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Triphemat Derawan – opentrip 2014 

(Kuota 15 orang) 

Derawan adalah sebuah kepulauan di provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari beberapa pulau 
diantaranya  pulau derawan, pulau kakaban, pulau sangalaki  pulau maratua dan beberapa pulau 
kecil lainnya. Kekayaan ekosistem kepulauan derawan berada diurutan kedua di dunia setelah Raja 
Ampat, Papua.  itulah mengapa derawan juga di juluki sebagai the  2nd Raja Ampat. 

Perairan derawan adalah rumah para penyu raksasa, maka tak heran jika hanya dari dermaga saja 
kita bisa melihat penyu sebesar meja  hilir mudik mencari makan. sementara pulau kakaban memiliki 
coral garden berbentuk wall/dinding yang luar biasa indah, belum lagi danau kakaban yang berisi 
ubur-ubur yang tidak menyengat, di danau itu kita serasa berenang dalam kolam cendol karena 
banyaknya hewan bertubuh kenyal tersebut. Sedangkan di pulau Sangalaki kita bisa bertemu dengan 
manta raksasa yang memiliki lebar hingga 5 meter. dan di pulau maratua kita bisa bertemu dengan 
schooling ikan2 besar seperti baracuda bahkan hiu karpet atau wabegong sekalipun. 

Jadwal Keberangkatan : 
 8 - 10 Februari 2014 
 8 - 10 Maret 2014 

 5 - 7 April 2014 
 17 - 19 Mei 2014 

 

Fasilitas dan Biaya per- orang : 

Harga 3.500.000/orang 2.750.000/orang 1.750.000/orang 

Start 
from 

Jakarta Balikpapan Tarakan 

Fasilitas 

Cottage AC - Floating, twin 
sharing 1 kamar ber-2  

Cottage AC - Floating, twin 
sharing 1 kamar ber-2 

Cottage AC - Floating, twin 
sharing 1 kamar ber-2 

makan 7x makan 7x makan 7x 

Penjemputan dari bandara 
ke pelabuhan PP 

Penjemputan dari bandara 
ke pelabuhan PP 

Penjemputan dari bandara 
ke pelabuhan PP 

Speed boat dari pelabuhan 
ke derawan dan selama 
hopping island 

Speed boat dari pelabuhan 
ke derawan dan selama 
hopping island 

Speed boat dari pelabuhan 
ke derawan dan selama 
hopping island 

Alat snorkeling  
(1 hari, pada day 2) 

Alat snorkeling  
(1 hari, pada day 2) 

Alat snorkeling  
(1 hari, pada day 2) 

Retribusi  Retribusi  Retribusi  

Dokumentasi  Dokumentasi  Dokumentasi  

guide guide guide 

Tiket pesawat PP Jakarta – 
Tarakan  

Tiket pesawat PP 
Balikpapan – Tarakan  

- 

Air mineral Air mineral Air mineral 
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Tidak termasuk : 

1. pengeluaran pribadi 
2. permintaan lain diluar paket 
3. Tip untuk guide 
4. Airport tax 
5. Kelebihan budget pesawat. Maksimal tiket PP 1,6 jt/orang 

Kegiatan Wisata : 

 Snorkeling di pulau derawan maratua, sangalaki dan kakaban 
 Berenang bersama ubur-ubur di pulau kakaban 
 Photo session di dermaga 
 Trekking keliling pulau derawan 
 Sunset hunt  

Ittinerary : 
 
Hari 1 : Jakarta  –Tarakan – Derawan 
  
Kumpul di Airport Soeta untuk terbang ke Tarakan (Pukul 05.00 WIB) with Lion Air / Sriwijaya Air lalu 
melanjutkan, dan tiba di Tarakan (ETA) (Pukul 09.00 Wite) di jemput untuk melanjutkan perjalanan 
ke Kepulauan Derawan, Pukul 10.00 Wite Sampai Pukul 13.00 Wite. Acara bebas, main voli, banana 
boat atau explore pulau derawan. 
  
Hari 2 : Maratua, Kakaban, Sangaklaki Exploring dan Snorkeling 
  
Explore pulau  Kakaban dan bertemu dengan Jelly Fish ( Ubur-ubur) yang hanya ada 2 di dunia dan 
salah satunya di Pulau Kakaban. Melanjutkan perjalanan ke Maratua Island dan snorkeling di 
Maratua Beach, Lunch Di Maratua (nasi box), Dari Maratua Kita Lanjutkan dengan Ke Sangalaki, 
Bersantai Di Pantai sorenya Sekitar Pukul 16.00 Go To Derawan dan menikmati sunset di Pulau 
Derawan Makan Malam Bersama. 
  
Hari 3: Tarakan Tour Exploring 
  
Pagi hari melanjutkan perjalanan ke Tarakan Berangkat sekitar Pukul 10.00 Wite. Sesampainya Di 
Tarakan, peserta diajak menikmati hutan bakau tempat konservasi Kera Bekantan (mascot dufan). 
Sehingga Peserta Dapat Melanjutkan wisata belanja. Pukul 17.00 Wite Akan Di Drop Ke Bandara 
Juwata dan Check In Ke Maskapai Sesuai Dengan Tiket Peserta.. Pukul 19.40 Wite Kembali Ke 
Jakarta.. 
 
Perlengkapan yang harus dibawa : 
 
Pakaian ganti (min 3), kamera, alas kaki yang nyaman untuk trekking, kebutuhan pribadi (alat 
mandi,obat-obatan,alat sholat),sunblock,sun glasses(kacamata hitam),kain pantai/baju warna 
cerah,kantong plastik (untuk pakaian basah) dan CEMILAN. 
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Ketentuan : 
1. Pembayaran DP sebesar Rp. 2.000.000/peserta dilakukan maksimal 20 hari sebelum 

keberangkatan. 
2. Pelunasan pada H-7 
3. pembatalan pada < H-20, uang DP hangus 
4. Biaya perjalanan dapat disesuaikan dengan permintaan dan disesuaikan dengan fasilitas 

yang disediakan 
 
Contact Person : 

 0856 9194 6136 | 0813 1909 5351 (Aliya Muafa) 

 email : info@triphemat.com dan infotriphemat@gmail.com  
 
Pembayaran : 

 Transfer Rek. BCA atas nama Aliya Muafa 6460189983 

 Transfer Rek. Mandiri atas nama Aliya Muafa 1290007920529 

Foto-foto keindahan kepulauan Derawan : 

mailto:info@triphemat.com
mailto:infotriphemat@gmail.com

