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The Passage: 
Tempat Terunik di Raja Ampat  

Yang Menjadi Sarang Dua Gurita Raksasa 
 

Merujuk pada peta Kabupaten Raja Ampat, The Passage akan terlihat sejajar dengan Pantai Waiwo. 
Letaknya jauh di sebelah barat Pelabuhan Waisai. Di pinggir Teluk Kabui. 

30 menit sudah kami melaju diatas speedboat selepas Waisai. 10 menit yang lalu, Tanjung Besi pun 
kami lewati.  

Seorang kru speedboat duduk didepan sebagai navigator. Sementara seorang yang lain bertugas 
sebagai motoris (juru mudi kapal.) Fungsi seorang navigator adalah memberi peringatan kepada 
motoris di buritan, bilamana sewaktu-waktu menemui karang dangkal, batang kayu atau apapun 
yang sekiranya dapat mengganggu dan merusak mesin speedboat. 

Sekarang…  

Kami telah sampai di Selat Kabui.  

 “Di Kabui ada beberapa lubang (goa) yang dipercaya sebagai sarangnya gurita,” Amel membuka 
cerita pertamanya tentang Selat Kabui.  

“Tebak… yang mana pintu masuknya?,” tanyanya kemudian. 

Saya melihat begitu banyak pulau-pulau karang kecil tersebar di sekitar Teluk Kabui ini. Ada yang 
bentuknya tidak beraturan, ada yang bentuknya meruncing tajam, ada pula yang bentuknya 
menyerupai rumah-rumah Smurf—mahluk fiksi kecil berwarna biru.  

Tapi begitu mendapat pertanyaan semacam tadi…  

Iya-ya, mana pintu masuknya? Saya bertanya-tanya dalam hati sambil senyum-senyum sendiri – tak 
jauh beda dengan orang gila.  

Bagi saya, ini seperti menanyakan seekor sapi bernama Joni yang berada di antara kerumunan 
ribuan sapi lain. Sulit rasanya menjawab pertanyaan Amel yang baru saja. Apalagi ini adalah kali 
yang pertama saya ke tempat ini. Ah, sudahlah, lupakan…  

Kembali ke pembahasan kita sebelumnya… 

Di bagian atas setiap pulau-pulau karang yang kami lalui—berdasarkan pengamatan saya, selalu 
ditumbuhi pepohonan rimbun. Sementara di bagian-bagian yang memiliki kemiringan Sembilan 
puluh derajat, hampir selalu gersang tanpa pepohonan. Dan saya… belum juga merasakan ada 
sesuatu yang istimewa dari tempat ini.  

Tapi begitu kami masuk sedikit lebih jauh… 

Disini lah kali pertama saya benar-benar merasa sedang berada di Raja Ampat. Walaupun saya 
belum pernah tahu perihal eksistensi tempat ini sebelumnya. Di tempat ini pula, rasa syukur tak 
henti-hentinya terucapkan dalam hati saya.  
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Sepanjang yang saya ketahui, setiap orang yang belum pernah ke Raja Ampat akan berpikir, bahwa 
Raja Ampat itu ya, Wayag. Sama persis dengan pemikiran saya sebelum datang kesini. Bagaimana 
tidak? Pernahkah anda mencari sebuah gambar, di internet, menggunakan Google Image Search, 
kemudian mengetikkan kata “Raja Ampat” pada mesin pencarinya? Apa yang sebagian besar anda 
temukan? Tentu gambar sebuah gugusan pulau-pulau kecil, layaknya kawanan cendawan, di 
kelilingi biru lautan, dengan hamparan pasir yang terlihat indah bukan? 

 Ya, saya memang belum pernah melihat Wayag dari dekat, tapi kami pasti kesana. Jadi sementara 
ini belum bisa membandingkan antara Wayag dengan The Passage. Namun demikian, The Passage 
jelas telah memenangkan hati saya untuk yang pertama kalinya – selama berada di Raja Ampat.  

Spektakuler!  

Belum pernah saya melihat tempat seperti ini. Sama sekali. Dan saya, tidak sedang bermimpi! 

Di sekeliling boat yang kami tumpangi, terlihat banyak sekali pusaran-pusaran air berukuran kecil. 
Titik porosnya selalu berpindah-pindah, tidak pernah muncul kembali ditempat yang sama. 
Terbayang oleh saya betapa derasnya interaksi arus yang terjadi dibawah sana—walaupun di 
permukaannya tetap terlihat tenang.  

“Dulu mitosnya, disini—The Passage—tinggal dua ekor gurita raksasa. Gara-gara ada mereka, 
lautnya jadi dalam. Karena pasirnya di gerus terus sama mereka. Saking dalamnya, kata orang-
orang di situ, kapal putih (kapal ekspedisi) bisa lewat situ.” Buka Amel, menerangkan legenda 
tempat ini.  

“Cuma, dua gurita itu sekarang sudah mati. Di racun penduduk pake getah pohon yang dimasukin 
ke perut ikan, trus dibuang ke laut deh ikannya. Mereka di racun karena suka muncuk. Jadinya 
penduduk sekitar pada takut buat lewat situ. Terus, karena mereka gak ada lagi, lautnya jadi 
semakin dangkal, karena pasirnya numpuk terus.” Terangnya lagi. 

Terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut, The Passage memang relative dangkal. Sekitar 
lima hingga sepuluh meter kedalamannya dalam angka rata-rata. Tingkat visibilitas-nya pun cukup 
baik. Mudah bagi kami melihat hingga ke bagian dasar. Airnya jernih, sangat jernih.  

Aroma laut yang bercampur aroma pepohonan sekitar, tercium semerbak layaknya bau wangi dupa 
aroma terapi. Ditambah suasana hening yang menyelimuti, membuat jiwa dan raga saya menjadi 
terasa rileks dan damai. 

Seandainya saya punya kesempatan untuk bisa menyelam disini… kembali saya berimajinasi.  

Berada disini, seperti berada di Sungai Amazon. Atmosfer misterius, pepohonan lebat di kiri-kanan, 
jalur air yang relative sempit dan berliku-liku, ditambah hanya speedboat kami saja yang melintasi 
area ini… sungguh sebuah kombinasi sempurna untuk mengamini betapa kayanya sumber daya 
alam yang dimiliki Raja Ampat ini.  

“Kalo Passage itu banyak pusaran airnya, kontur alamnya kayak sungai, berkelok-kelok. Cuma di 
situ yang bentuknya kayak gitu. Biasanya Raja Ampat khas dengan pulau karang-karangnya kan? 
Cuma Passage yang beda.” Ujar Amel lagi. 

Bicara mengenai ‘tempat,’ jelas, itu soal selera. Tapi, seandainya saya punya kesempatan untuk 
kembali lagi ke Raja Ampat, The Passage adalah prioritas pertama dalam daftar kunjungan saya. 
Dan saya sangat merekomendasikannya untuk anda. 

Ketika sore telah menjelang… 

Kala air laut sedang pasang… 



http://simplyindonesia.wordpress.com  
 

Speedboat kami tiba-tiba saja berbelok dan berhenti. “Ini namanya goa bawah laut,” ucap salah 
seorang guide kami sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah tempat yang dimaksud.  

“Wah, yang bener pak?,” tanya saya kegirangan.  

“Iya sudah, masuk saja.” Ucapnya lagi.  

Seperti anak kecil mendapatkan mainan baru, kami sambut “hadiah” ini dengan penuh rasa suka 
cita. Segalanya langsung kami persiapkan; google, snorkel, fin, dan yang terpenting… ka-me-ra.   

Satu per satu kami semua masuk kedalam goa yang berada di balik tebing solid tersebut. Karena 
pintu masuknya berada dibawah—tergenang air laut—maka, kami harus menyelam terlebih 
dahulu untuk bisa sampai di ruang goa di seberang sana. Dan, begitu kami sampai di ruang goa 
tersebut… lagi-lagi, ini bagaikan mimpi bagi saya.  

Ruang goa ini sedikit gelap. Cahaya matahari yang masuk, sebagian besarnya terhalang rimbun 
pepohonan di atas sana. Stalactites dan Stalagmite terlihat menghiasi interior goa. Dipenuhi rasa 
penasaran, saya coba menjelajah ke sekeliling goa… 

Terdapat sebuah batang bambu besar disini. Saya juga melihat beberapa burung Walet yang 
terbang keluar-masuk  melalui pintu goa yang ukurannya jauh lebih besar diatas sana. Jadi, dalam 
bahasa sederhana, goa ini memiliki dua buah pintu masuk. Yang pertama, pintu masuk melalui air. 
Dan yang kedua, pintu masuk melalui jalur darat. Pintu air ber-ukuran kecil. Sementara pintu darat 
terlihat lebar menganga. Bentuk goa ini mirip dengan bagian mulut Keong Mas, Taman Mini 
Indonesia Indah. 

Setelah melepas fin, snorkel, dan google, saya mulai menjelajahi mulut goa—daratan—yang cukup 
lebar ini. Batu bercampur tanah serta kotoran Burung Walet terasa lembut dan licin ketika terinjak 
kaki basah. Di bagian lain, batuan karang tajam men-dominasi. Membuat telapak-telapak kaki saya 
terasa sakit ketika mengjinjaknya.  

Tak terlihat jalan setapak di sekitar mulut goa ini. Arealnya terlalu rimbun untuk bisa dilewati. 
Setelah mengambil gambar untuk keperluan dokumentasi, saya kembali menuruni bibir goa dengan 
kemiringan 45 derajat tersebut.  

Begitu sampai di batu karang yang sedikit menjulang di ujung sana...  

Byurrr!  

Lompatan setinggi 4 meter tadi ikut mengakhiri petualangan kami di goa bawah laut ini. Goa Mayo. 
[BEM] 

 

Artikel ini telah dimuat pada website Indonesia Traveller:  
http://indonesia.travel/agents/id/raja-ampat/the-passage-most-unique-place-in-raja-ampat-that-
also-home-to-two-giant-octopus 
 
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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