
PANTARA ISLAND 

 Pulau Pantara dikenal juga  dengan sebutan Pulau Seribu Marine Resort. Berada di 

Kepulauan Seribu dan merupakan pulau terjauh di Kepulauan Seribu, terletak 40 mil dari dermaga 

Ancol dan membutuhkan 2 jam perjalanan menggunakan kapal laut untuk mencapainya. Pulau 

Pantara  di resmikan sebagai pulau wisata pada tahun 1987 oleh Menteri Pariwisata, Pos dan 

Telekomunikasi.  

 

  

 

 

 

 

 

 Pulau Seribu Marine Resort terbagi menjadi dua yaitu Pantara Barat & Pantara Timur. 

Namun sayangnya Pantara Barat sedang dalam perbaikan sejak tahun 2007 dan belum diperkirakan 

kapan akan dibuka kembali. Pantara Barat mempunyai luas 10ha & Pantara Timur sendiri 

mempunyai luas 10.95ha. Karena luasnya yang relatif kecil maka bisa menjelajahnya dengan waktu 

singkat. 

 Pulau Pantara dikelilingi oleh corral reef sehingga gelombang laut terasa tenang. Air laut  

sangatlah jernih dan warna air nya sangat mempesonakan 

mata karena nampak dengan jelas gradasi warna air 

dan karang laut. Mulai dari perpaduan warna biru muda 

yang cerah menandakan laut dangkal, biru tua  

dikejauhan menandakan laut dalam dan warna putih 

beriak menandakan daerah corral. Begitupula dengan 

pantainya yang memiliki pasir bersih berwarna putih. Di 

pagi hari bisa terlihat sekelompok ikan yang 

menunggu untuk sarapan pagi. Biasanya para staff dan 

tamu memberikan makanan berupa roti tawar dan ikan ikan akan mendekat. Pemandangan ini 

sangat unik dan memberi kesan tersendiri bagi tamu tamu yang datang.  

 

 



            

 

 

                                                                                                                               

 

  Pulau Pantara menggunakan dermaga nomer 22 di Marina Ancol. Kapasitas kapal 

laut yang tersedia ada beragam jenisnya. Dari kapasitas terkecil yaitu 25, 30, 45 & 60 kursi.   

  

 Dilengkapi oleh 55 cottages dan 2 suite rooms dengan total 57 cottages. Diantara 55 

cottages juga terdapat 18 cottages dengan connecting balcony. Luas cottage 48 m². Cottage tersebut 

dibuat dari bahan material kayu yang telah di pernis dan jendela kaca yang cukup besar mengelilingi 

cottage. 

 

 

 

 

 

 

  Interior kamar terdapat area tempat duduk, meja rias dan lemari yang cukup untuk 

menyimpan barang sedangkan exterior kamar terdapat teras dengan lantai kayu berbentuk 

panggung dan pagar dilengkapi dengan tempat duduk santai untuk menikmati pemandangan pantai 

dan laut.  

               



 Suasana cottage di Pulau seribu Marine resort banyak ditumbuhi oleh tanaman nyiur yang 

tinggi sehingga suasana sekitar cottage terasa nyaman dan sejuk. Setiap cottages dilengkapi dengan 

1 king size bed dan 1 extra bed. Dan dilengkapi dengan fasilitas AC, Bath tub, shower, hot water, 

telephone, Hair dryer, mineral water & refrigerator dengan mini bar.  

  

 Untuk Suite room hanya 1 yang bisa digunakan, yaitu cottage nomor 200. Sedangkan suite 

room  lainnya di nomor 231 sedang dalam renovasi. Luas Suite Room 80 m². Berbeda dengan 

cottages lainnya yang hanya terdapat 1 king size bed & 1 extra bed, suite room dilengkapi dengan 1 

kingsize bed dan 2 extra bed, juga dilengkapi dengan TV, kitchen serta living room. Untuk menikmati 

suite room anda harus menambah biaya upgrade kamar sebesar satu juta rupiah.   

 Jangan terkejut jika anda hanya akan 

menemukan TV di Suite Room, Restaurant dan 

Lobby karena tema yang digunakan adalah 

“Back to Nature”. “Bukan untuk merusak alam 

demi kenyamanan manusia, melainkan 

menyatukan manusia dengan alam”. Dan 

dimaksudkan agar wisatawan yang berlibur 

dapat menikmati wisata alam nya tanpa harus 

terganggu dengan TV.  

 Selain cottages, Pulau Seribu Marine 

Resort juga dilengkapi dengan swimming pool, kid’s playground, tennis court, shopping centre, 

rental sport, karaoke dan restaurant yang menghadap ke Laut. Swimming pool dan Kid’s pool 

terletak di central area community. Letak yang sangat strategis untuk dijangkau. Selain itu juga 

terdapat kid’s playground yang berdekatan. Tak jauh dari lokasi tersebut terdapat 2 tennis courts. 

Shopping centre terletak di dekat lobby dan rental sport terdapat di area depan sebelum memasuki 

lobby.  
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 Sedangkan Karaoke terletak di bagian barat, tidak jauh dari Central area. Karaoke dibuka jam 

9 sampai 12 larut malam. Disini terdapat berbagai macam lagu Karaoke dengan bahasa Jepang, 

China dan juga Indonesia. Cukup mengisi form berisi request lagu yang ada di daftar lagu yang telah 

disediakan, lalu lagu tersebut akan diputarkan. Karaoke ini dilengkapi dengan LCD jadi tidak perlu 

khawatir jika terdapat lirik lagu yang tidak diingat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      

 Restaurant “Kakatua & Captain’s Club” 
dengan bentuknya yang unik cukup untuk 
menampung ± 140 orang. Dilengkapi dengan TV 
Flat dan panggung. Panggung biasanya digunakan 
saat ada acara atau event tertentu seperti tahun 
baru, group atau acara lainnya. Disini disediakan 
menu makanan yang bervariasi untuk breakfast, 
lunch dan dinner.  
 Terdapat masakan Indonesia, Eropa dan 
Oriental. Breakfast dibuka pukul 7 – 9 pagi. Lunch 
dimulai pukul 12 – 2 siang. Dan dinner pukul 6 – 9 
malam. Makanan yang disediakan pun sangat 
mengundang selera makan dan cocok di lidah. 

  Aktivitas yang bisa dilakukan disini yaitu snorkeling, 

canoeing, jet skieng, bersepeda, diving dan juga banana 

boat. Peralatan water sport tersebut telah disediakan di 

rental sport dengan berbagai variasi harga. Bagi yang 

hobby bersnorkeling disinilah tempatnya. Dengan airnya 

yang sangat jernih dan berbagai macam biota laut yang 

cantik dapat ditemukan disini. 

 



  

 

 

 

 

 

 Selain itu disini juga bisa menikmati indahnya Sunrise dan sunset. Udara pagi disini pun 

sangat sejuk disertai dengan semilir angin pagi yang menenangkan. Membuat ingin berlama-lama 

ada di Pulau ini...... 

 

  

 

 

 

 

 

 


