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INFO PACK – PARTISIPAN  
 

PARTISIPAN DI PULAU PRAMUKA, 
KEPULAUAN SERIBU 

 
Peserta/partisipan Coral Day 2012 diharapkan mengatur sendiri kedatangan, 
kepulangan, penginapan dan konsumsi selama mengikuti kegiatan Coral Day 2012 
mulai tanggal 12 Mei 2012. Panitia tidak akan membantu semua proses tersebut 
kecuali untuk mengikuti acara. Bagi calon peserta yang ingin menanyakan hal-hal di 
luar info yang tercantum di bawah ini, silakan mengirimkan email ke 
aar.mardesyawati@terangi.or.id atau +6289630170323 (Aar). 
 

1.  HOW  TO  GET  THERE  

Ada beberapa cara untuk mencapai Pulau Pramuka: menggunakan Kapal Ojek (dari 
Muara Angke), Kapal Kerapu/Lumba-lumba (dari Kali Adem) dan Kapal Predator 
(dari Marina Ancol). Silakan baca baik-baik panduan perjalanan di bawah ini. 
 

1.A.  Pemberangkatan  dari  Muara  Angke  (kapal  ojek)  dan  Kali  Adem  (speed  boat  Kerapu  
dan  Lumba-‐lumba) 
Menggunakan Kendaraan Umum 
Kereta:  
Bogor/Tangerang/Bekasi – Kota (ongkos Rp. 6,000-7,000): dari stasiun kota lalu 
jalan kaki (via kolong) ke arah museum Bank Mandiri/Indonesia  naik Kopami 02 
jurusan Senen-Muara angke (seperti kopaja tapi warna biru) turun di Mega Mall 
Pluit (ongkos Rp 2,000) → naik angkot merah B01 (ongkos Rp 4000) sampai di 
Muara Angke/Kali Adem (kedua pelabuhan ini berdekatan tapi terpisah) naik kapal 
ojek atau Kerapu/Lumba2 ke Pulau Pramuka, jadwal kapal jam 7 pagi (ongkos Rp 
32000). Kapal Ojek bersandar di Muara Angke. Kapal Kerapu/Lumba-lumba 
bersandar di Kali Adem 
 
Transjakarta: 
Naik transjakarta koridor 9 (Pinang Ranti - Pluit), turun di Halte Penjaringan → 
naik angkot berwarna merah nomer B 01 jurusan Grogol – Angke (Rp.2500-3000). 
Turun di Muara Angke/Kali Adem (tempat penyeberangan pulau) →  naik kapal 
ojek/Kerapu/Lumba2 ke Pulau Pramuka, jadwal kapal jam 7 pagi (Rp 32000). 
 
 
Bus Reguler dari Terminal Grogol: 
Naik kendaraan apa saja yang berhenti di Terminal Grogol → naik angkot 
berwarna merah nomer B 01 jurusan Grogol - Angke (Rp. 2500-3000). Turun di 
Muara Angke/Kali Adem (tempat penyeberangan pulau) → naik kapal ojek ke 
Pulau Pramuka, jadwal kapal jam 7 pagi (Rp 30000). 
 
Bus dari Terminal Blok M: 
Naik bus Steady Safe Non AC No 37 Jurusan BLOK M - Muara Angke (Rp. 2000). 
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Bus ini umumnya gak sampai Muara Angke (sesuai info dari keneknya), tapi cuman 
sampai Megamal Pluit - lalu cari angkot berwarna merah nomer B 01 jurusan 
Grogol - Angke (Rp. 2500-3000). Turun di Muara Angke/Kali Adem (tempat 
penyeberangan pulau) - naik kapal ojek ke Pulau Pramuka, jadwal kapal jam 7 pagi 
(ongkos Rp 32000). 
 
Bus dari terminal Senen:  
naik Kopami 02 jurusan Senen-Muara angke (seperti kopaja tapi warna biru) turun di 
Mega Mall Pluit (ongkos Rp 2000) - naik angkot merah B01 (ongkos Rp 4000) 
sampai di Muara Angke/Kali Adem(tempat penyeberangan pulau) - naik kapal 
ojek/Kerapu ke Pulau Pramuka, jadwal kapal jam 7 pagi (ongkos Rp 32000). 
 
Menggunakan Kendaraan Pribadi  
Melalui Tol Dalam Kota 
Ambil pintu keluar Pluit. Ikuti jalan melintasi Mega Mall Pluit ke arah Muara Angke 
(tempat penyeberangan pulau). 
 
Melalui Tol Bandara 
Ambil pintu keluar Pantai Indah Kapuk. Masuk dalam kompleks Pantai Indah Kapuk. 
Ikuti jalan yang menuju Muara Angke/Kali Adem (tempat penyeberangan pulau). 
 
 
Note: tidak tersedia tempat penitipan kendaraan. Bagi yang membawa kendaraan 
pribadi disarankan untuk antar-jemput saja. 
 
 
Menggunakan Motor atau Sepeda 
Dari arah Grogol, masuk ke Jl. Jembatan Tiga, ikuti hingga Jl. Jembatan Lima. Ikuti 
terus jalan utama sampai melewati Mega Mall Pluit - Lurus ke arah Muara Angke 
(tempat penyeberangan pulau). 
Note: motor/sepeda dapat dibawa ke Pulau Pramuka menggunakan kapal ojek 
  

1.B.  Pemberangkatan  dari  Marina  Ancol  

Naik kapal Predator ke pulau Pramuka, tarif Rp 200.000/orang, berangkat jam 8 pagi 
tiba pukul 9 pagi. Pembelian tiket melalui pemesanan. Hubungi Pak Untung 
08131955195. 
  

2.  JADWAL  KEDATANGAN  DAN  KEBERANGKATAN   
Underwater clean up & instalasi karang: 11 Mei 2012 
Beach clean up, Festival layang-layang, Mewarnai layang-layang, Dokumentasi: 12 
Mei 2012 
 
Jadwal Kapal Ojek:  
Muara Angke - Pulau Pramuka: 07.00 dan 14.00 tiap hari (biaya Rp. 35,000) 
Pulau Pramuka - Muara Angke: 07.00 dan 12.00 tiap hari (biaya Rp. 35,000) 
 
Jadwal Kapal Kerapu: 
Kali Adem -  Pulau Pramuka: 07.00 (Rp. 35,000) 



CORAL  DAY  2012:  8-12  Mei  2012     

Pulau Pramuka - Kali Adem: 14.30 (Rp. 35,000) 
 
Jadwal Kapal Predator: 
Marina Ancol – Pulau Pramuka: 08.00 (Rp. 200,000) 
Pulau Pramuka – Marina Ancol: 15.00 (Rp. 200,000) 

  

3.  AKTIVITAS  DALAM  CORAL  DAY  YANG  DAPAT  DIIKUTI  

1.    Beach clean up/bersih pantai 
2.    Festival layang-layang 
3.    Mewarnai layang-layang (anak-anak) 
4.    Adopsi karang* 
 

      Tentang adopsi karang 
Bagi partisipan yang ingin berdonasi untuk adopsi karang, berikut adalah paket-
paket yang tersedia: 
-    Perorangan tanpa ikut menyelam: 
1 stek : Rp. 175.000  
5 stek: Rp.700.000  
10 stek: Rp.1.250.000  
 
- Perorangan dengan ikut menyelam (tidak termasuk transportasi/akomodasi ke/di 
pulau Seribu) 
1 stek: Rp.250.000 
5 stek: Rp.800.000  
10 stek: Rp.1.450.000  
 
- Perusahaan/lembaga: 
1 paket meja(isi 16 - 20 stek) dalam bentuk meja dari paralon (termasuk biaya 
penurunan): 7.500.000 rupiah 
1 paket utama (isi 30-50 stek) dalam bentuk tugu monas besar (termasuk biaya 
penurunan): 20.000.000 rupiah 

    
Bagi yang ingin berpartisipasi dalam adopsi karang, harap mengembalikan formulir 
adopsi sebelum tanggal 5 Mei 2012. Bila Anda melakukan registrasi adopsi karang 
sesudah tanggal tersebut, maka pembuatan label nama pada stek karang akan 
dilakukan menyusul, setelah Coral Day 2012. 
 
Pembayaran adopsi karang dapat dilakukan melalui transfer bank ke 
Bank BRI a.n Perkumpulan Telapak no.rek 118 901 0000 11303 
atau pembayaran langsung ke alamat: 
Gedung Alumni IPB Jl. Pajajaran No. 54 Bogor  
 
Apabila Anda melakukan transfer bank, harap melakukan konfirmasi dan kirimkan 
bukti transfer melalui email erydamayanti@cbn.net.id atau fax ke 0251-8393246 
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  4.  YANG  HARUS  DISIAPKAN  OLEH  PARTISIPAN 

1. Makan dan minum (panitia tidak menyediakan konsumsi dan diharapkan 
membawa tempat makan dan tempat minum yang tidak sekali pakai untuk 
mengurangi sampah) 

2. Obat-obatan pribadi 
3. Pakaian sesuai aktivitas yang akan dilakukan 
4. Perlengkapan pribadi 

 

5.  INFO  AKOMODASI  (BAGI  PARTISIPAN  YANG  INGIN  MENGINAP) 
Di Pulau Pramuka harga berkisar antara 250.000-450.000/malam. Bentuknya ada 
berupa vila/homestay atau kamar. Silakan menghubungi kontak untuk 
vila/wisma/homestay di bawah ini. Harga untuk homestay bisa dinegosiasi. 
Vila Delima – Pak Untung hp 08131955195 
Wisma Dermaga – 021-70717318 
Homestay Mutiara – Yanto hp 087875141265 
Homestay Safir – Ibu Sukriyah 021-32070546 
 
 

PARTISIPAN  CORAL  DAY    
DI  WILAYAH  MASING-‐MASING 

Bagi yang ingin berpartisipasi untuk memperingati Coral Day 2012 di wilayah 
masing-masing (di luar Pulau Pramuka Kepulauan Seribu), silakan mengisi formulir 
yang dapat diunduh di 
http://www.ziddu.com/download/19197633/FormulirPartisipasi.doc.html dan 
mengembalikannya kembali ke email Putri di poetryayu@gmail.com  
 
Bila telah melakukan aktivitas, silakan kirimkan foto-foto atau video kegiatan ke email 
sheilla atau tag di Facebook Page “Indonesia for Coral Day” atau melalui Twitter 
(@coraldayindo) dengan hashtag #coraldayindo  
  


