I-TOBA FEST 2017
Jl. Sisingamanaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir. Telp : +62-632-331234. Fax: +62-632-331116

Informasi Transportasi Finalis
Pemberitahuan untuk seluruh peserta IToba Fest khususnya semua mahasiswa/i yang berasal
dari luar Sumatera Utara, Kompetisi Final itu akan diadakan di Kampus Institut Teknologi Del
yang terletak di desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera
Utara.
Oleh sebab itu, mahasiswa/i dapat menggunakan transportasi darat ataupun transportasi udara
dengan tujuan Bandara Silangit ataupun Bandara Kualanamu.
Sekedar saran bagi mahasiswa/i, jika ingin melakukan pejalanan melalui transportasi udara
dapat menaiki pesawat dengan tujuan penerbangan ke Bandara Silangit (DTB) karena
penjemputan dari bandara tersebut akan disediakan oleh panitia.
Dan untuk mahasiswa/i yang menaiki pesawat dengan tujuan Bandara Kualanamu dapat
menggunakan informasi berikut ini:
1. Dari Bandara Kualanamu mahasiswa/i dapat menaiki Bus Damri atau Bus ALS dengan
tujuan Carefour. (Tanyakan pada supir apakah bus akan melewati loket KBT, Palapa,
TTI, atau angkutan lain jurusan Toba).
2. Namun, jika mahasiswa/i tidak ingin menggunakan bus, di Bandara Kualanamu juga
terdapat Taksi yang dapat mengantar mahasiswa/i sekalian menuju loket angkutan
Jurusan Toba (KBT, TTI, Palapa, dll). Setelah mahasiswa/i sudah berada di loket
angkutan jurusan Toba yang anda inginkan, katakan pada pengurus loket atau pada
supir angkutan bahwa anda akan turun di Institut Teknologi Del, Laguboti.
3. Mahasiswa/i juga dapat menggunakan taksi/travel plat hitam (mobil pribadi) langsung
dari bandara, dan akan dibantu oleh panitia dalam pemesanannya. Tetapi dengan syarat,
peserta harus mengkonfirmasi minimal H-1 kepada panitia, supaya panitia dapat segera
memesannya.
4. Jika mahasiswa/i masih bingung dapat menghubungi langsung Panitia atas nama Ranty
Deviana Siahaan dengan nomor telepon (+62)82362959737.
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Estimasi Waktu Tempuh :


Kualanamu ke Medan (Loket) < 2 jam. Catatan : Loket mobil angkutan tujuan Toba
terletak berdekatan di pinggir jalan besar. Estimasi waktu yang terlampir sudah
termasuk jika mengalami kemacetan.



Kualanamu ke IT Del (Laguboti) menggunakan taksi/travel < 6 jam. Catatan: untuk
penggunaan taksi/travel yang akan kami pesan, peserta harus mengkonfirmasi H-1.
Estimasi waktu yang tercantum adalah waktu normal jika tidak kemacetan parah.



Medan (Loket) ke IT Del (Laguboti) < 7 jam. Catatan : Estimasi waktu yang tercantum
adalah waktu normal jika tidak kemacetan parah.

Estimasi ongkos :


Estmasi biaya Damri/ALS dari Bandara ke Medan (untuk mendapatkan loket angkutan
ke Toba) < 20 ribu. Kami tidak dapat mengestimasi biaya jika menggunakan taksi
komersial (Blue Bird dan lain-lain).



Harga tiket normal angkutan dari Medan ke Toba (mobil KBT, TTI, Palapa, dll) adalah
Rp 55.000,00.



Estimasi harga tiket taksi/travel (mobil pribadi yang di pesan sebelumnya) berkisar
antara Rp 120.00,00 – Rp 180.000,00 . Untuk itu, jika mahasiswa/i berencana untuk
menggunakan transportasi ini, mahasiswa/i harus menghubungi Panitia langsung untuk
lebih jelasnya.
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