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Ucapan Terima Kasih 

 Ucapan terima kasih kepada Seluruh Kru’ Trip to hidden Paradise 
(TTHP) Mas Andri dan Mas Yama, para Guide selama trip di 

kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Guide 
rafting, driver jeep yang luar biasa, tukang kuda dan kudanya , 
para pengelola homestay dan masyarakat sekitar Ngadas – kab 

Malang yang begitu ramah menerima kami. 

 Permohonan maaf jika ada hal yang tidak berkenan untuk semua 
yang saya tulis diatas. Maafkan kami karena mengusik 

ketenangan bromo yang indah. Namun karena keindahan itu pula 
kami datang dan kami bangga sebagai anak Indonesia, karena 

Indonesia memiliki keindahan alam yang luar biasa. 



Awal cerita…. 

Eng ing eeeng….. 

Awal trip ini dapat info dari temen yang pernah 
ikut trip ke tempat-tempat yang indah di 
Indonesia… singkatnya dikasihlah saya link fb 
https://www.facebook.com/groups/TRIPTOHID
DENPARADISE/ 

Ternyata setelah dibuka link tersebut banyak 
sekali trip yang bisa kita ikuti, sebenernya saya 
terbiasa melakukan trip adalah naik gunung, as 
I always said.. Sometimes we found the peace is 
up there, at the top of the high land… 

 Tapi rasanya ingin nyoba juga nyari tempat 
lain yang bisa dikunjungi dan berbau Gunung 
 dan bisa ngajak istri untuk turut serta…. 
(mumpung lagi mau diajak jalan naik gunung 

  )  

Gunung Bromo adalah salah satu gunung terindah 
yang ada di Jawa Timur dengan ketinggian 2.329 
m, yang terletak di empat kabupaten di Jawa 
Timur. Merupakan gunung berapi yang masih aktif. 
Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara 
lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan 
pasir seluas 10 kilometer persegi. Selain 
panoramanya, Bromo juga terkenal akan sunrise-
nya. Wisatawan domestik dan mancanegara 
berbondong-bondong datang untuk menikmati 
pemandangan matahari terbit dari puncak 
Penanjakan.  

Gunung Bromo (dari bahasa Sanskerta: Brahma, 
salah seorang Dewa Utama Hindu), merupakan 
gunung berapi yang masih aktif dan paling 
terkenal sebagai obyek wisata di Jawa Timur. 
Sebagai sebuah obyek wisata, Gunung Bromo 
menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung 
berapi yang masih aktif.  

Gunung Bromo mempunyai sebuah kawah dengan 
garis tengah ± 800 meter (utara-selatan) dan ± 
600 meter (timur-barat). Sedangkan daerah 
bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km 
dari pusat kawah Bromo. 

My destination on this trip 



Agenda trip 

 Kamis, Tgl 17 April 
 
11.30 Meeting Point di St. Senen (depan Dunkin) 
13.30 Perjalanan ke St.Malang via KA Matarmaja 

 Khusus dari Bandung saya naik KA Malabar jam 15.45 
 
Jumat, Tgl 18 April 
 
08.00 Sampai di St. Malang dan take foto di depan Balai 
Kota 
09.00 Menuju Homestay 
10.00 sampai di Homestay 
11.30 istirahat dan makan 
12.30 Menuju spot rafting 
13.00 tiba di spot rafting 
13.30 Mulai pengarungan 
14.30 tiba di rest area 
15.00 selesai pengarungan 
16.00 menuju homestay 
16.30 sampai homestay 
18.00 Makan malam dan acara bebas 

 Sabtu Tgl 19 April 
 
01.30 Bangun tidur persiapan menuju Pananjakan 
02.00 Menuju Pananjakan dan Seruni Point, Hunting Sunrise. 
06.30 Menuju G Bromo+lautan pasir+savana 
09.00 Kembali ke homestay 
10.30 Sampai homestay persiapan pulang & makan siang 
13.00 Menuju St kota baru malang 
15.00 Pulang ke JKT. 
 
Minggu Tgl 20 April 
09.00 Sampai di St. Senen JKT 

 Jam 12.50 saya sampai ke Bandung  

 Catatan: berhubung kereta ke Bandung berangkat jam 
12.30an Waktu Malang, maka akhirnya saya pulang 
bareng temen-temen naikl kereta ke Jakarta dulu, baru 
nyambung ke Bandung naik KA Argo Parahyangan 

 Trip ini cukup unik, sebab ngerasaain 3 type kerena, pas 
berangkat dari Bandung naik KA Malabar kebagian Bisnis, 
pulang kejakarta naik KA Matarmaja Ekonomi dan Balik 
dari Jakarta Kebandung kebagian naik KA Argo 
Prahyangan Ekesekutif…. Zzz tudir pulas… 



Trippers...  

Important: Always start with your slide size set to the 
aspect ratio you intend to use. If you change the slide 
size after you’ve created some slides, your pictures and 
other graphics will be resized. This could potentially 
distort their appearance. 
 

1. Febriarini Widiastuti  2. Imas Siti Syarah  3. Andri Wijaya  4. Riski 
hikmatiar alam.  5. Setiadi Notoraharjo  6. Rani indriani 7. Vira Fauzi 
Yana 8. Andriani Dwi Utami 9. Maswati sri               10. Muhamad 
safrudin  11. Julian Ade Putra  12. Mohamad Mustakim 13. Dede 
Hardian 14. Agus Nugroho 15. Selvie Amriani 16. Yama aditya Nugraha 
17. Ira Silalahi 18. M. Rahmat 19. Fanani M Ihsan  

20. Ferry syukmana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21. Ary puspita 22. Roy Pandopotan 23. Rico Rahma n Pauzi      

24. Anita Mudianingsih 25. Rosinawati 26. Resa Nur 
27. Andrea Atma 28. Martja Greta 29. Budi  30. Titi 31. Apri 



17 April 2014 

15-17 Jam diatas kerena lumayan bikin badan pegel juga… 

Yang dari Jakarta naik KA Matramaja jam 13.30 wib 

Yang dari Bandung naik KA Malabar jam 15.45 wib 

 



Balai Kota Malang 

Gedung Balai Kota adalah salah satu gedung 
berarsitektur kolonial Belanda yang terletak di lingkaran 
jalan Tugu Malang dan merupakan gedung peninggalan 
pemerintah Belanda. 
 
Gedung ini tampak menarik dan mudah ditemui karena 
berada di jantung Kota Malang dan menjadi salah satu 
icon kota Malang. 

Alun-Alun Tugu Kota Malang sering juga disebut sebagai 
Alun-alun Bundar karena memang berbentuk lingkaran. 
Dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda, 
alun-alun ini memiliki sebuah tugu yang berdiri kokoh. 
Tugu yang menjadi kebanggaan Kota Malang ini 
dulunya merupakan Taman Gubernur Jendral Hindia 
Belanda J.P. Zoen Coen.  
 
Dikelilingi oleh taman berbunga yang sangat indah serta 
beberapa pohon Trembesi, tepat di bawah tugu 
terdapat kolam yang penuh dengan bunga teratai yang 
selalu mekar. Tepat terletak di depan gedung Balai Kota 
Malang, Alun-Alun Bundar ini kerap menjadi lokasi untuk 
sesi foto pra-wedding. Tidak heran memang karena 
keindahan taman alun-alun Tugu ini memang begitu 
mempesona.  
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Spot kumpul ke2 seteha meeting point  

didepan Stasiun Malang Baru 





Jalan Ke Homestay 

 Side by side material fits more 

naturally. 

Widescreen adds drama to 

graphics and images. 
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Jalan pakai angkot ke lokasi 
Homestay yang terletak di 

Kec.Poncokusumo Kab Malang 



Rafting Man…. (18 April 2014) 

Agenda pertama selepas shalat jumat di 
sekitaran Homestay adalah Rafting di Sungai 
Amprong adalah sungai yang terletak di Desa 
Gunungsari Kecamatan Poncokusumo 
Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.. 

Rafting akan mengarungi sungai Amprong 
yang memiliki karakter yang unik untuk 
berarung jeram, sungai yang tidak terlalu 
lebar dan debit air yang tidak terlalu deras 
menjadikan spot rafting ini cocok pagi 
pemula. Disamping itu, kita dapat menikmati 
suasana desa dan kesejukan di Sungai 
Amprong. Kurang lebih 2 jam sekitar ada 7 
perahu mengarungi  sungai amprong dengan 
rute tempuh 5km.  
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Disambut dengan jeram welcome kami 
semua mulai mengekspresikan kecintaan 
kami terhadap olahraga ini. selanjutnya 
ada jeram Batu Tumpuk dan  dilanjutkan 
dengan jeram Batu Gajah, Jeram Bejo 1, 
dan masih banyak lagi jeram menantang 

lainnya. Setengah perjalanan kami 
lewati, dan kini saatnya kami 

dihadapkan dengan jeram maskot di 
sungai ini. “Jeram Loading”. Terbentuk 

karena penyempitan penampang sungai 
yang kanan kirinya dihimpit oleh batuan 

besar dan memiliki lintasan berkelok dari 
kiri ke kanan, dan dilanjutkan dengan 
penampang melebar yang kemudian 

menjorok patah sedalam 4 m. 









Widescreen Advantages 

 Side by side material fits more 

naturally. 

Widescreen adds drama to 

graphics and images. 
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Waktunya ke Bromo !!! 
Sabtu, 19 April 2014 

Selesai dibikin pontang panting saat Rafting di Bromo 
sepertinya semua badan rasanya segar plus bikin tidur 
pulesss… tapi sesuai tujuan utama yaitu menikmati indahnya 
Bromo, maka kami diharuskan bangun jam 01.00 dinihari 
untuk persiapan melakukan perjalanan menuju Pananjakan 2 
Seruni Point.  

Waktu tempuh yang diperlukan sekitar 2 jam dengan 
menggunakan jeep Hardtop terbuka yang telah dimodifikasi 
untuk melakukan perjalanan dengan medan berat. Jalanan 
yang terjal menanjak serta rusak menjadi keasyiakn 
tersendiri untuk melakukan perjalanan menuju spot yang 
telah ditentukan. Dinginya udara dan angin malam serta 
hempasan debu dari mobil didepan membuat kami sedikit 
sesak untuk bernafas. 

Cuaca sepertinya sesuai harapan mulai dari malam hingga 
pagi cerah, walaupun bagian Barisan gunung Bromo – 
Tengger – Semeru perubahan awan diatasnya cukup cepat, 
sehingga cukup menganggu jika ingin memotret gunung untuk 
mendapatkan langit yang biru.  



Kawasan Perbukitan sekitar Bromo 05.00 WITA 



Tentang Bromo 

 

 

Gunung Bromo (dari bahasa Sanskerta: Brahma, salah seorang 
Dewa Utama Hindu), merupakan gunung berapi yang masih aktif 
dan paling terkenal sebagai obyek wisata di Jawa Timur. 
Sebagai sebuah obyek wisata, Gunung Bromo menjadi menarik 
karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. 

Selamat pagi Indonesia, biarkan aku menikmati keindahan bagian 
dari pertiwi. Sampaikan salamku untuk semua. 

Sedikit catatan perjalanan 17-20 April 2014 kemarin dengan 
destinasi kali ini adalah Gunung Bromo. Setelah sekian lama 
jalan-jalan naik gunung, akhirnya bisa menikmati keindahan 
Gunung Bromo. Awalnya saya hanya berpikiran bahwa naik 
gunung ke Bromo hanya sebuah wisata biasa saja. Toh saya juga 
tinggal di kawasan Bandung Utara, biasa jalan-jalan ke 
Tangkuban perahu, menikmati Jayagiri lembang atau kawasan 
dingin berbagai curug di lembang lainnya. 

Namun ternyata Bromo berbeda, terrain pegunungannya memang 
unik. Memang setiap jengkal bumi Allah itu berbeda dan sangat 
indah untuk dinikmati. Indonesia memang indah, bangga menjadi 
bagian dari Indonesia. 

Gunung Bromo (dari bahasa Sanskerta: Brahma, salah seorang 
Dewa Utama Hindu), merupakan gunung berapi yang masih aktif 
dan paling terkenal sebagai obyek wisata di Jawa Timur. 
Sebagai sebuah obyek wisata, Gunung Bromo menjadi menarik 
karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. 

 



Bromo 05.10 WITA 



Bromo mempunyai ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut itu berada dalam empat wilayah, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten 
Malang. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 kilometer persegi. 

Gunung Bromo mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah ± 800 meter (utara-selatan) dan ± 600 meter (timur-barat). Sedangkan daerah bahayanya berupa 
lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. 

Bagi penduduk Bromo, suku Tengger, Gunung Brahma (Bromo) dipercaya sebagai gunung suci. Setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yadnya Kasada 
atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo utara dan dilanjutkan ke puncak Gunung Bromo. Upacara diadakan 
pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 di bulan Kasodo (kesepuluh) menurut penanggalan Jawa. terkenal dengan 
keindahan sunrise atau matahari terbitnya, namun ada keunikan lain dari gunung ini yaitu adanya lautan pasir  berbentuk kaldera yang luas yang berada di atas 
Gunung. Selain melihat keindahan matahari terbit dari Puncak 1 dan 2 pananjakan Bromo  serta kawah Gunung Bromo yang mengeluarkan asap belerang putih yang 
terkenal tersebut ,obyek wisata lain yang menarik dan bisa anda nikmati adalah  Padang savanah Bromo , Bukit Teletubies, lautan pasir , Upacara Kasodo , Air Terjun 
Madakaripura dan sebagainya 

Gunung Bromo berlokasi dan terletak di empat kabupaten pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Yaitu di antara Kaputen Malang , Kabupaten Pasuruan, Kabupaten 
Probolinggo dan Kapupaten Lumajang. 

 

 



Serasa berada di negeri awan, memandang lapisan kabut yang masih menyelimuti setiap 

perbukitan yang ada disekitar Gunung Bromo 

View from Seruni Point – Pananjakan 2 



Widescreen Test Pattern (16:9) 

Aspect Ratio Test 
 

(Should appear circular) 

Semburat matahari pagi yang menyinari bagian dari pegunungan yang berada di sekitar Taman nasional Bromo Tengger 

Semeru memberikan keindahan tersendiri yang tidak akan didapat di area wisata lain. 













 

Gunung Batok kawasan Bromo 



Bukit menuju kawah utama 



Kawasan bukit Teletubies 11.00 WITA 







Lautan Pasir Bromo 



Bukit Teletubies Bromo 



Bukit Teletubies Bromo 



Bukit Teletubies Bromo 



KEMBALI KE HOMESTAY – SHALAT DAN 

PACKING PERSIAPAN PULANG – MENUJU 

SENTRA OLEH-OLEH KHAS MALANG – 

MENUJU STASIUN – PULANG KE JAKARTA 

VIA KA.MATARMAJA  

BALIK KE BANDUNG VIA KA ARGO 

PARAHYANGAN 



Pergi KA 

Malabar - 

BISNIS 

Pulang Malang ke 

Jakarta naik KA 

matarmaja - Ekonomi 

Pulang Jakarta Ke 

Bandung naik KA Argo 

Parahyangan – 

EKSEKUTIF….. Z z z z 

KOMPLIT !!! 



B r o m o  
THE Hidden paradise in east Java 

Indonesia 

 

Just sharing 

MajalahFOTO Agus Nugroho 
 

 

nugroho.august@gmail.com 

http://nugrohotech.worpress.com 

http://flickr.com/nugrohotech  

  

Lihat Edisi lain Catatan  Foto di 

http://nugrohotech.wordpress.com 


