
 

 

Open Trip Pulau Pramuka merupakan salah satu pulau dalam kawasan Kepulauan Seribu. Pulau 

Pramuka juga menjadi pusat administrasi dari pemerintahan di Kepulauan Seribu. Tepatnya 

Pulau Pramuka berada di Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan  Seribu Utara DKI 

Jakarta. 

 

Pulau Pramuka tidaklah begitu besar hanya berukuran sekitar 9 hektar saja dengan penduduk 

1.004 jiwa. Pulau ini termasuk pulau dengan fasilitas yang lengkap dibandingkan dengan pulau-

pulau lain yang ada di Kepulauan Seribu. Misalnya rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, 

dermaga, masjid, kantor polisi, tampat makan, tempat menginap, toko-toko, dan lain 

sebagainya. 

 

Bukan hanya sekedar pusat pemerintahan di Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka juga terkenal 

dengan tujuan wisata yang menarik dengan bermacam-macam objek wisata yang ada. Objek 

wisata yang bisa Anda nikmati di Pulau Pramuka antara lain: 

1. Penangkaran hiu 

Hiu termasuk dalam salah satu hewan yang langka dan dilindungi. Namun Anda bisa 

melihatnya dengan bebas di penangkaran hiu di Pulau Pramuka. Penangkaran hiu 

tersebut dijadikan objek wisata untuk menarik perhatian wisatawan. 

2. Penangkaran penyu sisik 

Di Pulau Pramuka terdapat juga penangkaran penyu sisik. Penyu dirawat dan 

dibudidayakan hingga menetas dan dilepaskan kembali ke lautan. 

3. Kegiatan diving, snorkling, dan memancing 

Pulau Pramuka adalah tempat bagi Anda yang suka diving, snorkling, dan memancing. 

Karena memiliki air yang jernih, terumbu karang yang indah, dan banyak ikan. 

  



Harga termasuk 

- Tiket kapal Dermaga Kali Adem - Pulau Pramuka (pulang - pergi). 

- Kapal snorkeling + life jacket + alat snorkeling. 

- Homestay ber-AC (ahare room) di Pulau Pramuka. 

- Makan 3 kali + BBQ. 

- Perijinan + tiket masuk wisata. 

- Tour guide + dokumentasi underwater + Upwater. 

- Dokumentasi. 

 

Harga tidak termasuk 

- Pengeluaran pribadi. 

 

Itinerary 

Hari 1, 06:30 – 20:00 

06.30 : Meeting point di Dermaga Kali Adem 

08.00 : Berangkat menuju Pulau Pramuka 

10.30 : Tiba di pulau, langsung check-in homestay 

11.00 : SHOMAI (sholat, makan, & istirahat) 

13.00 : Snorkeling (2-3 spots) 

17.00 : Kembali ke homestay + bersih-bersih 

20.00 : Makan malam, kemudian BBQ, dilanjut istirahat 

 

Hari 2, 05:00 – 14:00 

05.00 : Hunting sunrise di dermaga (bagi yg berminat) 

06.00 : Sarapan, dilanjut explore Pulau Pramuka 

10.00 : Prepare pulang & check out 

11.00 : Kembali ke Dermaga Kali Adem 

14.00 : Estimasi tiba di Dermaga Kali Adem, trip selesai 

 *) Itinerary sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan situasi & kondisi di perjalanan 

 

 

 

 



Catatan 

- Kalau kuota Paket Wisata Pulau Pramuka tidak terpenuhi maka trip akan tetap jalan dengan 

digabung ke trip lain dan diusahakan harga sama (by konfirm). 

- Jika digabung trip lain kuota masih belum cukup maka trip akan tetap berjalan dengan biaya 

tambahan ditanggung peserta. 

- Kalau tidak jadi pergi, bisa ganti nama selama tidak ada bersinggungan dengan tiket. 

- Biaya tiket pesawat atau kereta tidak bisa kita refund. 

- Jika terjadi force majure maka dana tidak dapat dikembalikan dikarenakan sudahada  dana 

operasional yang sudah jalan. 

- Jika traveler datang telat tanpa konfirmasi dan tidak bisa dihubungi, kita anggap cancel. 

karena di info persiapan trip by email (kita kirim max H-3 trip) sudah dicantumkan untuk 

memberikan data nomer telpon aktif dan aktif pada saat hari H trip. 

- Keterlambatan kepulangan dikarenakan ada badai atau gangguan transportasi merupakan 

tanggungan peserta. 

- Termasuk harga low season, ada penambahan biaya saat high season. 

 

Terms 

- Trip paket Paket Wisata Pulau Pramuka terbuka untuk umum. 

- Trip dapat batal atau berubah jadwal sewaktu-waktu apabila terjadi cuaca buruk dan 

kejadian - kejadian alam tertentu, hal ini demi kepentingan dan keamanan peserta serta 

kelancaran perjalanan. Dalam hal ini tidak ada pengembalian uang atas service yang tidak 

digunakan. 

- Wajib menjaga barang-barang pribadi, dan segala kehilangan bukan menjadi tanggung 

jawab kami sebagai tour operator. 

- Peserta wajib mematuhi aturan yang berlaku di masing-masing destinasi yang dikunjungi. 

- Mohon kearifan peserta untuk ikut serta dalam menjaga lokasi objek wisata dengan tidak 

melakukan hal-hal yang bersifat merusak. 

- Peserta dianggap mengerti dan menyetujui semua ketentuan di atas. 

 

 

Titik Pertemuan 

We’ll meet at Pelabuhan Kali Adem 

 


