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Medan adalah pintu gerbang 
wilayah Indonesia bagian 
barat dan salah satu kota 

tertua di negeri ini. Karena 
itu, ibu kota Sumatera Utara 

tersebut menyimpan banyak 
tempat bersejarah yang 

layak dikunjungi.

M
EDAN layak diperhitungkan 
untuk mengisi liburan akhir 
tahun. Di kota itu, banyak 

ba  ngunan ber se jarah. Antara lain, Istana 
Maimun yang berdekatan dengan Masjid 
Raya Medan. Dua bangunan tersebut 
didirikan oleh Kesultanan Deli.

Istana Maimun berdiri sejak 1888 dan 
sangat kental dengan nuansa Melayu 
yang terlihat dari dominasi warna kuning 
pada bangunan. Pengunjung hanya 
perlu mengeluarkan Rp 5.000 untuk 
melihat kecantikan di dalam istana.

Interior Istana Maimun penuh dengan 
ukiran motif batik pada seluruh dinding 
dan atap. Di ruangan utama bagian po-
jok, terdapat lemari kaca tua yang menyim-
pan barang-barang lawas yang di guna-
kan pangeran Deli. Misalnya peralatan 
ma kan, perhiasan, dan pakaian. 

Di ruangan berbentuk persegi panjang, 
juga terdapat singgasana dengan atribut 
serbakuning sehingga membuat suasana 

semakin berkilau. Di kursi raja itu, pe-
ngunjung tidak boleh duduk. Namun, 
pengunjung bisa narsis dengan baju 
adat yang disewakan. Selain itu, terdapat 
kios-kios yang menjual aksesori khas 
Medan dan pernak-pernik yang meng-
gambarkan Istana Maimun.

Setelah puas belajar sejarah dan me-
nikmati istana Kerajaan Deli, pengunjung 
dapat melanjutkan perjalanan ke Masjid 
Raya Medan yang berjarak sekitar 200 
meter. Para pelancong bisa menggunakan 

transportasi khas Medan, yaitu becak motor 
atau yang lebih akrab disebut betor.

Tidak kala cantiknya dengan Istana 
Maimun, masjid itu memperlihatkan 
keme gahannya lewat tiga kubah tua. Ke-
ramaian jendela pada koridornya mem-
perkukuh kemegahan bangunan. Meskipun 
usianya sudah lebih dari 100 tahun, keaslian 
bangunan tetap dipertahankan.

Sejak berdiri pada 1906, masjid itu 
ma sih ramai dikunjungi. Tidak hanya 
untuk beribadah, tapi juga belajar sejarah. 
Hamidi, salah seorang pemandu, menga-
takan bahwa masjid itu juga sering 
dikunjungi wisatawan asing. 

Untuk memasuki Masjid Raya Medan, 
pengunjung tidak dikenai biaya tiket 
sekaligus bisa menunaikan salat. Kondisi 
masjid menggambarkan tuanya bangun-
an. Mulai lampu, ukiran, hingga beberapa 
kaca jendela mulai rapuh termakan 
usia. ”Keasliannya masih dipertahankan 
meski ada beberapa yang sudah rusak. 
Kalau perbaikan, mungkin hanya sebatas 
catnya yang diganti,” kata Hamidi.

Setelah puas menikmati kota, waktunya 
berwisata kuliner. Tujuan utama yang 
tersohor adalah Warung Durian Ucok 
yang buka 24 jam. Warung yang sudah 
berjualan sekitar 28 tahun itu bisa meng-
habiskan 1.000 durian saat weekend. 
Harga jual pun sangat murah. Dengan 
merogoh kantong mulai Rp 30.000, 
pengunjung sudah bisa menikmati durian 
di Jl Wahid Hasyim itu. (ias/c11/dio)

Medan, Pintu Gerbang Indonesia Bagian Barat

Kuliner Durian hingga 
Bangunan Bersejarah 

DESTINASI wisata Medan beragam, 
baik alam maupun wisata sejarah. 
Na  mun, pengelolaan yang belum 
memadai membuat beberapa tujuan 
wisata kurang berkembang.

Saat Jawa Pos berkunjung ke Kawah 
Putih Tinggi Raja, Silalahi, penduduk 
lo kal yang juga pemandu mengatakan, 
pengunjung biasanya kapok untuk kembali 
lagi. Penyebabnya, banyak pungutan. 
”Hampir enam kali pungutan. Setiap pos 
sekitar Rp 10.000 yang diminta. Alasannya 
biaya perbaikan jalan,” katanya.

Silalahi menyebut hal itu pernah 
dilaporkan kepada pihak terkait, namun 
tetap terjadi hingga sekarang. Selain 
itu, akses jalan yang rusak makin mem-
beratkan wisatawan untuk singgah. 
Pa dahal, lokasi wisata yang indah dapat 
menarik banyak orang untuk datang.

Sementara itu, Istana Maimun yang 
merupakan bangunan bersejarah di 
tengah kota kurang tertata. Di dalam 
istana tersebut beberapa ruangan disulap 

menjadi toko untuk menjual pernik-
pernik. Begitu pula penataan barang-
barang bersejarah yang tidak terurus. 
Kondisi itu menghilangkan nilai sejarah 
pada bangunan tersebut.

Masjid Raya Medan yang juga bangunan 

tua tidak begitu terawat. Di dalam masjid 
banyak tumpukan barang yang meng hi-
langkan keindahannya. Bahkan, ada pe-
ngunjung yang tidur di koridor sehingga 
meng ganggu pejalan kaki. Di luar pintu 
masjid banyak pengemis. (ias/c6/dio) 

Potensi Besar, Pengelolaan Kurang

TRAVELER yang berkunjung singkat 
dapat melakukan wisata city tour 
dalam beberapa hari, 1–2 hari keliling 
Palembang. Destinasi utama adalah 
Sungai Musi yang membelah kota 
de ngan sebutan Bumi Sriwijaya ter-
sebut. Sungai itu yang membuat Pa-
lembang dijuluki Venice of the East 
(Venesia dari Timur).

Di atas Sungai Musi terdapat ikon kota, 
yakni Jembatan Ampera, yang mem-
belah Palembang. Jembatan ter sebut 
menghubungkan daerah Ulu dan Ilir. 
Pemandangan menarik tentu tersaji 
pada malam hari. Sepanjang jem  batan 
dihiasi lampu warna-warni. 

Dari atas jembatan atau pinggir su-
ngai, wisatawan bisa melihat kapal 
ketek dan speedboat yang hilir mudik 
meng angkut penumpang dan barang. 
Terdapat pula rumah terapung. ”Aktiv-
itas yang dilakukan di Sungai Musi 

ada lah menyusuri sungai dengan 
perahu dan berkeliling Sungai Musi,” 
ujar Kepala Dinas Pariwisata Kota 
Palembang Yanuarpan Yani.

Dari Jembatan Ampera, traveler bisa 
langsung berjalan kaki ke Benteng 
Kuto Besak (BKB). Benteng tersebut 
merupakan tempat menarik dan pe-
ninggalan Kerajaan Palembang Da-
russalam yang menjadi lambang 
per lawanan terhadap Belanda.

Destinasi favorit lainnya adalah 
Pulau Kemaro yang berada di tengah 
Sungai Musi. Pulau Kemaro begitu 
banyak dikunjungi karena terdapat 
aroma kisah romantis. Masyarakat 
sekitar menyebutnya kisah cinta ala 
Romeo dan Juliet. Dikisahkan, Tan 
Bu Ann (keturunan Tionghoa) jatuh 
cinta kepada Putri Raja Siti Fatimah. 
Di pulau itu ada pohon cinta yang 
berada di samping Kelenteng Kuan 

Im. ”Untuk ke pulau ini harus naik 
kapal,” kata Yanuarpan.

Banyak kapal ketek dan speedboat 
yang bersedia mengantar. Terutama 
yang berada dekat BKB atau pasar 16 
Ilir. Harganya cukup murah, apalagi 
bila berkelompok. Pulau itu kental 
dengan ornamen Tionghoa serta pagoda 
dengan jumlah sembilan lantai. Paling 
banyak dikunjungi pada hari libur. ”Pun-
caknya saat Cap Go Meh,” imbuhnya.

Bagi yang hobi belanja, terutama 
kain songket, jangan lupa mampir 
ke kawasan 35 Ilir, sentra kerajinan 
songket di Pa lembang. Terdapat ber-
 deret toko kain songket di sana. Untuk 
wisata kuliner, ada beberapa des-
tinasi favorit dengan makanan khas 
pempek, model, tekwan, dan lainnya. 
Misalnya Pempek Pak Ra den, Pempek 
Beringin, Pempek Vico, serta Mie 
Celor 26 Ilir. (nen/JPNN/c9/dio)

MASJID CHENG HOO 
Palembang 

di Jakabaring.

KAWASAN SITUS 
KERAJAAN 
SRIWIJAYA 

di Bukit Siguntang. 

MAKAM 
PUTRI DADAR, 

juga di Bukit Siguntang.

KAMPUNG KAPITAN 
DI KELURAHAN 

7 ULU
Kampung ini gabungan 

15 rumah panggung 
campuran Tiongkok, 

Palembang, 
dan Belanda.

Jalan-Jalan 
di Venice of the East Aroma Romantis Musi

Palembang menyuguhkan 
berbagai destinasi wisata 

menarik yang mudah 
ditempuh karena berada 

di dalam kota. Mulai 
wisata kuliner, sejarah dan 

budaya, ziarah, hingga 
destinasi wisata belanja. 

WISATA ALAM 

Cagar Alam Kawah Biru Tinggi Raja
80 km dari Medan, terkenal dengan pemandangan bukit kapur putih menyerupai tumpukan 
salju. Keindahan kawah itu seperti animasi di dalam dongeng. Air belerang yang jernih 
mengalir melewati bukit salju yang tersusun bertingkat.

Bukit Lawang
Tiga jam dari Medan. Dalam satu lokasi, pengunjung bisa menikmati enam wisata sekaligus. 
Antara lain, Sungai Bahorok, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Air Terjun, Gua 
Kampret (Gua Kelelawar), rafting, dan Batu Kapal.

GABUNGAN BANGUNAN: 
Kampung Kapitan perpaduan antara budaya 

Palembang, Tiongkok, dan Belanda.
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SEPERTI SALJU: 
Cagar Alam Kawah Biru 
Tinggi Raja yang berupa 
bukit kapur putih dan air 
belerang. Kecantikannya 
kian sempurna ketika 
kumpulan kabut putih air 
belerang bergerak.

WISATA ALAM: Orang utan yang menyambut 
pengunjung di pintu masuk Bukit Lawang.   

BERSEJARAH:  Istana Maimun yang berdiri sejak 1888 kental dengan nuansa Melayu.
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KILAUAN CAHAYA LAMPU: Jembatan Ampera yang berada Sungai Musi menghubungkan daerah Ulu dan Ilir saat malam hari.
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