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Pasir Timbul 
 

Hari ini adalah hari kedua saya berada di Raja Ampat. Bila hari sebelumnya saya tidak sempat 
meng-eksplorasi pulau-pulau di sekeliling Waiwo Dive Resort, maka hari ini adalah kesempatan 
pertama saya.  

“Sarapan sudah siap Mas,” seru salah seorang petugas penginapan kepada kami berlima. Ritual 
yang tak mungkin kami sia-siakan pastinya kan? Hee 

Menu ikan masih mendominasi meja makan kami pagi ini, persis seperti hari sebelumnya. Oh, 
tidak… 

Sejatinya, saya adalah vegetarian. Vegetarian kambuhan tepatnya. Menu makanan berupa daging 
basah atau ikan basah bisa dipastikan tidak akan saya sentuh, walaupun terlihat menggiurkan. 
Apalagi bila bicara soal daging kambing, jawabannya sudah pasti adalah “TIDAK.” 

Setiap menu daging hewani harus diolah garing dan renyah untuk bisa memaksa saya menjadi 
seorang karnivora. Tapi jangan khawatir, saya tetap seorang karnivora—yang cukup vegetarian—
kok. Apa buktinya? Mari kita ambil contoh; daging sapi.  

Sapi makan rumput. Rumput adalah tumbuhan hijau layaknya kangkung dan katuk—yang notabene 
adalah sayur-sayuran. Dan saya makan sapi. Jadi, walaupun makan daging sapi, sebenarnya saya 
masih vegetarian – hanya - melalui perantara sapi tadi. Dan menjadi karnivora itu kan, cuma 
sarananya saja. #garing 

Dari kejadian di atas saya berpikir, apa jadinya bila tiga hari ke depan nanti, menu ikan-ikan-an 
masih saja mendominasi meja makan yang indah ini? Terus, saya harus makan apa? Masak cuma 
makan nasi plus sambal doang tiap hari? Ini kan Raja Ampat, bukan Jakarta. Sesuatu harus dirubah 
untuk sementara ini. Mindset Tarsan harus saya hapus sementara. Mindset serupa, “Binatang teman 
Tarsan. Tarsan makan teman, tidak.” 

Ah, sudahlah. Bismillahirrohmanirrohim. Maaf ya teman, sementara ini saya terpaksa harus 
memakan kalian. Nyam! Nyam! Nyam… (sambil membayangkan kalau yang dimakan itu bukanlah 
seorang teman, melainkan sekumpulan musuh bebuyutan.) 

Setelah gizi pagi terpenuhi, satu per-satu kami menaiki speedboat yang telah sejak pagi tadi 
bersandar di dermaga. Begitu semua telah siap, kini giliran dua mesin Yamaha Enduro 40 di buritan 
kapal melakukan tugasnya. Semakin keras deru mesin speedboat, semakin kecil saja Pantai Waiwo 
terlihat, dan akhirnya… benar-benar hilang dari pandangan. 

45 menit telah berlalu. Pasir putih yang tampak mengambang di kejauhan, pelan tapi pasti mulai 
terlihat jelas. Dan kami pun sampai di Pulau Pasir Timbul. 

Dari pengalaman sekilas, bisa dibilang, beberapa teman Papua yang saya temui adalah orang yang 
sangat praktis dalam berbicara. Selama maksud dan tujuannya tercapai, kalimat itulah yang mereka 
ucapkan. Persis seperti seorang turis asing yang pergi ke sebuah negara dimana ia baru belajar 
bahasanya. Grammar kacau balau, tak menjadi masalah. Selama maksud dan tujuannya tercapai, itu 
sudah lebih dari cukup. Dan dari ke-praktis-an inilah, ungkapan Pasir Timbul muncul. 
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Ada contoh lain; 

Jadi, suatu saat, Pak Mayo memperbaiki mesin speedboat yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika 
sedang fokus-fokusnya membuka baut, tiba-tiba oli mesin memancar ke muka Pak Mayo - dari sela-
sela baut tersebut. Mau tau, perumpamaan yang beliau gunakan? 

“Semprot muka lapis minyak!” 

Jangankan orang lain, bahkan, kami berlima—yang terlibat perbincangan secara langsung—pun 
butuh jeda sekian detik, untuk bisa mencerna maksudnya. Hahaha.  

Sekarang pertanyaannya, apa perumpamaan sederhana dari kejadian di atas, bila anda berada pada 
posisi Pak Mayo? :p 

Kembali ke pembahasan semula… 

Waktu yang baik untuk datang ke Pasir Timbul—yang terletak di depan Pulau Kri—adalah, ketika 
air laut sedang surut. Waktu pasang-surutnya air laut bisa pagi hari, juga bisa sore hari. Tergantung 
bulan - kalender. Untuk memastikannya, tanya lah kepada guide lokal anda di Raja Ampat, karena 
mereka lebih ahli untuk urusan semacam ini. 

Dari delapan orang, hanya kami berempat sajalah yang turun—Saya, Diana, Fajar, dan Mio. 
Sementara yang lainnya menunggu di kapal.  

Pasir pulau ini terasa lembut ketika saya menjejakkan kaki. Mirip sekali dengan Pulau Gosong di 
Belitung, yang membedakan hanya dari segi luas-nya saja. Dari segi ukuran, Pulau Pasir Timbul - 
Raja Ampat jelas lebih luas. Ukurannya setara dengan sebuah lapangan sepakbola.  

Mio dan Diana terlihat sibuk di ujung sana, mengambil frame demi frame footage video sebagai 
modal mengerjakan pe-er Tim Raja Ampat sesampainya di Jakarta kelak. Sementara saya dan Fajar, 
sibuk mengabadikan moment untuk kebutuhan penulisan juga pengumpulan foto terbaik guna 
disetorkan kepada panitia Indonesia Travellers. 

Dari sudut pandang sempit, salah satu bagian dari pulau ini menyerupai atol yang berbentuk bulan 
sabit. Tapi begitu meluaskan pandangan sedikit, bagian tadi lebih mirip dengan bagian kepala 
seekor pari raksasa, atau lebih dikenal dengan sebutan Manta. Sebagai informasi saja, dalam bahasa 
lokal, Manta disebut dengan Baw. 

Tak terasa, waktu begitu cepat berlalu di Pulau ini. Secepat kulit sawo matang saya berubah 
menjadi semakin legam layaknya Dakocan—hadeh. Hmm, sepertinya, sudah saatnya kami 
tinggalkan Pulau Pasir Timbul.  

Setelah memberitai 3 teman yang lain, kami berempat kembali ke kapal untuk melanjutkan 
perjalanan ke destinasi berikutnya. [BEM] 

 

Artikel ini telah dimuat pada website Indonesia Traveller: 
http://indonesia.travel/agents/raja-ampat/pasir-timbul 
 

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. 

 

http://indonesia.travel/agents/raja-ampat/pasir-timbul
http://wp.me/p1alPc-pu

