiskan sore di Perth dengan mengikuti
tur segway (segwaytourswa.com.au)
yang berdurasi antara 60-90 menit dan
tersedia dalam beberapa rute, seperti
menyusuri pesisir Sungai Swan; mengitari
sisi barat Perth untuk menikmati
bangunan-bangunan bersejarah,
taman-taman kota, serta deretan yacht
yang menjadi pemandangan ikonik
di Perth; atau menjelajah Elizabeth
Quay, salah satu kawasan di CBD yang
mulai dibidik untuk dikembangkan bagi
pariwisata. Selain Segway, tur lain yang
direkomendasikan di Perth adalah naik
feri dengan ditemani pemandu yang
melintasi Elizabeht Quay, On the Point,
dan Claisebrook Cove (littleferryco.
com.au).

Jangan Lewatkan
• Watertown Shopping
(watertownbrandoutlet.com.au), salah
satu pusat perbelanjaan terkemuka
di Perth
• Yagan Square, menghubungkan CBD
dengan Northbridge, letaknya tak jauh
dari Jembatan Horseshoe di samping
Stasiun Perth dan Terminal Bus Perth.
Terinspirasi alam Australia Barat, ruang
publik terpadu ini memiliki taman
asri, pasar yang menjual produk lokal,
restoran, kafe, bar, dan amfiteater.
• Pusat Perbelanjaan di Jalan Hay dan
Murray, yang merupakan salah satu
atraksi belanja terbaik di Perth

Optus Stadium
Diresmikan 21 Januari
2018, stadium bertaraf
internasional dan
berkapasitas 60.000 orang
ini merupakan tempat
menggelar berbagai
acara akbar, mulai dari
pertandingan Liga Football
Australia, Liga Kriket Big
Bash, rugby, sepak bola,
hingga konser musisi
internasional, dijadwalkan
manggung di sini.

Optus Stadium

Yagan Square

Mudah Menjelajah dengan Bus CAT
Salah satu keunggulan Perth lainnya adalah kemudahan
akses untuk menjelajahi kota, berkat kehadiran Bus
Central Area Transport (CAT) yang beroperasi di
Free Transit Zone (FTZ) dan menyediakan banyak
pemberhentian. Layanan ini gratis dan tidak dibatasi
jumlah penggunaannya, serta nyaman bagi penumpang
disabilitas. Berikut rute-rute Bus CAT:
• Jalur Merah beroperasi di kawasan timur-barat,
dengan rute dari Queens Garden di Perth Timur ke
Outram Street di Perth Barat
• Jalur Biru beroperasi di kawasan utara-selatan,
dengan rute dari Barrack Street Jetty ke Northbridge
• Jalur Kuning beroperasi di kawasan Perth TimurPerth Barat
• Jalur Hijau rute Stasiun Leederville dan Terminal Bus
Elizabeth Quay melalui Stasiun City West

Jadwal & rute dapat dilihat di transperth.wa.gov.au

PERTH & SEKITARNYA
Malam: Elizabeth Quay - Northbridge
Malam di Perth tidaklah membosankan, terlebih bila
mengunjungi Elizabeth Quay yang dapat diakses naik
feri dari dermaga di Barrack Street dan menawarkan
tempat bersantap serta hiburan malam di tepi Sungai
Swan. Alternatif lain menikmati malam adalah di kawasan
Northbridge (northbridgealive.com.au) yang dapat diakses
dengan berjalan kaki sekitar lima menit dari CBD untuk
menemukan deretan tempat makan, wine bar, fasilitas hiburan
malam, termasuk beragam festival dan pertunjukan seni
karena banyaknya galeri dan museum di sini. Di akhir hari,
bermalam di salah satu akomodasi di Perth.

Elizabeth Quay

AKOMODASI DI PERTH
• Hyatt Regency Perth (perth.regency.hyatt.com)
• Pan Pacific Perth (panpacific.com)
• Seasons of Perth (sahg.com.au)

Chinatown, Perth

Setelah Pukul 17:00
Toko-toko memang tutup pukul 17:00 di Australia, tak
terkecuali Perth. Namun hiburan di kota ini selepas pukul 17:00
berpindah ke beberapa pusat hiburan malam. Lakukan hal
berikut selepas senja di Perth:
• Menonton berbagai pertunjukan luar ruangan, mulai dari
film, musik, hingga olahraga di Northbridge Piazza yang
buka 24 jam.
• Mengudap di Running Friday di Forrest Place yang
berlangsung Oktober hingga April pukul 16:30 hingga 21:30.
Ajang ini merupakan semacam festival jajanan jalanan dari
seluruh dunia.
• Mengikuti tur astonomi di Observatorium Perth
(perthobservatory.com.au).
• Berbelanja di pertokoan di pinggiran kota (tiap Kamis) dan di
pusat kota (tiap Jumat) yang buka hingga pukul 21:00.
• Melakukan bar hopping di kawasan Northbridge yang
memiliki banyak bar berkonsep menarik, seperti Alabama
Song Bar (facebook.com/alabamasongbar), Dominion
League (dominionleague.com.au), Frisk. Small Bar
(frisksmallbar.com.au), Lot 20 (lot20.co), Mechanics Institute
Bar (mechanicsinstitutebar.com.au), No Mafia (nomafia.
com.au), Pleased to Meet You (pleasedtomeetyou.com.
au), Shadow Wine Bar (shadowwinebar.com.au), Sneaky
Tony’s (facebook.com/sneakytonys), The Standard
(thestandardperth.com.au)
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Seni jalanan di Perth

RESTORAN HALAL DI PERTH
Sebagai kota multikultur, mencari restoran atau makanan halal
di Perth tidaklah sulit. Berikut beberapa yang direkomendasikan:
• Indonesia Indah Restaurant (118-120 Barrack Street)
• Levant Cuisine (139 Barrack Street)
• Ipsa Kebabs (Unit 2/ 840 Wellington Street)
• Insan’s Café (113-115 Murray Street, insans-cafe.business.site)
• Satay on Charcoal (18 Mends Street, South Perth,
satayoncharcoal.com)
• Recipe Restaurant (78 Terrace Road, East Perth,
reciperestaurant.com.au)
• Roj Kebabs (2/16 Mends Street, South Perth, facebook.com/
rojkebabs)
• D’Ankasa Hay Street (1/564 Hay St, business.google.com/
website/dankasa-hay-street-perth)
• Café Karache (124 Murray Street, karache.com.au)
• Chee Tayeb (353 Murray Street, cheetayeb.com.au)
• The Sarapan (1 Leonard St, Victoria Park, thesarapan.com.
au)
• Malaysian Dining Delights (111 Manning Rd, Bentley,
facebook.com/malaysiandiningdelights)
• D’Nyonya Penang (6-7/1019 Albany Hwy, dnyonyabymakjah.
com.au)
• Istanbul Kitchen (394 Fitzgerald St, North Perth,
istanbulkitchen.breastinstitute.info)
• Saffron Fine Persian Cuisine (533 Walter Rd E, Morley,
saffronperth.com.au)
• Manise Café (2/449, William Street Arcade, Northbridge,
manisecafe.yolasite.com)

PERTH & SEKITARNYA
HARI 2
Pagi - Sore: Perth – Swan Valley
Hari ini petualangan dilanjutkan menuju salah satu kawasan penghasil
anggur di Australia Barat, yaitu Swan Valley. Tempat ini mudah diakses
dan hanya sekitar 30 menit berkendara melalui Great Eastern Highway.
Swan Valley juga dapat diakes naik kereta di jalur Midland dan turun di
Stasiun Guildford. Sediakan waktu untuk mengunjungi setidaknya satu atau
dua winery di Swan Valley, seperti Sandalford Winery (sandalford.com),
Coward and Black (providore.com.au), Upper Rich Winery (upperreach.com.
au), Tyler’s Vineyard (tylersvineyard.com.au), atau Harris Organic Wines
(harrisorganicwine.com.au). Tak hanya mencicipi sambil belajar tentang wine
dan kemudian berbelanja wine, winery juga biasanya memiliki restoran agar
wine-wine yang diproduksi dapat semakin bersinar bila dipadukan dengan
jenis masakan tertentu. Di akhir kunjungan, bila masih cukup waktu, jangan
lewatkan mampir di Guildford, kota tua yang memiliki bangunan-bangunan
bersejarah, seperti Rose and Crown Hotel, Alun-alun Stirling, Gedung
Pengadilan, dan Pondok Taylor.

Sore – Malam: Swan Valley – Perth
Jika ingin bermalam di Swan Valley, Colony at Mandoon Estate
(mandoonestate.com.au/the-colony) menawarkan 32 kamar dan suite
menghadap Sungai Swan dan kebun anggur Verdelho yang sudah ditanami
sejak 1895. Namun, bila harus kembali ke Perth dan tidak datang dengan
kendaraan sendiri, dapat mengikuti tur kapal wisata, seperti yang ditawarkan
operator Captain Cook Cruises (captaincookcruises.com.au). Sepanjang
pelayaran, penumpang akan diperlihatkan kecantikan Sungai Swan yang
melintasi Fremantle dan Perth, termasuk Menara Lonceng, Kings Park,
Royal Perth Yacht Club, dan deretan rumah penduduk di tepi sungai.
Pelayaran dari Swan Valley pukul 17:00 dengan durasi perjalanan dua jam
dan 45 menit. Di akhir hari bermalam di Perth seperti hari sebelumnya.

AKOMODASI DI PERTH
• Novotel Perth Langley Hotel (accorhotels.com)
• Pensione Hotel Perth (pensione.com.au)
• Adina Apartment Hotel Perth (adinahotels.com)

Tiga Pantai Terbaik di Perth
Selain menghabiskan waktu di Swan Valley, Perth
juga dikelilingi pantai-pantai terbaik yang telah
menginspirasi para warganya untuk mengadaptasi
gaya hidup santai dan senang beraktivitas di luar
ruangan. Untuk ikut menikmati gaya hidup warga
setempat tersebut, berkunjunglah ke pantaipantai terbaik berikut:
• Pantai Scarborough merupakan salah
satu pantai pasir putih terbaik di Australia
Barat, yang merupakan favorit warga untuk
berenang, berselancar, memancing, dan bahkan
melakukan berbagai olahraga air.
• Pantai Kota (City Beach) merupakan pilihan
bagi yang tidak terlalu menyukai suasana pantai
yang ramai, seperti di Scarborough. Pantai
berpasir putih ini nyaman untuk berenang
karena minim ombak. Untuk bersantai pun di
sini tersedia fasilitas barbekyu, meja piknik, dan
deretan kafe tepi pantai.
• Pantai Cottesloe sangat pas untuk menikmati
pemandangan matahari terbenam berlatarkan
Samudra Hindia. Sebelum momen itu tiba,
pengunjung dapat berenang atau sekadar
duduk-duduk di bawah pohon pinus Norfolk
yang menjadi ciri khas pantai ini.

Caversham Wildlife Park, Swan Valley

Madu lokal, Swan Valley

Swan Valley

Winery, Swan Valley

Setelah hari kedua menjelajahi Perth dan sekitarnya, bagi yang memilih rute
utara ke Coral Coast, dapat melihat contoh rancangan perjalanan di halaman 21.
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HARI 3

PERTH & SEKITARNYA

Pagi – siang: Perth – Penjara Fremantle Museum Maritim – Museum Kapal Karam
Hari ini menuju Freemantle atau Freo (sebutan oleh warga
setempat). Kota pelabuhan yang dapat dikunjungi sepanjang tahun
ini paling menarik ketika digelar Festival Freemantle setiap Oktober
atau November yang memiliki beragam acara. Pemberhentian
pertama adalah Penjara Freemantle (fremantleprison.com.
au) yang dapat ditempuh dengan berkendara sekitar 35 menit
melewati Canning Highway. Tempat ini dibangun abad 19 untuk
menampung narapidana dengan keamanan maksimal dan
beroperasi hingga 1991. Pengunjung dapat mengikuti tur dengan
pemandu selama 75 menit untuk mengunjungi berbagai ruangan
dan mendengarkan kisah-kisah menarik. Dari penjara, penjelajahan
dilanjutkan ke Museum Maritim Australia Barat yang memuat
sejarah maritim Freemantle. Masih di kawasan yang sama,
Freemantle juga memiliki Museum Kapal Karam yang berjarak lima
menit dari Museum Maritim. Disebut sebagai museum arkeologi
dunia maritim, museum ini menyimpan ratusan bangkai kapal yang
ditemukan di pantai-pantai Australia Barat, berikut artefak-artefak
penting di dalamnya.

Maritime Museum, Fremantle

Pasar Fremantle

Siang: Fremantle Fishing Boat Harbour Pasar Fremantle

Bangunan-bangunan tua di Fremantle

AKOMODASI DI FREMANTLE
• Esplanade Hotel Fremantle by Rydges (rydges.com)
• Norfolk Hotel (norfolkhotel.com.au)
• Hougoumont Hotel (hougoumonthotel.com)

Kafe-kafe Tersembuyi Terbaik
Yang menjadikan Fremantle menarik untuk dikunjungi
salah satunya adalah berkat kehadiran kafe-kafe yang
letaknya tersembunyi. Berikut yang direkomendasikan:
• Duck Duck Bruce (duckduckbruce.com.au)
• The Grumpy Sailor (facebook.com/thegrumpysailor)
• Best Wishes (facebook.com/bestwishescoffee)
• Milky Belly (facebook.com/milkbelly)
• Little Hush (hushcoffee.com.au)
• Moore & Moore Cafe (mooreandmoorecafe.com)
• The Attic Fremantle (theatticfremantle.com.au)
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Perjalanan dilanjutkan ke Fremantle Fishing Boat Harbour
(fremantlefishingboatharbour.com) yang tak jauh dari Museum
Kapal Karam. Kawasan ini dipenuhi restoran dan kafe yang menjual
aneka hidangan laut segar, terutama fish and chips, sehingga pas
untuk lokasi makan siang. Bila datang ke sini di akhir pekan (Jumat
hingga Minggu), jangan lewatkan mampir ke Pasar Freemantle
(fremantlemarkets.com.au) yang telah beroperasi sejak 1897 dan
merupakan salah satu yang menyumbangkan keunikan pada
wajah kota pelabuhan ini. Bernuansa Bohemia dengan berlatarkan
bangunan-bangunan tua, di pasar yang buka pukul 09:00 hingga
20:00 setiap Jumat (dan hingga pukul 18:00 di Sabtu, Minggu,
dan Senin yang merupakan libur nasional) ini dapat ditemukan
toko-toko suvenir dan kerajinan yang dapat dibawa pulang untuk
oleh-oleh.

Malam: Cappuccino Strip
Lewatkan malam di Freemantle dengan mengunjungi Cappuccino
Strip, kawasan yang memiliki deretan restoran dan kafe di luar
ruangan. Berada di bagian South Terrace dari sudut Bannister Street
yang mengarah ke Parry Street, sesuai namanya, Cappuccino
Strip membawa pengunjung pada petualangan berburu kedai kopi
istimewa, selain di sini terdapat juga aneka restoran, kafe, pub, bar,
dan pabrik bir rumahan, seperti Sail and Anchor (sailandanchor.com.
au) dan The Monk Brewery and Kitchen (themonk.com.au) yang
menyenangkan untuk menghabiskan malam. Setelah menikmati
pengalaman kuliner dan hiburan, karena keesokan harinya akan
menuju Pulau Rottnest, yang lebih dekat bila naik feri dari Fremantle,
maka akan menginap di salah satu akomodasi di Fremantle.

PERTH & SEKITARNYA
HARI 4
Pagi – Malam: Fremantle – Pulau Rottnest
Pulau Rottnest menjadi solusi bagi
warga Perth yang menginginkan
liburan ke pulau tropis yang
mudah diakses naik feri dari
Fremantle, yaitu hanya sekitar
25 menit perjalanan. Dari Perth
sendiri, feri ke Rottnest tersedia
dari dermaga di Barrack Street
dan Hillarys Boat Harbour.
Memiliki sekitar 63 pantai dan
20 teluk menawan, bawah air di
sekitar pulau ini dihuni sekitar
135 spesies ikan dan 25 spesies
koral yang dapat dinikmati
dengan snorkeling maupun scuba
diving. Rotto - sebutan Rottnest
oleh warga setempat - juga
menyenangkan untuk dijelajahi
sambil bersepeda, misalnya
menuju mercusuar yang menjadi
ikon pulau ini. Selain tersedia trek
yang aman dan nyaman, pulau
ini memang bebas kendaraan

bermotor, sehingga bersepeda
merupakan salah satu opsi
kendaraan. Sebagai pulau wisata,
Rotto menawarkan banyak
aktivitas untuk melewatkan hari,
seperti berselancar, mengayuh
kayak, segway, golf, hingga terjun
payung. Pastikan untuk berpose
bersama quokka, fauna asli Pulau
Rottnest yang dengan mudah
ditemui (dan tidak takut manusia)
ketika menjelajah Rotto di siang
hari. Tersedia juga tur berjalan
kaki untuk mengenal hewan
marsupial yang hanya hidup di
sini. Walau mudah kembali ke
Perth naik feri dan jadwalnya
pun tersedia hingga sore (lihat di
rottnestexpress.com atau sealink.
com), namun banyaknya aktivitas
yang ditawarkan, disarankan
menginap di Rotto yang juga
memiliki beragam akomodasi.

Pemandangan Pulau Rottnest dari udara

Pinky Beach, Pulau Rottnest

AKOMODASI DI PULAU ROTTNEST
•
•
•
•
•

Hotel Rottnest (hotelrottnest.com.au)
Karma Rottnest (karmagroup.com)
Island Couples Retreat (rottnestisland.com)
Caroline Thompson Cabins (rottnestisland.com)
Pantai Basin memiliki area perkemahan dengan
fasilitas pendukung, seperti dapur komunal dengan
peralatan memasak dan barbekyu

Pulau Rottnest

Bermain papan dayung di Pulau Rottnest
Quokka di Pulau Rottnest - Marischka Prudence

Oliver Hill, Pulau Rottnest
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RUTE SEL ATAN: SOUTH WEST & GOL DEN OUTBACK
HARI 5:
Pagi – sore: Fremantle – Margaret River via
Rockingham, Mandurah dan Dunsborough

Rockingham Dolphin Adventure

Penguin Island - Marischka Prudence

Setelah sarapan dan check-out dari akomodasi di Fremantle,
melewati Rockingham menuju Mandurah, kota terbesar kedua di
Australia Barat yang banyak menawarkan tur dengan kapal pesiar
untuk menyusuri kanal-kanalnya. Pelayaran ini terutama sangat
mengesankan jika dilakukan pada Desember hingga pertengahan
Januari, berhubung akan dapat menyaksikan kota yang berhiaskan
lampu warna-warni dan pernak-pernik Natal. Namun, yang
membuat Mandurah terkenal adalah kawanan lumba-lumba yang
kerap melewati perairannya, sehingga kemudian banyak tersedia
tur berdurasi 90 menit untuk melihat mamalia air ini di habitat
aslinya. Tur ini tersedia setiap hari (kecuali Natal) dan ada yang juga
menyediakan makan siang dengan menu fish and chips, seperti yang
ditawarkan Mandurah Cruises (mandurahcruises.com.au).
Kota pesisir ini juga memiliki atraksi baru, yaitu Eco BBQ Boats
(ecobbqboats.com) atau perahu mirip donat dengan meja dan
kompor di tengah, serta tempat duduk berkapasitas hingga sepuluh
orang di sekelilingnya. Cukup membawa makanan dan minuman
sendiri, kapal Eco BBQ ini dapat disewa mulai 180 dolar untuk dua
jam, di mana setiap kapal mendapatkan fasilitas arang barbekyu,
peralatan makan, dan sound system yang dapat terkoneksi ke
ponsel via Bluetooth. Bila menuju Margaret River lewat Mandurah,
sempatkan untuk makan siang dengan mencicipi fasilitas unik ini.

Rockingham
Selain Mandurah, alternatif lainnya untuk melihat
lumba-lumba adalah Rockingham. Di sini, pemandu dari
Penguin Island (penguinisland.com.au) mengajak peserta
naik kapal melalui Shoalwater Islands Marine Park untuk
menyaksikan perilaku lumba-lumba liar. Setelah itu,
perjalanan dilanjutkan menuju Seal Island untuk melihat
singa laut dan Penguin Island untuk melihat penguin,
sebelum kembali ke Rockingham. Seharga 85 dolar
dengan durasi sekitar 90 menit, tur ini tersedia setiap hari
pukul 10:45 dan 12:45.
Busselton Jetty

Sea Lion Island, Rockingham
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Kayaking, Rockingham

SOUTH WEST
Sore – malam: Dunsborough - Margaret River
Berada di Geographe Bay, atau sekitar dua jam berkendara dari Mandurah,
Dunsborough menawarkan pantai-pantai berpasir putih yang ideal untuk berjalan kaki
atau bersepeda, maupun berenang dan bermain kayak di perairannya yang tenang dan
jernih. Dunsborough juga memiliki sejumlah galeri dan butik, selain pabrik bir rumahan,
seperti Eagle Bay Brewing Co (eaglebaybrewing.com.au) dan Occy’s Brewery (occys.
com.au). Jangan lewatkan mampir di Cape Naturaliste Lighthouse untuk menikmati
panorama sekitar dari ketinggian. Menjelang matahari terbenam, arahkan kendaraan
menuju Meelup Beach yang terletak sekitar 12 kilometer dari pusat kota untuk melihat
kanguru berlompatan di hamparan pasir putih, kemudian bersantai di salah satu bar,
pub, dan restorannya sebelum melanjutkan perjalanan ke selatan menyusuri Caves
Road menuju Margaret River. Tiba di akomodasi di Margaret River sudah gelap dan
langsung beristirahat.

Paus di Dunsborough
Dunsborough adalah salah satu tempat di
Australia Barat yang dilewati migrasi paus
bungkuk, paus sikat, paus minke, dan paus
biru setiap September hingga November. Bila
berada di Dunsborough di bulan-bulan tersebut,
jangan lewatkan mengikuti pelayaran untuk
melihat mamalia air menakjubkan tersebut yang
berangkat setiap hari pukul 09:30 dan 13:00 dari
Busselton Jetty.

AKOMODASI DI MARGARET RIVER:
• Margarets Forest (margaretsforest.com.au)
• Grand Mercure Basildene Manor Accor
Vacation Club Apartments (accorhotels.com)
• The Rosewood Guesthouse Margaret River
(rosewoodguesthouse.com.au)

Meelup Beach, Margaret River

Paus bungkuk, Dunsborough Coast
Castle Rock, Margaret River
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AKOMODASI LAIN DI MARGARET RIVER:
• Empire Retreat (empireretreat.com)
• Margaret River Bed and Breakfast (margaretriverbnb.com)
• Darby Park Serviced Residences (darbypark.com.au)

HARI 6
Pagi - malam: Margaret River
Banyak hal dapat dilakukan di Margaret
River, namun bila waktu terbatas, mulailah
dari Margaret River Farmers’ Market yang
buka tiap Sabtu pagi sepanjang tahun
untuk menikmati sarapan. Lalu, lanjutkan
mengunjungi salah satu gua purbanya yang
berhiaskan stalaktit, seperti Mammoth
Cave dan Lake Cave; sebelum menuju
Cape Leeuwin Lighthouse untuk melihat
pertemuan Samudra Antartika dan Samudra
Hindia.
Opsi lainnya adalah menuju Hamelin
Bay untuk berenang bersama ikan pari
(mereka sudah terbiasa dengan kehadiran
manusia dan hanya menyerang bila merasa
terancam, sehingga biarkan ikan pari
tersebut yang mendekat dan jangan pernah
menyentuhnya. Berhati-hatilah untuk tidak
menginjak hewan yang sering berseliwaran
di bibir pantai ini.
Lengkapi kunjungan ke Margaret River

Hamelin Bay

Boranup Forest , Margaret River

Margaret River

Mammoth Cave

Margaret River

Margaret River
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Mercusuar di Cape Leeuwin

dengan makan siang di salah satu
restoran di winery, seperti Vasse Felix
(vassefelix.com.au) yang menghadap
perkebunan tertua di Margaret
River, Leeuwin Estate (leeuwinestate.
com.au) yang terkenal dengan
konser tahunan dan menu yang tak
pernah mengecewakan, Amelia
Park Wines (ameliaparkrestaurant.
com.au) yang kelezatan hidangan
dombanya melegenda, Voyager Estate
Winer (voyagerestate.com.au) yang
menawarkan set menu penuh kejutan,
atau Fishbone (fishbonewines.com.au)
di seberang Margaret River Chocolate
Factory yang menyajikan masakan
Jepang. Margaret River Chocolate
Factory (chocolatefactory.com.au)
adalah tempat terbaik di kawasan ini
untuk menikmati cokelat dalam bentuk
batangan, permen, maupun aneka

Leeuwin Estate, Margaret River

dessert dan minuman karena selain pabrik,
di sini juga tersedia kafe.
Sejumlah restoran di Margaret River
tak beroperasi hingga malam, namun tak
berarti kota ini tak memiliki pilihan untuk
bersantap malam. Untuk makan malam,
kunjungi salah satu restoran terbaiknya,
seperti Settlers Tavern (settlerstavern.
com) dengan berbagai menu barbekyu;
Morries (morries.com.au) yang menyajikan
tapas dan koktail, selain menu Asia dan
Eropa; Cape Lodge (capelodge.com.au),
restoran pemenang penghargaan di tepi
danau; Katch Up (katch-up.com.au) yang
merupakan satu-satunya restoran seafood
di Margaret River; dan La Scarpetta
Trattoria (lascarpetta.com.au) yang
menyajikan berbagai menu Italia di ruangan
bernuansa vintage. Di akhir hari ini, kembali
ke salah satu akomodasi di Margaret River
untuk bermalam.

The Gap, Albany

HARI 7
Pagi - sore: Margaret River – Albany
Setelah sekitar empat jam berkendara dari Margaret River,
tibalah di The Gap and Natural Bridge. Sesuai namanya,
The Gap merupakan celah batu granit yang terbentuk dari
hantaman ombak Great Southern Ocean. Celahnya tak hanya
lebar, namun juga tinggi, yakni mencapai 25 meter, di mana di
puncaknya kemudian dibangun lookout point bagi yang ingin
menyaksikan dahsyatnya ombak di kawasan ini. Daerah ini
sendiri pernah terhubung dengan Antartika ketika Australia
masih merupakan bagian dari benua raksasa Gondwana di
zaman purba. Natural Bridge yang hanya beberapa meter dari
The Gap juga terbentuk dari pengikisan secara bertahap oleh
Great Southern Ocean, namun bedanya, formasi bebatuan ini
mirip jembatan raksasa.
Dari sini, perjalanan dilanjutkan melalui Two Peoples Bay
Road menuju cagar alam Two Peoples Bay selama sekitar satu
jam. Two Peoples Bay memiliki dua pantai terpencil yang dapat
dinikmati dengan snorkeling berkat keindahan koralnya, yakni
Little Beach dan Waterfall Beach. Di sini tersedia juga trek jalan
kaki yang berawal dari Visitors Centre dekat Two Peoples Bay,
melewati rawa, hingga tiba di Little Beach. Walau merupakan
cagar alam, namun di sini tersedia fasilitas barbekyu dan toilet
bagi pengunjung. Pastikan membawa air sendiri karena di
sini tidak tersedia air. Di akhir hari ini akan dilewatkan dengan
bermalam di salah satu akomodasi di Albany.

Natural Bridge, Albany

AKOMODASI DI ALBANY:
• Three Chimneys Bed & Breakfast (threechimneys.net)
• Best Western Albany Motel & Apartments (bestwestern.com)
• The Beach House at Bayside (thebeachhouseatbayside.com.au)

Bila masih memiliki waktu untuk menjelajahi Australia Barat,
rute selatan ini dapat diteruskan ke Albany dan Esperance.
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ALASAN MENGUNJUNGI ALBANY
Albany menyediakan banyak pesona yang sayang
dilewatkan bila sedang berada di Australia Barat.
Dengan begitu, alokasikan waktu yang cukup agar
dapat mengunjungi kota ini dalam suatu rangkaian
roadtrip tak terlupakan untuk menikmati:
• Pantai-pantai terindah. Selain Little Beach dan
Waterfall Beach, Albany juga memiliki deretan
pantai menawan lainnya, seperti Emu Point yang
menawarkan panorama King George Sound
dan Middleton Beach; Nanarup Beach yang
memiliki lookout point untuk melihat paus yang
sedang bermigrasi (mulai Juni hingga Oktober);
Frenchman Bay yang menyimpan bangkai
kapal HMAS Perth, serta tersedia area piknik
dan barbekyu; Goode Beach yang cocok untuk
berenang dan berselancar; serta Shelley Beach
yang populer karena keasriannya.
• Suasana kota. Albany merupakan tempat
pemukim asal Eropa pertama kali menginjakkan
kaki di Australia Barat. Sekitar 50 bangunan
kolonial hingga kini masih berdiri megah dan
difungsikan sebagai museum, galeri, dan restoran.
Tersedia tur berpemandu selama 30 menit
melalui Albany’s Heritage Walk Trail.
• Tempat-tempat bersejarah. King George
Sound merupakan tempat pasukan ANZAC
meninggalkan Australia untuk menuju medan
Perang Dunia I. Pengunjung dapat mengikuti
kisah para tentara tersebut di National Anzac
Centre (nationalanzaccentre.com.au) melalui
sejumlah artefak maupun display interaktif.
• Historic Whaling Station. Merupakan bekas
stasiun perburuan paus terakhir (industri
perburuan paus di Albany berakhir pada 1978),
di sini pengunjung dapat berdiri di atas dek
bekas paus diproses, berfoto di bawah kerangka
paus sperma terakhir yang ditangkap di Albany,
melihat cara kerja para pemburu paus, dan
mengintip tangki tempat minyak paus disimpan.
(whaleworld.org)
• “Pelabuhan” aman. Bagi para paus bungkuk,
paus sikat, dan paus biru, Albany adalah tempat
yang aman ketika bermigrasi menuju Antartika,
sehingga mereka berbondong-bongong ke sini
dan dengan mudah dapat melihat mamalia air
tersebut dari daratan (ada beberapa titik terbaik
di Torndirrup National Park) maupun dari atas
kapal. Paus-paus ini biasanya melewati perairan
Albany sekitar Juni hingga Oktober.

Pantai Shelley

National Anzac Centre

Taman Nasional Torndirrup
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HARI 8
Subuh – siang: Albany – Esperance
Dari Albany, perjalanan dilanjutkan sepagi mungkin menuju
Esperance selama lima jam lewat National Route 1, sebelum
kemudian mengikuti tur naik helikopter selama dua jam untuk
melihat Lake Hillier dari ketinggian (Esperance Helitour,
visitesperance.com). Memiliki air yang 10 kali lipat lebih asin
dibandingkan air laut, Lake Hillier dikenal juga sebagai Pink Lake
karena berwarna merah muda. Masih belum ada alasan ilmiah untuk
menjelaskan fenomena ini, namun para ilmuwan menduga warna
tersebut berasal dari zat yang dihasilkan bakteri yang hidup dalam
lapisan kerak garam. Berada di Middle Island, pulau terbesar di
Recherche Archipelago di lepas pantai Esperance, cara lain untuk
mengakses danau ini adalah dengan naik kapal (Esperance Island
Cruises, esperancecruises.com.au) yang berangkat setiap pagi dari
Esperance dan kembali menjelang senja. Akhir hari ini dilewatkan
dengan bermalam di Esperance.

Lake Hillier, Esperance

AKOMODASI DI ESPERANCE
• The Jetty Resort Esperance (thejettyresort.com.au)
• Comfort Inn Bay of Isles (comfortinnbayofisles.com.au)
• Best Western Hospitality Inn Esperance (bestwestern.com)

Pemandangan udara Danau Hillier, Esperance

Alasan untuk Tidak Melewatkan Esperance:

Kangaroo, Lucky Bay

Teluk Hellfire, Esperance

Esperance adalah salah satu kota
di kawasan Golden Outback,
salah satu kawasan paling
terpencil di Australia Barat.
Walau terpencil, Esperance
memiliki bandara yang dapat
diakses dari Perth, sehingga
memudahkan pejalan yang
ingin menikmati pantai-pantai
menawan maupun pulau-pulau
di sekitarnya yang dipenuhi
bunga liar. Taman Nasional
Cape Le Grand, yang berada
sekitar satu jam berkendara dari
Esperance, merupakan salah
satu taman nasional paling
populer di Australia karena
keindahannya. Taman nasional
ini memiliki garis pantai panjang

dengan hamparan pasir seputih
salju, perairan berwarna pirus,
ladang bunga, hingga julangan
bebatuan granit. Selain trekking
menuju Frenchman Peak,
dapat menuju Lucky Bay untuk
berjemur bersama kawanan
kanguru. Pantai-pantai di sini
terhubung dengan Great
Ocean Drive Tourist Loop
sepanjang hampir 40 kilometer
dengan jalur melengkung.
Pastikan mampir di Rotary
Lookout yang menyajikan
panorama kota dan Kepulauan
Recherche dari ketinggian. Dari
sini, dapat berjalan kaki atau
bersepeda menuju Twilight
Beach yang tenang.
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HARI 9
Pagi – sore: Esperance – Perth
Setelah sarapan, kembali ke Perth yang jaraknya 714
kilometer, atau sekitar 7,5 jam berkendara, dengan rute
via National Route 1 dan State Route 40. Kota-kota
yang dilewati antara lain Munglinup, Jerdacuttup,
Ravensthorpe, Lake King, Varley, Hyden, Kondinin,
Corrigin, Aldersyde, Westdale, dan Brookton. Bila
ingin berhenti untuk makan siang, dapat mampir di
Ravensthorpe yang pilihan restorannya lebih banyak
ketimbang kota-kota lainnya yang dilewati di rute ini.
Alternatif lainnya adalah membawa bekal makan siang
yang telah dikemas sebelumnya di Esperance untuk
kemudian dinikmati dalam perjalanan. Bila tak ingin
menyetir ke Perth, tersedia penerbangan langsung dari
Esperance ke Perth selama 90 menit (jadwal pesawat
dapat dilihat di halaman 29).
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Wave Rock di Hyden

RUTE UTARA: CORAL COAST
HARI 3
Pagi – siang: Perth – Cervantes lewat Indian Ocean Drive
Saat terbaik untuk melakukan rute ini adalah Agustus hingga Oktober, ketika bungabunga liar bermekaran dan membentuk hamparan karpet warna-warni di sepanjang
jalan. Dari Perth, menuju utara melalui Mitchell Freeway dan Wanneroo Road yang
merupakan bagian dari jalur Indian Ocean Drive, dan dalam satu jam akan tiba di
kawasan Taman Nasional Yanchep. Bila memiliki banyak waktu, dapat memilih satu
dari sembilan jalur trekking di sini untuk bertemu kanguru, koala, dan berbagai hewan
penghuni hutan dan rawa. Namun bila waktu terbatas, cukup sempatkan berfoto
dengan hamparan bunga liar dalam aneka warna di sini, terutama bila berkunjung
September hingga Oktober. Dari Yanchep, Indian Ocean Drive akan mengarah ke
Cervantes yang merupakan kota penghasil crayfish, sehingga merupakan tempat yang
sempura untuk makan siang.

Pinnacles, Taman Nasional Nambung

Restoran terkenal di Cervantes
Koala di Taman Nasional Yanchep

Sore: Cervantes – Pinnacles

Danau Thetis, Cervantes

Pinnacles, Taman Nasional Nambung

Setelah makan siang dan
bersantai sejenak sambil
menunggu matahari agak
condong ke barat, perjalanan
dilanjutkan menuju Pinnacles,
dengan mampir terlebih
dahulu di Danau Thetis yang
dipenuhi stromatolite atau
fosil-fosil yang merupakan
bukti keberadaan koloni bakteri
air kuno yang tersedimentasi
dalam beberapa lapisan
karbonat. Danau berair payau
ini memberikan gambaran
kehidupan pertama di bumi.
Hanya sekitar 30 menit
berkendara dari Danau

Thetis di Cervantes, tibalah
di Pinnacles yang merupakan
hamparan julangan batu
kapur di padang pasir yang
berada di Taman Nasional
Nambung. Terbentuk
sekitar lima juta tahun lalu
dari kumpulan kerang yang
mengeras, paduan bebatuan
yang menjulang, pasir gurun
yang kekuningan, dan langit
yang bersih memberikan objek
fotografi yang unik. Untuk
mengetahui sejarah Pinnacles
yang dulu terendam air laut,
dapat menuju Pinnacles
Desert Discovery Centre.

Malam: Pinnacles – Cervantes
Paduan tempat terpencil yang minim polusi membuat langit di
sekitar Pinnacles bila hari cerah sangatlah kondusif untuk melihat
taburan bintang. Untuk menunggu hari benar-benar gelap,
dari Pinnacles dapat check-in dulu ke hotel di Cervantes untuk
beristirahat dan makan malam, kemudian kembali ke Pinnacles
selama 30 menit berkendara untuk mengamati bintang.
Taburan bintang di Pinnacles

AKOMODASI DI CERVANTES
• Pinnacles Edge Resort (pinnaclesedgeresort.com.au)
• Cervantes Lobster Lodge (lobsterlodge.com.au)
• Cervantes Pinnacles Motel (cervantespinnaclesmotel.com.au)
Sandboarding, Lancelin

21

CORAL COAST
HARI 4
Pagi: Cervantes –Thirsty Point
Lookout dan Hangover Bay
Setelah check-out dari hotel, menuju Thirsty Point
Lookout yang hanya lima menit berkendara dari
pusat kota untuk menikmati pemandangan Samudra
Hindia dan kota Cervantes dari sebuah platform
kayu yang terhubung dengan anak-anak tangga.
Duduk-duduk sejenak di sini sambil menikmati
angin pantai dan beberapa windsurfer yang kerap
tampak di pantai yang juga aman untuk berenang
ini. Di sini pulalah tempat terbaik di Cervantes
untuk menyaksikan matahari terbenam. Nama
Thirsty Point sendiri diambil dari kisah nelayan yang
konon berlayar dari Fremantle ke Geraldton, dan
ketika di tempat yang sekarang merupakan Thirsty
Point Lookout, mereka kehabisan persediaan air
tawar. Setelah puas menikmati pemandangan dari
ketinggian di Thirsty Point Lookout, meneruskan
perjalanan ke Hangover Bay di kawasan Taman
Nasional Nambung selama 15 menit. Tak hanya
menyenangkan untuk berenang, berselancar, dan
snorkeling, pantai yang berada di kawasan Jurien
Bay Marine Park ini juga kerap dilintasi kawanan
lumba-lumba dan singa laut. Pantai berpasir putih
dan berair tenang ini juga dilengkapi fasilitas toilet
dan meja piknik bagi yang ingin berlama-lama
menikmati suasana.

Selancar angin di Kalbarri

Singa Laut di Jurien Bay

Snorkeling di Jurien Bay

Singa laut di perairan Indian Ocean Drive
Sandy Point, Indian Ocean Drive

Siang: Hangover Bay – Jurien Bay

Pelabuhan di Jurien Bay, Indian Ocean Drive
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Merupakan tempat favorit di kawasan Coral Coast, Jurien Bay adalah salah satu tujuan
berakhir pekan favorit warga Perth. Tak hanya dilengkapi beragam akomodasi, pantaipantai berpasir putih di sini pun menyediakan fasilitas rekreasi, seperti penyewaan kapal
untuk snorkeling dan scuba diving di sekitar Jurien Bay Marine Park, terutama untuk
melihat singa laut. Pada 1988, dibangun Jurien Bay Marina untuk memudahkan kapalkapal penangkap crayfish merapat dan membongkar-muat tangkapan, yang kemudian
kerap digunakan warga untuk memancing. Pantai berair tenang ini juga aman untuk
berenang. Sempatkan makan siang dengan beragam menu seafood, terutama fish and
chips di Family Affair Café (familyaffaircafe.com.au) atau Jurien Fish and Chips.

Sore - Malam: Jurien Bay – Dongara
dan Port Denison - Geraldton

Irwin River Mouth Nature Trail

Bunga liar Wildflower Country

Bunga liar Wildflower Country

Sehabis makan siang, meneruskan
perjalanan ke kota kembar Dongara
dan Port Denison, yang merupakan
kota pesisir yang menawan dengan
Sungai Irwin yang membelah dan
mempercantik wajah keduanya.
Dongara memiliki bangunanbangunan bersejarah yang menarik
untuk ditelusuri. Dari kota kecil ini
juga terdapat banyak jalur trekking
menuju Port Denison, pemandangan
pantai yang menjadi ikon kawasan
Coral Coast, dan Sungai Irwin yang
memiliki fosil hewan laut di beberapa
tempat. Pantai-pantai di Dongara dan
Port Denison pun menyenangkan
untuk berenang, berselancar, bermain
windsurfing, dan memancing atau
sekadar bersantai bersama keluarga,
berhubung udaranya hangat sepanjang
tahun. Bila berkunjung antara Agustus
dan Oktober, tersedia tur dengan
didampingi pemandu untuk melihat

hamparan bunga liar di Wildflower
Country atau kawasan yang
terhampar dari Moora di selatan
hingga Dalwallinu di timur,
Mullewa di utara, dan Greenhead
dan Geraldton di barat. Dijuluki
Wildflower Country karena
kawasan ini memiliki konsentrasi
bunga liar paling beragam dan
paling berwarna di seluruh dunia.
Sedangkan bila berada di Dongara
pada Sabtu pertama, mampirlah
ke Dongara Market yang digelar
pukul 09:00 hingga 15:00 di taman
kota. Sedangkan Port-Denison
yang berada sekitar 2,5 kilometer
arah selatan dari Donggara
adalah salah satu kota pelabuhan
nelayan terbesar di Australia Barat
yang terkenal akan crayfish-nya.
Sebelum gelap, dari kota kembar
ini meneruskan perjalanan ke
Geraldton untuk bermalam di sana.

Kota Bersejarah Dongara
Dongara memiliki peninggalan zaman kolonial, di mana hal ini dapat
dinikmati dengan menyusuri Dongara-Denison Heritage Trail sejauh 1,6
kilometer dan mengunjungi, antara lain Russ Cottage yang dibangun
1860. Dari Russ Cottage, penyusuran dapat berlanjut ke kantor polisi
yang dibangun sekitar 1870 dan kini difungsikan sebagai Irwin District
Museum yang memuat kisah hunian pertama di kota ini pada 1853 dan
segala perjuangan warga di zaman itu. Pemukiman di Dongara baru
berkembang ketika mantan narapida yang memiliki keahlian bertani
menghuni tepi Sungai Irwin dan membangun penggilingan gandum.
Untuk mengetahui sejarah kota ini dengan lebih mendalam, tersedia 12
walking trail yang petanya tersedia di Pusat Informasi Wisata setempat.

AKOMODASI DI GERALDTON:
• The Geraldton Hotel (geraldtonhotel.com.au)
• Mantra Geraldton (mantra.com.au)
• Ocean Centre Hotel (oceancentrehotel.com.au)

Port Denison Marina
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CORAL COAST

HARI 5

Pagi – sore: Geraldton – Hutt Lagoon - Taman Nasional Kalbarri
Setelah beristirahat satu malam di Geraldton,
menuju Taman Nasional Kalbarri, namun
dalam perjalanan mampir di Hutt Lagoon
atau danau berair asin yang dijuluki Pink
Lake. Berada di desa nelayan bernama
Port Gregory, warna merah muda airnya
disebabkan algae yang mengandung beta
carotene. Dulu, muara seluas 70 kilometer
persegi ini merupakan muara dari Sungai Hutt,
namun seiring berjalannya waktu, perlahan
terisolasi dari sungai dan laut akibat endapan
pasir di sekitarnya. Tergantung waktu, musim,
dan jumlah tutupan awan, warna danau dapat
berubah dari merah ke merah muda permen
karet dan lila (merah muda keunguan).
Pejalan yang ke sini banyak yang memotret

Hutt Lagoon

24 s Window, Taman Nasional Kalbarri
Nature’

Hutt Lagoon yang merah dan langit
biru, serta menyebutnya sebagai dunia
terbaik, karena biasanya ketika matahari
terbit atau terbenam, warna kemerahan
berada di atas (langit) dan biru di bawah
(bumi), namun foto yang diambil di Hutt
Lagoon warna merah berada di bawah
dan biru di atas. Saat terbaik berkunjung
ke sini adalah di pagi hari atau menjelang
matahari terbenam.
Dari Hutt Lagoon, Taman Nasional
Kalbarri dapat ditempuh sekitar 50 menit.
Setiap Juli hingga Oktober, di taman
nasional ini juga banyak ditumbuhi bunga
liar. Ngarai yang terhampar sepanjang 80
kilometer di sepanjang Sungai Murchison

ini hamparan batu pasirnya membentuk
formasi menakjubkan. Salah satu atraksi
ikonik di sini adalah Nature’s Window atau
sebongkah batu pasir kemerahan dan
berlapis-lapis, yang di tengahnya berlubang
besar seperti jendela. Di balik “jendela”
tersebut, tersaji pemandangan ngarai yang
indah. Dari tempat parkir, pengunjung
harus berjalan sekitar satu kilometer
pulang-pergi melalui anak-anak tangga. Di
sini tersedia toilet dan fasilitas untuk piknik,
sehingga pengunjung dapat berlama-lama
menikmati keindahan yang tersaji. Sebelum
hari gelap, meninggalkan taman nasional
untuk menuju salah satu akomodasi di
Kalbarri.

Mendayung kano di Sungai Murchison, Kalbarri

Bunga liar di Taman Nasional Kalbarri

CORAL COAST
Yang Seru di Taman Nasional Kalbarri
Banyak yang dapat dilakukan di Taman Nasional
Kalbarri, namun bila berjalan di sini, selalu berbekallah
air yang cukup, terutama jika cuaca terik. Selain Nature’s
Windows, bila memiliki banyak waktu, lakukan hal
berikut:
• The Loop
Sesuai namanya, hamparan pulau berpasir putih
yang mengular di dasar ngarai di sini terbentuk
akibat erosi batu pasir selama jutaan tahun, yang
serpihannya kemudian dibawa arus Sungai Murchison
dan terakumulasi di area yang dangkal. Pejalan dapat
trekking di Loop Trail sepanjang delapan kilometer
yang menantang, namun menyajikan pemandangan
menakjubkan.
• Z Bend Lookout
Tempat untuk menikmati pemandangan (lookout)
yang berada di puncak formasi ini menyajikan
hamparan ngarai berlatarkan Sungai Murchison yang
eksotis. Dapat diakses melalui jalur khusus pejalan
kaki sejauh 500meter dari tempat parkir, bila merasa
fit dapat turun ke dasar ngarai melalui anak-anak
tangga curam. Berhati-hatilah, karena jalur menuju
sungai dihiasi batu-batu yang bila diinjak akan
terlepas dari tanah yang kering.
• Tebing-tebing tepi pantai
Di sepanjang pantai di kawasan Kalbarri, terhampar
tebing dramatis yang terbentuk akibat erosi oleh air
dan angin, sehingga menampakkan lapisan sedimen
yang tampak bagai motif unik pada bebatuan pasir,
seperti Red Bluff, Mushroom Rock, Rainbow Valley,
dan Eagle Gorge. Tebing-tebing tersebut juga dapat
dinikmati dengan pelayaran selama 90 menit sambil
menikmati matahari terbenam. Di musim panas,
sunset cruise berangkat pukul 17:30 dan di musim
panas pukul 16:30. Karena Kalbarri merupakan salah
satu destinasi memancing utama di Australia Barat,
tersedia juga operator yang melayani tur memancing.
Memancing aneka ikan karang berlatarkan tebingtebing dramatis dapat menjadi pengalaman tak
terlupakan.

Natural Bridge, Kalbarri

Nature’s Window, Taman Nasional Kalbarri

AKOMODASI TAK JAUH DARI
TAMAN NASIONAL KALBARRI:
• Kalbarri Palm Resort (palmresort.com.au)
• Kalbarri Seafront Villa (kalbarriseafrontvillas.com.au)
• Pelican Shore Villas Kalbarri (pelicanshorevillas.com.au)

Murchison Gorge, Taman Nasional Kalbarri
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CORAL COAST
HARI 6

Pagi - sore: Kalbarri – Monkey Mia lewat Shark Bay
World Heritage Drive dan Shell Beach

Berbekal makan siang untuk piknik,
meninggalkan Kalbarri ke arah utara selama
2,5 jam untuk menuju Shark Bay yang
pada 1991 dinobatkan UNESCO sebagai
World Heritage Site karena kecantikan
alam dan keragaman biotanya yang juga
memberikan petunjuk akan kondisi bumi
3.500 juta tahun yang lalu. Setelah 30
menit memasuki kawasan Shark Bay World
Heritage Drive, akan tiba di Hamelin Pool
Stromatolites yang misterius. Di sepanjang
boardwalk di sini terdapat informasi tentang
proses terjadinya stromalit selama jutaan
tahun, yang bermula dari menyatunya
algae, sedimen, dan pasir. Ilmuwan dari
seluruh dunia banyak yang telah melakukan
penelitian di sini dan mereka yang
menyimpulkan bahwa stromalit merupakan
fosil hidup tertua di bumi.
Dari Hamelin Pool Stromatolites,
sekitar 45 menit berkendara, akan tiba
di Shell Beach yang di pantainya yang
terhampar lebih dari 100 kilometer dengan
serakan milyaran cangkang kerang dengan
kedalaman antara tujuh hingga sepuluh
meter. Berjalan di sepanjang Shell Beach
yang dramatis akan menyumbangkan
pengalaman tak terlupakan (gunakan alas
kaki agar kaki tidak terluka oleh pecahan

cangkang kerang). Berenang di perairannya
yang tenang sambil piknik pun dapat
menjadi pilihan untuk melewatkan hari di
sini.
Dari Shell Beach, meneruskan perjalanan
selama satu jam ke Monkey Mia, tempat
yang terkenal untuk melihat lumba-lumba
liar. Tak mengenal musim, setiap hari sejak
1960-an, kawanan lumba-lumba kerap
terlihat di pantainya, sehingga menjadikan
Monkey Mia sebagai tempat yang paling
dapat diandalkan di Australia untuk
bertemu lumba-lumba di alam bebas,
terutama di pagi hari. Selain lumba-lumba,
Monkey Mia juga merupakan tempat bagi
yang ingin bertemu dugong, penyu, ikan
terbang, dan ikan pari.

Perkemahan Whalebone Bay

Sore: Monkey Mia – Denham
Di akhir hari ini dapat menginap di Monkey
Mia (namun pilihan akomodasi terbatas!)
atau menuju Denham, yang terletak sekitar
30 menit berkendara dari Monkey Mia, yang
memiliki lebih banyak pilihan akomodasi.

AKOMODASI DI MONKEY MIA:

Senja di Shark Bay

• RAC Monkey Mia Dolphin Resort
(parksandresorts.rac.com.au)

AKOMODASI DI DENHAM:
• Ocean Village Denham Shark Bay
(oceanside.com.au)
• Heritage Resort Shark Bay
(heritageresortsharkbay.com.au)
• Wildsights Villas (wildsightsvillas.
com.au)
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Stromatolites di Hamelin Pool

Shell Beach

Lumba-lumba di Monkey Mia

CORAL COAST

Memberi makan lumba-lumba di Monkey Mia

Monkey Mia

Jangan Lewatkan Hal Berikut di Monkey Mia

Perairan jernih di Monkey Mia

Monkey Mia

Ocean Park Aquarium

• Berinteraksi dengan Lumba-lumba
Antara pukul 07:45 hingga 12:00 biasanya kawanan lumba-lumba
jenis hidung botol yang jinak akan muncul di perairan Monkey Mia.
Sejak Department of Parks and Wildlife (DPAW) menetapkan
Monkey Mia sebagai kawasan cagar alam pada 1990, dibuatlah area
khusus untuk berinteraksi dengan lumba-lumba, di mana beberapa
pengunjung dapat ikut memberi ikan kepada lumba-lumba di
jam-jam tertentu dengan didampingi jagawana. Dolphin Information
Center memuat informasi yang dikemas menarik tentang biologi
dan perilaku lumba-lumba maupun area Shark Bay World Heritage
Area.
• Ocean Park
Merupakan akuarium ramah lingkungan pemenang banyak
penghargaan, Ocean Park (oceanpark.com.au) menyediakan
pemandu untuk berkeliling selama satu jam, termasuk menyaksikan
pemberian makan berbagai spesies hiu. Di sini juga tersedia Oceans
Restaurant, tur naik kendaraan berfitur four-wheel drive (4WD) ke
berbagai tempat unik di Shark Bay World Heritage Area.
• Menyelam dan Snorkeling
Shark Bay Dive & Marine Safaris (sharkbaydive.com.au) adalah
satu-satunya operator selam di Shark Bay. Banyak membawa para
tamu menyelam dan snorkeling di sekitar Steep Point dan Dirk
Hartog Island yang indah dan terpencil, keistimewaan operator ini
hanya memberangkatkan tamu dalam kelompok-kelompok kecil,
selain pemandu juga akan memberikan wawasan lingkungan tentang
kawasan unik di Australia Barat ini.
• Mencarter yacht
Monkey Mia Yacht Charters (perfectnaturecruises.com.au) melayani
penyewaan katamaran untuk melihat lumba-lumba dan dugong,
yang berangkat setiap hari dari Monkey Mia. Dalam pelayaran ini,
biasanya terlihat juga paus dan penyu.
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CORAL COAST

Pemandangan dari udara Monkey Mia

HARI 7
Pagi – sore: Monkey Mia – Perth
Rute hari ini meninggalkan Monkey Mia untuk
kembali ke Perth selama sembilan jam bila
menyetir nonstop. Namun, disarankan untuk
beristirahat sekaligus berhenti untuk makan siang
di Geraldton setelah menyetir sekitar 4,5 jam.
Bila berangkat pagi, dapat tiba di Perth sebelum
hari gelap dan sesudah check-in di salah satu
akomodasi di Perth, dapat menikmati kehidupan
malam di sana. Bila tak ingin menyetir, dari
Denham (Shark Bay Airport) juga dapat naik
pesawat ke Perth, namun jadwalnya memang
tidak tersedia setiap hari (lihat halaman 31).

AKOMODASI DI PERTH
• Fraser Suites Perth
(perth.frasershospitality.com)
• Comfort Hotel Perth City
(perthcityhotel.com.au)
• The Great Southern Hotel Perth
(greatsouthernhotel.com.au)

28

Monkey Mia

Bila masih memiliki waktu untuk menjelajah Australia Barat dan berjiwa petualang, teruskan
perjalanan ke utara, yaitu ke Taman Nasional Karijini dan Broome (lihat halaman 29)

North West
BAGI YANG BERJIWA PETUALANG
Dari kawasan Coral Coast, bagi para petualang yang masih memiliki waktu untuk menjelajahi
Australia Barat, teruskanlah perjalanan ke utara, yang bila menyusuri pesisir maka akan tiba di
Broome. Sedangkan bila terus ke pedalaman, maka akan tiba di Taman Nasional Karijini.
Taman Nasional Karijini
Terletak di utara Pegunungan
Hamersley, dekat kota kecil
Tom Price, Karijini adalah salah
satu taman nasional terbesar
dan terindah di Australia
Barat. Selama jutaan tahun,
erosi telah menciptakan
ngarai setinggi 100 meter,
dengan air terjun dan kolam
batu yang ditumbuhi vegetasi
rimbun. Tersedia trek jalan
kaki di taman nasional ini yang
melewati Yampire Gorge
dan mengarah ke berbagai
tempat berpemandangan
menakjubkan di Karijini,
seperti Fortescue Falls yang
airnya tak bakal mengering
di musim panas sekalipun,

Kalamina Gorge yang
fotogenik, serta Wittenoom
Gorge dengan spot untuk
berpiknik di samping kolam
pemandian alaminya. Taman
nasional ini juga rumah bagi
puncak tertinggi kedua di
Australia Barat, yaitu Mount
Bruce, dengan Oxer Lookout
sebagai tempat terbaik untuk
mengagumi kecantikannya.
Buka pukul 09:00 hingga 16:00
selama April hingga Oktober
dan pukul 10:00 hingga 14:00
selama November hingga
Maret, Kirijani dapat dicapai
dengan berkendara dari
Tom Price, Roebourne, Port
Hedland, atau Newman.

Cable Beach, Broome

Fenomena Tangga menuju Bulan, Broome

Broome

Hamersley Gorge, Taman Nasional Karijini

Taman Nasional Karijini

Gerbang utama untuk
menjelajahi Kimberley adalah
Broome, yang terkenal dengan
garis pantai sepanjang 22
kilometer di Cable Beach
dengan perpaduan kontras
antara hamparan pasirnya
yang putih dan perairannya
yang pirus. Selain duduk santai
sembari menikmati matahari
terbenam, sejumlah turis pun tak
melewatkan kesempatan untuk
menunggang unta di pantai ini.
Di Cable Beach jugalah terdapat
fenomena Staircase to the
Moon setiap bulan purnama, di
mana sinar bulan memantul di
permukaan laut saat air sedang
surut sehingga menimbulkan
ilusi optik berupa anak-anak
tangga yang mengarah ke bulan.

Fenomena ini dapat disaksikan
selama dua hingga tiga hari
dalam sebulan antara Maret
hingga Oktober. Pengunjung
juga dapat membeli butiran
mutiara di Pecinannya, yang
sebagian besar bangunannya
didirikan pada masa awal
perburuan mutiara. Broome
juga menyediakan tempat
untuk menyaksikan pembibitan
mutiara di peternakan setempat,
menuju Gantheaume Point
unttuk melihat jejak dinosaurus,
mengikuti tur hovercraft
untuk melihat bangkai kapal
Perang Dunia II, atau sekadar
melewatkan malam dengan
menonton film di bioskop luar
ruang tertua di dunia, yaitu Sun
Pictures.
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RINGKASAN RUTE
RUTE UTARA
• RUTE PENDEK:
Hari 1 - 2: Menjelajahi Perth dan Fremantle
• RUTE SEDANG:
Hari 3 – 7: Dari Perth, menuju utara untuk mengunjungi
kawasan Coral Coast yang terhampar dari Cervantes
hingga ke Exmouth. Sesuai namanya, kawasan pesisir ini
terdiri pantai-pantai indah dengan beragam biota laut
yang juga memungkinkan untuk interaksi dengan manusia,
seperti lumba-lumba di Monkey Mia.
• RUTE PANJANG:
Hari 8 – 10: Kawasan utara Australia Barat belum banyak
dieksplorasi dan lebih cocok bagi yang berjiwa petualangan
karena rata-rata berupa alam liar, seperti Taman Nasional
Karijini dan Broome.

Turquoise Bay

Shark Bay World Heritage Area

RUTE SELATAN
• RUTE PENDEK:
Hari 1 – 4: Perth dan Sekitarnya, termasuk Pulau Rottnest yang
dapat dilakukan selama akhir pekan (panjang)
• RUTE SEDANG:
Hari 5 – 7: Setelah menjelajah Perth dan Sekitarnya, bila
memiliki waktu lebih dapat melanjutkan perjalanan ke Rute
Selatan, yaitu menuju Margaret River melewati Rockingham,
Mandurah, dan Dunsborough. Setelah menghabiskan dua
malam di Margaret River, kembali ke Perth.
• RUTE PANJANG:
Hari 8 – 9: Dari Margaret River, lanjut ke Albany dan Esperance,
kemudian baru kembali ke Perth

Tur Seru di Perth & Sekitarnya
• Tur Sejarah Perth dan Sekitarnya (twofeet.com.
au/perth-fremantle-historical-tours)
• Skydive Geronimo (skydivegeronimo.com.au)
• Kookaburra Air (kookaburraair.com.au/tourcatagory/perth)
• Corsaire Aviation (corsaireaviation.com.au)
• Tur Kuliner (tastebudtours.com.au)
• Westcoast Jet (westcoastjet.com.au)
• Tur Mengamati Paus
(whalewatchwesternaustralia.com)
• Tur berjalan kaki di Fremantle (fremantletours.
com.au)
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TERBANG DI AUSTRALIA BARAT
Beberapa kota di Australia Barat memiliki bandara, sehingga bila tak ingin menyetir dan
menghabiskan waktu di jalan, setelah menikmati semua pesona Perth, dapat memilih opsi
terbang ke berbagai tempat yang terpencil, seperti ke:
• Albany
Dari Perth, Regional Express (rex.com.au) melayani rute
langsung ke Albany empat kali sehari dengan durasi
penerbangan satu jam dan 10 menit.
• Esperance
Dari Perth, Regional Express (rex.com.au) melayani rute
langsung ke Esperance tiga kali sehari dengan durasi
penerbangan sekitar 90 menit.
• Broome
Dari Perth, Virgin Australia (fly.virginaustralia.com)
melayani rute langsung ke Broome dua kali sehari dengan
durasi penerbangan dua jam dan 40 menit.
• Carnarvon
Dari Perth, Skippers (skippers.com.au) melayani rute
langsung ke Carnarvon satu kali sehari, kecuali Sabtu
dan Minggu dengan durasi penerbangan dua jam dan 15
menit.

• Denham (Monkey Mia)
Dari Perth, Skippers (skippers.com.au) melayani rute
langsung ke Monkey Mia satu kali sehari pada Senin, Rabu,
Jumat dengan durasi penerbangan dua jam dan 45 menit.
• Geraldton
Dari Perth, Virgin Australia (fly.virginaustralia.com)
melayani rute langsung ke Geraldton dua kali sehari, kecuali
Kamis dan Jumat, dengan durasi penerbangan satu jam.
• Karratha
Dari Perth, Virgin Australia (fly.virginaustralia.com)
melayani rute langsung ke Karratha dua kali sehari, kecuali
Kamis dan Jumat, dengan durasi penerbangan dua jam.
• Kalgoorlie
Dari Perth, Virgin Australia (fly.virginaustralia.com)
melayani rute langsung ke Kalgoorlie tiga kali sehari, kecuali
Kamis dan Jumat, dengan durasi penerbangan satu jam dan
10 menit.

JANGAN LEWATKAN…
Akomodasi Baru
di Perth dan Sekitarnya

Alex Hotel

COMO The Treasury

• Alex Hotel
Berada di Northbridge, Alex Hotel
menonjolkan ruang komunalnya
sebagai tempat untuk bersosialisasi
maupun bersantai seperti di rumah
sendiri. (alexhotel.com.au)
• Tribe Perth
Hotel ini menyediakan tempat makan
yang fleksibel, pemandu wisata lokal,
serta kamar-kamar yang didesain
ringkas dan apik. (tribehotels.com.au)
• COMO The Treasury
Dinobatkan sebagai hotel terbaik
kedua di dunia, COMO The

Aloft Hotel

Treasury menghadirkan detail
bangunan bersejarah yang elegan.
(comohotels.com/thetreasury)
• Crown Towers
Tercatat sebagai salah satu hotel
termahal yang pernah dibangun
di Australia, bangunan senilai 650
juta dolar Australia ini menawarkan
500 kamar. (crownhotels.com.au/
crown-towers-perth/en)
• Aloft Hotel
Salah satu inovasinya adalah
menyediakan restoran bagi tamu
yang menginap bersama hewan
peliharaan mereka, hotel ini
menawarkan 224 kamar dengan
pemandangan Sungai Swan.
(aloftperth.com)

Tribe Perth
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BELANJA DI PERTH
DAN SEKITARNYA

Berbelanja di Perth dan sekitarnya tidak akan selesai dalam satu hari,
berkat banyaknya pilihan tempat berbelanja. Sekitar 900 toko dan butik,
masih ditambah pusat-pusat perbelanjaan, pasar akhir pekan, pasar
malam di musim panas, sehingga bersiaplah untuk menikmati terapi
ritel terbaik. Berikut contoh itinerary belanja dalam satu hari, yang paling
pas dilakukan di hari terakhir di Perth, terutama bila pesawat kembali ke
Jakarta atau Denpasar sore atau malam.
Setelah sarapan di kawasan King Street, jelajahilah sejumlah butik
dan melihat-lihat toko perhiasan yang memajang berlian merah muda
dari Kimberley, mutiara dari Broome South Sea, opal Australia, dan
emas dari Kalgoorlie. Untuk merek fashion lokal dan internasional,
pergilah ke sejumlah mal dan arcade di Murray Street dan Hay Street,
kemudian berjalanlah melalui London Court untuk mencari cendera
mata, atau menyesatkan diri di gang-gangnya untuk menemukan sisi
unik kota ini, berupa karya seni jalanan hingga bar dan kafe mungil.
Setelah makan siang, bertolaklah ke Watertown yang merupakan
outlet centre dengan berbagai koleksi bermerek lokal dan internasional
dengan harga terjangkau. Merek-merek fashion high-end lainnya dapat
ditemukan di Subiaco, Mount Lawley, dan Claremont, sementara untuk
barang antik dan vintage, tersedia di Leederville dan Inglewood.

Fishing Boat Harbour, Fremantle

Pasar Fremantle

JANGAN LEWATKAN…
• Pasar E Shed
Hanya buka di akhir pekan, pasar ini
menjual suvenir khas Australia dengan
harga murah, selain terdapat sederet
pilihan kedai yang menjual makanan
dan minuman untuk menghabiskan
waktu di sela-sela berbelanja.
• Pasar Rockingham
Buka Juli hingga Desember, pasar ini
merupakan surga bagi yang mencari
kerajinan atau benda seni buatan
seniman ternama setempat. Suasana
di sini pun menyenangkan karena
terdapat sejumlah kafe dan kedai
minuman.
• Pasar Freemantle
Menghadirkan 150 kios di bangunan
bersejarah, pengunjung dapat
menemukan barang-barang istimewa,
baik yang masih baru maupun barang
bekas yang masih baik kondisinya.

Pasar Fremantle

Watertown Brand Outlet
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BELANJA APA
DI PERTH?
• OPAL
Australia Barat merupakan penghasil permata langka
ini dan Perth adalah salah satu tempat untuk membeli
aneka perhiasan bertahtakan batu opal terbaik di
dunia, seperti yang ditawarkan Quilpie Opals Perth
(UM1, Upper Floor, Piccadilly Arcade, Perth).
• PERHIASAN MUTIARA
Mutiara dari perairan Broome adalah kebanggaan
benua ini. Kailis Perth (29 King Street) mengolahnya
untuk menghias berbagai perhiasan.
• KERAJINAN KHAS ABORIGIN
Motif tribal warna-warni pada kain tenun, lukisan,
patung, ukiran batu berwarna-warni, hingga yang
diaplikasikan dalam bentuk magnet lemari es,
gantungan kunci, alat tulis, dan lainnya, banyak
diminati wisatawan dan tersedia di Japingka Gallery
(47 High Street), Creative Native Perth (Shop 58,
Forest Chase), atau Digeridoo Breath (6 Market
Street).
• BARANG ANTIK
Pecinta barang antik akan dimanjakan oleh sejumlah
toko di Perth, seperti di Curio Warehouse, (141 James
St Guildford), Bluebird Vintage (288 Cambridge
St Wemberley), Effies Emporium of Guildford (141
James Street Guilldford), dan Fat Shan Record (The
Basement, 37 Barrack Street).
• PERNAK-PERNIK HEWAN KHAS
AUSTRALIA
Kebun Binatang Perth (20 Labouchere R, South
Perth) menjual beragam pernak-pernak quokka,
kanguru, koala, wallaby, dan lainnya.

Toko kerajinan Aborigin

TIP BELANJA
• Selalu cek kebijakan toko dan simpan
11:00-17:00; di Fremantle: Senin-Kamis
struk pembelian, agar jika terjadi
08:00-19:00, Jumat 08:00-21:00, Sabtu
sesuatu ketika akan keluar dari
08:00-17:00, Minggu 11:00-17:00; di
Australia dapat ditunjukkan sebagai
pinggiran kota: Senin-Jumat 09:00bukti.
17:00, Kamis 09:00-21:00, Sabtu 09:00• Jika membeli kerajinan, belilah
17:00, Minggu 11:00-17:00.
dari galeri atau toko yang dapat
• Bila berbelanja minimum 300 dolar
membuktikan keaslian produk.
Australia di satu tempat, dapat
Carilah label yang menjelaskan asalmengklaim pengembalian pajak
usul karya seni tersebut.
sepuluh persen dengan menunjukkan
• Waktu operasional toko dan pusat
paspor. Katakan Anda ingin mengklaim
perbelanjaan di pusat kota: Seninpengembalian pajak agar penjaga toko
Kamis 09:00-17:00, Jumat 09:00dapat mempersiapkan formulir yang
21:00, Sabtu 09:00-17:00, Minggu
dibutuhkan.
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TIP BERKENDARA
DI AUSTRALIA BARAT:
• Tidak harus memiliki SIM Internasional karena
SIM Indonesia dapat digunakan di Australia Barat,
asalkan masih berlaku.
• Australia menganut sistem right hand drive (RHD)
yang menggunakan jalur jalan sebelah kiri, sama
seperti di Indonesia. Walau begitu, tetap perhatikan
batas maksimum kecepatan di angka 110 kilometer
per jam ketika berada di jalanan terbuka, selain
menjaga jarak kendaraan hingga 200 meter jika
berada dekat kendaraan atau karavan dengan
panjang hingga 7,5 meter.
• Untuk pengisian bahan bakar, pom bensin tersedia
tanpa petugas yang melayani. Harga bensin
di Perth sekitar Rp 10.000-Rp 12.000 per liter,
sedangkan di luar kota sedikit lebih mahal.
• Tarif parkir di pusat kota cukup mahal, yaitu sekitar
empat hingga 15 dolar Australia per jam. Pastikan
akomodasi yang dipilih memiliki fasilitas bebas
parkir jika berencana menyewa mobil.
• Waspadalah terhadap binatang liar, seperti
kangguru, sapi, unta. Jika melihat hewan liar
melintas, segera injak rem, bunyikan klakson,
kemudian berkendaralah perlahan sehinga
memberikan indikasi tidak ada niat menganggu.
• Beristirahatlah secara teratur, jangan terlalu
memaksa kondisi jika merasa lelah. Bawalah air
minum sekitar empat atau lima liter per orang,
untuk menghindari dehidrasi selama berkendara,
atau bila berencana mampir ke tempat-tempat
untuk trekking.
• Beberapa jalanan di luar kota terdiri jalur berkerikil,
berbatu, atau tanah merah. Perlambat kendaraan
ketika melewati medan-medan tersebut, terutama
ketika melewati tikungan. Hindari juga menginjak
rem mendadak.
• Pengemudi wajib mendahulukan pejalan kaki,
terutama ketika berbelok, memutar balik, berada di
persimpangan, dan tanda berhenti. Pengemudi juga
wajib mendahulukan pesepeda.
• Saat mengemudi, dilarang membuat, mengirim,
dan melihat pesan teks, video, serta email –
sekalipun ponsel dapat dioperasikan tanpa disentuh.
Pengemudi hanya dapat menyentuh ponsel untuk
menerima dan mengakhiri panggilan telepon
jika ponsel diamankan di console yang ditempel
di dashboard. Bila melanggar aturan tersebut,
pengemudi dapat didenda 400 dolar.
• Perhatikan tingkat alkohol saat mengemudi,
terutama selepas melakukan pencicipan anggur
di kawasan perkebunan anggur. Pengemudi
melanggar hukum bila memiliki tingkat alkohol di
atas 0,05.
• Baca aturan selengkapnya di rsc.wa.gov.au/yoursafety/safety-topics/visitors-to-WA
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Pentecost River Crossing, Kimberley

Wylie Rock, Esperance

OPERATOR PENYEWAAN
KENDARAAN DI PERTH
• Redspot Car Rentals (redspot.com.au)
• Burswood Car Rental Perth City Office
(burswoodcarrentals.com.au)
• Aries Car Rental (ariescarrental.com.au)
• Hertz Car Rental Perth (hertz.com.au)
• Avis Rent A Car System (avis.com.au)
• Bayswater Car Rental (bayswatercarrental.com.au)

TIP MENGENDARAI KARAVAN
Mengendarai karavan terlihat menyenangkan, tapi bisa juga menakutkan, apalagi
untuk mereka yang baru pertama kali mengendarai kendaraan jenis ini. Untuk
memperlancar perjalanan menggunakan karavan, perhatikan beberapa tip berikut:
• Sebelum berangkat, periksa semua mesin, ban, dan karavan secara menyeluruh
untuk memastikan kendaraan layak pakai.
• Hindari membawa beban berlebih yang akan memengaruhi saat mengemudi.
• Jaga jarak karavan dengan kendaraan lain, minimal 200 meter.
• Bawa makanan dan air sesuai kebutuhan, alat pertolongan pertama, alat-alat
mekanik, serta dua ban cadangan.
• Waspada terhadap hewan liar, terutama menjelang pagi dan malam.
• Melambatlah jika kondisi jalan berdebu dan memengaruhi jarak pandang,
termasuk ketika melintasi penyeberangan sungai dan jalur air.
• Batasi penggunaan api.
• Bermalamlah di area yang sudah ditentukan
• Bila harus bermalam di properti pribadi, mintalah izinlah terlebih dahulu
• Pelajari cara membersihkan tanki toilet, di mana biasanya akan diajarkan oleh
staf penyewaan caravan

The Pinnacle, Nambung National Park

MOBIL VS. KARAVAN

Sebelum menentukan pilihan, pikirkan dengan
matang rute perjalanan yang ingin ditempuh
dan pelajari medannya. Jika ingin memangkas
bujet, terutama biaya hotel, menyewa karavan
merupakan solusi terbaik. Namun, ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika
menyewa karavan, seperti kendaraaan tidak
dapat diparkir sembarangan, terutama untuk
bermalam. Perencanaan rute dan lokasi parkir
karavan juga mesti diperhitungkan sebelum
memulai perjalanan. Menyewa mobil tentu
lebih mudah, di mana sebagian besar sudah
berfitur automatic, selain kemudahan mencari
tempat parkir, dan biaya sewa yang lebih
murah. Namun, kekurangan menyewa mobil
adalah kehilangan kesempatan menikmati
alam Australia karena mesti bermalam
di hotel. Beberapa rute mengharuskan
penggunaan kendaraan berfitur four-wheel
drive (4WD). Sebelum memutuskan
menyewa kendaraan 4WD, pastikan rute yang
diinginkan, mengingat biaya sewanya lebih
mahal daripada mobil biasa.

Shark Bay World Heritage Area
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AGENDA 2018 DI AUSTRALIA BARAT

Perth Festival

Setiap Maret, Pantai Cottesloe menggelar Sculpture by the Sea

PERTH FESTIVAL
9 Februari - 4 Maret 2018, Perth
dan sekitarnya
Berlangsung tiap Februari hingga Maret,
festival ini menampilkan pertunjukan
musik klasik dan kontemporer, tarian,
teater, opera, seni visual, karya publik
berskala besar, hingga Lotterywest Film
Festival dan Perth Writers Festival.
SCULPTURE BY THE SEA
2-19 Maret, Perth
Cottesloe Beach berubah menjadi
taman pahatan spektakuler yang
menampilkan karya lebih dari 70 seniman
dari Australia dan seluruh dunia.
MANDURAH CRAB FEST
17-18 Maret, Mandurah
Selain mencicipi rajungan biru (Portunus
pelagicus) yang menjadi daya tarik
utama festival, dihadirkan pula live music,
area bermain anak, demo memasak, dan
pertunjukan kembang api.
PORONGURUP WINE FESTIVAL
4 Maret, Porongurup
Festival ini menghadirkan hiburan musik,
kuliner, kerajinan tangan, aktivitas anak,
wine tasting, dan berbagai kompetisi
yang menarik untuk liburan keluarga.
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Ningaloo Whaleshark Festival

Karijini Experience memperkenalkan serunya
menyatu dengan alam bebas

FREMANTLE STREET ARTS
FESTIVAL
29 Maret - 2 April , Freemantle
Digelar selama akhir pekan Paskah, para
pengunjung dapat menikmati pertunjukan
musik, komedi, sirkus, hingga kabaret,
yang digelar di dalam ruang maupun di
jalanan dan teater terbuka.
YORK MOTORCYCLE FESTIVAL
15 April , York
Festival motor yang ramah keluarga ini
tak hanya menampilkan deretan stan yang
memajang beragam produk dan layanan,
namun juga diramaikan pameran custom
bike, demonstrasi freestyle motorcross,
musik hidup, dan berbagai kegiatan untuk
anak-anak.

SunSmart IRONMAN 70.3
Busselton
6 Mei, Busselton
Merupakan salah satu lomba triathlon
terbesar di Australia dan Asia Pasifik,
peserta harus menyelesaikan renang
sepanjang 1,9 kilometer di Geographe
Bay, bersepeda sejauh 90,1 kilometer,
dan lari 21,1 kilometer di pantai
Busselton.
NINGALOO WHALESHARK
FESTIVAL
25-27 Mei, Exmouth
Festival ini menandai dimulainya
musim hiu paus, menyambut kawanan
ikan raksasa yang jinak ke perairan
Exmouth di kawasan Coral Coast
yang jernih.
DENMARK FESTIVAL OF VOICE
1-4 Juni, Denmark
Menyuguhkan berbagai konser dari
sejumlah komunitas setempat, festival
in juga menghadirkan artis lokal,
nasional, dan internasional yang tampil
bersama paduan suara.

KARIJINI EXPERIENCE
17-22 April , Karijini National Park
Digelar secara eksklusif, acara ini
menampilkan pengalaman kuliner di
bawah langit malam dan pertunjukan
opera yang berlatar ngarai indah.

PINJARRA FESTIVAL
2-3 Juni, Pinjarra
Festival ini menghadirkan musik hidup
dan panggung hiburan anak, pameran
seni, lukisan wajah, wahana hiburan,
hingga beragam stan makanan dan
pencicipan wine..

PERTH SUPERSPRINT
4-6 Mei, Perth
Diadakan di Arena Balap Barbagallo di
Wanneroo, Perth SuperSprint adalah
ajang balap motor tahunan untuk
Supercars.

CHELSEA FC IN PERTH
23 Juli, Optus Stadium
Untuk pertama kalinya sejak 1974,
The Blues kembali ke Australia Barat
untuk melaksanakan pertandingan
persahabatan dengan Perth Glory.

Margaret River Gourmet Escape

Fringe World Festival
King’s Park Festival

TRUFFLE KERFUFFLE
22-24 Juni, Manjimup
Manjimup terkenal dengan
produksi truffle hitamnya, dan
melalui festival ini, peserta tak
hanya disuguhkan berbagai
makanan berbahan truffle hitam,
namun juga diajak mencari truffle
di Southern Forests bersama
anjing-anjing terlatih.
NANNUP FLOWER
AND GARDEN FESTIVAL
16-18 Agustus, Nannup
Selain menampilkan puluhan
taman bunga dengan staf yang
siap memberikan sejumlah
tip berkebun, festival ini juga
menghadirkan stan yang menjual
berbagai kerajinan dan workshop
merangkai bunga.
KINGS PARK FESTIVAL
1-30 September, Perth
Festival ini menampilkan bunga
liar musim semi dengan berbagai
acara yang dapat dinikmati secara
gratis, seperti pameran luar ruang,
tur berpemandu, pertunjukan seni,
dan aktivitas bagi keluarga.

FIELD OF LIGHT
1 Oktober - 25 April 2019,
Albany
Instalasi lampu oleh seniman
Inggris terkenal Bruce Munro,
festival ini merayakan 100 tahun
berakhirnya Perang Dunia I pada
2018.
Truffle Kerfuffle, Munjimup
MARGARET RIVER
GOURMET ESCAPE
November, Margaret River
Festival kuliner berskala dunia ini
WESTERN AUSTRALIAN CIRCUS
menghadirkan koki, kritikus anggur,
FESTIVAL
dan tokoh kuliner, seperti Marco
Januari 2019, Karridale
Piere White, Dominique Crenn,
Festival sirkus ini menghadirkan
dan Nigella Lawson.
pemain akrobat dari Australia dan
Eropa untuk menghadirkan berbagai
pertunjukan.
SAINT BARBARA’S FESTIVAL
Desember, Kalgoorlie-Boulder
FRINGE WORLD
Menyenangkan untuk keluarga,
Januari-Februari 2019, Perth
Saint Barbara’s terkenal akan
Fringe World Festival menampilkan
pawainya yang menampilkan
lebih dari 700 acara, mulai dari sirkus,
berbagai alat untuk menambang
teater, seni visual, musik, tari, dan
emas, seperti KCGM Cat 793 Haul
kabaret - di lebih dari 150 tempat dan
Truck yang panjangnya mencapai
ruang pertunjukan.
13 meter.
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MASJID DI PERTH & SEKITARNYA
• Alhamd Association Musalla
246 Walter Road
Morley WA 6062
• Alhidaya Centre Masjid
29 Berriman Drive
Wangarra WA 6065
• Al Hidayah Mosque
Hepburn Heights Mosque
64 Walter Boulevard
Padbury WA 6025
• Australian Islamic College
24 Clancy Way
Thornlie WA 6108
• Beechboro Mosque
Bosnian – Hercegovian Muslim Society
289 Beechboro Road
Beechboro WA 6063
• Bosnian Mosque
289 Beechboro Road
Beechboro WA 6063
• Canning Masjid Al Sunnah DAWA
Daawah Association of WA
45 Kent street
Cannington WA 61078
• Canning Mosque and Islamic Centre
237 Welshpool Road
Queens Park WA 6107
• City West Musalla
840 Wellington Street
West Perth WA 6000
Tel: +61 419 936 106
• Clarkson Musalla
27 Sarasota Pass
Clarkson WA 6030
• Community Centre Musalla
3/5 Hughes St
Canning Vale WA Australia 6155
• Crawley UWA Musalla
Eastern Side Winthrop Hall
UWA35 Stirling Highway
Crawley 6009
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• Curtin Muslim Students Association
Kent Street
Bentley WA 6152
• Edith Cowan University Musallah
2 Bradford Street
Mt Lawley WA 6050
• Islamic Association of Canning
237 Welshpool Road
Queens Park WA 6107
• Katanning Mosque & Islamic
Association
2 Warren Road
Katanning WA 6317
• Kenwick Musalla and Islamic Centre
Lot 30, 408 Brickley Rd
Kenwick WA 6065
• Madrasa Talimuddin Darul-Iman
126 Sultana Road West
High Wycombe WA 6057
• Masjid & Islamic Council WA
7 Malvern Road
Rivervale WA 6103
• Masjid Al-Sunnah
45 Kent Street
Cannington WA 6108
• Masjid Alrahman & Islamic Centre
54 Mills Road
Gosnells WA 6110
• Masjid Al Taqwa
Lot 433 Boyare Avenue
Mirrabooka WA 6061
• Masjid Ibrahim
1526 Southern River Road
Southern River WA 6110
• Maylands Islamic centre & Mosque
Maylands Maylands Shopping Centre
Guildford Road
Maylands WA 6051
• Maylands Mosque
Joseph Street
Maylands WA 6051

• Mirrabooka Mosque-Masjid Al
Taqwa
Noorul Islam Society
Lot 433 Boyare Avenue
Mirrabooka WA 6061
• Mount Lawley ECU Musalla
2 Bradford Street
Mt Lawley WA 6050
• Murdoch University Musalla
Murdoch University
South Street WA 6150
• Musalla & Islamic Centre
Lot 30, 408 Bickley Road
Kenwick WA 6107
• Perth City Musalla
Room 32, Level 2, Trinity Arcade
Perth WA 6000
• Perth Mosque
427-429 William Street
Perth WA 6000
• Rivervale Masjid
7 Malvern Road
Rivervale WA 6103
• St Mary’s Mosque
Nollamara Avenue
Nollamara WA 6061
• Thornlie-Australian Islamic
College
24 Clancy Way
Thornlie WA 6108
• Turkish Islamic Association of
WA Inc
243 Welshpool Road
Queens Park WA 6107
• University of Western Australia
Musalla
Eastern-Side Winthrop Hall
University of Western Australia
35 Stirling Highway
Crawley WA 6009

Manta Ray, Ningaloo Reef

MENGURUS VISA AUSTRALIA
Mengurus visa Australia tidak perlu lagi ke kedutaan, karena
pemerintah Australia telah menunjuk Australia Visa Application Centre
(AVAC atau PT VFS) sebagai agen utama di Indonesia. Selama
mengurus visa, paspor pun tak perlu ditinggal, sehingga tetap dapat
digunakan bila sedang ada keperluan ke luar negeri. Berikut syarat
pengajuan visa turis ke Australia:
• Formulir Permononan Visa (Kunjungan Turis, Sub Class
600, No. 1419, bisa diunduh di homeaffairs.gov.au/forms/
Documents/1419.pdf).
• Paspor asli yang masih berlaku minimal enam bulan ke depan
dan paspor lama (jika ada).
• Fotokopi KTP
• Fotokopi Kartu Keluarga
• Fotokopi Akte Kelahiran
• Fotokopi Surat Nikah
• Fokokopi NPWP
• Surat Izin asli dari suami/istri, jika bepergian sendiri tanpa
suami/istri, atau Surat Sponsor asli dari perusahaan tempat
bekerja untuk memastikan akan kembali bekerja dan tidak
menetap di Australia.
• Satu lembar pas foto terbaru ukuran 4,5 x 3,5 sentimeter
dengan latar belakang putih dan nama lengkap tertulis di
belakangnya.
• Fotokopi rekening koran tabungan selama tiga bulan terakhir.
• Biaya visa yang dapat dilihat di vfsglobal.com/Australia/
Indonesia/visit-visa.html. Pengajuan Visa Kunjungan Turis Rp
1.540.000, belum termasuk biaya logistik VFS dan layanan
tambahan lainnya. Waktu pemrosesan untuk Visa Kunjungan
Wisata 15 hari kerja.

Pusat Permohonan Visa Australia
Kuningan City, Lantai 2, No. L2-19
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Setiabudi, Kuningan,
Jakarta 12940
T. 021 30418700
Benoa Square, Lantai 3 No. 7-9.3/A
Jl. Bypass I Gusti Ngurah Rai No. 21A
Kedonganan, Kuta, Bali 8036
• Waktu operasional untuk pemohon individual:
Senin-Jumat pukul 08.30-16.00
• Waktu pengambilan untuk pemohon individual:
Senin-Jumat pukul 14.00-16.00
Informasi selanjutnya, klik vfsglobal.com/Australia/Indonesia
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Stay CONNECTED
Join our community on Facebook,
Instagram, Twitter and YouTube.
ExtraordinaryWesternAustralia @Western Australia
@WesternAustralia #JUSTANOTHERDAYINWA
@WestAustralia #JUSTANOTHERDAYINWA
Western Australia
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