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Lampung 2012
Waykambas , Pasir Putih  ... 

Cuaca panas menyambut kami ketika tiba di Bandara Radin Inten II Airport  Bandar Lampung ..

Ini pertama kali kami berkunjung ke Lampung... kota terdekat yang ada 
di pulau Sumatera dengan Jakarta.  Perjalanan hanya ditempuh kurang 
lebih 30 menit dengan pesawat Garuda Indonesia . Kalau dengan jalan 
darat bisa ditempuh kurang lebih 45 - 1 jam dari pelabuhan Merak ke 
Bakaheuni, .

Proses pengambilan bagasinya lumayan cepat mungkin karena Airport 
nya tidak terlalu besar dan domestik ,, jadi tidak repot-2 antri  seperti di 
Airport Cengkareng  Jakarta ...

Setelah kami keluar Airport terlihat sang sopir yang menjemput sudah 
ada dan beliau sejak 2 jam yang lalu standby di airport , memang sebelumnya pesawat kami 
delayed 2 jam.  Tanpa banyak pikir kami segera naik ke mobil dan cepat-2 meninggalkan Airport 
karena sudah tidak tahan panasnya matahari dan juga ingin cepat-2 mengunjungi waykambas .  

Oh iya perlu kami informasikan di airport Bandar Lampung tidak banyak taksi , hanya ada mobil 
pribadi yang disewakan  . Jadi kami sarankan lebih baik sewa jasa travel untuk penjemputan. 
Selain lebih murah juga lebih aman.    
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Waykambas 
Teriknya mentari tetap menyambut kami setibanya di 
waykambas, namun kali ini udaranya lebih nyaman dan 
sejuk.  Mungkin karena banyaknya pohon besar yang 
rindang, juga tidak banyaknya polusi udara dari kendaran 
bermotor . 

Kami  tiba di waykambas hampir jam 12 siang , dan 
menempuh perjalanan sekitar 2 jam. Selama di perjalanan 
kondisi jalan kurang bagus, karena belum banyak di 
aspal , mungkin karena daerahnya masih jauh dari kota. 
Namun  begitu kami cukup puas melihat pemandangan 
rumah-2 penduduk yang masih asli  dengan halaman yang 
luas , hampir bisa bermain bola di depan rumah.  Juga 
banyaknya perkebunan ( Karet , Lada dan juga 
Singkong ) . Saat ini banyak penduduk lampung menanam 
singkong untuk di jual kepada pabrik pembuat tepung 
atau pabrik makanan. Mungkin bagus juga kalau bisa 
mampir , jadi bisa lebih merasakan kehidupan penduduk 
setempat. 

Setibanya di pintu gerbang kami membayar karcis 
masuk , perjalanan kami teruskan untuk sampai di pusat 
pelatihan gajah waykambas .

Waykambas ini berdiri sejak tahun 1985 , dan awalnya 
khusus diperuntukan melatih gajah-2 liar agar bisa 
dimanfaatkan untuk pertanian , perkebunan juga untuk 
menghadapi gajah - 2 liar yang hendak masuk ke area 
pertanian dan perkebunan tersebut.

Setelah di perkenalkannya gajah yang dilatih untuk 
bermain bola pada waktu acara pembukaan MTQ  
sekitar tahun 1990, maka sejak saat itu pusat pelatihan 
waykambas terbuka bagi umum. Mulai dari turis lokal 
maupun international. 

Oh iya pada awalnya pawang pelatih gajah didatangkan 
dari Thailand, dan waykambas ini dibiayai oleh 
Kementrian Kehutanan Republik Indonesia .

Kami sarankan untuk membawa lunch box  jika mau ke 
waykambas ini karena selama di perjalanan jarang kami 
melihat rumah makan ataupun tempat peristirahatan .
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Oh iya di pulau Sumatera ini ternyata bukan hanya di waykambas saja pusat pelatihan gajah. Ada 5 
tempat lainnya , yaitu di Bengkulu , Palembang, Riau , Medan dan Aceh .

Namun memang yang terbesar dan terkenalnya adalah waykambas yang ada di Lampung .

Dan terkadang ada juga gajah dan pawangnya yang di kirim ke luar pulau sumatera. 

Terakhir ada yang dikirim ke bima untuk melatih gajah yang ada di sana.. 

Pawang yang ada di waykambas ini ada 60 orang dengan gajah yang sudah dilatih ada 66 ekor. 

Idealnya 1 pawang melatih 1 gajah .  Dan pawang ini ada yang tinggal dengan keluarganya di 
waykambas, tapi ada juga yang tinggalnya diluar kawasan pelatihan gajah ini .

Umur gajah hampir sama dengan manusia, jadi di waykambas ini sudah ada yang lebih dari 20 
tahun bersama dengan pawang pelatihnya. Dan sudah banyak pula anak gajah yang dilahirkan di 
waykambas ini .

Saat ini para pawang tugasnya bergantian setiap bulan, jadi tidak heran jika kali ini kami hanya 
melihat sekitar 20 orang pawang. Mungkin budget yang minim dari pemerintah daerah , jadi hal 
seperti ini harus dilakukan.  Kasihan juga yah sang gajah harus sabar menunggu giliran untuk di 
latih .

Mudah-2 an pihak pemerintah daerah Lampung bisa lebih memperhatikan kondisi yang ada di 
waykambas ini , sehingga infrastruktur dan sarana pendukung lainnya bisa lebih baik lagi. Guna 
menarik minat wisatawan domestik dan international. 

Dan saat ini sedang dibangun klinik gajah yang 100 % dananya dari pihak Asing, ini 
membuktikan bahwa pusat pelatihan gajah Waykambas sudah terkenal di mancanegara.

Ternyata masih banyak manusia yang mau melestarikan dan melindungi  kelangsungan hidup 
hewan besar ini . Mudah-mudah an kehidupan gajah di Waykambas ataupun yang hidup di alam 
liar ini masih dapat kita lihat beberapa abad mendatang , bukan hanya di museum ataupun di 
toko buku dan perpustakaan. 

Tapi di habitatnya yaitu hutan liar ., atau di Waykambas ini . 
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Mahout  ( Sang  pawang Gajah ) 

Istilah mahout di perkenalkan oleh ilmuwan luar 
negeri yang datang  ke waykambas , terdengar lebih 
bagus dari pada pawang . Karena biasanya 
pawang itu lebih bersifat 
magis dan mustahil, seperti 
yang banyak kita dengar ada 
pawang hujan, pawang ular dll. 

Namun di waykambas ini 
seorang mahout ( pawang )  bisa 
saja kehilangan nyawa dalam 
melatih gajah-2 tersebut..  Dibutuhkan kerja keras , 
kesabaran , disiplin juga keharmonisan dengan 
binatang berbadan besar dan liar ini. Foto disamping 
ini adalah pak Catur sang Mahout yang sudah hampir 
20 tahun ada di Pusat Pelatihan Gajah ini...

Saat ini Waykambas masih disubsidi oleh pihak 
pemerintah, namun begitu biaya pemeliharaan untuk 
gajah dan Mahout hingga saat ini masih jauh dari 
berkecukupan . 

Beruntung saat ini masih ada turis lokal dan luar 
negri yang datang berkunjung. Sehingga banyak 
membantu kelangsungan hidup baik gajah maupun 
Mahout nya.  

Di waykambas ini ada beberapa paket yang di 
tawarkan mulai dari  Tracking ( 30 menit ) , Safari ( 1 
jam) , 1 day package Mahout ( 1 hari ) , dan juga 
atraksi gajah . Bahkan kita bisa melihat permainan 
bola gajah.. 

Untuk Paket Mahout ini kita bisa mengetahui 
bagaimana menjadi seorang Mahout (pawang gajah) 
mulai dari pagi hari hingga sore. 

Beruntung cuaca cerah dan kami bisa mencoba 
tracking , melintasi hutan dan rawa-2, kalau masih 
pagi banyak kijang dan babi rusa yang berada di tepi 
rawa, juga ada kalanya buaya melintas dirawa-2  ini.

 Tapi tenang saja route yang kami lalui jauh dari 
hunian buaya dan hewan liar yang berbahaya lainnya. 
Karena Gajah adalah binatang yang sangat besar dan 
ditakuti oleh hewan lainya. 
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 Gajah , hewan besar , lucu dan Menarik  

Kesan pertama kalau kita melihat binatang besar ini pasti takut dan enggan 
mendekatinya karena mereka adalah binatang liar, namun jauh dari perkiraan 
kita  Gajah adalah binatang yang sangat ramah dan menarik juga lucu .  

Selama kami mengendarai Gajah ini sang Mahout tidak perlu menggerakan atau 
memukul sang gajah dalam mengendarainya , cukup meminta sang gajah untuk 
belok kiri, kanan , jalan pelan-2 , bahkan bisa mundur loh laksana truk kontainer 
yang sedang parkir di pelabuhan. Dan ini menandakan bahwa gajah makhluk yang 
punya ingatan bagus dan pintar karena bisa mengerti perkataan manusia. 

Ternyata binatang liar bisa juga yah dilatih dengan baik.  

Tak lama kami memasuki lebatnya hutan belantara, kami segera memasuki rawa-2 yang lumayan 
dalam airnya... untung kami menggunakan gajah jadi tidak takut tenggelam atau bertemu ular 

Sekembalinya kami dari tracking sudah disiapkan gajah-2 untuk atraksi yang tidak sabar kami 
ingin melihatnya.  

Lagu kebangsaan Indonesia Raya di kumandangakan dan sang merah putih berkibar dengan 
megahnya. Hal ini sejak SD sering kami lihat, tapi yang menarik sang pengibarnya adalah gajah !
dengan belalainya menarik tali yang ada pada tiang bendera , salut kami akan jiwa kebangsaan mu 
wahai sang gajah....  

Selesai mengibarkan bendera gajah-2 itu bergantian memperkenalkan diri, ada lisna , hartono , 
winda dll . Nama-2 itu tergantung jenis kelaminnya , seperti manusia. Jadi sudah tahu kalau lisna 
itu jenis kelaminnya betina, dan hartono adalah jantan. 

Kira-2 kalau ada gajah banci namanya siapa yah ??  
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Setelah selesai memperkenalkan diri mereka 
langsung beraksi bermain hola hup dengan 
belalainya., cukup seksi dilihatnya dengan liukan bak 
ular cobra dari india . 

Taklama kemudian musik dangdut terdengar ikut 
memeriahkan aksi mereka, ada yang bergerak 
kekanan dan kekiri, menungging , berdiri dengan 
kaki sebelah (bertumpu pada dua kaki belakang 
ataupun pada dua kaki depan ) tapi yang membuat 
saya heran ternyata musik dangdut itu untuk 
mengiringi joget dangdutnya sang gajah... 

Jarang - jarang lihat gajah menari, tapi jangan diajak 
joget berdua atau ikut sawerannya yah.  Nanti bisa 
ada yg cemburu gajah jantannya.

Gajah bisa berhitung ? ?  

Bisa ! dan walaupun dengan penambahan, 
pengurangan dan perkalian yang sederhana, tapi 
tetap saja bisa membuat kita kagum karena 
kecerdasan hewan besar ini . 

Atraksi ditutup dengan tendangan penalti oleh para 
gajah.  Besar sekali loh ukuran bolanya, kira-kira  
lima kali ukuran bola yang digunakan pada sepak 
bola manusia , dan terbuat dari kulit. 

Setelah atraksi ini kami bisa berfoto bersama dengan 
gajah-2 yang besar dan lucu ini . Tidak perlu takut 
karena ini gajah-2 yang sudah terlatih.

Lapangan dalam tribun untuk atraksi gajah luasnya 
sekitar 20 x 30 meter, dua sisi untuk tribun 
penonton dan dua sisi lainnya untuk tempat keluar 
masuk nya gajah. Dan lamanya atraksi ini kurang 
lebih 45 menit .  

Disekitar area tersebut  juga ada kios-kios makanan 
minuman dan suvenir, kita bisa minum air kelapa 
muda yang masih segar disini, kelapanya bisa kita 
berikan kepada gajah-2 itu , sebagai hadiah atas 
atraksi mereka yang menghibur kami.

Tur di Waykambas ini menghabiskan waktu berkisar 
3 jam .

Pada waktu pulang kami mampir sebentar di menara 
pengawas kebakaran hutan yang dibangun atas 
kerjasama Pemerintah Indonesia dan Jepang .
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Daftar paket kegiatan Pusat Konservasi Gajah Waykambas Wisatawan Asing
          

No Menu Satuan Harga ( Rp. )

1 Tiket Masuk Per orang 20.000

2 Atraksi Gajah Paket 500.000

Tiket 10.000

3 Naik Gajah Tiket 10.000

4 Kereta Gajah Tiket 10.000

5 Tracking Gajah Per orang 150.000

6 Safari Gajah Per orang 250.000

7 Safari Night Per orang 500.000

8 Sepak bola Gajah Paket 1.500.000

9 Tarik Tambang  Gajah VS Manusia Paket 200.000

10 Renang Gajah Paket 250.000

11 Ceremony Penjinakan Gajah Paket 750.000

12 Mahout ( Pawang ) Training Paket 500.000

13 Wisata Alam Penggembalaan Gajah Paket 750.000

14 Shooting Gajah Paket/ Hari / Gajah 2.000.000

15 Pesanggrahan Paket / Hari 200.000

16 Guest House Perkamar / Hari 200.000

17 Guide Paket / Hari 75.000

18 Interpreter Paket / Hari 75.000

Perjalanan kami lanjutkan ke kota Lampung untuk bermalam di Hotel Sheraton. Jarak yang di 
tempuh lumayan lama kurang lebih 3 Jam , Namun dalam perjalanan ini kami bisa mampir dan 
makan di restoran khas lampung “ Rumah makan Baung Agam “ .

Baung adalah sejenis ikan yang hidup di perairan sungai sekitar Lampung dan Palembang, rasanya 
enak , lembut dan legit. Jadi kalau cari di Jakarta mungkin susah yah...  karena memang tidak ada.
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Pantai Pasir Putih  dan 
Pulau Condong 

Pagi yang cerah menyapa kami untuk pergi ke 
Pasir putih. 

Pantai pasir putih terletak kurang lebih 16 km ke 
selatan Bandar Lampung, Berada di tepi jalan raya 
Bandar Lampung , Kalianda  pelabuhan ferry 
Bakaheuni. Kurang lebih 30 menit dari Hotel 
Sheraton .

Selama perjalanan , kami melihat banyak truk-2 
besar dan juga ada gerbong kereta pengangkut 
batu bara dari pabrik pengolahan menuju 
pelabuhan untuk di kirim keluar 
daerah Lampung . 

Panjangnya gerbong kereta barang 
ini bisa mencapai hampir 1 km , 
dengan jumlah gerbong mencapai  
hampir 200 gerbong. 

Dan memang rel keretanya ini 
berada di atas jalan umum, karena kalau sejajar 
dengan jalan umum bisa di bayangkan lamanya 
menunggu di pintu perlintasannya.

Selain itu kita bisa melihat ada banyak pabrik, 
Depot minyak dan gas Pertamina , juga tempat 
pembuatan kapal. Karena memang daerah ini 
adalah daerah kawasan Industri terpadu. 

Mungkin kalau ada waktu kita bisa mampir dan 
melihat proses pembuatan kapal nya. Tentu saja 
dengan perjanjian dengan pihak yang bersangkutan 
sebelumnya.

Pantai Pasir Putih merupakan pantai dengan pasir 
yang berwarna putih beserta air laut yang jernih. 
Dan merupakan tempat favorit bagi warga 
lampung pada hari libur ataupuan akhir pekan. 

Fasilitas - fasilitas yang terdapat di pantai ini 
adalah kios-2 tempat makan dan minum beserta 
tempat penyewaan ban pelampung juga perahu 
bermotor untuk menuju ke pulau Condong.
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 Pulau Condong 

Dengan menggunakan perahu bermotor kurang lebih 10 menit dari pantai Pasir Putih , kami tiba 
di pulau condong. Pulau yang ideal untuk mandi , berenang, berjemur diri di sinar matahari, juga 
untuk snorkling . Karena disekitar pulau condong ada terumbu karang yang 
masih banyak terdapat ikan hias mungil dan juga warna warni. 

Kalau tidak  bisa snorkling petugas perahu bermotor menyediakan kotak kayu 
yang di dasarnya di buat dari kaca , sehingga kita bisa melihat ikan dan terumbu 
karang itu dari perahu boat.  Simple tapi bermanfaat. 

Pulau condong terletak sekitar 5 km arah selatan dari pesisir Pantai Pasir Putih . 
Dari kejahuan pulau ini nampak berbentuk bulat setengah lingkaran namun agak lonjong. 

Untuk menuju pulau Condong ini tersedia kapal-2 motor yang standby di sekitar pesisir Pantai 
Pasir Putih. Harganya sekitar Rp. 40.000 / orang dan ini hanya antar dan jemput saja ke pulau 
condong dan minimal 5 orang/ perahu.  

Namun kita bisa menyewanya dengan harga sekitar Rp. 400.000 / perahu. Bisa berkeliling pulau , 
lihat terumbu karang dan pada saat di pulau bisa ditunggu oleh mereka. Jadi kapan pun kita mau 
kembali ke Pantai Pasir Putih kita bisa melakukannya tanpa harus menunggu perahu datang.

Selama perjalanan di perahu motor, kami tidak merasakan adanya ombak besar , hampir seperti 
danau. Karena letak pulau condong ini berada diujung teluk jadi tidak ada ombak yang datang.

Setibanya di Pulau Condong kami di sapa oleh orang tua paruh baya yang terlihat ramah sambil 
memberikan ticket masuk kepulau ini. 

Sungguh jernih air yang ada di pantai pulau condong ini , kami bisa melihat ikan-2 kecil berenang 
kian kemari  seolah-2 ikut menyapa kedatangan kami di pulau ini .
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Pulau condong ini sebelum tsunami Aceh banyak 
penduduknya, namun setelah itu hanya 2 orang saja yang 
menunggunya, adalah ibu Samsudin dan Pak Sukra . Usia 
keduanya mungkin sekitar 50 thn lebih, namun begitu 
semangat untuk tetap bekerja terlihat di wajah mereka.

Mereka di beri ijin untuk tinggal dan menunggu pulau ini 
dari orang yang membeli pulau ini. Yah memang pulau ini 
bisa di jual belikan. Namun mereka tidak tahu pasti siapa 
pemiliknya..

Yang pasti pulau-2 disekitar pulau condong ini juga sudah 
ada yang punya, dan bahkan diantaranya di jaga ketat oleh 
TNI .

Dipulau ini selain rumah dan warung sederhana ibu 
Samsudin ada juga vila yang bisa di sewakan , harganya 
sekitar Rp. 250.000 per malam. Ada tempat tidur dan 
toiletnya juga.

Tidak jauh dari warung ,kami mengunjungi goa yang tidak 
terlalu dalam dan tembus ke laut. sekilas kalau kita 
melihatnya seperti karang bolong.

Namun kalau airpasang goa ini akan penuh dengan air laut.  
Kalau libur sekolah atau pun tahun baru banyak anak-2 
muda yang berkemah dan menginap di pulau Condong ini .  
Disisi lain pulau ini ada tebing yang cukup terjal, bagus 
untuk dijadikan tantangan para pecinta panjat tebing .

Disebelah pulau Condong ada pulau  pingping dan pulau 
bule, tapi kedua pulau itu merupakan pulau pribadi yang 
tidak sembarang orang dapat mengunjunginya. 

Lelah kami berjalan menyelusuri pulau condong ini , kami 
istirahat diwarung sederhana ibu Samsudin, kami 
disuguhkan kopi panas dan tempe goreng, diluar pak Sukra 
terlihat sibuk membuat pajangan dan asbak rokok dari 
terumbu karang laut dan kerang yang sudah mati. 

Sebagai sovenir  pak Sukra menjualnya seharga Rp. 50.000 
untuk pajangan karang laut dan Rp. 25.000 untuk asbak 
kerang laut.

Setelah kopi segelas kami habiskan, kami segera kembali 
ke perahu motor yg sudah standby menunggu kami untuk 
kembali ke pesisir Pantai Pasir Putih.

Sampai jumpa lagi pak Sukra , bu Samsudin. Mudah-2 an 
liburan nanti lebih banyak pengunjungnya yah. Dan 
souvenir yang bapak buat habis terjual.. 


