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Touring Singkat Waisai Malam 
Bersama Pahlawan Ketinggalan 

 

Malam di Waiwo begitu tenang. Debur ombak dipinggir pantai terdengar jelas dari kamar kami. 
Rimbun pepohonan, tinggi menjulang – di bagian depan, juga bagian belakang penginapan. Siang 
hari, mereka melindungi, namun begitu malam menjelang, mereka menghangatkan.  

“Ayo Mas, kita berangkat,” panggilan Bang Edo membuyarkan lamunan saya.  

“Oke Bang, siap!” 

Sebentar mempersiapkan kamera, kemudian kami pergi, meninggalkan teman-teman lain di 
penginapan. Sebagai catatan, Bang Edo inilah yang nantinya menjadi guide kami selama berada di 
Raja Ampat. 

Jalan setapak penginapan begitu temaram dihiasi lampu-lampu taman yang ornamennya berasal 
dari batok-batok kelapa. Di pohon besar sana, seekor Soa-soa yang sore tadi kami lihat, masih 
bertengger dengan tenangnya. Masih ditempat yang sama. Tidak berubah sedikitpun. 

Menjelang bangunan utama penginapan, cahaya lampu terlihat lebih terang tanpa terhalang. Bang 
Edo yang berjalan di depan tiba-tiba menginterupsi khidmat saya, “kita ambil helem dulu,” 
suaranya kental khas papua. “Siap!” jawab saya singkat. 

Semakin berjalan ke arah belakang, pepohonan di penginapan ini semakin lebat saja. Suasananya 
lebih gelap bila dibandingkan dengan area kamar penginapan yang kami tempati. Satu, dua, tiga 
kamar khusus karyawan semakin jelas terlihat begitu saya mendekat. Tak ada yang istimewa disini. 
Mirip sekali dengan kamar kos mahasiswa di Jakarta. 

Begitu helm yang dimaksud telah diambil, kami langsung berpamitan dengan kawan Bang Edo—
sang pemilik helm. Belakangan saya ketahui, namanya adalah Jackie—tanpa Chan.  

Pintu gerbang kayu berwarna merah itu terkunci rapat. Dihiasi rantai besar, lengkap dengan 
gemboknya. Seseorang, entah dari mana datangnya tiba-tiba membukakan pintu tersebut untuk 
kami. Sial. Saya kira setan. @,@ 

Selepas pintu gerbang penginapan… 

“Ini motor aman diparkir disini Bang!?,” tanya saya keheranan.  

“Kalau disini aman. Tidak ada yang ambil,” jawab Bang Edo santai. 

Bagaimana tidak heran. Bayangkan, memarkir sepeda motor di luar pintu gerbang. Di pinggir jalan 
raya gelap gulita. Ditambah lagi jarak antara gerbang dengan bangunan utama penginapan yang 
lumayan jauhnya. Kalau hal ini dilakukan di Jakarta, saya yakin banyak maling motor yang 
mendadak kaya raya. 

Begitu mesin motor menyala, tanpa perlu pemanasan mesin, kami langsung meninggalkan 
penginapan… 

Jalan raya beton Yos Sudarso ini sangatlah gelap. Tidak ada lampu jalan sama sekali. Tanpa cahaya, 
sulit sekali melihat jalan didepan. Pepohonan di bagian kiri-kanan jalan terlihat tinggi menjulang 
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dan terasa menyeramkan begitu terkena cahaya lampu motor bagian depan. Suasananya sangat 
senyap. Mobil dan motor yang terlihat melintas pun hanya satu. Ke arah yang berlawanan dengan 
kami.  

Butuh 25 menit untuk sampai di pertigaan jalan utama. Ke arah kanan, ujungnya adalah Pelabuhan 
Waisai—terlihat jelas dari tempat saya berada. Sementara ke arah kiri adalah Kota Waisai. Dan, ke 
arah kedua inilah kami berkendara. 

Begitu sampai di Tugu Bahari Raja Ampat, Bang Edo tiba-tiba menyela, “mau ambil gambar dulu?” 

“Wah, boleh-boleh,” jawab saya tanpa cela—kucing kok di kasih ikan, ya dimakan.   

Karena perasaan tidak enak, saya mempercepat proses pengambilan gambar tugu, kemudian 
melanjutkan perjalanan kami. Sebagai catatan saja, Tugu Bahari Raja Ampat ini diresmikan pada 
hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2007 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi.  

Sedikit maju kearah kota—tak jauh dari tugu, saya melihat sebuah pom bensin yang terkesan tidak 
terawat. Sulitnya mendapatkan pasokan menyebabkan pom bensin ini tidak beroperasi setiap hari. 
“Kalau beli bensin di pom, harganya 4,500—rupiah. Tapi kalo beli bensin di pengecer, harganya 
8,000,” jelas Bang Edo. 

Selepas pom bensin, jalan raya beton menuju kota cenderung menurun. Cahaya kuning 
mendominasi lampu-lampu di sepanjang jalan yang kami lalui.  

“Sebentar saya cari cuka dulu,” ujar Bang Edo sambil membelokkan motor kearah warung terdekat. 

“Cuka untuk apa Bang?” tanya saya bingung.  

“Cuka untuk obat kalo disengat ubur-ubur. Saya tahu dari dokter di Lanal waktu main kesana,” 
jawabnya dengan logat papua. 

Begitu cuka yang dimaksud telah didapat, kami melanjutkan perjalanan kembali.  

Lepas dari Kilometer 30...  

“Kita ke WTC dulu ya,” ujar Bang Edo.  

Mau beli apa lagi kira-kira ya Bang Edo ini? Ah, biarlah, toh sambil jalan-jalan ini—pikir saya, “Oke 
Bang, gak papa,” jawab saya singkat. 

Dalam pandangan saya, Kota Waisai tidaklah terlalu ramai. Banyak area terbuka di sekeliling jalan 
utama. Sedikit masuk kedalam, suasananya mirip sekali dengan Belitung. Bedanya, kalau Belitung 
jalannya dari aspal, kalau di Waisai ini, jalannya dari beton cor. Penerangan jalan didapat dari 
cahaya rumah-rumah warga yang berada di pinggir-pinggir jalan.  

“Nah kita sudah sampai di WTC,” ucap Bang Edo.  

Mana WTC-nya, gak ada gedung disini. Pohon kelapa semua?, saya membathin heran. Ahh, mungkin 
didepan sana, pikir saya.  

Dalam perjalanan, tiba-tiba roda motor seperti tersangkut. Ah, ternyata perbedaan tinggi jalan yang 
menyebabkannya. Karena cukup tinggi, dan bentuknya mirip seperti anak tangga, akibatnya roda 
motor sulit untuk menerjang perbedaan ketinggian ini. Dan saya pun berinisiatif dengan melompat 
turun dari jok motor belakang sambil mendorong ke depan, untuk mempermudah motor 
menerjang dam jalan. 

Tak lama kemudian… hap! Motor bisa berjalan kembali dengan mulus. Namun, entah mengapa, saya 
tiba-tiba merasakan ada sesauatu yang janggal. Bang Edo tidak menoleh ke belakang, dan saya pun 
semakin tertinggal jauh di belakang.  
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“Bang!” panggil saya dengan suara pelan, tapi Bang Edo tidak menoleh.  

“Bang!!” panggil saya lebih keras, tapi Bang Edo tetap saja tidak menoleh.  

“Bang!!!” panggil saya lebih keras lagi, tapi masih saja Bang Edo tidak menoleh.  

Sekarang… waktunya panik! 

“Baaannngggg!!!!” panggil saya lebih keras sambil bertepuk tangan layaknya pramuka. 

Tidak menoleh juga! 

“Baaaangggg!!!!,” “Baaaanngggg!!!...” kali ini panggilan saya jauh lebih keras dari sebelumnya, 
berulang, ditambah bertepuk tangan, tambah lagi dengan berlari.  

Tiba-tiba saya melihat ada secercah harapan. Bang Edo berbelok, memutar motornya. Begitu saling 
mendekat… “HAHAHAHAHA!!!” tawa kami lepas bersamaan. 

Saya benar-benar merasa bodoh saat itu—jleb!. Awalnya saya pikir Bang Edo tahu, kalau saya 
sudah melompat turun. Bang Edo pun berpikir kalau saya masih duduk di jok belakang motornya, 
sambil terus mengajak saya bicara. Dari sini terbukti, bahwa prasangka itu berbahaya teman. 
Hahaha. 

Niat hati mau jadi pahlawan, malah saya di tinggal dibelakang. #hadeh 

Setelah puas tertawa lepas, kami lanjutkan perjalanan kembali. Dan tak berapa lama kemudian, 
“Nah, kita sudah sampai,” ucap Bang Edo. 

Tapi mana gedung WTC-nya… lagi-lagi saya membathin. 

“Pantai WTC-nya didepan mas. Mari kita kesana,” tambahnya lagi.  

Lagi-lagi, praduga saya salah untuk kali kedua. Awalnya saya pikir WTC itu ya, World Trade Center. 
Sebuah gedung pusat perbelanjaan. Ternyata di Papua, ia bertransformasi menjadi sebuah pantai – 
Pantai WTC. 

“Terus WTC itu singkatan dari apa Bang?” tanya saya kepada Bang Edo.  

“WTC itu singkatan dari Waisai Ter Cinta Mas,” jawabnya.  

“Saya pikir WTC itu mall, tempat orang belanja, gak taunya pantai.”  

“Hahahaha,” tawa kami lepas lagi. 

Bisa dibilang, Pantai WTC adalah “Pantai Ancol”-nya Raja Ampat. Berpasir di satu bagiannya, 
sementara di bagian lain berdiri revetment atau bangunan penahan abrasi yang biasanya terdiri 
dari tumpukan bebatuan dan pondasi penahan gelombang. 

Garis pantainya tidak terlalu panjang. Dan tempat ini biasa digunakan oleh warga sekitar untuk 
sekedar bercengkrama, bersantai, bermain, bahkan menyendiri.  

Sebagai informasi saja, Pantai WTC juga baru saja di jadikan sebagai tempat perhelatan Festival 
Raja Ampat pada bulan Oktober tahun 2012 yang lalu.  

“Anang sama Ashanty, kesini kemarin. Waktu ada Festival Raja Ampat,” Bang Edo menambahkan.  

Setelah puas menikmati berjalan kaki malam di pinggir Pantai WTC, kami pun kembali ke 
penginapan. Selamat tinggal Pantai WTC, semoga lain kali saya bisa kembali kesini. Doakan ya… 
[BEM] 
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Artikel ini telah dimuat pada website Indonesia Traveller: 
http://indonesia.travel/agents/id/raja-ampat/short-night-touring-at-waisai-together-with-left-
alone-heroes 
 

P.S.  Karena tulisan ini telah dimuat pada Website Indonesia Traveller di atas, maka, saya 

sengaja menjadikannya sebagai suplemen dari artikel “Itinerary Raja Ampat,” setelah 

mengalami revisi minor tentunya. 
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