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Pulau Cempa

Kawasan KEPULAUAN RIAU
Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau
Pulau Cempa merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Kecamatan Senayang,
Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI), Indonesia. Pulau ini disebut – sebut
sebagai topnya wisata bahari. Sudah banyak sekali pengunjung yang datang dan merasa puas
dengan pemandangan yang ada di dalamnya. Karena disebut – sebut sebagai topnya wisata
bahari di Kepulauan Riau, tentu saja seperti yang sudah bisa ditebak, yaitu pemandangan
bawah laut yang sangat indah menjadi daya tarik sekaligus keunggulan pulau ini. Namun,
bukan hanya lautnya saja yang patut diacungi jempol. Area sekitar pulau seperti pasir putihnya
dan barisan pohon yang ikut menambah kesan asri turut diakui keindahannya.
Tidak banyak pulau yang menjaga kebersihan hingga seperti ini dan menjadikan pengunjung
betah untuk berlama – lama. Terlebih, karena masih terbilang sedikit orang yang mengetahui
keindahan pulau ini, membuat ekosistem terutama di bawah lautnya belum ‘terjamah’ dan
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masih sangat alami. Daerah yang bebas dari polusi udara juga mendukung keindahan dan
keasrian pulau ini.
Sejarah Pulau Cempa
Pulau yang berada di Desa Cempa ini memiliki cerita tersendiri di balik pemberian namanya.
Konon, nama ‘Cempa’ itu berasal dari seorang putri yang meninggal dan dimakamkan di pulau
ini, sehingga terbentuklah nama Pulau Cempa. Meski belum terbukti kebenarannya karena
bahkan makam putri tersebut belum ditemukan sampai sekarang, akan tetapi sudah banyak
masyarakat yang percaya dengan cerita tersebut yang diwariskan secara turun – temurun
sehingga secara tidak langsung menjadi ciri khas pulau ini.
Fasilitas di Pulau Cempa
Anda akan benar – benar bermain dengan alam bila berkunjung ke pulau ini. Lupakan soal
berbelanja di pusat perbelenjaan terkenal seperti mall atau wisata kuliner di restoran bergengsi.
Desa Cempa menawarkan hal – hal yang jauh dari nilai ‘kota’ seperti itu. Namun, hal ini ada
baiknya juga. Karena sesekali Anda perlu bersahabat dengan alam dan masyarakat desa yang
menjunjung tinggi nilai keramah – tamahan.
Daya Tarik di Pulau Cempa
Mulai dari air laut yang jernih, pemandangan di bawah laut (tapi jangan lupa, gunakan kamera
ani air untuk bisa mengambil gambarnya), pemandangan di pantai dan sekitar Pulau
Cempa dapat Anda ambil gambarnya dan disimpan di kamera pribadi Anda sebagai kenang –
kenangan semata atau sebuah karya seni.
Akses Menuju Pulau Cempa
Pertama – tama, jika Anda berangkat dari luar pulau Riau, Anda harus menggunakan
transportasi laut, yaitu kapal yang menuju ke arah Pelabuhan besar di Riau, yaitu Pelabuhan
Tanjung Pinang. Nah, barulah dari sana Anda bisa menyewa kapal kecil atau yang biasa
disebut oleh masyarakat setempat dengan nama kapal pompong untuk bisa sampai ke Pulau
Cempa.
Dari Pelabuhan tersebut, Anda tidak perlu menunggu lama untuk bisa sampai, butuh waktu
kurang dari 30 menit. Akan tetapi, jika Anda ada urusan mendesak atau sudah tidak sabar
menikmati keindahan yang ditawarkan di pulau ini, Anda bisa memilih menyewa speedboat
yang memakan waktu tempuh lebih cepat dibandingkan kapal pompong, hanya sekitar 15 menit
saja.
Sumber : https://jalanwisata.id/keindahan-pulau-cempa-lingga-kep-riau/
Koordinat: 0.1403216, 104.31519260000005

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

