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JELAJAH

Virtual Tour
Obati Rasa Rindu Traveling di Tengah Pandemi

EDISI 5 - 1 JULI 2020

Pandemi yang berkepanjangan membuat 
banyak rencana traveling harus tertunda. 
Betapa banyak orang yang merindukan 
mengunjungi berbagai tempat wisata yang 
kaya budaya. Dan kini telah hadir, virtual tour, 
cara unik pengobat rindu.

Virtual tour adalah sebuah alternatif 
pariwisata tanpa mobilitas. Inisiatif ini dibuat 
berdasarkan aturan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) yang masih berlangsung di 
beberapa daerah –  sehingga tidak memungkinkan 
masyarakat melakukan traveling. Melalui inisiatif 
ini, para traveler dapat melakukan jalan-jalan 
virtual ke berbagai destinasi favorit di Indonesia 
maupun mancanegara.

Dengan mengadopsi teknologi, para pelaku 
industri pariwisata dapat menciptakan dan 
menggunakan peluang baru untuk melayani 
pelanggan yang ingin menjalankan berbagai 
aktivitas walau di tengah protokol kesehatan dan 
sanitasi yang baru.

Layaknya wisata, beberapa tautan dalam 
virtual tour ini juga menyediakan pemandu 
wisata yang akan berkeliling dan menjelaskan 
setiap sudut obyek wisata baik mengenai sejarah 
maupun keunikan destinasi wisata tersebut. 
Tujuannya untuk tetap mengangkat industri 
pariwisata dan destinasi-destinasi lokal serta 
internasional di era New Normal ini.

Bagi masyarakat Indonesia, selain pengobat 
rindu, tentunya virtual tour ini akan menjadi 
pengalaman baru untuk menjelajahi berbagai 
macam tempat wisata sembari tetap berada di 
rumah. Sementara ketika pandemi berakhir 
nanti, virtual tour ini akan menjadi kebiasaan 
baru untuk menikmati area wisata bagi wisatawan 
sebelum mengambil keputusan untuk pergi ke 
sebuah destinasi.

Berikut beberapa pilihan destinasi wisata 
nasional dan dunia untuk dapat kita kunjungi 
bersama:

Candi Borobudur

Jika Anda pergi langsung ke candi fenomenal 
ini, mungkin saja Anda tidak bisa menjelajahi 
berbagai lorong, plateu, hingga teras karena 
begitu luasnya kawasan kuil Buddha yang telah 
menjadi cagar budaya Indonesia ini. Namun 
melalui tautan berikut, setiap sudut bisa 
dinikmati.  http://borobudurvirtual.id/

Galeri Nasional

Anda mungkin sering melewati museum 
yang terletak tak jauh dari Monumen Nasional 
di Jakarta ini. Kalau Anda penasaran untuk 
melihat berbagai koleksi benda kuno dari seluruh 
Indonesia seperti arca, prasasti, hingga berbagai 
buku-buku langka.

Yuk, kunjungi http://museumnasional.
indonesiaheritage.org/ untuk pengalaman tur 
yang unik.

Museum KAA (Konferensi Asia Afrika)

Mungkin sudah sering foto bagian depan 
museum ini muncul di halaman Instagram Anda. 
Namun mengapa kita tidak sekalian melihat 
kekayaan sejarah di dalamnya? Gedung yang 
merupakan saksi sejarah Konferensi Asia Afrika 
dan lahirnya Dasasila Bandung iyang lebih 
lengkapnya dapat dilihat di http://museumkaa.
indonesiaheritage.org/

Benteng Kuto Besak

Virtual tour juga bisa Anda nikmati 
hingga Sumatra, tepatnya Benteng Kuto Besak 
di Palembang, Sumatra Selatan. Benteng 
ini merupakan bangunan keraton yang 
pada abad XVIII menjadi pusat Kesultanan 
Palembang. Hilangkan rasa penasaran Anda 
dengan mengunjungi https://palembang.
indonesiavirtualtour.com/benteng-kuto-besak/

Buckingham Palace

Ingin berwisata lebih jauh lagi? Anda 
mungkin penasaran, apa saja kegiatan yang 
terjadi di kediaman resmi Ratu Inggris di London 
ini?  Virtual tour berikut disediakan untuk 
melihat bagian-bagian tertentu dari kerajaan 
yang dapat diakses oleh masyarakat secara 
online. Bagi yang ingin menyaksikan kemegahan 
istana ini, kunjungi https://artsandculture.
google.com/exhibit/step-inside-the-exhibition-
i n - t h e - b u c k i n g h a m -p a l a c e -s t a t e -r o o m s /
mwIiCOcgzC0dIQ?hl=en.
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Museum Louvre

Tak lengkap rasanya ke Paris tanpa 
mengunjugi museum ini. Bagaimana jika Anda 
tidak perlu menunggu ke Paris? Virtual tour-nya 
bisa Anda akses di https://www.louvre.fr/en/
visites-en-ligne. Di samping link ini, Anda bisa 
juga melakukan Monalisa VR (Virtual Reality) 
Experience dengan mengunduh aplikasi tertentu 
untuk menyaksikan ruangan yang menyimpan 
lukisan legendaris ini.

Georgia Aquarium

Apa saja yang dilakukan oleh ikan paus 
beluga, penguin Afrika, hingga ikan piranha saat 
berada di dalam akuariumnya, saat tak banyak 
orang yang datang ke kebun binatang seperti 
saat ini? Anda bisa saksikan berbagai tingkah 
laku binatang di taman margasatwa di Atlanta, 
Amerika Serikat, lewat live web cam-nya di 
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/
beluga-whale-webcam/


