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PariwisataPariwisata JawaJawa

Charitas Fibriani, Charitas Fibriani, S.KomS.Kom, , M.EngM.Eng

LETAK GEOGRAFIS JABARLETAK GEOGRAFIS JABAR
�� Propinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara Propinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 

55°°50' 50' -- 77°°50' LS dan 10450' LS dan 104°°48' 48' -- 104104°°48 BT. Luas 48 BT. Luas 

wilayah Provinsi Jawa Barat Barat adalah 34.816,96 wilayah Provinsi Jawa Barat Barat adalah 34.816,96 

Km2, terdiri atas 16 wilayah kabupaten dan 9 wilayah Km2, terdiri atas 16 wilayah kabupaten dan 9 wilayah 

kota. Secara administrasi bataskota. Secara administrasi batas--batas Provinsi Jawa batas Provinsi Jawa 

Barat adalah sebagai berikut : Barat adalah sebagai berikut : 

�� UtaraUtara : : LautLaut JawaJawa

�� TimurTimur : : JawaJawa TengahTengah

�� SelatanSelatan :: SamudraSamudra HindiaHindia

�� Barat Barat : : DKI Jakarta dan Provinsi BantenDKI Jakarta dan Provinsi Banten

IKLIM JABARIKLIM JABAR

�� Aspek iklim menunjukkan Jawa Barat Aspek iklim menunjukkan Jawa Barat 

merupakan daerah hampir selalu basah dengan merupakan daerah hampir selalu basah dengan 

curah hujan berkisar antara 1.000 curah hujan berkisar antara 1.000 -- 6.000 mm, 6.000 mm, 

dengan pengecualian untuk daerah pesisir yang dengan pengecualian untuk daerah pesisir yang 

berubah menjadi kering pada musim kemarauberubah menjadi kering pada musim kemarau

TARIAN JAWA BARATTARIAN JAWA BARAT

Jaipongan adalah

sebuah genre seni tari

yang lahir dari

kreativitas seorang

seniman asal Bandung, 

Gugum Gumbira. 

Perhatiannya pada

kesenian rakyat yang 

salah satunya adalah

Ketuk Tilu
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�� Kota BandungKota Bandung adalah adalah 

ibu kotaibu kota provinsiprovinsi Jawa Jawa 

BaratBarat. Kota ini . Kota ini 

merupakan kota merupakan kota 

terbesar ketiga di terbesar ketiga di 

IndonesiaIndonesia setelah setelah 

JakartaJakarta, dan , dan SurabayaSurabaya, , 

dan kota dan kota metropolitanmetropolitan

terbesar kedua di terbesar kedua di 

IndonesiaIndonesia setelah setelah 

JakartaJakarta ..

Observatorium BosschaObservatorium Bosscha

�� Observatorium BosschaObservatorium Bosscha merupakan salah satu merupakan salah satu 
tempat peneropongan tempat peneropongan bintangbintang tertua di tertua di IndonesiaIndonesia. . 
Observatorium Bosscha berlokasi di Observatorium Bosscha berlokasi di LembangLembang, , Jawa Jawa 
BaratBarat, sekitar 15 km di bagian utara , sekitar 15 km di bagian utara Kota BandungKota Bandung
Tempat ini berdiri di atas tanah seluas 6 hektar, dan Tempat ini berdiri di atas tanah seluas 6 hektar, dan 
berada pada ketinggian 1310 meter di atas permukaan berada pada ketinggian 1310 meter di atas permukaan 
laut atau pada ketinggian 630 m dari laut atau pada ketinggian 630 m dari platoplato Bandung. Bandung. 
KodeKode observatoriumobservatorium PersatuanPersatuan AstronomiAstronomi
InternasionalInternasional untukuntuk observatoriumobservatorium BosschaBosscha adalahadalah
299.299.

GunungGunung TangkubanTangkuban PerahuPerahu

�� SalahSalah satusatu gununggunung yang yang terletakterletak didi provinsiprovinsi JawaJawa
BaratBarat, , IndonesiaIndonesia. . SekitarSekitar 20 km 20 km keke araharah utarautara Kota Kota 
BandungBandung, , dengandengan rimbunrimbun pohonpohon pinuspinus dandan hamparanhamparan
kebunkebun tehteh didi sekitarnyasekitarnya, , gununggunung TangkubanTangkuban ParahuParahu
mempunyaimempunyai ketinggianketinggian setinggisetinggi 2.084 2.084 metermeter. . Bentuk Bentuk 
gunung ini adalah Stratovulcano dengan pusat erupsi gunung ini adalah Stratovulcano dengan pusat erupsi 
yang berpindah dari timur ke barat. Jenis batuan yang yang berpindah dari timur ke barat. Jenis batuan yang 
dikeluarkan melalui letusan kebanyakan adalah dikeluarkan melalui letusan kebanyakan adalah lavalava
dan dan sulfursulfur, mineral yang dikeluarkan adalah , mineral yang dikeluarkan adalah sulfursulfur
belerangbelerang, mineral yang dikeluarkan saat gunung tidak , mineral yang dikeluarkan saat gunung tidak 
aktif adalah uap aktif adalah uap belerangbelerang..
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TAMAN BUNGA NUSANTARATAMAN BUNGA NUSANTARA

�� sebuahsebuah tamantaman bungabunga seluasseluas 23 23 hektarhektar yang yang 

terletakterletak dekatdekat GunungGunung GedeGede PangrangoPangrango dandan

KebunKebun TehTeh BogorBogor dengandengan jarakjarak tempuhtempuh sekitarsekitar

2 jam 2 jam perjalananperjalanan daridari JakartaJakarta. . Di taman ini Di taman ini 

disimpan berbagai tipe bunga dan tanaman, disimpan berbagai tipe bunga dan tanaman, 

dalam hal ini terutama budi daya dalam hal ini terutama budi daya anggrekanggrek. . 

Diperkirakan ada sekitar 2000 jenis anggrek Diperkirakan ada sekitar 2000 jenis anggrek 

TAMAN WISATA MEKARSARITAMAN WISATA MEKARSARI

�� TamanTaman WisataWisata MekarsariMekarsari merupakanmerupakan salahsalah
satusatu pusatpusat pelestarianpelestarian keanekaragamankeanekaragaman hayatihayati
buahbuah--buahanbuahan tropikatropika terbesarterbesar didi duniadunia, , 
khususnyakhususnya jenisjenis buahbuah--buahanbuahan unggulunggul yang yang 
dikumpulkandikumpulkan daridari seluruhseluruh daerahdaerah didi IndonesiaIndonesia, , 
sekaligussekaligus merupakanmerupakan tempattempat penelitianpenelitian
budidayabudidaya ((agronomiagronomi), ), pemuliaanpemuliaan (breeding) (breeding) 
dandan perbanyakanperbanyakan bibitbibit unggulunggul untukuntuk kemudiankemudian
disebarluaskandisebarluaskan kepadakepada petanipetani dandan masyarakatmasyarakat
umumumum



4

Kebun Raya BogorKebun Raya Bogor atau atau Kebun Botani Kebun Botani 

BogorBogor

�� sebuah sebuah kebun botanikebun botani besar yang terletak di besar yang terletak di 

Kota BogorKota Bogor, , IndonesiaIndonesia. Luasnya mencapai 87 . Luasnya mencapai 87 

hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi 

pohon dan tumbuhan.Saat ini Kebun Raya pohon dan tumbuhan.Saat ini Kebun Raya 

Bogor ramai dikunjungi sebagai tempat wisata, Bogor ramai dikunjungi sebagai tempat wisata, 

terutama hari Sabtu dan Minggu. Di sekitar terutama hari Sabtu dan Minggu. Di sekitar 

Kebun Raya Bogor tersebar pusatKebun Raya Bogor tersebar pusat--pusat pusat 

keilmuan yaitu keilmuan yaitu Herbarium BogorienseHerbarium Bogoriense, , 

Museum Zoologi BogorMuseum Zoologi Bogor, dan , dan PUSTAKAPUSTAKA..

Monumen Olivia Raffles

TAMAN SAFARITAMAN SAFARI

�� Taman Safari IndonesiaTaman Safari Indonesia adalah tempat adalah tempat 

wisata keluarga yang berwawasan lingkungan wisata keluarga yang berwawasan lingkungan 

dan berorientasi habitat satwa pada alam dan berorientasi habitat satwa pada alam 

bebas.Taman ini terletak di dua lokasi. bebas.Taman ini terletak di dua lokasi. Taman Taman 

Safari Indonesia I berlokasi di Desa Safari Indonesia I berlokasi di Desa 

Cibeureum Cibeureum Kecamatan CisaruaKecamatan Cisarua, , Kabupaten Kabupaten 

BogorBogor
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PUNCAK BOGORPUNCAK BOGOR

nama sebuah daerah wisata pegunungan yang nama sebuah daerah wisata pegunungan yang 

termasuk ke dalam wilayah termasuk ke dalam wilayah Kabupaten BogorKabupaten Bogor

dan dan Kabupaten CianjurKabupaten Cianjur. . 

DaerahDaerah iniini dikenaldikenal sebagaisebagai tempattempat peristirahatanperistirahatan

pendudukpenduduk kotakota JakartaJakarta dandan sebagaisebagai daerahdaerah

perkebunanperkebunan tehteh yang yang dibangundibangun oleholeh

pemerintahpemerintah kolonialkolonial BelandaBelanda..

MandalawangiMandalawangi CibodasCibodas

WW WW MandalawangiMandalawangi dengandengan luasluas 39,5 ha 39,5 ha 

statusnyastatusnya merupakanmerupakan hutanhutan produksiproduksi yang yang 

dikembangkandikembangkan sebagaisebagai BumiBumi PerkemahanPerkemahan. . 

LokasinyaLokasinya sangatsangat strategisstrategis dimanadimana

merupakanmerupakan daerahdaerah tujuantujuan wisatawisata CipanasCipanas ––

PuncakPuncak BogorBogor
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PANTAI ANYERPANTAI ANYER

�� PantaiPantai AnyerAnyer telahtelah dikenaldikenal sebagaisebagai daerahdaerah
tujuantujuan wisatawisata utamautama didi JawaJawa BaratBarat sejaksejak tahuntahun
8080--an . an . HamparanHamparan pasirnyapasirnya yang yang putihputih dandan
lokasilokasi yang yang relatifrelatif dekatdekat daridari ibukotaibukota
menjdikanmenjdikan pantaipantai AnyerAnyer sebagaisebagai daerahdaerah tujuantujuan
wisatawisata yang elite yang elite dandan bergengsibergengsi disepanjangdisepanjang
pesisirpesisir pantaipantai baratbarat pulaupulau JawaJawa. . 

PANTAI CARITAPANTAI CARITA

�� PantaiPantai CaritaCarita merupakanmerupakan objekobjek wisata,denganwisata,dengan

Panorama yang Panorama yang indahindah sertaserta pasirpasir pantainyapantainya yang yang putihputih

membuatmembuat kawasankawasan iniini seringsering dikunjungidikunjungi oleholeh

wisatawanwisatawan lokallokal maupunmaupun mancanegara.Pantaimancanegara.Pantai CaritaCarita

kayakaya akanakan sumbersumber dayadaya alamnyaalamnya. . HamparanHamparan tepiantepian

yang yang amatamat landailandai dengandengan ombakombak lautlaut yang yang kecilkecil dandan

lembutlembut menyapumenyapu didi sepanjangsepanjang pantaipantai, , dipadudipadu

pemandanganpemandangan GunungGunung KrakatauKrakatau yang yang kokohkokoh berdiriberdiri

didi kejauhankejauhan menjadimenjadi suguhansuguhan ukiranukiran alamalam yang yang indahindah

dipandangdipandang matamata..
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SITU GUNUNGSITU GUNUNG

�� TamanTaman WisataWisata AlamAlam SitugunungSitugunung yang yang mempunyaimempunyai
luasluas 100 ha 100 ha adalahadalah merupakanmerupakan kawasankawasan pelestarianpelestarian
alamalam bagianbagian daridari zonazona pemanfaatanpemanfaatan intensifintensif TamanTaman
NasionalNasional GunungGunung GedeGede PangrangoPangrango..

TWA TWA SitugunungSitugunung terletakterletak didi kaki kaki GunungGunung PangragaPangraga
padapada ketinggianketinggian 950 950 –– 1.036 meter 1.036 meter daridari permukaanpermukaan
lautlaut. . KeadaanKeadaan tofografinyatofografinya sebagiansebagian kecilkecil datardatar, , 
bergelombangbergelombang sampaisampai berbukitberbukit..

KARANG NINIKARANG NINI

�� WanaWana wisatawisata iniini terletakterletak padapada ketinggianketinggian

antaraantara 0 0 –– 25 m 25 m dpldpl, , konfigurasikonfigurasi lapanganlapangan

umumnyaumumnya bergelombangbergelombang. . 

WanaWana wisatawisata iniini digunakandigunakan untukuntuk wisatawisata harianharian

dengandengan kegiatankegiatan wisatawisata yang yang dapatdapat dilakukandilakukan

adalahadalah piknikpiknik, panorama , panorama lautlaut lepaslepas dandan pulaupulau

NusaNusa KambanganKambangan, , lintaslintas alamalam dandan memancingmemancing..
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PANTAI PANGANDARANPANTAI PANGANDARAN

�� KawasanKawasan TamanTaman WisataWisata AlamAlam PangandaranPangandaran

merupakanmerupakan hutanhutan sekundersekunder tuatua yang yang berumurberumur

antaraantara 50 50 –– 60 60 tahuntahun mendominasimendominasi kawasankawasan

TWA TWA PangandaranPangandaran. . SelebihnyaSelebihnya adalahadalah sisasisa--

sisasisa hutanhutan primer yang primer yang tidaktidak luasluas dandan terpencarterpencar

letaknyaletaknya, , sertaserta sedikitsedikit hutanhutan pantaipantai. . 

WISATA KULINERWISATA KULINER

�� EmpalEmpal GentongGentong CirebonCirebon

Empal Gentong adalah 

makanan khas masyarakat 
kota Cirebon, Jawa Barat. 

Makanan ini mirip dengan 
gulai (gule) dan dimasak 
menggunakan kayu bakar 

(pohon mangga) di dalam 
gentong (priuk tanah liat). 
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KAREDOKKAREDOK

Karedok adalah makanan 

khas daerah Jawa, 

tepatnya Jawa Barat. 

Masakan ini sangat unik 

karena semua sayuran 

dalam keadaan segar, 

tanpa melalui proses 

pemasakan sehingga 

kandungan gizi dan 

seratnya sangat padat

SOTO BANDUNGSOTO BANDUNG

Jalan-jalan ke 

Bandung jangan lupa 

mencoba Soto 

Bandung. Anda juga 

bisa membuatnya di 

rumah. Membuat Soto 

Bandung tidak sesulit 

yang Anda bayangkan

MARTABAK BANDUNGMARTABAK BANDUNG RUJAK CINGURRUJAK CINGUR

Makanan ini disebut

Rujak Cingur karena
bumbu olahan yang 

digunakan adalah petis
udang dan irisan cingur. 

Hal ini yang 
membedakan dengan

makanan rujak pada
umumnya yang 

biasanya tanpa
menggunakan bahan
cingur tersebut.
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NASI TIMBELNASI TIMBEL

�� Nasi timbel adalah Nasi timbel adalah 

makanan khas dari makanan khas dari 

sunda (Jawa Barat), sunda (Jawa Barat), 

yang disajikan yang disajikan 

dengan lalapan, dengan lalapan, 

sambal dan pepes sambal dan pepes 

ikan. ikan. 

DOCANGDOCANG

�� Docang ini diracik Docang ini diracik 

dengan bahan baku dengan bahan baku 

segar, mulai dari daun segar, mulai dari daun 

singkong, taoge rebus, singkong, taoge rebus, 

hingga parutan kelapa. hingga parutan kelapa. 

Ditambah dengan Ditambah dengan 

lontong dan kuah lontong dan kuah 

bercampur dage bercampur dage 

(oncom).(oncom).

KETAN BAKARKETAN BAKAR

Makanan yang terbuat asli 
dari ketan ini merupakan 

salah satu jenis makanan 
khas Jawa Barat.Biasanya 

ketan bakar selalu berbentuk 
persegi yang disugukan 
melalui proses pembakaran 

terlebih dahulu, karena 
menyantap ketan bakar lebih 

nikmat apabila ketan bakar 
masih dalam keadaan hangat.

NASI JAMBLANGNASI JAMBLANG

�� Keunikan Nasi Jamblang Keunikan Nasi Jamblang 
terletak pada nasi terletak pada nasi 
putihnya yang dikepal putihnya yang dikepal 
kecilkecil--kecil dan kecil dan 
dibungkus dengan daun dibungkus dengan daun 
jati. Saat disajikan jati. Saat disajikan 
hangathangat--hangat, ia hangat, ia 
menimbulkan sensasi menimbulkan sensasi 
harum tersendiri. Untuk harum tersendiri. Untuk 
memakannya, tentu tak memakannya, tentu tak 
cukup sebungkuscukup sebungkus
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OLEHOLEH--OLEH JABAROLEH JABAR

�� TEROPONG.  TEROPONG.  SebanyakSebanyak duadua buahbuah yang yang beradaberada didi puncakpuncak PancaPanca ArgaArga dandan GarduGardu

PandangPandang..

�� KETEP VULKANO THEATRE.  KETEP VULKANO THEATRE.  SebuahSebuah gedunggedung tempattempat pemutaranpemutaran film film 

dokumenterdokumenter tentangtentang aktivitasaktivitas GunungGunung MerapiMerapi dengandengan kapasitaskapasitas tempattempat dudukduduk 78 78 

kursi.Filmkursi.Film ilmiahilmiah yang yang menceritakanmenceritakan tentangtentang terjadinya,jterjadinya,j aluralur--jalurjalur

pendakian,penelitianpendakian,penelitian dipuncakdipuncak GarudaGaruda sertaserta letusanletusan dahsyatdahsyat GunungGunung MerapiMerapi..

�� KETEP VULKANO CENTRE.  KETEP VULKANO CENTRE.  SebuahSebuah museum museum vulcanologivulcanologi yang yang didalamnyadidalamnya

berdiriberdiri miniaturminiatur GunungGunung Merapi,KomputerMerapi,Komputer interaktifinteraktif yang yang berisiberisi tentangtentang dokomendokomen

kegunungapian,beberapakegunungapian,beberapa contohcontoh batubatu--batuanbatuan buktibukti letusanletusan daridari tahuntahun keke tahun.Postertahun.Poster

puncakpuncak GarudaGaruda yang yang berukuranberukuran 3x3m,poster 3x3m,poster peringatanperingatan dinidini laharlahar GunungGunung MerapiMerapi
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•• BagianBagian kaki kaki BorobudurBorobudur

melambangkanmelambangkan KamadhatuKamadhatu, , yaituyaitu

duniadunia yang yang masihmasih dikuasaidikuasai oleholeh

kamakama atauatau ""nafsunafsu rendahrendah". ". 

•• EmpatEmpat lantailantai dengandengan dindingdinding

bereliefberelief didi atasnyaatasnya oleholeh parapara ahliahli

dinamakandinamakan RupadhatuRupadhatu. . LantainyaLantainya

berbentukberbentuk persegipersegi. . RupadhatuRupadhatu

adalahadalah duniadunia yang yang sudahsudah dapatdapat

membebaskanmembebaskan diridiri daridari nafsunafsu, , 

tetapitetapi masihmasih terikatterikat oleholeh ruparupa dandan

bentukbentuk. . 

•• MulaiMulai lantailantai kelimakelima hinggahingga ketujuhketujuh

�� KeratonKeraton SurakartaSurakarta atauatau lengkapnyalengkapnya dalamdalam bahasabahasa JawaJawa disebutdisebut

KaratonKaraton SurakartaSurakarta HadiningratHadiningrat adalahadalah istanaistana KasunananKasunanan SurakartaSurakarta. . 

KeratonKeraton iniini didirikandidirikan oleholeh SusuhunanSusuhunan PakubuwonoPakubuwono II (II (SunanSunan PB II) PB II) 

padapada tahuntahun 1744. 1744. 

�� Museum Museum KeretaKereta ApiApi AmbarawaAmbarawa adalahadalah sebuahsebuah stasiunstasiun keretakereta apiapi

yang yang sekarangsekarang dialihfungsikandialihfungsikan menjadimenjadi sebuahsebuah museum museum didi

AmbarawaAmbarawa, , JawaJawa TengahTengah yang yang memilikimemiliki kelengkapankelengkapan keretakereta apiapi

yang yang pernahpernah berjayaberjaya padapada zamannyazamannya. . SalahSalah satusatu keretakereta apiapi uapuap

dengandengan lokomotiflokomotif nomornomor B 2502 B 2502 dandan B 2503 B 2503 buatanbuatan

MaschinenfabriekMaschinenfabriek EsslingenEsslingen sampaisampai sekarangsekarang masihmasih dapatdapat

menjalankanmenjalankan aktivitasaktivitas sebagaisebagai keretakereta apiapi wisatawisata. . 

Pagoda Kwan Pagoda Kwan ImIm, , bangunanbangunan yang yang terdapatterdapat didi komplekskompleks ViharaVihara Buddha Buddha 
GayaGaya WatugongWatugong iniini mempunyaimempunyai nilainilai artistikartistik tinggitinggi 39 meter. 39 meter. 
DibangunanDibangunan tahuntahun 2005 2005 dandan terletakterletak persispersis didi depandepan MakodamMakodam
IV/IV/DiponegoroDiponegoro SemarangSemarang. . BangunanBangunan yang yang mempunyaimempunyai tujuhtujuh tingkattingkat iniini
terdapatterdapat patungpatung DewiDewi WelasWelas AsihAsih daridari tingkatantingkatan keduakedua hinggahingga
keenamnyakeenamnya. . 
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�� KuilKuil Sam Sam PooPoo KongKong atauatau GedongGedong BatuBatu adalahadalah sebuahsebuah kuilkuil TionghoaTionghoa

yang yang terletakterletak didi daerahdaerah SimonganSimongan, , SemarangSemarang, Indonesia. , Indonesia. TempatTempat iniini

kononkonon dulunyadulunya adalahadalah tempattempat persinggahanpersinggahan LaksamanaLaksamana Cheng Ho, Cheng Ho, 

seorangseorang penjelajahpenjelajah asalasal TiongkokTiongkok yang yang beragamaberagama Islam.Islam.

�� GerejaGereja BlendukBlenduk ((kadangkadang--kadangkadang diejadieja GerejaGereja BlendugBlendug dandan

seringkaliseringkali dilafazkandilafazkan sebagaisebagai mBlendhugmBlendhug) ) adalahadalah GerejaGereja Kristen Kristen 

tertuatertua didi JawaJawa TengahTengah yang yang dibangundibangun oleholeh masyarakatmasyarakat BelandaBelanda yang yang 

tinggaltinggal didi kotakota ituitu padapada 1753, 1753, dengandengan bentukbentuk heksagonalheksagonal ((persegipersegi

delapandelapan).).

��TransportasiTransportasi

MenujuMenuju KarimunjawaKarimunjawa dapatdapat dicapaidicapai daridari SemarangSemarang lewatlewat pelabuhanpelabuhan TanjungTanjung MasMas, , dandan

daridari JeparaJepara lewatlewat pelabuhanpelabuhan KartiniKartini. . 

-- Dari Dari SemarangSemarang ((pelabuhanpelabuhan TanjungTanjung MasMas))

KMC KMC KartiniKartini I, I, berangkatberangkat setiapsetiap harihari SabtuSabtu, , pukulpukul 9.00 WIB 9.00 WIB dandan SeninSenin, , pukulpukul 7.00 7.00 

WIB. WIB. 

-- Dari Dari JeparaJepara ((pelabuhanpelabuhan KartiniKartini) ) 

BerangkatBerangkat setiapsetiap harihari SeninSenin, , pukulpukul 10.00 WIB. 10.00 WIB. 

BilaBila menggunakanmenggunakan KMP KMP MuriaMuria, , berangkatberangkat setiapsetiap harihari SabtuSabtu, , pukulpukul 9.00 WIB. 9.00 WIB. dandan RabuRabu, , 

pukulpukul 9.00 WIB.9.00 WIB.

SedangkanSedangkan arusarus balikbalik daridari KarimunjawaKarimunjawa, , 

SetiapSetiap harihari MingguMinggu, , pukulpukul 14.00 WIB 14.00 WIB dandan setiapsetiap harihari SelasaSelasa, , pukulpukul 9.00 WIB. 9.00 WIB. 

-- ApabilaApabila menggunakanmenggunakan KMP KMP MuriaMuria, , berangkatberangkat setiapsetiap harihari SeninSenin dandan KamisKamis, , pukulpukul 9.00 9.00 

WIB.WIB.

��PerjalananPerjalanan udaraudara

MenujuMenuju KarimunjawaKarimunjawa dapatdapat ditempuhditempuh daridari bandarabandara Ahmad Ahmad YaniYani, , SemarangSemarang, , dengandengan

pesawatpesawat sewasewa jenisjenis CASSA 212 yang CASSA 212 yang disediakandisediakan oleholeh KuraKura--kurakura Resort.Resort.
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�� BanjarnegaraBanjarnegara

�� DawetDawet ayuayu..

�� BoyolaliBoyolali

�� MarningMarning

�� KudusKudus

�� Sate Sate kerbaukerbau..

�� MagelangMagelang

�� GethukGethuk trio.trio.

�� TegalTegal

�� TahuTahu aciaci..

�� TehTeh pocipoci..

�� BrebesBrebes

�� TelorTelor asinasin

�� PurwodadiPurwodadi

�� SwikeeSwikee

�� SalatigaSalatiga

�� EntingEnting--entingenting gepukgepuk..

�� KripikKripik paruparu..

�� RondeRonde

�� GethukGethuk kethekkethek..

�� SoloSolo

�� TimloTimlo..

�� NasiNasi liwetliwet..

�� SrabiSrabi notosumannotosuman..

�� TengklengTengkleng..

�� SemarangSemarang

�� LumpiaLumpia..

�� BandengBandeng presto.presto.

�� WingkoWingko babatbabat..

�� BanyumasBanyumas

�� MendoanMendoan

LetakLetak GeografisGeografis JatimJatim

�� Batas Batas sebelahsebelah utarautara jawatimurjawatimur adalahadalah lautlaut

jawa.batasjawa.batas sebelahsebelah selatanselatan adalahadalah samudrasamudra

hindia.batashindia.batas sebelahsebelah baratbarat adalahadalah jawajawa tengahtengah..

�� JawaJawa timurtimur mempunyaimempunyai daerahdaerah pegununganpegunungan

dandan paesisirpaesisir..
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KeadaanKeadaan iklimiklim

�� SepetiSepeti halnyahalnya provinsiprovinsi didi indonesiaindonesia lainnyalainnya

jawajawa timurtimur beriklimberiklim tropistropis..

TransportasiTransportasi

JalurJalur daratdarat

TersediaTersedia banyakbanyak travel,bus,angkot,dantravel,bus,angkot,dan kendaraankendaraan
lain.lain.

JalurJalur lautlaut

tersediatersedia kapalkapal feriferi yang yang menghubungkanmenghubungkan jawajawa
timurtimur dengandengan pulaupulau lain.lain.

JalurJalur udaraudara

tersediatersedia berbagaiberbagai macammacam maskapaimaskapai penerbanganpenerbangan keke
jawatimurjawatimur..

WisataWisata BahariBahari LamonganLamongan

�� terletakterletak didi pesisirpesisir jawajawa timurtimur
tepatnyatepatnya didi kec.pacitankec.pacitan
kab.lamongankab.lamongan jawatimurjawatimur..

�� BerdiriBerdiri padapada 11 11 novembernovember 2004.2004.

�� BeberapaBeberapa wahanawahana unggulanunggulan
tempattempat wisatawisata iniini antaraantara lain lain 
IstanaIstana BawahBawah LautLaut, , GuaGua
InsectariumInsectarium, , Space ShuttleSpace Shuttle, , 
AnjunganAnjungan WaliWali SongoSongo,, Texas CityTexas City,,

PausPaus DangdutDangdut,, TembakTembak IkanIkan,,

RumahRumah KacaKaca, , sertaserta IstanaIstana BajakBajak

LautLaut..

PANTAI PASIR PUTIH PANTAI PASIR PUTIH 

SITUBONDOSITUBONDO
�� PantaiPantai PasirPasir PutihPutih didi KabupatenKabupaten

SitubondoSitubondo, , JawaJawa TimurTimur, , dikenaldikenal
karenakarena hamparanhamparan pasirnyapasirnya yang yang 
putihputih..

�� KeistimewaanKeistimewaan berbagaiberbagai macammacam
olahragaolahraga lautlaut sepertiseperti berenangberenang, , 
menyelammenyelam, , maupunmaupun berselancarberselancar
dapatdapat dilakukandilakukan didi pantaipantai iniini. . JikaJika
engganenggan berenangberenang, , pengunjungpengunjung
dapatdapat menaikimenaiki perahuperahu untukuntuk
berlayarberlayar dandan menikmatimenikmati
pemandanganpemandangan bawahbawah lautlaut. . 
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�� JalurJalur menujumenuju PantaiPantai PasirPasir PutihPutih terbilangterbilang
mudahmudah karenakarena posisinyaposisinya didi pinggirpinggir jalanjalan utamautama
SurabayaSurabaya--BanyuwangiBanyuwangi. Arena . Arena wisatawisata pantaipantai iniini
berjarakberjarak ++ 174 km 174 km daridari Surabaya Surabaya atauatau sekitarsekitar 4 jam 4 jam 
perjalananperjalanan menggunakanmenggunakan bus (bus (angkutanangkutan umumumum) ) daridari
terminal terminal BungurasihBungurasih, Surabaya. Dari , Surabaya. Dari araharah
SitubondoSitubondo,, PasirPasir PutihPutih berjarakberjarak ++ 21 km 21 km atauatau
setengahsetengah jam jam perjalananperjalanan daridari KotaKota SitubondoSitubondo. Dari . Dari 
IbuIbu Kota Kota KabupatenKabupaten iniini, , perjalananperjalanan menujumenuju PasirPasir
PutihPutih dapatdapat ditempuhditempuh dengandengan angkutanangkutan umumumum sepertsepert
bus bus dandan minibus.minibus.

�� TiapTiap pengunjungpengunjung dikenakandikenakan biayabiaya tikettiket sebesarsebesar
RpRp 5.000 (5.000 (FebruariFebruari 2008). 2008). 

AGROWISTA KUSUMA BATU AGROWISTA KUSUMA BATU 

MALANGMALANG
�� LokasiLokasi agro agro tersebuttersebut didi berjarakberjarak

23 km 23 km daridari pusatpusat kotamalangkotamalang..

�� SaranaSarana transportasitransportasi ke Lokasi ke Lokasi 

Bus/angkutan darat.Bus/angkutan darat.

�� LAHAN Elevasi 1000 m dpl Suhu LAHAN Elevasi 1000 m dpl Suhu 

Tropis 26oC KOMODITAS Tropis 26oC KOMODITAS 

Utama Apel Lainnya Jeruk, Sayur, Utama Apel Lainnya Jeruk, Sayur, 

Kopi, StroberiKopi, Stroberi

TAMAN NASIONAL BROMO TAMAN NASIONAL BROMO 

SEMERUSEMERU
�� merupakanmerupakan satusatu--satunyasatunya kawasankawasan

konservasikonservasi didi Indonesia yang Indonesia yang 

memilikimemiliki keunikankeunikan berupaberupa lautlaut

pasirpasir seluasseluas 5.250 5.250 hektarhektar, yang , yang 

beradaberada padapada ketinggianketinggian 2392 m 2392 m 

daridari permukaanpermukaan lautlaut..

�� Anda dapat mencapai daerah ini Anda dapat mencapai daerah ini 

dengan menggunakan mobil dengan menggunakan mobil 

pribadi pun menyewa kendaraanpribadi pun menyewa kendaraan..

�� AdapunAdapun halhal--halhal lain yang lain yang dapatdapat dilihatdilihat atauatau dilakukandilakukan didi area area iniini adalahadalah
AndaAnda dapatdapat mengunjungimengunjungi beberapabeberapa objekobjek didi bawahbawah iniini::

�� CemorolawangCemorolawang. . SalahSalah satusatu pintupintu masukmasuk menujumenuju tamantaman nasionalnasional yang yang 
banyakbanyak dikunjungidikunjungi untukuntuk melihatmelihat daridari kejauhankejauhan hamparanhamparan lautlaut pasirpasir dandan
kawahkawah BromoBromo, , dandan berkemahberkemah..

�� LautLaut PasirPasir TenggerTengger dandan GunungGunung BromoBromo. . BerkudaBerkuda dandan mendakimendaki gununggunung
BromoBromo melaluimelalui tanggatangga dandan melihatmelihat mataharimatahari terbitterbit..

�� PananjakanPananjakan. . MelihatMelihat panorama panorama alamalam gununggunung BromoBromo, , gununggunung BatokBatok dandan
gununggunung SemeruSemeru..

�� RanuRanu PaniPani, , RanuRanu ReguloRegulo, , RanuRanu KumboloKumbolo dandan PuncakPuncak GunungGunung SemeruSemeru. . 
DanauDanau--danaudanau yang yang sangatsangat dingindingin dandan selaluselalu berkabutberkabut ( 2.200 m. ( 2.200 m. dpldpl) ) seringsering
digunakandigunakan sebagaisebagai tempattempat transit transit pendakipendaki GunungGunung SemeruSemeru (3.676 m. (3.676 m. dpldpl).).

�� RanuRanu DarunganDarungan. . BerkemahBerkemah, , pengamatanpengamatan satwasatwa/ / tumbuhantumbuhan dandan panorama panorama 
alamalam yang yang menawanmenawan..
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KARAPAN SAPIKARAPAN SAPI

�� merupakanmerupakan istilahistilah untukuntuk menyebutmenyebut
perlombaanperlombaan pacuanpacuan sapisapi yang yang berasalberasal daridari
PulauPulau MaduraMadura, , JawaJawa TimurTimur. . PadaPada perlombaanperlombaan
iniini, , sepasangsepasang sapisapi yang yang menarikmenarik semacamsemacam
keretakereta daridari kayukayu ((tempattempat jokijoki berdiriberdiri dandan
mengendalikanmengendalikan pasanganpasangan sapisapi tersebuttersebut) ) dipacudipacu
dalamdalam lombalomba aduadu cepatcepat melawanmelawan pasanganpasangan--
pasanganpasangan sapisapi lain. lain. 

�� merupakanmerupakan istilahistilah untukuntuk menyebutmenyebut
perlombaanperlombaan pacuanpacuan sapisapi yang yang berasalberasal daridari
PulauPulau MaduraMadura, , JawaJawa TimurTimur. . PadaPada perlombaanperlombaan
iniini, , sepasangsepasang sapisapi yang yang menarikmenarik semacamsemacam
keretakereta daridari kayukayu ((tempattempat jokijoki berdiriberdiri dandan
mengendalikanmengendalikan pasanganpasangan sapisapi tersebuttersebut) ) dipacudipacu
dalamdalam lombalomba aduadu cepatcepat melawanmelawan pasanganpasangan--
pasanganpasangan sapisapi lain. lain. 

MUSEUM KAPAL SELAMMUSEUM KAPAL SELAM

�� MonumenMonumen kapalkapal selamselam KRI KRI PasopatiPasopati
yang yang terletakterletak didi jalanjalan PemudaPemuda no 39 no 39 
Surabaya Surabaya iniini merupakanmerupakan salahsalah satusatu
tujuantujuan wisatawisata yang yang bisabisa kitakita pilihpilih, , 
khususnyakhususnya bagibagi pelajarpelajar..

�� Kita Kita dapatdapat melihatmelihat semuasemua kabinkabin yang yang adaada
didalamdidalam kapalkapal tersebuttersebut. Kita . Kita jugajuga bisabisa
melihatmelihat pemandanganpemandangan kotakota Surabaya Surabaya 
dengandengan sebuahsebuah periskopperiskop yang yang terletakterletak
didalamdidalam ruangruang komandokomando. . DidalamDidalam kapalkapal
tersebuttersebut, , diruangdiruang videorasivideorasi tepatnyatepatnya, , kitakita
jugajuga bisabisa menyaksikanmenyaksikan sebuahsebuah film film 
dokumentasidokumentasi yang yang berdurasiberdurasi kurangkurang leihleih
20 20 menitmenit. . 

Souvenir KhasSouvenir Khas

�� Miniatur SURAMADUMiniatur SURAMADU

�� Kerajinan topeng tradisionalKerajinan topeng tradisional

Makanan KhasMakanan Khas

�� Lontong BalapLontong Balap

�� Rujak CingurRujak Cingur
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SebagaiSebagai pusatpusat
peemrintahanpeemrintahan JogjaJogja, , 
KeratonKeraton yang yang beradaberada didi
pusatpusat kotakota JogjakartaJogjakarta iniini
jugajuga sekaligussekaligus sebagaisebagai
tempattempat wisatawisata yang yang 
merupakanmerupakan sejarahsejarah
peninggalanpeninggalan MataramMataram. . 
SelainSelain ituitu kitakita dapatdapat
memelajarimemelajari budayabudaya
JogjakartaJogjakarta secarasecara
lengkaplengkap. . 

TamansariTamansari adalahadalah tamantaman kerajaankerajaan
atauatau pesanggrahanpesanggrahan Sultan Sultan 
YogyaYogya dandan keluarganyakeluarganya.  .  
KesemuanyaKesemuanya berfungsiberfungsi sebagaisebagai
tempattempat tetirahtetirah dandan bersemadibersemadi
Sultan Sultan besertabeserta keluargakeluarga. . 
DisampingDisamping komponenkomponen--
komponenkomponen yang yang menunjukkanmenunjukkan
sebagaisebagai tempattempat peristirahatanperistirahatan, , 
pesanggrahanpesanggrahan--pesanggrahanpesanggrahan
tersebuttersebut selaluselalu memilikimemiliki
komponenkomponen pertahananpertahanan. . BegituBegitu
jugajuga hanyahanya dengandengan TamansariTamansari. . 

�� LetakLetak TamansariTamansari hanyahanya sekitarsekitar
0,5 km 0,5 km sebelahsebelah selatanselatan KratonKraton
YogyakartaYogyakarta

TuguTugu JogjaJogja merupakanmerupakan landmarklandmark

Kota Kota YogyakartaYogyakarta yang paling yang paling 

terkenalterkenal. . MonumenMonumen iniini beradaberada

tepattepat didi tengahtengah perempatanperempatan

JalanJalan PangeranPangeran MangkubumiMangkubumi, , 

JalanJalan JendralJendral SoedirmanSoedirman, , JalanJalan

A.M A.M SangajiSangaji dandan JalanJalan

DiponegoroDiponegoro. . TuguTugu JogjaJogja yang yang 

berusiaberusia hampirhampir 3 3 abadabad memilikimemiliki

maknamakna yang yang dalamdalam sekaligussekaligus

menyimpanmenyimpan beberapabeberapa rekamanrekaman

sejarahsejarah kotakota YogyakartaYogyakarta..

PantaiPantai ParangtritisParangtritis merupakanmerupakan

pantaipantai yang yang penuhpenuh mitosmitos, , 

diyakinidiyakini merupakanmerupakan

perwujudanperwujudan daridari kesatuankesatuan

trimurtitrimurti yang yang terdiriterdiri daridari

GunungGunung MerapiMerapi, , KratonKraton

YogyakartaYogyakarta dandan ParangtritisParangtritis. . 

PantaiPantai yang yang terletakterletak 27 27 

kilometer kilometer daridari pusatpusat kotakota

YogyakartaYogyakarta iniini jugajuga

merupakanmerupakan bagianbagian daridari

kekuasaankekuasaan RatuRatu KidulKidul..
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NuansaNuansa khaskhas warungwarung makanmakan pesisirpesisir

dandan aktivitasaktivitas nelayannelayan PantaiPantai

DepokDepok telahtelah berkembangberkembang sejaksejak 10 10 

tahuntahun lalulalu. . MenurutMenurut ceritacerita, , sekitarsekitar

tahuntahun 1997, 1997, beberapabeberapa nelayannelayan

yang yang berasalberasal daridari CilacapCilacap

menemukanmenemukan tempattempat pendaratanpendaratan

yang yang memadaimemadai didi PantaiPantai DepokDepok. . 

Para Para nelayannelayan ituitu membawamembawa hasilhasil

tangkapantangkapan yang yang cukupcukup banyakbanyak

sehinggasehingga menggugahmenggugah wargawarga PantaiPantai

DepokDepok yang yang umumnyaumumnya berprofesiberprofesi

sebagaisebagai petanipetani lahanlahan pasirpasir untukuntuk

UntukUntuk mengenangmengenang peristiwaperistiwa

sejarahsejarah perjuanganperjuangan bangsabangsa, , 

padapada tanggaltanggal 29 29 JuniJuni 1985 1985 

dibangundibangun MonumenMonumen YogyaYogya

KembaliKembali ((MonjaliMonjali). ). 

PeletakkanPeletakkan batubatu pertamapertama

monumenmonumen setinggisetinggi 31,8 meter 31,8 meter 

dilakukandilakukan oleholeh HB IX HB IX setelahsetelah

melakukanmelakukan upacaraupacara tradisionaltradisional

penanamanpenanaman kepalakepala kerbaukerbau. . 

EmpatEmpat tahuntahun kemudiankemudian, , 

tepatnyatepatnya padapada tanggaltanggal 6 6 JuliJuli

1989, 1989, bangunanbangunan iniini selesaiselesai

PerjalananPerjalanan menujumenuju kaliurangkaliurang daridari

araharah JogjaJogja akanakan mengingatkanmengingatkan

kitakita padapada lukisanlukisan pemandanganpemandangan

saatsaat masihmasih didi tamantaman kanakkanak--kanakkanak. . 

SebuahSebuah gununggunung dengandengan jalanjalan didi

tengahnyatengahnya sertaserta hamparanhamparan hijauhijau

yang yang membentangmembentang didi keduakedua

sisinyasisinya dihiasidihiasi dengandengan rumahrumah

pendudukpenduduk, , akanakan menghilangkanmenghilangkan

penatpenat dalamdalam bingkaibingkai lukisanlukisan

alamalam. . PemandanganPemandangan GunungGunung

MerapiMerapi memberimemberi sensasisensasi

tersendiritersendiri didi kawasankawasan iniini..

�� PasarPasar Bering Bering HarjoHarjo

�� JalanJalan MalioboroMalioboro

�� PusatPusat KeramikKeramik KasonganKasongan

�� Kota Kota GedeGede
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KeramikKeramik

KerajinanKerajinan

perakperak

CendramataCendramata

�� SendratariSendratari Ramayana: Ramayana: SendratariSendratari

Ramayana Ramayana adalahadalah seniseni pertunjukanpertunjukan yang yang 

cantikcantik, , mengagumkanmengagumkan dandan sulitsulit tertandingitertandingi. . 

PertunjukanPertunjukan iniini mampumampu menyatukanmenyatukan ragamragam

keseniankesenian JawaJawa berupaberupa taritari, drama , drama dandan musikmusik

dalamdalam satusatu panggungpanggung dandan satusatu momentum momentum 

untukuntuk menyuguhkanmenyuguhkan kisahkisah Ramayana, epos Ramayana, epos 

legendarislegendaris karyakarya WalmikiWalmiki yang yang ditulisditulis dalamdalam

bahasabahasa SanskertaSanskerta..

�� WayangWayang KulitKulit

�� SekatenSekaten

�� GudegGudeg jogjajogja: : MakananMakanan yang yang 

terbuatterbuat daridari buahbuah nagkanagka mudamuda

yang yang didi sajikansajikan dengandengan

berbagaiberbagai lauklauk khaskhas sepertiseperti telurtelur

bacembacem dandan sayursayur krecekkrecek. . 

MenjadiMenjadi khaskhas karnakarna prosessprosess

memesaknyamemesaknya yang yang butuhbutuh

waktuwaktu lama.lama.

�� BakpiaBakpia: : camilancamilan khaskhas JogjaJogja iniini

tidaktidak bolehboleh didi lewatkanlewatkan karnakarna

sangatsangat cocokcocok sebagaisebagai buahbuah

tangantangan daridari jogjajogja


