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CATATAN
REDAKSI
Banyak hal yang terenggut dari hidup 
kita selama tahun 2020 ini. Kehilangan 
keluarga dan orang terdekat karena 
Covid-19, kehilangan pekerjaan setelah 
perusahaan ramai PHK, sampai 
hilangnya kebebasan kecil untuk 
sekadar saling memeluk atau berjabat 
tangan. Demi menjaga jarak dan 
membatasi pergerakan manusia, kita 
juga tentunya kehilangan kebebasan 
untuk bisa bepergian dan berpetualang 
ke tempat-tempat baru. Semua rencana 
atau impian travelling tahun 2020 
terpaksa harus dibatalkan atau ditunda. 

Padahal kesempatan untuk ‘melarikan 
diri’ ke tempat dan suasana baru, 
biasanya jadi senjata ampuh bagi kita 
yang butuh istirahat sejenak dari 
kepenatan rutinitas. Bukan hanya 
sekadar ‘nggak bisa jalan-jalan’, 
terbatasnya kesempatan itu nyatanya 
memiliki dampak yang cukup serius bagi 
kesehatan mental banyak orang selama 
pandemi ini. 

Pandemi pun langsung berdampak 
industri dan pelaku pariwisata, kondisi 
yang entah kapan bisa kembali pulih 
seperti sedia kala. Inovasi baru seperti 

virtual tour tampaknya belum bisa 
menggantikan pengalaman langsung 
menginjakkan kaki ke tempat baru dan 
bertemu beragam orang yang berbeda 
di destinasi tersebut. 

Perjuangan menghadapi pandemi 
memang masih jauh dari kata ‘selesai’, 
namun sudah waktunya kita mulai 
berani bermimpi memasuki tahun 2021. 
Termasuk merangkai kembali destinasi 
impian untuk dikunjungi tahun 2021 
nanti. E-book Hipwee edisi kali ini bisa 
kamu andaikan layaknya tabungan 
panduan travel begitu pandemi ini 
selesai atau mereda. Harapannya, kita 
bisa sesegera mungkin kembali 
menikmati kebebasan untuk bisa 
menjelajahi destinasi-destinasi terindah 
di negeri ini. Tentu saja, tanpa 
membawa risiko menularkan virus yang 
mungkin ‘menumpang’ di tubuh kita. 
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Hardiana Noviantari





Air Terjun Kanto Lampo

Tenang dan damai adalah kata yang 
tepat untuk menggambarkan Air Terjun 
Kanto Lampo. Nggak seperti air terjun 
pada umumnya, di sini kamu akan 
menemukan ketenangan alih-alih 
gemuruh air karena Kanto Lampo 
mengalir melewati tebing batu 
berundak. Berjarak hanya tiga kilometer 
dari pusat kota Gianyar, di kawasan 
Kanto Lampo kamu juga bisa 
menemukan sebuah goa, yang konon 
dulunya merupakan tempat berdiskusi 
para penjajah.

Angel's Billabong Nusa Penida

Kamu pernah berenang di infinity pool 
yang ada di resort mewah, nggak? 
Percaya deh, pengalaman tersebut akan 
kalah seketika kamu berkunjung ke 
Angel's Billabong Nusa Penida, semacam 
infinity pool tapi alami. Di sini kamu akan 
mendapati air kolam alami yang sangat 
jernih, yang membebaskan pandang 
mata ke dasar kolam. Hijau zamrud 
dasar kolam dan debur ombak di 
kejauhan niscaya bikin gairah nyebur 
bergelora.

Menarik bukan? Yup, di sini terdapat 
tujuh air terjun dengan ketinggian dan 
keindahan tersendiri. Untuk bisa melihat 
semua air terjun tersebut, kamu harus 
melakukan treking sekitar tiga jam. Tapi 
tenang, keindahan sudah dimulai sejak 
treking dimulai karena pemandangan 
sekitar yang begitu asri.

Wisata

Air Terjun Kanto Lampo

Angel's Billabong Nusa Penida

Secret Garden of Sambangan

Mengunjungi Secret Garden of 
Sambangan sama artinya mengunjungi 
tujuh air terjun dalam sekali perjalanan. 



Bukit Mende Kintamani

Masih relatif sepi turis, Bukit Mende 
Kintamani bisa jadi alternatif destinasi 
buat yang udah kangen treking di medan 
yang cenderung mudah dijajal. Puncak 
bukit ini menawarkan panorama alam 
yang menakjubkan sejauh mata 
memandang. Kamu bisa melihat wilayah 
pesisir Tejakula Buleleng dan 
Karangasem. Pertanian terasering 
adalah di sebelah timur. Sementara di 
arah barat, ada bentangan bukit hijau. 
Nikmat mana lagi yang harus 
disembunyikan?

Bukit Asah

Berkemah di sebuah tempat di 
ketinggian yang menyuguhkan 
pemandangan laut adalah gagasan yang 
menarik. Kabar baiknya, gagasan 
tersebut bisa kamu wujudkan di Bukit 
Asah Desa Bugbug, Karangasem. Dari 

Danau Tamblingan dan Danau Buyan

Bali ternyata juga punya danau yang 
indah lo. Kembar malahan! Namanya 
Danau Tamblingan dan Danau Buyan. 
Disebut danau kembar karena lokasi 
keduanya berdekatan, hanya dipisah 
bentangan hutan sejauh satu kilometer. 
Danau indah ini masih
sangat asri, dibuktikan 
dengan masyarakat 
setempat yang hanya 
m e n g g u n a k a n 
perahu-perahu kecil 
tanpa motor untuk 
memancing. Selain itu, 
kawasan ini juga 
merupakan rumah 
bagi beragam satwa. 
Kalau ingin melihat 
kedua danau vulkanik 
ini sekaligus, spot 
terbaik adalah puncak 
bukit di Desa Asah 
Gobleg.

Angel's Billabong Nusa Penida

Bukit Mende Kintamani



Tukad Melangit

Di era media sosial saat ini, 
mengabadikan keindahan alam nggak 
cukup hanya dengan lensa alami 
manusia yakni mata. Nah, kalau kamu 
ingin mendedikasikan perjalanan untuk 
swafoto dengan tetap mengedepankan 
unsur alam, maka Tukad Melangit, 
Antugan adalah jawabannya. Di sini 
kamu bisa menyaksikan panorama alam 
perbukitan sekaligus berfoto di spot 
yang sudah disediakan pengelola, yaitu 
semacam rumah panggung dari bambu 
dengan landasan memanjang sekitar 
lima meter dari bibir tebing 
berketinggian 300 meter. Siapkan 
keberanian, dan tetap hati-hati, ya!

atas bukit ini kamu bisa melihat 
indahnya panorama laut bali sepuasnya, 
selain juga batu-batu karang dan 
pulau-pulau kecil. Selain itu, 
pemandangan matahari terbit dari atas 
bukit ini juga ciamik lo. Cocok jadi 
tempat liburan bersama teman atau 
pasangan, nih.

Bukit Asah

Tukad Melangit



Ayam Betutu Gilimanuk

Restoran yang terletak di Jl. Raya Tuban, 
Bali ini punya salah satu makanan khas 
bali yang enak banget. Ayam betutu di 
sini memang sudah terkenal banget, 
apalagi bumbu ayamnya meresap 
sampai dalam dan pedasnya joss! Makan 
ayam betutu sambil ditemani dengan 
tumis kacang bumbu santan dan aneka 
sambal yang disediakan di sini pastinya 
akan membangkitkan selera makan 
kamu!

Bebek Patmoroso

Sebenarnya warung makan ini bukan 
asli Bali, tetapi menggunakan resep dari 
Jawa Timur. Namun jangan sedih, bebek 
ini enak banget dan sangat layak untuk 
kamu santap! Bebek juicy yang terasa 
bumbu rempahnya ini emang enak 
banget disantap bersama nasi putih 
hangat dan akan lebih mantap lagi 

Nasi Pedas Ibu Andika

Tempat makan yang sudah berdiri sejak 
20 tahun lalu ini masih 
mempertahankan rasa yang dimiliki, 
disaat tempat makan lain menyesuaikan 
rasa dengan lidah wisatawan asing, 
tempat ini tetap setia dengan rasa pedas 
originalnya. Saking pedasnya katanya 
wisatawan asing jarang yang bisa makan 
nasi pedas ini. Meskipun terlihat seperti 
warung makan pada umumnya, rasa 
makanan di sini menang telak jika kamu 
bandingkan dengan warung sejenis, 
apalagi jika kamu memakannya dengan 
sambal pedas yang sudah terkenal rasa 
dan pedasnya. Dijamin nggak nyesel deh 
makan di sini.

Gusto Gelato

Salah satu tempat makan es 
krim dan nongkrong yang 
enak di Bali adalah tempat ini, 
Gusto Gelato. Selain tempat 
yang cozy, resto/kafe ini juga 
menyediakan puluhan pilihan 
rasa es yang bisa kamu mix 
and match, mulai dari rum, 
durian, hingga Snickers! 
Uniknya sebelum kamu 
memilih rasa yang diinginkan, 
kamu dipersilahkan untuk 
mencicipi es yang ada 
satu-persatu, tapi jika sedang 
ramai, sesi mencicipi ini 
ditiadakan.

Kuliner



Nasi Campur Men Weti

Nah buat yang abis nyari sunrise di 
Sanur dan kelaparan, nasi campur ini 
cocok banget buat kamu jadikan 
sarapan! Warung nasi campur yang 
menyediakan makanan khas rumahan 
ini sudah terkenal dan punya antrean 
panjang. Salah satu lauk yang menjadi 
rekomendasi di sini adalah ayam 
suwirnya yang dipanggang dan terasa 
aromanya. Karena sudah eksis sejak 
lama dan enak rasanya, maka kamu 
jangan heran kalau warung ini cuma 
buka sekitar 3 sampai 4 jam sehari 
sebelum dagangannya ludes. Biasanya 
pengunjung warung ini sudah 
mengantre sejak pukul 7 pagi, padahal 
tempat ini sendiri baru buka pukul 8 
pagi, saking enaknya! Gokil!

Sebagai salah satu surga wisata di 
Indonesia, tentu Bali jadi salah satu 
destinasi favorit untuk liburan setelah 
pandemi mereda. Masukin list di atas 
dalam itinerary-mu. Semoga liburanmu 
di Bali menyenangkan~

dengan sambal yang rasanya juga juara. 
Dijamin makan di sini bisa membuat 
kamu nambah lagi deh!



Kampung Singkur, Pulosari, Pangalengan, Bandung.

BANDUNG
Kamu setuju nggak sih kalau kota 
Bandung jadi salah satu destinasi 
yang ngangenin. Maklum, selain 
kulinernya yang lezat dan variatif 
banget, suasana alam dan objek 
wisatanya itu loh yang buat kota 
kembang ini jadi magnet bagi 
pelancong.

Akan tetapi, meskipun memiliki 
daya tarik yang seolah nggak 
pernah habis, ternyata masih 
banyak dari kamu yang merasa 
bosan jika berkunjung ke tempat 
yang itu-itu aja atau sudah 
mainstream. Padahal nih kalau 
kamu mau, masih banyak banget 
loh wisata di kota Bandung yang 
menyimpan beribu pesona. Apa aja, 
yuk simak rekomendasinya!



@sudutpandang.bdg

Sudut Pandang Bandung

Menikmati keindahan alam di 
Bandung dari ketinggian selalu jadi 
pilihan yang menarik, nah untuk 
kamu yang mau mendapat momen 
ini bisa memilih Kafe Sudut Pandang 
Bandung di Jalan Pagermaneuh, 
RT.05/RW.07, Pagerwangi, 
Lembang, Kabupaten Bandung 
Barat.

Walau mereka baru melakukan trial 
opening pada pertengahan Agustus 
2020 dan soft opening di tanggal 5 
September, nyatanya semakin hari 
antusias pengunjung semakin 
meningkat dilihat dari jumlah 
pelancong yang meng-tag akun 

Di sini kamu akan dimanjakan 
dengan keasrian serta beberapa 
arsitektur bangunan yang pastinya  
aesthetic banget, cocok untuk kamu 
yang mencari spot foto keren untuk 
tampilan Instagram.

Selain itu jika kamu sudah puas 
menikmati arena luar kafe ini, kamu 
bisa banget meng-explore spot foto 
lainnya di area ‘sudut cerita’ yang 
masih satu lokasi. Di sana 
disediakan wahana multimedia 
interaktif yang mengusung berbagai 
tema, salah satunya tema alam dan 
global warming. Menariknya, tema 
tersebut akan diganti 2-3 bulan 
sekali dan ada biaya tambahan 
masuk untuk bisa menikmati 
wahana ini.

Oh iya harga makanan di kafe 
modern ini juga bervariasi dan 
masih cocok di kantong anak muda 
mulai dari Rp15 ribu hingga Rp 98 
ribu.

Destinasi



Tenda di Bawah Bintang

Wisata yang satu ini cocok banget jadi 
pilihan keluarga atau pun kumpul teman 
yang wajib kamu coba. Di sini kamu bisa 
menikmati pemandangan kota Bandung 
dari ketinggian serta momen menonton 
film secara outdoor langsung di bawah 
bintang.

Stone Garden Geopark Padalarang

Nggak Cuma di Inggris, Bandung juga punya spot 
destinasi menarik dengan hamparan taman batu 
purba ala Stonehenge yang menakjubkan.

Lokasinya ada di Citatah, Padalarang, Gunung 
Masigit, Cipatat, Bandung Barat. Di sini kamu akan 
menemukan taman bebatuan purba yang ada di 
kawasan perbukitan seluas 2 hektare. Formasi 
bebatuan unik ini diperkirakan terbentuk secara 
alami jutaan tahun yang lalu. Mengutip laman 
Pesona Indonesia, Taman batu purba atau yang 
biasa disebut Karst Citatah ini terbentuk pada 
Zaman Miosen antara 20-30 juta tahun yang 
lampau.  

Buat kamu yang berniat untuk mengunjungi 
destinasi satu ini, jangan lupa siapkan fisik karena 
kamu harus mendaki sekitar 1,5 kilometer. 
Namun, hal itu terbayar kok begitu kamu sampai 
dan melihat pemandangannya, apalagi jika kamu 
berhasil menikmati matahari terbenam di sore 
hari. Tertarik? Kalau begitu siapkan uang  sekitar 
Rp 10 ribu per orang ya!

Oh iya harga yang ditawarkan juga cukup 
menggiurkan, hanya dengan Rp 98 ribu 
kamu sudah dapat fasilitas seperti 
popcorn, minuman, tenda dan selimut, 
dengan rincian satu tenda minimal 2 
orang  dan maksimal 4 orang. Dijamin 
bikin kamu betah deh serasa nonton di 
halaman rumah sendiri.

Tenda di Bawah Bintang ini lokasinya ada 
di Sky Garden, The Green Forest Resort, 
Jalan Sersan Bajuri, Cihideung, 
Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. 
Yuk segera booking!

@tendadibawahbintang

Stone Garden Geopark Padalarang



Curug Penganten Cisarua Bandung

Selain dikenal sebagai spot destinasi yang 
modern, Bandung juga diketahui sebagai 
kota wisata yang memiliki banyak tempat 
romantis untuk pasangan. Nah, salah satu 
wisata yang bisa kamu kunjungi di kota 
kembang ini, yakni Curug Penganten.

Curug ini sendiri berada di Bandung Barat 
dan memiliki air terjun dengan ketinggian 
50 m. Yang unik, seperti namanya di sini 
kamu bisa menikmati dua pemandangan 
air terjun yang berdampingan,  air terjun 
utama memiliki ukuran lebih besar dan 
deras, satu lagi yang berada di sebelahnya 
memiliki ukuran yang lebih kecil.

Nah, untuk kamu tertarik objek wisata ini 
menurut beberapa pelancong waktu yang 
tepat adalah saat musim penghujan, 
karena debit air yang mengalir dari kedua 
aliran cukup deras namun risikonya kamu 
harus lebih waspada. Sedangkan jika 
kamu memilih datang pada musim 
kemarau bisa banget karena alirannya 
dipastikan jernih, walau nggak panorama 
air terjun yang kamu dapat tidak terlalu 
besar.

Sunrise Point Cukul

Bagi warga Bandung tentunya sudah 
nggak asing dengan wisata Sunrise Point 
Cukul, biasanya ratusan pengunjung 
sudah menunggu berdiri menghadap ke 
matahari terbit untuk mengabadikan 
momen melalui jepretan kamera.

Wisata ini cocok banget untuk kamu yang 
ingin merasakan liburan penuh makna. 
Menariknya, bukan hanya menikmati 
sunrise di sini kamu juga bisa melakukan 
kegiatan lain seperti camping yang alatnya 
dibawa dari rumah atau menyewa dari 
warga sekitar yang tarifnya sudah 
ditentukan.

Kamu pun cukup membayar Rp 10 ribu 
per orang untuk biaya masuk, parkir mobil 
Rp10 ribu dan sepeda motor Rp5 ribu. 
Menarik yaa?

Sunrise Point Cukul

Bukit Jamur di Ciwidey

Di daerah Rancabolang ada sebuah bukit 
dengan pemandangan yang cukup unik. 
Dikelilingi deretan pohon cemara yang 
dipangkas menyerupai jamur payung. 
Spot destinasi ini bisa jadi pilihan kamu 
saat berkunjung ke Bandung terutama jika 
ingin merasakan situasi baru dengan 
pemandangan asri dan spot foto unik 
yang anti-mainstream.

tempat ini juga kerap dijadikan lokasi foto 
kekinian dan  prewedding karena 
pemandangannya yang instagenik. Nggak 
hanya menikmati pemandangan alam 
saja, kamu  yang datang ke sini juga bisa 
mengunjungi tempat wisata bersejarah di 
Bandung. Salah satunya yaitu peninggalan 
zaman kolonial belanda yang berupa 
bangunan pabrik teh di lokasi wisata.



Batu Kuda Manglayang

Kalau di Yogyakarta terkenal 
memiliki kawasan hutan pinus 
di daerah Imogiri, Bandung 
pun memiliki hutan serupa 
yang nggak kalah cantiknya. 
Ya! Wisata ini ada di wilayah 
Gunung Manglayang, Cibiru 
Wetan, Cileunyi.

Ada banyak kegiatan loh yang 
bisa kamu lakukan di sini, 
mulai dari trekking, camping, 
bersepeda, pre- wedding atau 
piknik cantik seperti di atas 
untuk diabadikan sebagai 
kenang-kenangan.

Suasana yang asri dan menyejukkan ini 
membuat banyak pengunjung merasa 
betah untuk berlama-lama. Harga yang 
ditawarkan untuk bisa masuk  juga sangat 
terjangkau, kamu hanya perlu merogoh 
kocek sebesar Rp3.000 sampai Rp5.000. 
Wah menariknya, tertarik coba?

Sanghyang Heuleut

Terletak di Rajamandala Kulon, Cipatat, 
Kabupaten Bandung Barat, Sanghyang 
Heuleut merupakan danau hijau 
memesona dikelilingi batu-batu kali yang 
eksotis. Saking cantiknya, tempat ini 
sampai disebut kolam bidadari.

Sanghyang Heuleut merupakan tempat 
wisata di Bandung yang cocok untuk kamu 
mandi dan berfoto. Buat kamu yang suka 
tantangan, juga bisa banget untuk lompat 
dari salah satu batu yang tingginya lebih 
dari 5 meter, eits namun harus dipastikan 
kamu bisa berenang ya. Tarif masuknya 
juga pas di kantong nggak bikin bocor, 
hanya dengan Rp10 ribu kamu sudah bisa 
menikmati keindahan alam yang satu ini.

The Lodge Maribaya

Balik lagi ke sekitaran Lembang, tempat ini 
juga cukup terkenal sebagai salah satu 
spot wisata alam, glamping, dan staycation. 
Namanya adalah The Lodge Maribaya, 
tempat yang telah berdiri sejak 2005 ini 
pada awalnya hanya menyediakan 
kegiatan outdoor saja, tetapi pada 
akhirnya mengembangkan bisnisnya dan 
membuka fasilitas glamping. Glamping di 
sini tempatnya unik lho! Kamu akan tidur 
di tenda yang berbentuk bawang, 
meskipun begitu fasilitas di dalamnya 
nggak kalah sama hotel. Kamu akan 
mendapatkan kasur, bantal, sleeping bag, 
colokan listrik, dan perlengkapan mandi.

Di The Lodge Maribaya, kamu bisa 
menikmati hutan pinus yang ada di sekitar 
tempat ini, lumayan buat jalan-jalan santai 

santai sambil kontemplasi atau berfoto. 
Selain itu di sini juga menyediakan 
beberapa kegiatan outdoor yang cukup 
unik dan tempat foto yang menarik, 
seperti bamboo sky, zip bike, atau valley 
swing.

www.thelodgemaribaya.com



Lakeside Glamping Rancabali by 
Glamping Legok Kondang

Camping nggak selamanya harus di 
tengah hutan atau pegunungan, 
pengalaman inilah yang dihadirkan jika 
kamu memutuskan untuk melakukan 
staycation di Lakeside Glamping Rancabali. 
Bukan cuma itu saja, selain menawarkan 
pemandangan danau Situ Patenggang, 
kamu juga bisa menikmati kebun teh yang 
berada di sekitar tempat ini.

Selain view yang juara banget, tempat ini 
juga menyediakan kegiatan outdoor yang 
bisa dicoba oleh pengunjung. Beberapa di 
antaranya adalah tea walk, fun offroad, 
sampai bersantai di restoran berbentuk 
kapal pinisi yang unik dan instagramable 
pastinya. Oh iya, tempat yang berada di 
Situ Patenggang ini juga dekat dengan 
salah satu tempat wisata alam Kawah 
Putih yang terkenal itu lho!

Bumi Perkemahan Ranca Upas

Mungkin beberapa dari kamu udah 
pernah mendengar soal tempat ini, Bumi 
Perkemahan Ranca Upas. Di antara 
tempat glamping yang sudah disebutkan 
di atas, Ranca Upas adalah tempat yang 
menjadi perbatasan antara camping 
tradisional dan glamping yang lebih 
modern. Kamu bisa menyewa tenda dan 
seperangkat alat berkemah di sini, 
pengunjung bisa membangun tenda atau 
meminta bantuan pemandu untuk 
mendirikannya. Jika tempat glamping yang 
lain menyediakan tempat tidur, maka 
tidak dengan Ranca Upas, pengunjung 
harus tetap tidur menggunakan sleeping 
bag di dalam tenda, tapi tentu saja ada 
fasilitas-fasilitas lain yang akan 
didapatkan, seperti colokan listrik dan 
lampu penerangan. Oh iya, kamu juga 
nggak perlu menyiapkan peralatan ya, 
karena semuanya bisa disewa di tempat 
ini.

Jika ingin mendapatkan pengalaman 
camping yang autentik, kamu bisa 
membeli kayu bakar serta membangun 
api unggun di sini. Selain itu 
pemandangan Ranca Upas saat pagi hari 
juga bagus banget, karena kawasan ini 
berupa lahan terbuka yang dikelilingi 
perbukitan. Jika kamu mengunjungi Ranca 
Upas, jangan lupa mengunjungi 
penangkaran rusa yang berada di sini ya! 
Di penangkaran rusa ini, kamu bisa 
memberi makan dan berinteraksi dengan 
rusa-rusa jinak yang ditangkarkan di 
tempat ini

Itu dia rekomendasi dari Hipwee untuk 
wisata alam anti-mainstream di Bandung 
yang layak kamu kunjungi saat merasa 
bosan mengunjungi wisata yang itu-itu 
saja.

Bumi Perkemahan Ranca Upas



Bubur Ayam Haji Amid

Bubur Ayam Haji Amid ini adalah salah satu 
primadona bubur di Kota Bandung, kenapa 
bisa begitu? Tempat ini menyediakan bubur 
dengan tekstur yang bisa membuat 
kenyang, tidak terlalu encer tetapi tidak juga 
terlalu kental. Selain itu di tempat 
menyediakan porsi bubur yang lumayan 
besar, ini tentunya sebuah hal yang 
menyenangkan, apalagi untuk kamu yang 
punya perut sedikit longgar. Tapi tenang aja, 
untuk kamu yang perutnya nggak 
longgar-longgar banget, kamu bisa 
memesan bubur ini dengan porsi setengah.

Bubur Ayam Haji Amid ini juga menyediakan 
banyak topping yang bisa kamu mix and 
match sesuai selera kamu. topping ini 
bervariasi , mulai dari cakwe, ati ampela, 
sampai telur. Selain enak, mengenyangkan 
dan porsinya banyak, harga bubur di sini 
juga nggak akan bikin kantong bolong. Kamu 
bisa mendapatkan bubur di sini dengan 
harga mulai dari Rp.6.000 untuk bubur 
polos, hingga Rp.20.000 untuk bubur 
spesial!

Batagor dan Cuanki Serayu

Kalau yang ini adalah salah satu kuliner khas 
Jawa Barat, Batagor dan Cuanki Serayu. 
Menu paling juara di tempat ini adalah 
batagor, karena rasanya emang beneran 
enak. Kalau biasanya kita menemukan 
batagor kuahnya encer dan biasa aja, maka 
hal itu nggak berlaku buat batagor Serayu 
ini! Kuah kacang gurih yang kental, ditambah 
dengan batagor crispy yang juga enak, 
pastinya bakalan membuat kamu kepincut 
sama rasanya.

Selain batagor, di sini mereka juga menjual 
cuanki, kalau dideskripsikan, paling 
gampang adalah kamu bayangkan bakwan 
Malang, kemudian kamu ganti isinya dengan 
isian batagor! Cuanki di sini juga juara 
karena enak dan gurih kuahnya. Cuanki di 
sini juga enggak terlalu banyak memakai 
penyedap rasa seperti cuanki kebanyakan, 
jadi rasa kuahnya beneran gurih bukan 
buatan!

Soal porsi tidak perlu diragukan, porsinya 
banyak, tetapi tetap enggak membuat 
kantong jebol! Seporsi batagor atau cuanki 
dengan isi 6 buah bisa kamu tebus dengan 
harga Rp.17.000 aja, selain itu pelanggan 
juga bisa memesan porsi 4 buah dengan 
harga Rp.12.000.

Kuliner

Nasi Goreng Bistik AA / AA 
Bistik

Jangan tertipu dengan bentuk 
tempat ini, walaupun hanya 
sebuah gerobak di pinggir jalan, 
tetapi percayalah, jika sedang 
ramai, membutuhkan kesabaran 
ekstra untuk mencicipi Nasi 
Goreng Bistik AA ini. Tapi abaikan 
hal tersebut, jika kamu bisa 
bersabar, maka kesabaran itu 
akan diganjar lunas dengan nasi 
goreng bistik yang enak!

Dua menu yang paling populer di 
Nasi Goreng Bistik AA adalah nasi 
bistik dan nasi goreng bistik. 
Sebenarnya yang juara di tempat 



Susu Murni Siliwangi/Kalipah Apo

Kalau yang ini paling pas dinikmati saat 
santai sambil menikmati semilir dingin 
udara malam Bandung. Kedai Susu Murni 
Siliwangi ini sudah buka sejak tahun 1968 
dan tetap eksis sampai sekarang sebagai 
tempat minum susu yang asik!

Susu murni yang disediakan di sini juga 
bervariasi, mulai dari rasa moka, coklat, 
strawberry, hingga STMJ (susu telur madu 
jahe). Kalau kamu ingin membawa pulang 
susu ini untuk dinikmati nanti juga bisa lho! 
Kedai ini menyediakan susu murni ukuran 1 
liter yang bisa kamu bawa pulang. Soal 
harga, bersahabat tentunya, harga susu di 
sini mulai dari Rp.4.500 sampai Rp.20.000 
untuk susu ukuran 1 liter.

Perkedel Bondon

Kalau nasi goreng bistik adalah kuliner 
terkenal, maka Perkedel Bondon adalah 
kuliner legendaris punya kota Bandung! 
Walaupun warungnya sendiri buka selama 
24 jam, tetapi khusus perkedel bondon 
hanya akan diolah setelah pukul 23.00 
hingga 06.00 WIB.

Perkedel ini unik karena memiliki dua 
tekstur yang berlawanan, renyah dan garing 
di luar tetapi lembut di dalam. Hal tersebut 
membuat makan perkedel ini terasa aneh 
karena dua tekstur yang berlawanan 
tersebut, soal rasa jangan di tanya, enak 
pisan deh pokoknya. Tetapi kunci untuk 
menikmati rasa sejati perkedel ini berada 
pada sambalnya. Sambal terasi yang tidak 
terlalu pedas ini akan menambah gurih rasa 
perkedel, apalagi jika dinikmati selagi 
hangat. Satu buah perkedel bondon 
harganya hanya Rp.2.000!

ini adalah bistik dan sausnya, 
potongan ayam fillet crispy yang 
gurih terasa pas di mulut, apalagi 
dengan saus bistik yang asam 
manis! Tentunya dengan 
menambahkan nasi goreng, 
menikmati bistik ini menjadi lebih 
spesial, karena banyak rasa yang 
bercampur dan meledak-ledak di 
lidah!

Untuk seporsi nasi goreng bistik harganya 
sekitar Rp.20.000, di nasi goreng tersebut 
kamu akan menemukan nasi goreng, bistik, 
saus bistik, telur dadar/ceplok, dan 
potongan kentang yang digoreng garing. 
Sedangkan untuk menikmati bistik ini 
dengan nasi putih, harganya Rp.17.000, 
secara isi sebenarnya ini sama, hanya saja 
nasi gorengnya diganti dengan nasi putih

Potensi wisata Bandung 
memang nggak ada habisnya. 
Mau itu wisata alam, kuliner, 

hingga budaya, Bandung punya 
segalanya. List di atas cuma 
sebatas referensi aja. Masih 
banyak tujuan wisata lain di 

Kota Kembang ini. Jadi segera 
luangkan waktu untuk 

menjelajahi indahnya Bandung 
tercinta, ya~



KALI
MAN
TAN

Apa sih yang terlintas di benak kamu saat 
mendengar Pulau Kalimantan? Mungkin 
sebagian akan menjawab hutan yang luas 
hingga alamnya yang masih sangat natural. 
Namun, sebenarnya ada banyak banget loh 
spot wisata anti-mainstream yang bisa kamu 
nikmati di pulau terbesar ketiga di dunia ini. 
Mulai dari bukit dengan panorama 
mengagumkan, goa zaman prasejarah, 
hamparan pasir putih dengan 
pemandangan pantai yang memikat, 
sampai kuliner yang mengundang rasa 
lapar. Yuk temukan jawabannya 
sama-sama di sini!

Kereng Bangkirai, Sebangau, Palangka Raya, Kalimantan Tengah



Destinasi
Taman Nasional Tanjung Puting

Nggak afdol rasanya kalau ke 
Kalimantan namun harus melewati 
khasnya wisata Taman Nasional dengan 
sederet kekayaan floranya. Di sini kamu 
bisa melihat pemandangan yang 
menakjubkan dari mulai sungai hingga 
pepohonan rindang yang mengelilingi.

Kamu juga bisa belajar da lebih 
mencintai fauna, karena salah satu 
wisata konservasi ini juga merupakan 
rumah bagi delapan jenis primata, 
termasuk monyet yang memiliki hidung 
panjang (bekantan) atau yang dikenal 
masyarakat sekitar dengan sebutan 
monyet Belanda.

Kamu juga bisa menyusuri sungai di 
Taman Nasional ini, menggunakan 
perahu yang disediakan, dijamin jadi 
salah satu momen yang nggak bisa 
dilupakan.

Rumah Jomblo Banjarbaru

Wisata yang satu ini cocok banget untuk 
pecinta fotografi, pasalnya gambar yang 
dihasilkan bakalan anti-mainstream. 
Posisi objek rumahnya menjulang 
seorang diri di atas tebing alhasil spot 
destinasi yang letaknya tepat di 
belakang komplek perumahan Perum 
Graha Praja Idaman ini dijuluki rumah 
jomblo.

Kamu juga bisa mengambil gambar dari 
bawah dengan posisi langkap agar 
menunjukkan kesan yang luas namun 
terfokus dengan objek. Sore menjelang 
malam jadi waktu yang pas banget 
untuk kamu datang ke sini sekaligus 
menikmati senja dengan latar belakang 
yang nggak cuma identik dengan hutan.

Rumah Jomblo ini juga disebut sebagai 
Rumah Satu atau Rumah Sangkut. 
Menurut warga setempat, rumah ini 
berdiri sejak 2008 dan mulanya 
dibangun sebagai tempat 
peristirahatan tukang yang menggali 
tanah sekitar untuk dijadikan 
perumahan.Namun karena bentuknya 
yang fotogenik beberapa tahun 
belakangan jadi ramai traveler yang 
berusaha mengabadikan momen di 
Rumah Jomblo Banjar.

Taman Nasional Tanjung Puting



Danau Labuan Cermin

Danau Labuan jadi salah satu objek 
wisata air yang nggak kalah hits dengan 
Pulau Derawan. Air biru yang jernih 
dikelilingi hamparan rindangnya 
pepohonan, membuat Danau Labuan 
punya daya tarik tersendiri untuk 
wisatawan.

Lokasi wisata ini sendiri dikelola 
langsung oleh masyarakat Desa Labuan 
Kelambu, Kecamatan Biduk-biduk. Di 
sini kamu bahkan bisa melihat deretan 
bebatuan di bawah danau saking 
jernihnya. Ada dua pilihan bagi kamu 
yang ingin menikmati wisata ini. 
Pertama, kamu bisa meluncur langsung 
berenang menikmati air birunya atau 
hanya sekadar melihat dari tepi danau, 
karena dalam Danau Labuan ini 
memiliki lapisan yang membuat cahaya 
matahari memantul.

Bukit Kelam

Salah satu wisata 
ikonik di Sintang, 
Kalimantan Barat 
ya Bukit Kelam. 
Sama seperti 
namanya spot 
destinasi ini 
memang 

menyimpan banyak misteri. Namun di 
balik namanya yang nggak akrab 
dengan telinga wisatawan, Bukit Kelam 
menyajikan beragam pemandangan 
menakjubkan yang layak kamu coba.

Di sepanjang jalan menuju Bukit Kelam 
kamu akan disuguhkan dengan 
pemandangan alam seperti kebun 
sawit, pisang dan karet. Dijamin deh 

kamu akan dibuat terus terbangun 
sampai menuju lokasi. Akses jalannya 
juga termasuk baik karena dilapisi 
aspal. Namun, jalanan yang naik turun 
seperti lewati bukit membuat 
pengendara mesti hati-hati.

Konon katanya Bukit Kelam terbentuk 
dari batu yang diangkat oleh pemuda 
Dayak bernama Bujang Beji. Tujuannya 

Konon katanya Bukit 
Kelam terbentuk dari batu 
yang diangkat oleh 
pemuda Dayak bernama 
Bujang Beji. Tujuannya 
pendekar raksasa ini ingin 
menutup persimpangan 
antara Sungai Kapuas dan 
Melawi. Namun, ada juga 
yang berpendapat bahwa 

Bukit Kelam adalah meteor yang jatuh 
ke bumi pada masa lalu. Hal itu juga 
dimungkinkan karena adanya batu 
dengan bentuk yang lebih kecil di area 
sekeliling kaki bukit kelam.

Terlepas dari segala mitos dan kisah 
misteri, tidak sedikit loh  traveler yang 
naik ke puncak Bukit Kelam. Dalam 
perjalanan menuju puncak, kamu pun 
akan disuguhi pemandangan indah 
khas hutan Kalimantan.

Danau Labuan jua 
dikenal memiliki 
dua rasa, yakni asin 
di permukaan dan 
tawar di dasarnya.

Danau Labuan Ceremin

Danau Labuan Ceremin

www.indonesiakaya.com

www.indonesiakaya.com



Pulau Derawan

Kepulauan Derawan namanya sudah 
nggak asing ya di telinga kita, letaknya 
sendiri ada di Kabupaten Berau, 
Kalimantan Timur. Di kepulauan ini kamu 
bisa menikmati hampai pasir putih 
dengan pantai berwarna biru. Derawan 
juga terkenal dengan objek wisata 
baharinya yang menawan, salah satunya 
Taman Bawah Laut yang diminati 
wisatawan mancanegara terutama para 
penyelam kelas dunia.

Tercatat lebih dari 870 jenis biota laut  
yang hidup di tempat ini seperti kura-kura 
raksasa, ikan pari, duyung, lumba-lumba, 
barakuda, ubur-ubur stingless bahkan 
ikan hiu Derawan menjadi ciri khas dari 
pulau yang terletak di ibu kota baru 
Indonesia ini.

Bukit Rimpi Pelaihari

Bukit Rimpi ini wajib 
banget jadi salah satu 
spot yang masuk daftar 
liburan kamu saat ke 
Kalimantan. Di sini 
kamu bisa menikmati 
hamparan savana hijau 
seperti film teletubbies 
itu loh. Cocok untuk 
kamu yang ingin 
mengejar spot foto 
menarik hingga latar 
belakang untuk 
pre-wedding.
Nggak jarang di bukit ini kamu juga akan 
menemukan gerombolan hewan ternak 
yang sedang mencari makanan. Nah, untuk 
menuju lokasinya kamu dapat memulai 
dari Banjarmasin berjarak sekitar 65 
kilometer dan dapat ditempuh 
menggunakan sepeda motor selama 2 jam. 
Kondisi jalan menuju lokasi ini juga cukup 
bagus, beraspal halus meskipun di 
beberapa titiknya kadang berlubang. Harga 

tiket juga nggak terlalu menguras kantong, 
hanya dengan Rp10.000 kamu sudah 
mendapat fasilitas berupa tiket masuk, 
toilet dan waktu sepuasnya mengeksplor 
tempat ini. Bagaimana, kamu tertarik untuk 
berkunjung?

Bukit Rimpi Pelaihari

Pulau Derawan

www.indonesiakaya.com



Pasar Terapung Muara Kuin

Katanya, kalau kamu ingin mengamati 
aktivitas dan bercengkrama langsung 
dengan masyarakat lokal, datanglah ke 
pasar tradisionalnya. Di Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan, kamu akan 
menemukan pasar unik dengan 
beragam barang yang dijual terutama 
makanan. Bukan di bangunan 
permanen dengan kios-kiosnya, 
melainkan di atas jukung atau perahu di 
sungai Kuin.

Penjual dan pembeli di pasar terapung 
ini biasa bertransaksi sampai dengan 
jam 9 pagi. Makanya, kalau mau 
menikmati serunya pasar terapung,  
kamu gak boleh malas bangun pagi. 
Dengan kelotok atau perahu kayu 
bermotor, kamu bisa berbelanja 
berbagai hasil bumi seperti sayur dan 
buah, souvenir, maupun berburu menu 
kuliner.

Nah bagaimana rekomendasi yang 
Hipwee berikan. Ada yang jadi incaran 
kamu untuk liburan?



Hekeng

Nah makanan pertama ini namanya hekeng, 
untuk bentuk dan rasanya kamu bisa 
bayangin siomay yang diproses dengan cara 
digoreng kali ya? Karena seperti siomay, 
tentunya hekeng menggunakan beberapa 
bahan sebagai campuran agar makanan ini 
terasa gurih dan nikmat. Ada banyak jenis 
isian hekeng, mulai dari udang, daging, 
hingga babi untuk hekeng non halal. Selain 
di goreng, hekeng juga disajikan dengan 
kuah asam manis atau pedas yang pastinya 
bisa menambah selera kamu dalam 
menyantap hekeng!

Chai kue

Chai kue atau choi pan ini adalah salah satu 
makanan ringan khas kota Pontianak. 
Bentuknya mirip-mirip dimsum atau gyoza 
dengan isian lobak dan ebi, karena 
perpaduan isi yang unik ini, maka rasa yang 
dimiliki makanan ini juga unik, tapi tenang, 
tetap enak kok rasanya! Chai Kue ini 
biasanya disantap dengan sambal pedas 
asam, biar lebih nikmat!

Ketupat kandangan

Ketupat unik ini adalah salah satu makanan 
otentik yang wajib hukumnya buat kamu 
cobain kalau berkunjung ke Kalimantan!. 
Ketupat ini nggak dimakan dengan daging 
atau opor ayam seperti ketupat kebanyakan, 
tetapi menggunakan ikan panggang dan 
kuah santan rempah yang rasanya 
gurih-gurih mantap! Ikan yang dipakai untuk 
sajian ini biasanya adalah ikan gabus, jadi 
ikannya pasti juicy dan lembut!

Juhu umbut sawit

Nah kalau sayur yang satu ini masih 
termasuk golongan yang anti mainstream! 
Sayur ini memiliki bahan dasar berupa 
pohon kelapa muda atau umbut, sebuah 
bahan dasar yang agak-agak janggal karena 
enggak ditemukan di daerah lain! Masakan 
khas masyarakat Dayak ini selain memang 
sepintas seperti sayur rebung, tapi jangan 
salah karena bahan dasarnya tidak biasa 
makanya makanan ini punya rasa yang juga 
unik!

Kuliner



Soto Banjar

Soto asli Kalimantan Selatan ini udah 
tersohor di seluruh Indonesia sebagai salah 
satu kuliner khas pulau Kalimantan. Soto 
kuah bening yang punya isi suwiran ayam 
dan dihidangkan dengan ketupat ini 
memiliki cita rasa yang unik. Rasa unik ini 
hadir dari salah satu rempah yang 
digunakan yaitu kayu manis. Perpaduan 
kayu manis dan kuah soto yang segar 
menjadikan makanan ini sangat lezat dan 
harus kamu coba jika sedang berkunjung ke 
Kalimantan!

Kerupuk basah

Dilihat bentuknya mirip pempek, rasanya 
juga mirip pempek, tapi namanya kerupuk 
basah, makanan khas Kalimantan Barat! 
Makanan yang berbahan dasar ikan toman 
atau ikan belida ini sangat digandrungi di 
daerah Kalimantan Barat dan mudah banget 
ditemui, bahkan di pinggir jalan. Karena cara 
penyajiannya dikukus, maka makanan ini 
punya tekstur kenyal dan biasa disajikan 
dengan sambal sebagai penggugah rasa

Iwak pakasam

Kalau yang ini sebenarnya ikan goreng, 
tetapi sebelum menjadi ikan goreng 
seutuhnya, iwak pakasam harus melalui 
proses yang unik! Ikan air tawar yang 
biasanya menjadi bahan dasar makanan ini 
(biasanya ikan gabus, mangki, atau separ) 
akan difermentasi terlebih dahulu dengan 
menggunakan bumbu garam, beras ketan, 
dan rempah-rempah. Setelah proses 
fermentasi selesai, maka ikan siap 
dikonsumsi dengan cara di goreng. Karena 
sudah difermentasi, tentu saja rasa bumbu 
yang dimiliki ikan ini meresap sampai ke 
dalam dan membuat daging ikan terasa 
gurih!



PA
PU

A

Rasanya nggak berlebihan kalau ada 
seseorang yang mengatakan bahwa Papua 
adalah tanah surga. Selain memiliki sumber 
daya alam yang melimpah, Papua adalah 
pulau dengan sejuta destinasi wisata alam 
yang eksotik. Destinasi wisata alam di pulau 
Cendrawasih amat lengkap dan bukan 
cuma Raja Ampat doang lo~

Dari mulai pantai, gunung, lembah, desa, 
sampai air terjun. Bahkan hanya di pulau 
Papua, orang Indonesia bisa merasakan 
salju abadi. Nah buat kamu yang berencana 
pergi liburan ke Papua, cus deh baca 
chapter ini

Lembah Baliem, Wamena, Papua



Raja Ampat, Papua

Raja Ampat

Masih berkaitan sama laut dan diving. 
Selanjutnya ada Raja Ampat! Sepertinya 
tempat ini sudah nggak perlu pengenalan 
lebih jauh lagi ya? Konon katanya, keindahan 
pemandangan dan laut tempat ini setara 
dengan Kepulauan Maladewa dan 
Kepulauan Mikronesia!

Kamu nggak hanya bisa ber-snorkeling dan 
diving saja di tempat yang menampung 75% 
spesies laut dunia ini. Jika sedang musim, 
kamu bisa melihat rombongan ikan pari 
manta berkembang biak dan mengamatinya 
dari dekat. Enggak cuma itu aja, kamu bisa 
melakukan island hopping untuk melihat 
keindahan lokal atau mengunjungi 
Kepulauan Wayag dan menaiki bukit di sana 
untuk melihat Raja Ampat dari tempat yang 
lebih tinggi

Taman Nasional Teluk Cendrawasih

Untuk kamu yang senang olahraga diving 
dan menyelam, mengunjungi TN Teluk 
Cendrawasih harusnya ada di dalam bucket 
list kamu! Taman Nasional laut terbesar di 
Indonesia ini menjadi rumah bagi banyak 
binatang laut yang bisa kamu nikmati sambil 
diving.

Taman Nasional yang berada di antara 
Kabupaten Wondama dan Nabire ini 
menjadi rumah bagi 196 jenis moluska dan 
209 jenis ikan. Jika beruntung kamu juga 

dapat melihat dan berinteraksi 
dengan ikan hiu paus. Meskipun 
bernama hiu paus, nyatanya ikan 
ini adalah spesies jinak yang 
hanya memakan plankton saja!

Pulau Rumberpon

Salah satu pantai yang nggak kalah cantik 
dari Raja Ampat di Papua adalah Pulau 
Rumberpon. Kepulauan yang berada di 
Kabupaten Teluk Wondama ini muncul 
sebagai destinasi pantai baru yang bisa 
bersanding keindahannya dengan Raja 
Ampat.

Kamu bisa bersantai dan menikmati pantai 
pasir putih di penginapan pinggir laut, 
snorkeling, diving, dan melakukan olahraga 
air lainnya di sini. Jika di Raja Ampat kamu 
bisa berenang dengan ikan pari manta, 
maka di Pulau Rumberpon kamu bisa 
berenang dan berinteraksi dengan ikan 
dugong atau yang biasa dikenal dengan 
nama ikan duyung!

Destinasi

Raja Ampat, Papua

Raja Ampat, Papua



Taman Nasional Lorentz

Papua punya sebuah Taman 
Nasional yang terbesar dan 
memiliki kekayaan hayati dan 
ekosistem paling besar di Asia 
Tenggara, namanya adalah Taman 
Nasional Lorentz (TN Lorentz). 
Taman Nasional yang mencakup 
pegunungan Jayawijaya ini, saking 
besarnya masih belum terpetakan 
dengan detail sampai sekarang! 
Kamu bisa berkemah dan 
menikmati kekayaan alam Papua di 
sini dengan pemandangan 
pegunungan Jayawijaya, serta 
melihat bagaimana flora dan fauna 
asli Papua di habitat asalnya.

Bagi pengamat dan pecinta burung, 
taman nasional ini adalah salah 
satu tempat yang wajib banget ada 
di daftar kunjungan! Karena hampir 
70%  spesies burung di Papua ada 
di tempat ini, seperti kasuari dan 
beberapa jenis cendrawasih 
endemik yang tidak ditemukan di 
tempat lain!

Taman Nasional Lorentzhttp://tamannasionallorentz.menlhk.go.id

Danau Habema

Danau Habema adalah danau 
tertinggi di Indonesia, karena 
terletak pada ketinggian 3.225 
mdpl dan berada di kaki Gunung 
Trikora, jangan heran kalau udara 
di sini sangat dingin. Selain 
tempatnya yang tinggi, danau ini 
juga punya sebutan unik, yaitu 
"Danau di Atas Awan". Julukan ini 
melekat karena pada siang hari, 
biasanya pemandangan danau ini 
akan tertutup oleh kabut, sedikit 
tips untuk kamu yang mau 
berkunjung, disarankan untuk 
datang pada pagi hari, karena 
pemandangannya masih terlihat 
jelas.

Karena masih terletak di area TN 
Lorentz maka kamu bisa menikmati 
pemandangan danau ini disertai 
puncak bersalju pegunungan 
Jayawijaya, selain itu di sini juga 
masih sering terlihat beberapa 
hewan endemik Papua, seperti 
cendrawasih atau tumbuhan 
anggrek hitam yang terkadang 
masih bisa ditemukan di sekitaran 
danau ini



Lembah Baliem, Wamena, Papua

Lembah Baliem

Danau Habema adalah danau tertinggi di 
Indonesia, karena terletak pada ketinggian 
3.225 mdpl dan berada di kaki Gunung 
Trikora, jangan heran kalau udara di sini 
sangat dingin. Selain tempatnya yang tinggi, 
danau ini juga punya sebutan unik, yaitu 
"Danau di Atas Awan". Julukan ini melekat 
karena pada siang hari, biasanya 
pemandangan danau ini akan tertutup oleh 
kabut, sedikit tips untuk kamu yang mau 
berkunjung, disarankan untuk datang pada 
pagi hari, karena pemandangannya masih 
terlihat jelas.

Karena masih terletak di area 
TN Lorentz maka kamu bisa 
menikmati pemandangan 
danau ini disertai puncak 
bersalju pegunungan 
Jayawijaya, selain itu di sini juga 
masih sering terlihat beberapa 
hewan endemik Papua, seperti 
cendrawasih atau tumbuhan 
anggrek hitam yang terkadang 
masih bisa ditemukan di 
sekitaran danau ini

Puncak Jaya Wijaya

Selain menyimpan beraneka ragam 
kekayaan hayati, di TN Lorentz juga terdapat 
salah satu puncak gunung tertinggi di dunia, 
namanya Puncak Jaya Wijaya. Puncak 
gunung yang masih termasuk dalam 
deretan pegunungan Jayawijaya ini menjadi 
1 dari 7 puncak gunung tertinggi di dunia 
yang dikenal dengan sebutan "The Seven 
Summit".

Di Puncak Jaya Wijaya, kamu akan 
menemukan satu-satunya tempat di 
Indonesia yang tertutup salju sepanjang 
tahun, kita mengenal area ini dengan 
sebutan salju abadi. Sayangnya nggak 
semua orang bisa muncak ke sini lo, 
diperlukan persiapan yang lama dan matang 
karena medan pendakiannya unik, lantaran 
tidak ada gunung dengan ketinggian dan 
medan sejenis lainnya di Indonesia. Selain 
itu kamu juga perlu mengajukan ijin khusus 
untuk mendaki puncak ini (yang mengurus 
dan keluarnya juga akan makan waktu).

Puncak Jayahttp://tamannasionallorentz.menlhk.go.id
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Kue Lontar

Hidangan kue ringan yang manis ini 
memang terlihat seperti pie susu khas Bali, 
tetapi ada sedikit perbedaan yang mencolok 
dari ukuran kue lontar dengan pie susu. Jika 
pie susu biasanya berukuran kecil, maka kue 
lontar memiliki ukuran yang sedikit lebih 
besar. Kue lontar ini sebenarnya hadir 
karena dibawa oleh penjajah Belanda, tetapi 
kue ini tidak ada hubungannya dengan buah 
lontar lho!

Dalam bahasa Belanda kue ini disebut 
dengan "rontart", karena sulit diucapkan, 
maka masyarakat menyebutnya dengan 
lontar. Kue manis ini bisa kamu nikmati 
sebagai camilan saat bersantai, selain itu 
kue ini juga bisa dihiasi dengan topping 
berbagai buah-buahan, tidak seperti pie Bali 
yang cenderung polos.

Sagu Lempeng

Nah ini salah satu makanan asli Papua 
dengan bahan dasar sagu! Sagu lempeng 
yang biasanya berbentuk persegi atau balok 
ini, adalah makanan yang berasal dari 
tepung sagu yang dipanggang dan berwarna 
merah kecoklatan atau putih. Meskipun 
memiliki tekstur yang kasar dan agak keras, 
tetapi rasa sagu panggang yang gurih ini 
enak dan lumayan manis kok.

Kamu bisa menjadikan sagu lempeng ini 
sebuah oleh-oleh yang bisa kamu bawa 
pulang, karena makanan ini bisa bertahan 
cukup tahan lama. Biasanya sagu lempeng 
disajikan sebagai sebuah camilan untuk 
menikmati minum teh atau kopi sambil 
bersantai.

Aunuve Habre

Aunuve Habre ini adalah makanan olahan 
ikan yang memiliki rasa unik dan lezat. 
Tetapi anehnya cara pembuatan hidangan 
ini bisa dibilang super mudah. Bahan dasar 
aunuve habre yang berupa ikan cakalang 
akan dibungkus dengan daun talas yang 
sudah direbus sampai layu dengan 
rempah-rempah, setelah itu ikan akan 
dibungkus dengan daun tersebut kemudian 
dikukus.

Daging ikan ini akan terasa gurih dan legit 
karena rempah-rempah yang diserap pada 
saat proses mengukus, selain itu daging ikan 
ini juga lembut dan tidak keras karena 
pengolahannya dengan cara dikukus. 
Makanan ini sepertinya enak untuk 
disandingkan sebagai lauk papeda!

Kuliner
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Papeda

Nah kalau yang satu ini udah nggak asing 
lagi di telingamu sepertinya, ini adalah 
papeda! Papeda ini adalah makanan khas 
yang juga berasal dari olahan sagu, 
meskipun banyak yang bilang hidangan ini 
adalah bubur, tetapi sebenarnya tekstur 
hidangan ini lebih mirip lem.

Tapi jangan salah, hidangan ini enak banget 
jika disandingkan dengan ikan kembung 
atau peda bakar, biasanya makanan ini juga 
dihadirkan dengan kuah kuning yang segar. 
Hal lain yang membuat makanan ini unik 
adalah penyajiannya yang digulung-gulung 
menggunakan alat bernama gata-gata! 
Cobain deh sekali-kali untuk makan 
hidangan ini!

Gimana menurut kalian 
kamu? Udah percaya kan 
kalau tanah Papua adalah 
tanah surga? Ya semoga 
saja kita semua diberikan 
rezeki agar suatu saat bisa 
main ke salah satu tempat 

di atas. Amin~



Bromo Tengger Semeru National Park, Malang

Kalau main ke Malang, enaknya cari 
destinasi alam mana aja ya? Jawabannya ada 
banyak! Daerah yang menjadi salah satu 
spot liburan kesukaan di Jawa Timur ini 
sebenarnya memiliki banyak objek wisata 
yang bisa kamu kunjungi. Mulai dari 

museum, wisata kuliner, hingga city tour.

Tapi kalau kamu lagi bosen sama suasana 
kota dan mau menyatu mencari destinasi 
yang beda, Malang juga punya banyak 
pilihan. Apalagi buat kamu yang sudah 
pernah ke TN BTS  (Bromo Tengger Semeru) 
dan ingin suasana baru, atau kamu suka 
destinasi yang agak-agak anti mainstream? 

Malang punya deh pokoknya! 

MALANG
RAYA



Wringinanom

Kalau yang pertama kita ke gunung, 
sekarang mari turun ke sungai! Buat kamu 
yang ingin main air tapi santai, kamu bisa 
melakukan kegiatan tubing di Wringinanom. 
Menyusuri sungai pakai ban dan bersantai 
dengan jeram-jeram kecil bisa dijadikan 
salah satu kegiatan refreshing yang 
menyenangkan.

Melakukan tubing terasa lebih santai 
daripada melakukan rafting. Karena sungai 
yang biasa digunakan untuk tubing arusnya 
lebih tenang, maka kamu bisa fokus untuk 
menikmati pemandangan sekitar tanpa 
perlu berkonsentrasi untuk 
mendayung/bertahan di atas perahu.

Pantai Mbehi dan Teluk Bidadari

Mungkin kita bisa mengatakan bahwa Pantai 
Mbehi dan Teluk Bidadari adalah spot yang 
menjadi hidden gem di Malang. Kenapa 
hidden gem? Karena butuh perjuangan lebih 
untuk mencapai kedua lokasi ini, berhubung 
lokasi ini tidak dapat dicapai dengan 
kendaraan, alias harus jalan kaki!

Selain pantainya yang indah dan biru karena 
berada langsung di Selatan Pulau Jawa, 
Pantai Mbehi punya sebuah fenomena alam 
menarik, yaitu lubang di karang. Konon 
katanya, jika air sedang pasang dan ombak 
menerjang lubang ini, maka lubang ini akan 
menyemburkan air dan terdengar seperti 
naga yang sedang menyemburkan api!

Selain itu ada juga lokasi yang bernama 
Teluk Bidadari yang terletak nggak terlalu 
jauh dengan Pantai Mbehi. Di sini kamu bisa 
melihat air laut dengan gradasi warna yang 
bagus. Mulai dari biru muda, biru kehijauan, 
sampai biru tua! Oh ya, air Teluk Bidadari 
juga jernih banget, sehingga perjuangan 
kamu jalan kaki ke sini pasti nggak bakal 
rugi!

Petungsewu Wildlife Education Center

Nah kalau yang ini mungkin agak spesifik ya. 
Petungsewu Wildlife Education Center 
(P-WEC) adalah sebuah pusat pendidikan 
informal tentang konservasi alam. Jika kamu 
ingin menikmati alam dan belajar tentang 
cara pelestarian dan pengenalan ekosistem, 
mungkin kamu bisa mendatangi tempat ini

Enggak cuma sekedar belajar tentang 
pelestarian dan pengenalan ekosistem. Di 
sini P-WEC juga menyediakan paket untuk 
melakukan eksplorasi hutan, sungai, pohon, 
bird watching dan pengamatan serangga.

Sungai Bango

Buat yang ingin menikmati wisata sungai 
dengan adrenalin yang lebih tinggi, kamu 
bisa melakukan rafting di Sungai Bango. 
Kegiatan yang lebih menantang dari tubing 
ini bisa dilakukan sebagai sarana memacu 
adrenalin sambil liburan.

Tapi tenang, karena ini adalah rafting wisata, 
maka kamu tidak akan menemukan jeram 
yang terlalu curam dan deras. Selain itu 
kamu juga akan ditemani oleh instruktur 
yang pastinya sudah berpengalaman. 
Jangan lupa nyeburin teman kamu ya nanti 
di perahu!

Destinasi



Gunung Panderman

Selain TN BTS, ternyata Malang punya spot 
mendaki yang nggak jauh dari salah satu 
pusat keramaiannya dan pemandangannya 
nggak kalah keren! Nama tempatnya adalah 
Gunung Panderman, gunung dengan 
ketinggian 2.000 mdpl ini lokasinya dekat 
dengan Kota Batu!

Selain pemandangannya keren, gunung ini 
juga enggak terlalu sulit trek-nya, sehingga 
cocok didaki oleh kamu yang masih pemula. 
Perjalanan muncaknya juga enggak terlalu 
lama, bisa ditempuh dalam waktu 2 s.d. 3 
jam aja lho!

Gunung Panderman

Kusuma Agrowisata!

Mau merasakan memetik buah apel yang 
menjadi ikon Malang secara langsung dari 
pohonnya? Nah kalau kamu penasaran 
dengan kegiatan itu, kamu bisa langsung 
nyamperin lokasi yang satu ini! Kusuma 
Agrowisata yang terletak di Kota Batu ini 
menyediakan agrowisata memetik apel di 
kebun langsung dari pohonnya. Tapi nggak 
cuma itu aja, karena ini adalah perkebunan 
yang luas, kalau SoHip nggak suka metik 
apel, ada pilihan lain kok, seperti strawberry, 
jeruk, jambu, atau buah naga.

Untuk kalian yang ingin staycation, di 
Kusuma Agrowisata juga tersedia resort dan 
hotel yang tentunya kece dan nyaman untuk 
menginap. Selain itu kalau kalian mau 
basah-basahan, di sini juga terdapat sebuah 
waterpark untuk bermain air juga!

Semua kegiatan ini bakal kamu lakukan 
sebagai sebuah praktik langsung dari cara 
pelestarian dan pengenalan ekosistem. 
Untuk datang ke sini, ada baiknya kamu 
datang dalam grup besar, karena tempat ini 
juga menyediakan kegiatan luar ruangan 
lain yang bisa dilakukan secara 
bersama-sama, seperti outbond atau 
paintball misalnya.



Nasi Goreng Resek / Sego Resek Kasin

Jika kamu mengartikan nama kuliner ini, 
mungkin kamu bakal mengerutkan dahi, 
"resek" dalam bahasa Indonesia berarti 
sampah. Eits, tapi jangan salah, sebenarnya 
itu hanyalah sebuah penyebutan karena 
dahulunya memang kuliner ini berjualan 
dekat tempat pembuangan sampah. Tapi 
tenang saja, rasanya dijamin lebih digdaya 
daripada namanya.

Secara umum kuliner ini adalah sebuah nasi 
goreng, nasi goreng khas Jawa yang dimasak 
bersama dengan mie dan tauge, mawut 
pake tauge mungkin ya? Meskipun terlihat 
putih tapi sebenarnya nasi goreng ini tetap 
menggunakan kecap. Rasa nasi ini gurih 
dengan aroma bawang dan sedikit kecap. 
Tapi yang asik di sini, kamu bisa memilih 
topping untuk nasi goreng kamu, kamu bisa 
memilih suwiran ayam goreng, telur rebus 
yang digoreng, ati-ampela, hingga kepala 
ayam!

Putu Lanang

Kalau kamu ingin merasakan jajanan pasar 
yang enak dengan pilihan yang banyak, 
kamu bisa menyambangi kuliner yang satu 
ini. Warung yang menspesialisasikan diri 
dengan putu-nya ini sudah berdiri sejak 
tahun 1935. Selain putu warung ini juga 
menyediakan jajanan lain seperti cenil, lupis, 
dan klepon.

Saking terkenalnya putu ini nggak buka 
lama-lama lho SoHip, biasanya putu ini 
hanya akan buka selama 3 sampai 4 jam 
saja, putu ini buka mulai pukul 5 sore ya! 
Putu ini pastinya sangat juara untuk 
dimakan sebagai "side dish" teman ngobrol 
sembari ngopi atau minum teh.

Pos Ketan Legenda

Sekarang kita geser sedikit ke Kota Batu. Di 
sini ada sebuah kedai ketan yang legendaris, 
minimal kamu pernah mendengar 
namanya. Pos Ketan Legenda adalah salah 
satu kuliner wajib yang biasanya dikunjungi 
jika kamu jalan-jalan ke Kota Batu. Kedai 
yang telah lama berdiri ini selalu ramai 
pengunjung. Kamu bisa mendapatkan 
berbagai macam ketan dengan aneka 
topping seperti durian, meses, keju, nangka, 
pisang, susu, hingga gula merah!

Ah, rasanya? Jangan ditanya, ketannya 
lembut dan legit banget. Apalagi kejunya! 
Ugh! Nggak pelit porsinya! Salah satu 
rekomendasi ketan di sini biasanya adalah 
ketan durian keju vla, atau ketan pisang keju 
vla, rasa ketan yang legit plus manisnya 
duren atau pisang dan vla pastinya akan 
membuat mulut kamu nyaman dan bahagia 
abis makan kuliner ini!

Kuliner

Pos Ketan Legenda



@toko_oen_malang

Toko Oen

Mungkin pengecualian buat kuliner satu ini, 
jika 3 referensi di atas adalah jajanan 
tradisional maka untuk yang satu ini kita 
akan merekomendasikan sebuah tempat 
makan dessert yang menyuguhkan vibes 
zaman Belanda. Jika Jakarta punya Ragusa 
dan Surabaya punya Zhang Randy, maka ini 
adalah toko es krim kuno versi Malang, Toko 
Oen.

Di sini kamu bisa bersantai sembari 
menyantap es krim yang resepnya otentik 
dari tahun 1930 dan tidak berubah sampai 
sekarang. Dengan gaya restoran yang 

Mie Soden

Kuliner yang letaknya dekat dengan Taman 
Selecta ini kelihatannya biasa saja. hanya 
sebuah warung bambu yang selalu padat 
pengunjung. Tapi jangan salah, di warung 
bambu tersebut bersemayamlah mie soden 
dan Pak Syamsudin si empunya! Jangan 
main-main, untuk menikmati mie soden ini, 
kadang-kadang pelanggan harus rela 
mengantre hingga berjam-jam lho!

Meskipun berbahan dasar mie instan 
kemasan, mie soden ini dimasaknya tidak 
seperti mie instan kebanyakan. Pak 
Syamsudin mencampurkan beberapa 
bumbu tambahan agar ada rasa khas 
muncul dari mie ini. Tekstur mie ini agak 
sedikit “nyemek-nyemek” kalo kata orang 
Jawa, alias agak basah dan overcook. Tapi 
tenang, mie ini emang beneran enak, apalagi 
disantap sambil ditemani teh susu dan 
udara dingin Kota Batu!

Buat kamu yang bosan wisata di 
situ-situ aja, kamu bisa menjadikan 
tempat-tempat di atas sebagai 
alternatifnya! Selamat menikmata 

Malang Raya~

dipertahankan, kamu akan bisa merasakan 
bagaimana nongkrong pada zaman Belanda 
di Indonesia, pastinya tempat ini lebih enak 
jika kamu kunjungi bersama pasangan atau 
teman, sembari ngobrol santai dengan 
nuansa klasik.



Taman Gandrung Terakota, Dusun Krajan, Tamansari, Banyuwangi

WANGI
BANYU

Keindahan alam Indonesia tak perlu 
diragukan lagi. Hampir di setiap kota 
memiliki destinasi wisata yang 
menakjubkan. Seperti Banyuwangi - sebuah 
kota yang terletak di provinsi Jawa Timur ini 
punya tempat-tempat seru dan 
mengasyikkan untukmu yang rindu 
dikelilingi keindahan alam.

Mulai dari kawasan pegunungan seperti 
Gunung Ijen yang terkenal dengan blue 
fire-nya, bermain di pantai, atau menikmati 
pemandangan layaknya di Afrika. Semua itu 
bisa kamu dapatkan di ujung Pulau Jawa.



Kawah Ijen

Masih berkaitan sama laut dan diving. 
Selanjutnya ada Raja Ampat! Sepertinya 
tempat ini sudah nggak perlu pengenalan 
lebih jauh lagi ya? Konon katanya, keindahan 
pemandangan dan laut tempat ini setara 
dengan Kepulauan Maladewa dan 
Kepulauan Mikronesia!

Kamu nggak hanya bisa ber-snorkeling dan 
diving saja di tempat yang menampung 75% 
spesies laut dunia ini. Jika sedang musim, 
kamu bisa melihat rombongan ikan pari 
manta berkembang biak dan mengamatinya 
dari dekat. Enggak cuma itu aja, kamu bisa 
melakukan island hopping untuk melihat 
keindahan lokal atau mengunjungi 
Kepulauan Wayag dan menaiki bukit di sana 
untuk melihat Raja Ampat dari tempat yang 
lebih tinggi

Destinasi

Ijen, Banyuwangi



Taman Nasional Alas Purwo

Taman Nasional Alas Purwo

Selain TN Baluran, Banyuwangi juga punya 
satu Taman Nasional lain yang nggak kalah 
tersohor, namanya Taman Nasional Alas 
Purwo (TN Alas Purwo) atau biasa dikenal 
dengan nama Alas Purwo. Konon kabarnya 
Alas Purwo adalah hutan  tertua di Pulau Jawa, 
jadi jangan heran kalau tempat ini suka 
dikaitkan dengan cerita mistis, tempat 
pesugihan, dan kerajaan jin.

Tapi sebenarnya Alas Purwo memiliki banyak 
objek wisata alam yang indah. Untuk kamu 
yang suka tantangan, turun mengeksplorasi 
gua yang ada di Alas Purwo, seperti gua Istana. 
Atau kamu bisa mengunjungi situs bersejarah 
seperti Pura Giri Selaka. Enggak cuma itu aja, 
Alas Purwo ini juga diakui sebagai situs 
geopark penting oleh UNESCO!

Taman Nasional Baluran

Taman Nasional Baluran (TN 
Baluran) ini terkenal banget 
dengan bioma dan 
pemandangannya yang mirip 
banget sama savannah di Afrika 
sana. Kamu akan disuguhi 
pemandangan savanah yang 
sebenarnya paling pas 
diabadikan saat matahari terbit 
atau terbenam. Padang rumput 
coklat dengan pohon-pohon 
yang jarang, ditambah dengan 
latar gunung baluran, pastinya 
cocok banget buat dipajang 
sebagai feeds di Instagram-mu!

Tapi sebenarnya baluran enggak 
cuma sekedar savannah aja. Di 
sini kamu bisa menemukan hal 
lain seperti hutan bakau atau 
hutan rimbun dataran rendah. 
Selain pemandangannya kamu 
juga bisa menyaksikan 
hewan-hewan di habitat aslinya. 
Kamu akan melihat burung 
merak, kerbau liar, lutung, hingga 
macan tutul Jawa jika beruntung!

Taman Nasional Baluran



Waduk Bajulmati

Waduk yang lokasinya nggak jauh dari TN 
Baluran ini punya pemandangan yang nggak 
bisa. Kalau kamu perhatikan secara sekilas, 
waduk dan pulau-pulau kecil di sini akan 
mengingatkanmu sama salah satu tempat 
wisata paling terkenal di Indonesia, yaitu 
Raja Ampat di Papua. Yup, Jawa Timur punya 
replika Raja Ampat-nya sendiri!

Selain berfoto dengan latar replika Raja 
Ampat, kamu juga bisa melakukan banyak 
hal lain di waduk ini. Mungkin kamu 
penasaran dengan budidaya ikan? Kamu 
bisa mengunjungi keramba yang ada di sini, 
naik perahu mengelilingi waduk, berpiknik 
bersama teman dan keluarga, atau sekedar 
memancing! Jika berkunjung ke tempat ini, 
lebih baik datang pada waktu pagi atau sore 
hari ya, karena jika kamu ke sini siang hari, 
panasnya lumayan nyelekit!

Pantai Plengkung / G-Land

Masih di sekitaran TN Alas Purwo, terdapat 
sebuah pantai yang memiliki ombak besar 
dan diakui oleh dunia sebagai salah satu 
tempat surfing terbaik. Pantai tersebut 
adalah Pantai Plengkung atau dikenal juga 
dengan nama G-Land. Karena langsung 
berhadapan dengan Samudera Hindia, 
nggak heran kalau ombak di pantai ini besar 
dan menantang untuk ditaklukan oleh para 
peselancar dunia.

Kamu nggak perlu jauh-jauh ke Bali untuk 
menikmati salah satu tempat surfing terbaik 
ini, cukup ke Banyuwangi! Karena ombaknya 
yang bagus, nggak heran pada bulan Juni 
tahun 2020 kemarin, tempat ini masuk 
menjadi salah satu venue Liga Surfing Dunia 
(World Surf League/WSL

Agrowisata Kalibendo

Buat para pecinta kopi, tentu saja hal ini 
sebuah “surga” yang menyenangkan untuk 
didatangi. Agrowisata Kalibendo ini 
menawarkan wisata perkebunan yang unik. 
Kamu nggak hanya disuguhkan dengan 
perkebunan kopi, tetapi juga bisa 
berjalan-jalan di kebun karet dan cengkeh 
yang instagramable.

Selain bisa mencicipi kopi robusta dengan 
kualitas terbaik di Indonesia, di sini kamu 
juga akan diajarkan bagaimana caranya 
budidaya serta mengolah kopi hingga siap 
seduh! Bukan cuma itu aja, setelah 
menyeruput kopi, kamu juga bisa bermain di 
sungai berair jernih yang menyegarkan!

Waduk Bajulmati Pantai Plengkung / G-Land

Air Terjun Kalibendo



De Djawatan

Pernah membayangkan bagaimana rasanya 
datang ke hutan yang ada di film Alice in 
Wonderland atau Lord of The Rings? Kamu 
bisa merasakan sensasi itu di Banyuwangi 
dengan mendatangi De Djawatan. Tempat 
yang pada awalnya digunakan sebagai 
tempat budidaya dan penimbunan kayu ini 
sudah ada sejak tahun 1950-an, sebelum 
akhirnya dialihgunakan menjadi hutan 
wisata.

Di sini kamu bisa menikmati dan piknik di 
bawah pohon rindang besar yang berusia 
ratusan tahun. Kamu bisa membayangkan 
apa saja yang sudah terjadi dan dilewati 
pohon-pohon ini. Selain itu tempat ini juga 
menyediakan beberapa spot foto yang kece 
punya, seperti di pos pengamatan bambu, 
rumah pohon, atau payung berwarna-warni.

De Djawatan, Banyuwangi



Pecel Pitik

Pecel yang menggunakan bahan dasar ayam 
kampung suwir, dengan parutan kelapa 
yang dibumbui kemiri, cabe rawit, terasi, 
dan jeruk ini memiliki rasa pedas-pedas 
segar yang unik. Hidangan ini pada awalnya 
hanya dimasak untuk acara-acara tertentu 
seperti selamatan dan perayaan adat, tetapi 
karena mengikuti perkembangan zaman, 
maka makanan ini bisa kamu temui dengan 
mudah sekarang.

Keunikan lain dari makanan ini adalah cara 
memproses ayam kampung yang 
digunakan, ayam yang digunakan dalam 
pecel pitik menggunakan ayam panggang, 
sehingga ayam kampung yang digunakan 
mempunyai aroma khusus yang menambah 
nikmat hidangan ini.

Sego Tempong

Nih buat kamu yang doyan pedas, kamu bisa 
nyobain sego tempong! Hidangan nasi 
dengan lauk sayur-mayur, tempe, tahu, dan 
ikan gabus goreng ini biasa disajikan dengan 
sambal kacang atau sambal terasi. Yang 
menjadi primadona di sini bukan lauknya, 
melainkan sambalnya! Sambal yang dibuat 
dari bahan-bahan segar seperti cabe rawit 
merah, tomat ranti, dan air jeruk ini saking 
pedasnya bisa bikin kamu berasa ditampar 
setelah makan sambel ini!

Sebenarnya nasi ini bisa disajikan dengan 
berbagai macam lauk, enggak cuma ikan 
gabus dan sayur-mayur, kamu bisa dapet 
sego tempong dengan ayam, bahkan 
daging! Buat yang suka tantangan atau yang 
suka pedas, jangan bilang kamu jagoan 
kalau belum makan hidangan ini!

Rujak Soto

Meskipun namanya rujak, tapi hidangan ini 
enggak menggunakan rujak buah ya, rujak 
yang dimaksud di sini adalah rujak sayur, 
mirip-mirip lah sama lotek atau gado-gado 
lah kalau kamu tahu. Nah hidangan ini 
emang unik banget, rujak sayur yang sudah 
jadi disiram terlebih dahulu dengan kuah 
beserta isi soto daging atau jeroan sebelum 
siap kamu nikmati dengan lontong atau 
nasi.

Rasa soto yang seger akan menjadi lebih 
nikmat ketika bertemu dengan bumbu rujak 
sayur yang gurih pedas, asam, dan manis! 
Makanan "fusion" ini gampang banget kamu 
temukan di warung-warung makan 
sekitaran Banyuwangi, selain rasanya enak, 

Kuliner



Pecel Rawon

Pecel yang menggunakan bahan dasar ayam 
kampung suwir, dengan parutan kelapa 
yang dibumbui kemiri, cabe rawit, terasi, 
dan jeruk ini memiliki rasa pedas-pedas 
segar yang unik. Hidangan ini pada awalnya 
hanya dimasak untuk acara-acara tertentu 
seperti selamatan dan perayaan adat, tetapi 
karena mengikuti perkembangan zaman, 
maka makanan ini bisa kamu temui dengan 
mudah sekarang.

Keunikan lain dari makanan ini adalah cara 
memproses ayam kampung yang 
digunakan, ayam yang digunakan dalam 
pecel pitik menggunakan ayam panggang, 
sehingga ayam kampung yang digunakan 
mempunyai aroma khusus yang menambah 
nikmat hidangan ini.

Ayam Pedas khas Banyuwangi

Nah ini buat yang mau makan pedas tapi 
ada kuahnya! Kamu bisa mencicipi ayam 
pedas khas Banyuwangi! Sejalan dengan 
pecel pitik, ayam pedas Banyuwangi 
biasanya juga dibuat menggunakan ayam 
kampung, jadi rasanya pasti lebih nendang 
dan gurih jika dibandingkan dengan opor 
atau makanan sejenis yang dibuat dengan 
ayam negeri!

Sajian mirip opor ini enak dan gurih, tapi 
yang membedakannya dengan opor adalah 
tentu saja pedasnya. Kalau opor ayam biasa 
warna kuahnya kuning, maka ayam pedas 
punya kuah oranye cenderung merah. 
Belum lagi di kuah tersebut biasanya ada 
potongan cabai yang juga ikut dimasak 
bersama ayam dan kuahnya ini. Bisa 
dipastikan selain membuat kamu melek 
karena sedap, rasanya juga akan 
menggoyang lidah kamu!

Pindang Koyong!

Rasanya agak kurang kalau ngomongin 
Banyuwangi, tapi nggak ngomongin ikan 
agak kurang gitu ya? Sebagai daerah yang 
memiliki banyak pantai yang indah, 
Banyuwangi juga memiliki hidangan olahan 
ikan yang rasanya juga juara, namanya 
pindang koyong. Ikan pindang dengan kuah 
yang seger ini bakalan membuat kamu segar 
karena rasanya yang asem-asem gurih!

Mungkin sekilas terlihat seperti soto ikan 
tetapi jika soto lebih berat kepada rasa 
rempah, maka pindang koyong lebih 
berfokus kepada rasa asam. Karena salah 
dua bahannya adalah belimbing wuluh dan 
jeruk, maka jangan heran kalau kuah yang 
dihasilkan akan terasa gurih ikan dan segar. 
Mari kita bayangkan, memakan pindang 
koyong di siang hari dengan nasi panas dan 
es kelapa, pasti enak tiada tara!

Sebagai salah satu destinasi liburan favorit, 
Banyuwangi memang layak untuk 
dikunjungi 2021 nanti. Cus pilih tanggal cuti 
dan berangkat ke Banyuwangi~

harga makanan ini juga nggak bikin kantong 
jebol kok!

Keunikan lain dari makanan ini adalah cara 
memproses ayam kampung yang 
digunakan, ayam yang digunakan dalam 
pecel pitik menggunakan ayam panggang, 
sehingga ayam kampung yang digunakan 
mempunyai aroma khusus yang menambah 
nikmat hidangan ini.



Rasa-rasanya bahkan nggak salah kalau 
menyebut Yogyakarta sebagai salah satu 
destinasi wisata penting di Indonesia. Mulai 
dari wisata budaya, alam, hingga kuliner 
lengkap ada di sana. Siapa sih yang nggak 
tahu Keraton Yogyakarta, gudeg, atau 
Parangtritis? 

Eits, tapi Yogyakarta isinya nggak cuma 
itu-itu aja, ya. Nih coba kamu baca dulu 
chapter ini buat tahu destinasi lain yang ada 
di Yogyakarta

YOGYA
KARTA



Bukit Suroloyo

Puncak Suroloyo

Nah! Buat yang ingin melihat indahnya kota 
Yogyakarta dari ketinggian di pagi hari, 
kamu bisa mendatangi tempat ini, namanya 
Puncak Suroloyo. Selain melihat sunrise dan 
kota Yogyakarta dari ketinggian, di tempat 
ini kamu juga bisa melihat Candi Borobudur. 
Melihat kota Yogyakarta dan candi 
Borobudur yang muncul dari balik kabut 
saat matahari terbit adalah pemandangan 
menakjubkan yang nggak boleh kamu 
lewatkan!

Waktu terbaik untuk melakukan 
pengamatan ini adalah saat subuh atau 
sebelum matahari terbit, ketika musim 
kemarau. Untuk menikmati pemandangan 
itu kamu bisa menyambangi 3 pos 
pengamatan yang ada di sini, yaitu pos 
Suroloyo, Sariloyo, dan Kaendran. Meskipun 
kamu harus menaiki anak tangga yang 
lumayan banyak untuk menikmati 
pemandangan ini, tapi yakinlah, perjuangan 
kamu nggak akan sia-sia dengan 
pemandangan yang akan kamu nikmati.

Destinasi



Pemandian Tirta Budi atau Blue Lagoon

Nah berikutnya ada Blue Lagoon, sebuah 
kolam yang terletak di tengah hutan dan 
dikelilingi tebing berbatu. Sebenarnya 
penamaan Blue Lagoon sendiri merujuk 
kepada air di sini yang biru dan jernih 
banget. Namun nama asli tempat wisata ini 
adalah Pemandian Tirta Budi.

Karena sumber airnya berasal dari mata air 
pegunungan, maka nyemplung dan 
berenang di sini pastinya segar banget. 
Selain itu tempatnya yang terletak di tengah 
hutan memberikan kesan rimbun, asri, dan 
tenang. Meski kelihatan seperti di 
antah-berantah, sebenarnya tempat ini 
enggak jauh lho dari kota Yogyakarta, kamu 
cuma perlu melakukan perjalanan sekitar 40 
menit untuk sampai ke sini.

Telaga Biru Semin

Masih berhubungan sama air dan kolam, 
sekarang kita melipir ke Telaga Biru Semin. 
Telaga atau danau ini terletak di atas 
Perbukitan Candirejo. Telaga ini enggak 
terjadi secara alami, telaga ini awalnya 
adalah area pertambangan kapur. 
Lubang-lubang galian tambang ini kemudian 
terisi oleh air dan lama-kelamaan menjadi 
Telaga Biru Semin.

Untuk tempat bekas tambang, tempat ini 
bisa dibilang hijau dan asri. Pemandangan 
batu kapur, tumbuhan hijau, dan air telaga 
yang biru muda menjadi sebuah perpaduan 
yang segar dan indah untuk dipandang. 

Nggak cuma itu aja, di sekitar tempat ini 
kamu juga bisa menemukan aktivitas 
pertambangan kapur yang masih 
beroperasi!

Taman Sari, Yogyakarta

Candi Prambanan, Yogyakarta



Pantai Sinden & Pulau Kalong

Enggak, ini bukan sebuah pantai berpasir 
putih seperti yang biasa kamu lihat di 
film-film. Pantai Sinden adalah sebuah 
pantai karang dan memiliki sebuah pulau 
kecil di dekatnya bernama Pulau Kalong. 
Lalu apa yang menarik? Pernah merasakan 
menyebrangi laut berwarna biru muda, 
dengan ombak yang besar, melalui 
jembatan gantung?

Atraksi utama wisata alam ini adalah 
menyebrangi jembatan gantung yang 
menghubungkan Pantai Sinden dan Pulau 
Kalong. Adrenalin kamu bakal diajak naik ke 
tingkat tertinggi karena di bawah jembatan 
gantung ini adalah laut dengan ombak yang 
lumayan kencang! Selain itu di Pulau Kalong 
kamu bisa menikmati pemandangan laut 
lepas yang indah. Oh iya, tempat ini juga 
kece kok buat bikin foto instagram yang 
keren, karena menyajikan pemandangan 
pulau karang dan laut lepas.

Goa Langse

Nah untuk destinasi yang satu ini agak unik 
dan berbeda dari yang lain, karena tempat 
ini biasanya digunakan sebagai tempat 
bersemedi! Gua yang terletak di tebing 
pinggir laut ini sebenarnya memiliki 
pemandangan yang indah, tetapi untuk 
mencapainya dibutuhkan nyali dan keahlian 
khusus karena jalur yang akan kamu lewati 
sangat berbahaya. Kamu akan bertemu 
tangga yang nyaris vertikal dan jalur 
menyusuri pinggir tebing yang sempit, 
basah, dan curam!

Selain pemandangan yang 
indah, di gua ini terdapat 
sebuah mata air yang biasa 
digunakan orang-orang 
untuk mensucikan diri 
sebelum bersemedi. 
Suasana gua ini sangat 
hening dan tenang, kamu 
hanya akan mendengar 
suara angin dan deburan 
ombak yang menerpa tebing 
karang.

Air terjun Jogan, Yogyakarta

Pantai Ngungap, Yogayakarta



Kedung Pedut

Nah kembali lagi ke perairan, kali ini ada air 
terjun bertingkat yang keren! Namanya 
Kedung Pedut. Karena berasal dari aliran 
mata air, maka air di Kedung Pedut ini 
derasnya selalu sama, baik di musim 
kemarau maupun musim hujan. Ada 6 
tingkat air terjun di sini dan setiap kolam air 
terjun memiliki kedalaman yang 
berbeda-beda.

Karena telah dikelola sebagai tempat wisata, 
kamu akan menemukan banyak hal menarik 
di sini. Misalnya di sebuah kolam kamu akan 
menemukan jembatan bambu yang disusun 
sedemikian rupa, tentunya tempat ini 
menjadi sebuah spot foto yang bagus, 
apalagi kalau kamu nggak mau 
basah-basahan. Selain itu kamu juga bisa 
bermain flying fox yang membelah air terjun 
ini lho! Penataan yang apik, lokasi yang 
masih rimbun di tengah 
hutan, dan air 
berwarna biru muda, 
menjadikan tempat ini 
sangat keren dan 
instagramable, apalagi 
kalau SoHip suka 
fotografi.

@gunungkidulsosmed



Mie Ayam Tumini

Meskipun rasanya cukup manis, Mie Ayam 
Tumini sering disebut-sebut sebagai mie 
ayam paling enak di Jogja. Kuah kentalnya 
jarang kamu bisa temukan di tempat lain. 
Jangan lupakan cekernya yang bikin mie 
ayam Tumini makin nikmat. Berlokasi di Jl 
Imogiri Timur utara Terminal Giwangan, 
kamu bisa menikmati mie ayam dengan 
harga mulai 10 ribu rupiah saja.

Tongseng dan sate Sor Talok 

Buat warga Bantul pasti sudah nggak asing 
lagi dengan tongseng dan sate 'Sor Talok' 
yang sangat maknyuss itu. Berlokasi di tepi 
sawah, tepatnya di Jalan Pramuka, Trirenggo 
Bantul, tongseng ini cepat banget habisnya. 
Butet Kertaradjasa pun sempat bilang ini 
tongseng paling nikmat di Indonesia.

Gudeg Mbah Lindu Sosrowijayan

Buat kamu yang males nyari kuliner 
mblusuk, Gudeg Mbah Lindu di 
Sosrowijayan patut kamu coba. Lokasinya di 
Jalan Sosrowijayan, pusat backpacker di 
Jogja, yang berada di ruas Jalan Malioboro. 
Gudeg legendaris ini adalah racikan dari 
Mbah Lindu yang kini berusia hampir 100 
tahun. Ia sudah berjualan sejak ia remaja 
lho!

Gudeg Permata Bu Pujo

Disebut Gudeg Permata ya karena letaknya 
berada di dekat Bioskop Permata, Jalan 
Gadjah Mada, Yogyakarta. Dulunya sih 
langganannya ya pengunjung bioskop 
tersebut. Meski kini telah tutup, namun 
pelanggan Gudeg Permata selalu datang ke 
sana. Gudegnya gurih dan tidak terlalu 
manis.

Gudeg Pawon

Buat pecinta gudeg, tentu nggak asing lagi 
dengan Gudeg Pawon yang buka cuma di 
waktu malam. Warung gudeg yang cuma 
buka jam 22.00 sampai 01.00 (3 jam doang) 
ini berlokasi di Jalan Janturan UH/IV No. 36, 
Warungboto, Umbulharjo. Nggak di pinggir 
jalan besar dan harus masuk-masuk jalan 
sempit. Ngantrinya pun berjubel di pawon 
alias dapur warung tersebut. Kalau kamu 
datang telat dikit ya pasti udah kehabisan. 
Hehehe.

Kuliner



Sate Klatak Pak Pong

Sate klathak adalah kuliner wajib yang 
biasanya jadi incaran warga ibukota yang 
sedang berlibur ke Jogja. Selain cita rasanya 
yang unik karena ditusuk dengan jeruji 
sepeda dan hanya dikasih garam saja, sate 
klathak kini lagi ngehits. Jadi wajar apabila 
banyak orang ke sana buat update 
Instagram juga. Hehehe. Sate Klathak Pak 
Pong yang berada di Wonokromo, Pleret, 
Bantul ini tak pernah sepi dari pengunjung.

Bakmi Mbah Mo

Bakmi Mbah Mo bukanlah warung makan 
yang mudah ditemukan karena berada di 
dalam kampung Code, Trirenggo, Bantul. 
Tak jauh dari tongseng Sor Talok. 
Keistimewaan Bakmi Mbah Mo ini terletak di 
cara masaknya yang masih pakai anglo 
sehingga lebih terasa nikmat. Apalagi telur 
bebek dan ayam kampung membuat bakmi 
jowo ini terasa spesial dibanding bakmi 
lainnya.

Sambel welut Pak Sabar

Menu utama atau andalan yang dijual di 
kedai Sambel Belut Pak Sabar adalah sambal 
dan oseng belut. Sambal belut adalah 
sambal yang dapat dinikmati bersama 
kuliner oseng belut. Rasanya pedas banget 
dan bikin panas dingin. Maka tak heran 
warung blusuk di Bantul ini sangat digemari 
pecinta kuliner pedas.



Soto Bathok Sambisari 

Liburan sekaligus mencicipi kuliner khas 
Jogja tentu jadi pilihan yang menarik ya. 
Kamu bisa mengunjungi Candi Sambisari di 
Kalasan setelah sarapan soto bathok Pak 
Katro, tak jauh dari candi. Soto ini tidak 
ditempatkan di mangkuk tapi di tempurung 
kelapa yang dalam bahasa Jawa disebut 
bathok. Lokasinya yang di tepi sawah juga 
bikin soto ini digemari oleh banyak orang.

Angkringan Kopi Joss Lik Man

Jogja itu tercipta dari rindu, pulang dan 
angkringan (Lik Man). Oleh karenanya nggak 
heran kalau banyak orang luar kota ke Jogja 
cuma cari angkringan baik sego kucing atau 
kopi jossnya yang mantap. Angkringan Lik 
Man di dekat stasiun Tugu ini pasti jadi 
tujuan kamu kalau liburan ke Jogja 'kan? 
Duduk lesehan sambil mengenang mantan, 
eh.

Warung Brongkos Handayani

Tidak banyak yang tahu kalau brongkos juga 
makanan khas Jogja. Warung brongkos yang 
terkenal di Jogja selama puluhan tahun 
adalah Warung Brongkos Handayani yang 
terletak di selatan Alun Alun Kidul ke arah 
Plengkung Gading.

Mi Des Pak Yono Pundong

Mie Des Pak Yono berada 100 meter di 
sebelah utara Pasar Pundong. Kuliner asli 
dari Pundong Bantul ini dibuat dari pati 
ketela dan disajikan dalam sajian mie rebus 
maupun mie goreng. Harganya pun murah 
banget, sekitar 8000 rupiah saja. Memang 
sih agak mblusuk, tapi yang mblusuk 
biasanya memang enak sih

Mi Des Pak Yono Pundong

Mie Des Pak Yono berada 100 meter di 
sebelah utara Pasar Pundong. Kuliner asli 
dari Pundong Bantul ini dibuat dari pati 
ketela dan disajikan dalam sajian mie rebus 
maupun mie goreng. Harganya pun murah 
banget, sekitar 8000 rupiah saja. Memang 
sih agak mblusuk, tapi yang mblusuk 
biasanya memang enak sih

Nasi Teri Pojok Gejayan

Buat pecinta kuliner malam hari, nasi teri 
pojok Gejayan tentu bisa jadi pilihan 
menarik yang harus kamu cicipi. Berada di 
Jalan Gejayan yang cukup ramai oleh 
mahasiswa membuat nasi teri ini jadi 
destinasi kuliner hits di malam hari. 
Sederhana tapi istimewa.

Ayam goreng Mbah Cemplung

Bisa dikatakan, ayam goreng Mbah 
Cemplung ini mblusuk banget ya. Lokasinya 
di Sembungan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. 
Keunggulan ayam goreng ini terletak pada 
bumbu rahasianya yang meresap dan 
sambalnya yang mantap. Mblusuk yuk ke 
Bantul!



Es buah PK 

Es yang berisi cincau, alpukat, nangka, 
kelapa muda, susu coklat dan sawo ini 
berada di tenda kaki lima di Jalan 
Cokrodiningratan No 44, nggak jauh dari 
Tugu Jogja. Es buah yang segar banget ini 
sudah ada sejak tahun 1973 lho, udah 
terkenal deh es buah yang satu ini!

Tengkleng Gajah 

Bagi penggemar kuliner, tentu Tengkleng 
Gajah adalah destinasi yang patut 
dikunjungi. Kelezatan tengkleng, tongseng 
maupun sate di warung makan ini sudah 
sangat melegenda. Tak heran, sajian 
tengkleng ukuran jumbo ini sangat digemari 
oleh para pecinta kuliner Jogja. Kuahnya 
yang manis dan gurih dengan aneka rempah 
bakal membuat lidahmu bergoyang.

Soto Tengkleng Pak Marno 

Terletak di Jl Affandi, Soto Tengkleng Pak 
Marno memang cukup legendaris. Menu 
yang ditawarkan nggak cuma soto biasa, 
melainkan soto dengan 'lauk' tengkleng dan 
ada pula bubur sapi. Sebenarnya menu ini 
nggak bisa disebut soto juga ya, karena 
isinya ya daging dan tengkleng dengan kuah 
manis dan gurih.

Yogyakarta tidak terbatas dan 
masih memiliki banyak lokasi 
wisata yang lain, daftar ini hanya 
sebagian saja lho! Ayo jelajahi 
Yogyakarta! Siapa tahu kamu 
menemukan hidden gem di 
perjalanan kamu mengeksplorasi 

Yogyakarta!
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