PESONA PULAU SARONDE,
JANGAN LEWATKAN!
Pulau saronde terletak di kecamatan Ponelo, Kwandang,
Kabupaten Gorontalo Utara. Pulau saronde terkenal dengan
keindahan pantai pasir putihnya, air yang sangat jernih serta
keindahan terumbu karang di sekitarnya. Selain itu terdapat 3
pulau lain yang bisa dijelajahi dan tidak kalah indahnya
seperti pulau bogisa, mohinggito dan pulau lampu.

Hal-hal yang dapat anda lakukan selama di saronde yakni :

Bagaimana kita bisa sampai di pulau saronde?
Untuk dapat menyebrang ke pulau saronde, maka terlebih
dahulu kita harus mencapai pelabuhan kwandang. Perjalanan
darat dari kota Gorontalo ke pelabuhan kwandang dapat
ditempuh dalam 1,5 jam. Kemudian menyebrang dengan
perahu katamaran saronde island (kapasitas 25 orang)
ditempuh dalam 30 menit. sedangkan dengan perahu
katinting tradisional ditempuh dalam 45 menit. Selain dari
kota Gorontalo, pelabuhan kwandang dapat diakses dari
Bandara Isimu dalam waktu 45 menit.
Apa saja yang bisa kita nikmati di pulau saronde?
Selain keindahan alamnya yang luar biasa, pengunjung dapat
menikmati sejumlah fasilitas yang telah disediakan pengelola
pulau saronde yakni PT. GAB (Gorontalo Alam Bahari) dan
Pemerintah Kab. Gorontalo Utara. Fasilitas yang tersedia
antara lain 3 buah cottage darat, 5 buah tenda rumah, 2 buah
tenda dome, aula, kamar mandi umum, lesehan, dermaga
wisata, tour terumbu karang dengan katamaran, rental
snorkeling, rental rubber boat dan snack shop. Dalam waktu
dekat akan tersedia wahana banana boat, art market,
restoran, cottage di atas laut dan family cottage. Pulau
saronde sangat cocok untuk acara arisan, family gathering,
outbound training, corporate gathering dari 30 s.d 70 orang.

1. Berenang di pantai yang berpasir putih dengan airnya
yang sangat jernih
Ada 2 pantai di pulau saronde, yakni pantai timur dan
pantai barat. Pantai timur adalah pantai yang menghadap
pulau mohinggito, sedangkan pantai barat adalah tempat
dimana dermaga berada saat ini.
Pantai timur sangat indah dinikmati saat matahari terbit
(sunrise) dan sepanjang waktu karena luasan pasir
putihnya. Waktu berenang terbaik adalah jam 7 s.d jam 10
pagi. Untuk anda yang menghindari kulit terbakar tapi
masih ingin menikmati berenang di laut, maka cobalah
berenang di bawah dermaga. Waktu berenangnya pun
tidak terbatas pagi atau sore hari karena relatif terlindung
dari sinar matahari langsung.
Pantai barat terutama sangat indah dinikmati ketika
matahari terbenam (sunset). Waktu berenang terbaik
adalah jam 4 s.d. jam 6 sore. Saat sunset kita dapat
berenang di pantai sambil menyaksikan matahari
terbenam di belakang pulau raja. Perlahan namun pasti,
mega merah, pink dan nila muncul di langit sekeliling
saronde, True Beauty of Saronde. Nikmati lukisan sang
Raja ketika sunset di Saronde!

2. Berenang ketika malam terang bulan purnama
Jangan lewatkan momen malam terang bulan! Pasir
saronde yang putih bersih mengandung silika yang
memantulkan cahaya bulan. Sinar bulan purnama
menerangi pulau saronde dan lautnya yang indah, seolah-

olah memiliki lampu alami. Langit yang penuh bintangbintang menandakan langit saronde yang bersih belum
terkena polusi. Airnya cukup hangat sehingga tidak
membuat kedinginan. Recommended, Best ever
experience!
3. Berjalan di pesisir mengelilingi pulau saronde
Pulau saronde tergolong kecil, kurang lebih hanya 8
hektar luasnya dan pesisir pantainya dapat dijelajahi
dalam waktu 45 menit. Untuk dapat menjelajahi saronde
dalam satu kali putaran, maka kita harus menunggu air
surut terlebih dahulu.
Mulailah berjalan dari pesisir timur ke arah pulau bogisa.
Berjalan di pesisir utara memerlukan kehati2an karena
banyak terdapat bebatuan dan tidak terkecuali bebatuan
licin dan berlumut. Anda bisa juga berjalan di pesisir yang
berpasir tapi terendam air sekitar 10 cm sd 30 cm.
Kita bisa melihat bebatuan yang berserakan di pesisir, dari
yang ukurannya sangat fantastis serta uniknya bentuk
batuan tersebut. Ada bebatuan yang berbentuk balok
panjang dengan ukuran yang sangat besar, bertumpuk
satu sama lain, seolah-olah dipahat dan ditumpuk oleh
manusia. Ada pula dataran batuan yang berlipat-lipat
terbentuk akibat gerusan ombak laut, hingga lubanglubang di batuan yang bentuknya geometris seperti
segitiga, jajaran genjang, kotak dan lain sebagainya.
Batuan yang terbentuk karena fenomena alam ini sangat
indah dan jarang ditemui di tempat lain, sayang sekali bila
dilewatkan.
4. Snorkeling, melihat keindahahan di bawah laut
kepulauan saronde
Gunakan peralatan snorkeling anda, untuk amannya
gunakanlah pelampung snorkeling. Taman laut di sekitar
saronde tidak lebih dari 3 m kedalamannya. Spot yang
paling indah yakni laut antara saronde dan mohinggito
dimana terdapat lembah (tubir -> gorontalo) yang
kedalamannya lebih dari 3 m, dapat ditempuh dengan
katamaran saronde island. Di sini beraneka jenis ikan dan
tumbuhan laut masih tumbuh dengan baik dan subur.
Pada kedalaman ini, sinar matahari relatif tidak merusak
terumbu karang yang mempercepat proses bleaching dan
terumbu karang di sini relatif aman dari perahu yang hilir
mudik. Anda bisa melihat ikan kepe-kepe, terumbu karang
piring, dan lain sebagainya.

5.

Merekam pesona keindahan pulau saronde lewat
fotografi
Pulau saronde menyimpan spot fotografi terbanyak dan
terbaik. Mulai dari pantai berpasir putih, air jernih,
susunan batuan di pantai, pohon-pohon cemara di pinggir
pantai, dermaga dan banyak lagi spot yang menjadi daya
tarik fotografi. Jangan lupakan momen sunset dan
sunrisenya, karena Anda akan menemukan sejumlah
kejutan..

6. Menyaksikan Sunset dan Sunrise
Anda bisa bangun di pagi hari jam 5.15 kemudian menuju
pantai timur untuk menyaksikan matahari muncul dari
belakang pulau mohinggito. Ketika matahari muncul,
lihatlah ke arah pesisir pantai saronde yang dipenuhi
pohon ketapang dan cemara. Lihatlah perubahan warna
pada pasir di pesisir, daun-daun pepohonan seolah-olah
berubah warna menjadi kekuningan, sungguh menarik
dipandang.
Sunrise umumnya dapat disaksikan pukul 17.30 sd 18.00.
Anda bisa duduk di sekitar pantai barat. Perhatikan
perubahan posisi dan bentuk matahari, dari berbentuk
bulat penuh, setengah lingkaran hingga tenggelam di balik
pulau raja. Perhatikan pula warna langit di sekelilingnya
yang berubah warna dari oranye cerah menuju pink.
Jangan buru-buru beranjak bila matahari telah terbenam,
karena mega berwarna pink yang sangat indah baru
muncul ketika matahari sudah terbenam. Kondisi ini
berlangsung saat cuaca cerah, semoga beruntung!

7. Mengunjungi Pulau Bogisa, Pulau Lampu dan Mohinggito
Dengan menggunakan perahu katamaran saronde island,
Anda bisa mengunjungi pulau bogisa, pulau lampu dan
pulau mohinggito sekaligus dalam satu kali putaran. Anda
akan dibawa melihat pemandangan yang tidak kalah
indahnya dengan pulau saronde. Baik pulau saronde dan
pulau mohinggito ini masih dalam pengelolaan pariwisata
yang dikelola PT. GAB. Pulau Bogisa terkenal dengan
hamparan pasir putihnya yang berbentuk bulan sabit,
membelah laut di kedua sisinya. Welcome to Bogisa
Paradise! Dimana sisi yang tenang sangat baik untuk
berenang. Pasirnya pun halus dan bersih. Kami pernah
mencoba scrub pasir bogisa, dan hasilnya memuaskan.
Selamat mencoba.

Pulau Mohinggito memiliki beberapa pesisir yang bisa
didarati perahu. Sekeliling pulau mohinggito banyak
ditumbuhi pohon kelapa, sedangkan lautan di sekitarnya
banyak terdapat bintang laut. Ada pula teluk yang amat
dalam di pesisir pulau mohinggito.
Pulau lampu amat mirip dengan pulau saronde, hanya
letaknya agak jauh ke utara. Dinamai pulau lampu karena
terdapat menara lampu yang bercahaya di malam hari.
Pesisir pantainya pun amat indah dan bersih.
8. Wisata memancing
Hubungi manajemen kami untuk dapat memancing di
spot-spot terbaik. Ikan-ikan yang terdapat di perairan ini
antara lain ikan sunu, goropa, mami’ (gorontalo), ikan
ekor kuning, dan lain sebagainya.
9. Tidur beratapkan langit berbintang pada malam hari
Nikmati sensasi tidur di perahu menghadap langit yang
berbintang. Langit di atas saronde masih bersih dan relatif
bebas polusi, sehingga ketika malam datang dan tidak
berawan, maka sejumlah bintang terlihat di langit

saronde. Berkeliling di sekitar perairan saronde sambil
menikmati langit berbintang membawa kesan tersendiri.
10. Berkunjung ke desa ponelo
Pulau saronde terletak di kecamatan ponelo, dimana
masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian
sebagai nelayan. Terdapat pula pembuatan handicraft,
pembuatan perahu tradisional, keramba terapung, bagan
(perahu terapung penangkap ikan), keramba ikan laut
seperti kerapu, ikan batu dan lain sebagainya. Hubungi
petugas kami untuk dapat melihat kehidupan masyarakat
ponelo dari dekat.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pulau saronde dapat
menghubungi manajemen PT. GAB di nomor 085240581158
dan 082188094688.

