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Destinasi Wisata 
Menarik Di Indonesia 

Majalah Travellover ini berisi ulasan mengenai berbagai cerita menarik lewat destinasi 
wisata yang wajib anda kunjungi  di Indonesia . Bahwa sebenarnya di Indonesia ban-
yak sekali tempat-tempat yang masih banyak untuk kita kunjungi dan telusuri khususnya 
bagi para traveler yang ingin menambah pengalaman pergi ke suatu tempat. Di Indo-
nesia kita akan menemukan banyak sekali keindahan yang belum banyak kita ketahui 
dan tentunya tidak akan kalah dengan tempat wisata negara lain.Dengan traveling 
kamu bisa mengurangi stres, menjaga tubuhmu tetap fit, menambah wawasan, kemam-
puan bersosialisasi, mendapatkan teman-teman baru, menguji jiwa kepemimpinanmu, 
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Kuningan memang daerah 
yang tidak pernah mengecewakan 
peminatnya . daerah ini selalu saja 
menghadirkan tempat-tempat baru 
untuk bisa dikunjungi setiap orang 
. Selain terkenal dengan kuliner 
khasnya tempat ini selalu mengun-
dang orang tertarik lewat destina-
si wisatanya yang sejuk nan indah 
. Terletak di kabupaten Kuningan  
Provinsi Jawa Barat, Indonesia , 
dari berbagai tempat menarik di 
Kuningan ada salah satu tempat 
yang bisa wajib anda kunjungi yai-
tu tempat tersebut bernama Bukit 
Durung , layaknya sebuah bukit 
lainnya bukit Durung adalah bukit 
yang terletak di desa Cilayung , 
Kecamatan Ciwaru Kabupaten 

Kuningan , Jawa Barat . Meski Be-
gitu tetap saja bukit ini memiliki 
daya tarik tersendiri. Perjalanan 
kesana dari pusat kota yaitu dari 
daerah luragung bisa menempuh 
jarak hampir 5 kilometer menu-
ju desa Cilayung dengan menai-
ki mobil maupun motor pribadi . 

Ditengah perjalanan kita akan 
disuguhkan pemandangan kota 
lewat bangunan penduduk sekitar 
dan juga gunung yang menghia-
si daerah tersebut dari kejauhan. 
Hawa dingin disana selalu mene-
mani kita diperjalanan jadi jangan 
lupa untuk menggunakan pakaian 
hangat  saat sedang menuju kesa
Setelah sampai kita akan menemu-
kan jembatan berukuran  sedang 

Pesona Bukit 

Durung
Warisan wisata Kuningan yang indah

yang akan  menghubungkan ke desa 
Cilayung. Dibawah jembatan terse-
but kita bisa rehat sejenak menik-
mati sungai jernih yang  segar , atau 
kita juga bisa berfoto disana dengan 
pemandangan sungai yang indah. 
Sungai tersebut adalah salah satu 
sumber mata air penduduk desa dis-
ana , sehingga kita bisa melihat pen-
duduk akan berlalu lalang melaku-
kan aktivitas mengambil air untuk 
kebutuhan sehari-hari. Setelah mele-
wati jembatan kita bisa melanjutkan 
perjalanan menuju bukit Durung 
yang berada diatas puncak , bagi 
kita yang ingin ke puncak bukit , 
kita bisa melanjutkan perjalanan 
lalu merasakan keindahan dari atas 
bukit atau kita juga bisa berhen-
ti dibawah bukit karena ada ham-
paran sawah dan padang rumput 
hijau yang menyambut kita disana. 

Tempat ini masih dikatakan be-
lum ada pedagang yang berjual-
an sehingga kita bisa mengatisi-
pasi nya dengan membawa bekal 
dari rumah dan berpiknik ria ber-
sama keluarga ataupun teman .
Tempat ini tidak dipungut biaya 
apapun , kita hanya diperintahkan 
untuk tetap menjaga kebersihan dan 
tidak merusak lingkungan sekitar. 
Untuk kalian yang ingin berwisata ke 
tempat yang sejuk dan jauh dari pe-
natnya kota kita bisa berkunjung ke 
Bukit Durung , untuk sekedar berfo-
to ria , berpiknik ataupun berkemah 
tempat ini bisa menjadi salah satu 
destinasi yang menarik. (wendah)

“Hidup dimaksudkan untuk teman 
baik dan petualangan besar.“
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Wisata Broadway 

Alam Sutera

Nuansa baru New York ada di Jakarta

Kini warga jakarta tak perlu re-
pot-repot untuk berkunjung ke 
suatu tempat dengan nuansa teater 
broadway yang jauh di New York 
. Tempat ini telah ada di daerah 
Tanggerang , dengan mengusung 
tema broadway yang klasik ten-
tunya tempat ini akan menarik 
para pengunjung yang ingin ber-
foto dan nongkrong asyik dengan 
gaya baru. Terletak di area barat 
The Flavor Bliss Alam Sutera, te-
patnya di Jalan Alam Sutera Bou-
levard, Serpong Utara, Tangerang 
Selatan. Broadway Alam sutra  
resmi dibuka pada 19 November 
2020. Sesuai dengan namanya, 

Broadway menjadi 
konsep utama yang 
terinspirasi dari 
sebuah jalan yang 
juga sangat popul-
er sebagai kawasan 
Theater District 
di New York City 
yakni sebuah jalur 
utama di Manhat-
tan yang beberapa 
potongan jalan-
nya terkenal se-
bagai pusat indus-
tri teater. Eksterior 
ala Broadway pun 
dihadirkan di sini, 
dengan harapan 

dapat menjadi salah satu tempat 
nongkrong yang unik dan modern. 

Di area ini, pengunjung dapat me-
nemukan beragam tenant-tenant 
spesial yang banyak dicari oleh 
kaum Milenial. Mulai dari berb-
agai minuman kekinian seperti 
Kopi SooSoo by Gading Marten, 
Joomba Juice, Kopi Konichiwa, 
Papay Milk Tea, Cinta Lagi Cof-
fee, U Good ID dan Pick Cup, 
hingga berbagai kuliner nusan-
tara dan mancanegara seperti 
Gelatossimo, Carnerito Mexical-
li, Kabob Nahnu, Soto Betawi H. 
Mamat, Sate Taichan Bang Yoyo, 
Mimi Homemade Noodle, Pana-
da Mini, Helo Nuna, Ken’s Lob-

ster, Painan Indonesia, De Mom-
chi Daily Box, Tokusei dan Gurèe. 
Vintage Vibes juga hadir dalam 
kawasan Broadway sebagai salah 
satu preloved store terbesar den-
gan instalasi exterior dan interi-
ornya yang juga terinspirasi dari 
Theater Broadway, sehingga akan 
memberikan pengalaman berbel-
anja sambil berfoto yang berbeda 
dari biasanya. Barang preloved 
yang dijual pun sangat beragam 
mulai dari pakaian, kamera, alat 
olahraga hingga furniture den-
gan kualitas terbaik dan harga 
yang terjangkau. Selain berbel-
anja, pengunjung juga dapat me-
nitipkan preloved stuff nya un-
tuk dijual disana dengan skema 
kerjasama yang menguntungkan.

Bagi kalian yang ingin mendapa-
tkan foto kece , tempat ini sangat 
menarik dan instragramable. Se-
tiap bangunannya didesain khu-
sus bergaya dengan konsep  open 
space Amerika , ditambah kita ti-
dak perlu membayar untuk setiap 
spot-spot foto yang disediakan . 
jika kita ingin melepas dahaga dan 
lapar , tempat ini menyediakan 
berbagai café disetiap deretan ban-
gunan sehingga pengunjung den-
gan mudah bisa menemukannya.
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Cara masuk ke Broadway Alam 
sutera cukup mudah , Broadway 
buka setiap Senin hingga Jumat 
pukul 08:00 hingga 22:00, serta Sab-
tu dan Minggu pukul 07:00 hingga 
22:00. Masuk ke sini tidak dipung-
ut biaya, namun kita  diwajibkan 
untuk scan barcode yang dialihkan 
ke laman untuk mengisi formulir 
pemeriksaan kesehatan sebelum 
masuk ke area Broadway. Selain 
wajib mengisi formulir tersebut, 
sebelum memasuki area Broadway, 
pihak petugas akan melakukan 
pengecekan suhu. Kita juga diwa-
jibkan untuk mengenakan masker, 
menjaga jarak minimal dua me-
ter dengan pengunjung lain, dan 
menghindari maupun tidak mem-
buat kerumunan selama di dalam 
lokasi. Selain itu, pihak manajemen 
juga terus menghimbau pengun-
jung untuk rutin mencuci tangan. 
Bagi kalian yang penat selama pan-
demic , tempat ini bisa wajib anda 
kunjungi sebagai destinasi liburan 
anda di jakarta tentunya dengan 
tetap menerapkan protocol kese-
hatan dengan baik agar berlibur 
tetap nyaman dan aman. (wendah)
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Indahnya Bukit Cinta 

Dari Bromo 

Untuk kamu penyuka wisata mendaki 
tetapi tidak ingnin terlalu extreme bisa 
dicoba datang ke sini. Untuk menca-
pai Bukit Cinta dan melihat sunrise 
di pagi hari, kamu bisa menyewa Jeep 
sebagai kendaraan utama kamu un-
tuk mengitari Bromo. Berangkat dari 
jam 5 subuh dari kaki Bromo sampai 
ke bukit cinta membutuhkan wak-
tu kurang lebih 1 jam karena cukup 
ramai dengan wisatawan lokal mau-
pun internasional yang juga ingin 
mendapatkan view sunrise di Bromo. 
Tidak duragukan lagi apakah suhu 
disana benar-benar ingin atau han-
ya mereka yang tidak kuat dengan 
suhu dibgin. Nyatanya suhu disana 
bisanya mencapai -16 derajat celcius. 
Warga setempat pun mengambil kes-
empatan ini untuk dijadikan peluang 
mnguntungkan dengan menjajakan 
perlengakapan untuk menghangat 
kan diri, itulah mengapa banyak 
dari kita setelah pertama kali setelah 

ke Bromo memiliki oleh-oleh ciri 
khas yaitu kupluk dengan bertu-
liskan Bromo. Setelah kita sampai 
di parkiran Jeep, kita akan mengiku-
ti rute perjalanan yang banyak orang 
lain juga menuju ke sana jadi tidak 
perlu adanya Tour Guide, kita ber-
jalana menanjak sekitar 15 menit un-
tuk mencari view sunrise yang tepat. 
Sambil menunggu sunrise dan hari 
masih dengan suhu yang rendah, 
banyak wisatawan menyeduh mi in-
stan, kopi atau yang lainnya guna un-
tuk menghangatkan badan mereka. 
Bagi kamu yang bingung apakah 
untuk mencapai bukit cinta ini me-
merlukan kelengkaoan mendaki 
yang khusu atau tidak , jawaban-
nya adalah tidak bahkan seorang 
anak kecil pun bisa dengan sangat 
mudah untuk mendaki Bukit Cinta 
tersebut. Yang perlu disiapkan hany-
alah sepatu yang kokoh agar men-
daki mu bisa berjalan dengan lancar 

Daya Tarik 
Bukit 

Teletubbies
  Setelah puas dengan apa yang 
kamu lihat dan dapat kan di Bukit 
Cinta, Selanjutnya kamu akan di 
ajak turun untuk mengarungi lem-
bah yang sangat luas, kamu akan 
berpikir apakah ini sebuah film ac-
tion? karena saking megahnya sep-
erti di filmfilm. Sampainya kamu 
di Bukit Teletubbies akan ada ban-
yak pedagang makanan, Joki kuda 
maupun pedagang pakaian dan 
bunga di kai bukit. Mengapa di-
namai dengan Bukit Teletubbbies 
karena bukit ini sangat mirip den-
gan bukit yang ada di serial anak 
Teletubbies, rumputnya yang hi-
jau dan bukit yang bergelombang.
Daya tarik kedua Bukit Teletub-
bies adalah ketika kita akan menu-
ju kesana menggunakan jeep dan 
melewati trek-trek sempit dan ber-
gelombang dengan menggunakan 
jeep yang kita sewa. Jiwa adrenalin 
kita akan diuji dan akan menikma-
ti hamparan padang sabana yang 
sangat indah dan luas. Bocoran se-
dikit ketika kita dalam perjalanan 
menuju ke Bukit ini, mata kita san-
gat terasa menagntuk karena sebel-
umnya kita harus bangu pagi untuk 
mengejar sunrise, dan suhu yang 
mulai hangat membuat kita sema-
kin nyaman untuk tidur sebentar.
Fasilitas di Bukit Teletubbies ini 
cukup memadai untuk pengunjung 
yang merencanakan hiburan beru-
pa bebukitan hijau. Sudah ada toilet 
yang ditarif Rp. 3.000, persewaan 
kuda yang siap membawa pengun-
jung berkeliling, dan lokasi parkir 
yang cukup luas. Bukit ini juga 
memungkinkan pengunjung un-
tuk melakukan beberapa aktivitas, 
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DESA DIENG WONOSOBO 

JAWA TENGAH INDONESIA

Dieng adalah sebuah desa di keca-
matan kejajar, Kabupaten Wono-
sobo, Provinsi Jawa Tengah, In-
donesia. Desa Dieng berjarak 
sekitar 9 km dari ibu kota keca-
matan atau 26 km dari ibu kota 
Kabupaten Wonosobo. Desa ini 
terbagi menjadi 8 RT, 2 RW dan 
2 Dusun. Seluruh wilayah desa 
ini berada di Kawasan Dataran 
Tinggi Dieng. Desa ini diklaim se-
bagai yang tertinggi di Pulau Jawa. 
Ketinggiannya mencapai 2.300 
meter di atas permukaan laut.
Dari ketinggiannya itu, Desa Sem-
bungan menjadi buruan wisatawan 
yang ingin menikmati keindahan, 
kesejukan dan keramaham warga 
lokal. Bahkan, keindahan desa ini 
mirip dengan lukisan. Wisatawan 

asing sudah mengagumi Sembun-
gan senjak 1911. Kemungkinan, 
jauh sebelumnya desa ini sudah 
dikenal terlebih dahulu. Bukti ini 
dapat dilihat dari dokumentasi 
tertulis yang ada di beberapa neg-
ara Eropa, terutama di Belanda.
Desa Wisata Sembungan merupa-
kan ujung aspal atau desa paling 
ujung di dataran tinggi Dieng. Ket-
inggiannya mencapai 2.300 meter 
di atas permukaan laut dan mer-
upakan salah satu desa tertinggi di 
pulau Jawa. Terletak 7 km dari pusat 
wisata dataran tinggi Dieng, selain 
Bukit Sikunir, destinasi wisata yang 
ada di kawasan ini adalah Gunung 
Pangonan, Candi Arjuna, Tela-
ga Warna dan masih banyak yang 
lainnya. Layaknya desa pada um-

umnya, sebagian besar warga desa 
Sembungan menjalankan aktivitas 
bertani sebagai mata pencaharian.
Selain menguntungkan hidup di 
sektor pertanian, warga desa juga 
memanfaatkan sektor pariwisata. 
Beberapa rumah warga ada yang 
dijadikan homestay atau tempat 
tinggal sementara. Selain itu, ada 
juga bumi perkemaham di sekitar 
Bukit Sikunir. Dari Desa Sembun-
gan, kita bisa melihat indahnya 
pemandangan mulai dari bukit, 
telaga hingga pegunungan yang 
mengelilingi desa. Beberapa pe-
mandangan Gunung yang bisa 
dilihat seperti Gunung Sindoro, 
Gunung Prau, Gunung Sumbing, 
Gunung Merbabu, Gunung Mer-
api, Gunung Telomoyo, Gunung 
Ungaran dan Gunung Lawu.

Bukit Sikunir
Bisa dikatakan view terbaik untuk 
menikmati sunrise di Dieng adalah 
di Bukit Sikunir ini. Bukit Sikunir 
mungkin tidak sepopuler Gunung 
Merapi di Yogyakarta atau Gunung 
Bromo di Tengger. Bukit ini ada-
lah salah satu Bukit yang menge-
lilingi Dataran Tinggi Dieng den-
gan ketinggian 2.300 meter di atas 
permukaan laut. Di sini kita bisa 
melihat keindahan Gunung Sin-
doro, Slamet dan barisan gunung 

lainnya. Lokasi ini terletak 8 kilo-
meter dari Dieng dan untuk menu-
ju Bukit ini adalah dengan men-
daki start mulai dari jam 4 pagi. 
Dalam perjalanan sangat diper-
lukan senter sebagai penerangan, 

jaket dan kondisi fisik yang kuat. 
Umumnya untuk mendaki Bukit 
ini memakan waktu 45 menit dan 
paling lama 1 jam. Perlu diingat 

di sini di ketinggian 2.300 meter 
dari permukaan laut, udara tipis, 
sehingga akan membuat napas 
kita tersengal saat mendaki. Co-
balah untuk mengatur pernapasan 
anda melalui hidung dan dikeluar-
kan melalui mulut secara teratur.

CandiArjuna
Komplek Candi Arjuna digunakan 
sebagai upacara pemotongan ram-
but gimbal yang merupakan anak 
asli Dieng. Upacara ini dilakukan 
setiap tahun dalam balutan Dieng 

Culture Festival. Anak Gimbal wa-
jib di potong rambut gimbalnya 
agar tidak kena sial. Pada saat acara 

i n i 
b er-

langsung, banyak wisatawan akan 
memadati kompleks candi ini.
Saat memasuki pintu masuk 
Candi. Wisatawan semua akan 
menuruni tangga dan berjalan di 
sebuah jalan yang cukup panjang. 
Di samping kanan dan kirinya 
akan tumbuh pohon-pohon yang 

rindang. Seperti sebuah taman 
yang menyajikan sebuah keseju-
kan. Apalagi, udara dingin dataran 
tinggi Diemg ini yang memberi-
kan sebuah kesan yang berbeda.

G u n u n g P a n g o n a n
Gunung Pangonan, Gunung ini 
patut menjadi perhatian, kare-
na pos pendakian atau bascamp 
Gunung berketinggian 2300 
mdpl ini telah resmi dibuka.
Pos pendakian Gunung Pango-
nan berada di Desa Karangten-
gah, Kecamatan Batur, Kabupaten 
Banjarnegara. Pos ditandai den-
gan bangunan rumah kayu per-
manen, disertai tempat parkir 
kendaraan yang amat luas, bera-
da tepat di awal jalur pendakian.

Telaga Warna
Telaga Warna Dieng adalah salah 
satu objek wisata yang berada di 
kawasan Dataran Tinggi Dieng, 
Kabupaten Wonosobo, Jawa Ten-
gah. Nama Telaga Warna sendiri 
diberikan karena keunikan fenom-
ena alam yang terjadi di tempat ini, 
yaitu warna air dari telaga terse-
but yang sering berubah-ubah. 
Terkadang telaga ini berwarna 
hijau dan kuning atau berwarna 
warni seperti pelangi. Fenomena 
ini terjadi karena air telaga men-
gandung sulfur yang cukup ting-
gi, sehingga saat sinar Matahari 
mengenainya, maka warna air 
telaga nampak berwarna warni.
Telaga Warna berada di keting-
gian 2000 mdpl, dan dikelilin-
gi oleh bukit-bukit tinggi yang 
menambah pesona keinda-
han alam sekitar telaga warna. 
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Indahnya Danau Singkarak yang 
menyejukkan mata 

Danau Singkarak
Danau Singkarak merupakan da-
nau tektonik dan terluas di Sumat-
era Barat serta terluas kedua di pu-
lau Sumatera setelah Danau Toba. 
Terletak di dua kabupaten yakni 
Solok dan Tanah Datar, butuh wak-
tu sekitar 1,5-2 jam perjalanan dari 
kota Padang ke Danau Singkarak 
ini. Danau ini dikelilingi Bukit 
Barisan yang berjejer rapi yang 
ditumbuhi padang rumput. ak ket-
inggalan wahana permainan dan 
spot foto yang disediakan untuk 
pengunjung agar tidak bosan saat 
berada di Danau Singkarak. Untuk 
para pengunjung yang datang dari 
luar kota, Anda  bisa bermalam 
di penginapan yang berada dekat 
dengan danau ini. Dengan adanya 
penginapan ini, Anda tidak perlu 
susah-susah untuk mencari pengi-
napan dengan jarak yang dekat 

dan harga yang miring.

SPOT YANG 
TEPAT UNTUK 
MELIHAT PE-
MANDANGAN 
DANAU SING-

KARAK
Saat kita sampai di Pun-

cak Aua Sarumpun kita akan me-
lihat pemandangan lapangan yang 
sangat luas. Disini kita bisa me-
nikmati keindahan Danau Sing-
karak dari atas puncak yang dike-
lilingi bukit-bukit. Selain itu kita 
juga bisa melihat Gunung Sago, 
Singgalang dan Merapi. Tempat 
ini sangat digemari kaum milen-
ial untuk menikmati detik-detik 
matahari mulai menghilang dari 
ketinggian. Dibukit ini ada beber-
apa lapak untuk para pedagang 
supaya para wisatawan kalau ke-
laparan maupun haus tidak perlu 
khawatir. Puncak Aua Sarumpun 
ini sangat cocok bagi kita yang 
mencari ketenangan karna tem-
patnya yang jauh dari kata bising 
dan angin yang sejuk membuat 
pikiran lebih tenang. Akan teta-
pi, Puncak Aua Sarumpun ini 
tidak membuka tempat untuk 
kemping dikarenakan bisa mer-

usak keasrian dari alam tersebut.
Banyak kegiatan yang bisa Anda 
lakukan untuk menikmati Danau 
Singkarak, yaitu berenang di air 
danaunya yang jernih, menaiki 
sampan untuk berkeliling Danau 
Singkarak, memancing di tepi da-
nau atau ikut nelayan menangkap 
ikan. Ketika berkunjung ke danau 
ini, Anda jangan lupa untuk mem-
bawa kamera supaya dapat meng-
abadikan keindahan tempat wisa-
ta ini. Danau yang luas ditambah 
dengan panorama Bukit Barisan 
yang hijau di seberangnya say-
ang sekali untuk Anda lewatkan. 
Selain kegiatan – kegiatan tersebut, 
Anda juga bisa melakukan wisata 
kuliner di warung – warung yang 
ada di sekitar tempat wisata ini. Jika 
Anda merasa kurang puas ketika 
makan di warung – warung yang 
ada di tepi danau, Anda bisa men-
coba memancing atau menangkap 
ikan bersama nelayan lalu mem-
bakarnya di tepi danau bersama 
keluarga atau teman – teman. 
Selain terkenal akan keindahan 
alamnya, Danau Singkarak juga 
terkenal akan spesies ikan ende-
miknya, yaitu ikan Bilih. Ikan bi-
lih ini merupakan spesies ikan 
yang hanya hidup di Danau Sing-
karak saja. Ikan ini sangat unik 
karena hanya dapat hidup di da-
nau ini dan jika diambil kemu-
dian di taruh di akuarium ikan 
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Siapa bilang kota Jakarta tidak 
memiliki tempat wisata yang Unik 
. Ditengah padatnya kota dan hir-
up pikuk kehidupan masyarakat , 
kita masih bisa melepas penat dari 
kejenuhan setelah beraktivitas . Ti-
dak perlu jauh-jauh warga jakar-
ta yang tinggal disini masih bisa 
merayakan liburan di tempat yang 
sama . Salah satu destinasi wisata 
yang wajib dikunjungi adalah Mu-
seum of Jakarta atau biasa dikenal 
dengan sebutan MoJA ini adalah 
Museum yang menyajikan per-
paduan karya seni interaktif yang 
unik dengan dikemas secara keki-
nian , membuat tempat ini banyak 
digemari oleh kaum milenial. Ban-
yaknya spot foto yang Instagram-
able ini juga menjadi salah satu 
alasan yang membuat tempat ini 
digemari oleh para pengunjung.

Museum ini tentu sudah ti-
dak asing lagi di kalangan para 
traveler. Karena pada tahun 
2018, museum ini hadir di Mal 
Pondok Indah dengan men-
gusung tema unik dan Instra-
gramable. Dilansir bahwa sejak 
tanggal 8 Agustus 2020 di pintu 
8-9 GBK, hadir kembali den-
gan nama Roja by Moja Muse-
um dengan konsep serupa yang 
mengusung tema Roller skate. 

Museum ini terletak di Gelo-
ra Bung Karno Main Stadium 
Zone 8 Jl. Gerbang Pemuda RT 
01/RW 03, Gelora, Jakarta Pusat.
Dengan mengusung tema 
museum kekinian dan unik 
ternyata di Moja ini berbeda 
dengan museum biasanya  , 
kita bisa menggunakan sepatu 
Roda untuk menghabiskan 

Moja Museum Jakarta
Tempat wisata Hits Mengusung gaya museum Modern

Di tempat ini telah disediakan 2 
lantai yang bisa kita kunjungi un-
tuk berkeliling tentunya terdapat 
berbagai spot-spot unik yang in-
stagramable salah satunya adalah 
Dimensi cahaya lampu , tempat 
ini menjadi salah satu spot favorit 
para pengunjung karena didesign 
unik dengan model yang kekinian 
membentuk ruang dimensi seh-
ingga menarik perhatian untuk 
kita yang melihatnya. Untuk ka-
lian yang berkunjung sangat dis-
arankan untuk membawa kamera 
ponsel atau DSLR karena kita akan 
bisa puas memotret disana. Ten-
tunya selama pandemi ini pihak 
majemen Museum memberikan 
beberapa peraturan yang harus di-
patuhi oleh pengunjung , Dimana 
sebelum kamu memasuki museum 
ini kamu akan melewati pengece-
kan suhu tubuh terlebih dahulu 
di pintu masuk museum, tersedi-
anya hand sanitizer dan dihimbau 
untuk menggunakan masker saat 
berkeliling. Serta jumlah pengun-
jung yang bisa masuk ke museum 
ini pun dibatasi dengan membagi 
menjadi 3 slot waktu bermain. Hal 
ini guna mencegah adanya penye-
baran penularan virus corona.

Untuk tiketnya dapat dibeli melalui 
web resmi ataupun langsung di tem-
pat, namun lebih disarankan melalui 
web resmi MoJA Museum secara 
online, agar mendapatkan tiket den-
gan waktu yang sesuai keinginanmu. 
Kamu perlu merogoh kocek sekitar Rp 
110 ribu/2,5 jam saat weekdays dan 
Rp 125 ribu/2,5 jam saat weekend, dan 
satu tiket ini berlaku selama 2,5 jam. 
Nah gimana? Menarik bukan salah 
satu destinasi wisata baru yang berada 
di Ibu Kota Jakarta ini. (edit:wendah)



Travellover
INSPIRING TRAVEL STORIES

“Jobs fill your pocket, Adventures fill your soul.”

Majalah Travellover ini berisi ulasan mengenai berbagai cerita menar-
ik lewat destinasi wisata yang wajib anda kunjungi  di Indonesia . Bah-
wa sebenarnya di Indonesia banyak sekali tempat-tempat yang masih 
banyak untuk kita kunjungi dan telusuri khususnya bagi para traveler 
yang ingin menambah pengalaman pergi ke suatu tempat. Di Indonesia 
kita akan menemukan banyak sekali keindahan yang belum banyak kita 
ketahui dan tentunya tidak akan kalah dengan tempat wisata negara 
lain.Dengan traveling kamu bisa mengurangi stres, menjaga tubuhmu 
tetap fit, menambah wawasan, kemampuan bersosialisasi, mendapa-
tkan teman-teman baru, menguji jiwa kepemimpinanmu, fleksibilitas-
mu, memiliki jiwa yang lebih bersyukur, dan masih banyak lagi yang lain. 
 
Luasnya dunia ini, apalagi di Indonesia yang punya lebih dari 17 
ribu pulau, sangat menggoda untuk disambangi. Jiwa-jiwa petu-
alang seakan sudah tak sabar untuk melampiaskan hasrat ‘wan-
derlust’ atau ‘travel bug’ atau dorongan untuk terus menjelajah.
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