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Wakatobi Dive Resort
Wakatobi Resort, an award-winning
luxury eco dive resort, oﬀers a level of
service, remoteness and tranquility rarely
found anywhere else on the planet. Home
of the world’s most pristine reefs, Wakatobi
boasts what many claim to be the ‘best
diving in the world’. Here sybarites with
a conscience can luxuriate with peace
of mind, knowing that the resort’s
environmental eﬀorts help to preserve
the beautiful nature and benefit the local
people. www.wakatobi.com

Wakatobi Resort, eco dive resort peraih
penghargaan yang menawarkan layanan
dan ketenangan yang jarang ditemukan
di mana pun di bumi ini. Sebagai habitat
terumbu karang alami, Wakatobi memiliki
apa yang disebut sebagai ‘tempat menyelam
terbaik di dunia.’ Para wisatawan bisa
merasakan ketenangan karena resor
ini membantu menjaga kelestarian
alam dan memberikan manfaat bagi
masyarakat sekitarnya.

Hugua, walikota Wakatobi, yakin akan
masa depan provinsinya yang cerah – baik
secara ekonomis dan ekologi. “Kami telah
menyaksikan bahwa habitat alami dan
budaya Wakatobi terlindungi dan
berkembang seiiring dengan berkembangnya
pariwisata,” jelasnya. “Orang-orang yang
mendedikasikan diri mereka untuk
konservasi dan aktivitas budaya akan
mendapatkan keuntungan yang berlipat dari
kegiatan pariwisata. Salah satu contohnya
adalah perkembangan penyu hijau yang
meningkat 400% karena kegiatan pariwisata.
Kami berharap kesuksesan tersebut juga akan
berdampak pada sumber daya di darat saat
kami mulai berkolaborasi dengan para tokoh
masyarakat untuk lebih mengefektifkan
perlindungan hutan milik rakyat ini, atau
dikenal juga dengan hutan adat.”
Berbagai usaha besar tidak hanya dilakukan
oleh WWF, Wakatobi Resort dan berbagai
NGO, namun juga dari taman nasional
untuk mengurangi kerusakan yang
disebabkan praktik penangkapan ikan
yang tidak ramah lingkungan – seperti
penggunaan potas atau bahan peledak.
Kini beragam upaya diharapkan dapat
dilakukan untuk menyelamatkan apa yang
tersisa di hutan unik Wakatobi ini sebelum
terlambat. Tapi semua itu membutuhkan
upaya dari berbagai pihak untuk mendapatkan
hasil yang diinginkan demi masa depan
kepulauan yang unik ini.
Seperti yang dikemukakan oleh Lorenz
Mäder dari Wakatobi Resort: “Konservasi
tidak dimaksudkan untuk membantu
habitat alami (alam sudah sempurna tanpa
bantuan manusia) akan tetapi untuk
meminimalisasi campur tangan manusia!”

JAKARTA TO BAUBAU VIA
MAKASSAR
Flight time 3 hours

Patuno Resort Wakatobi
Patuno Resort Wakatobi is ideally located
just a short drive from the main airport on
Wangi-Wangi Island. The resort oﬀers
a wonderful beachfront location right on
a shallow reef that boasts incredible diving
and snorkelling as well as one of the most
spectacular sunsets in Wakatobi. Beautifully
spacious stilted suites start at US$114
for a double per night.
www.patunoresortwakatobi.com

Frequency 7 flights per week

Patuno Resort Wakatobi terletak di lokasi
yang ideal dan dapat ditempuh dalam waktu
berkendara yang singkat dari bandara Pulau
Wangi-Wangi. Resor ini menawarkan lokasi
menawan menghadap pantai dengan
terumbu karang sebagai tempat menyelam
dan snorkelling yang mengagumkan serta
pemandangan matahari terbenam yang
spektakuler. Tarif suite rumah panggung
mulai dari US$114 per malam.
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