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Kampung Wisata Arborek 
 

Siang telah menjelang begitu kami sampai di Kampung Wisata Arborek. Pukul 14.00 waktu 
setempat tepatnya. Kampung Arborek terletak di sebuah pulau kecil yang juga bernama sama, yaitu 
Pulau Arborek, di Distrik Meosmansar. Dan ini adalah kali pertama saya ke Kampung Arborek. 

Di ujung dermaga sana, anak-anak Kampung Arborek berkerumun menyambut kedatangan 
speedboat kami. Ada yang tertawa, ada yang tersenyum, ada yang cemberut (lho katanya 
menyambut, kok malah cemberut?), ada yang duduk diam, dan ada juga yang langsung berpose 
mengacungkan kedua jari—jari telunjuk dan jari tengah—ke arah kami, ketika kamera diarahkan 
ke mereka, pose layaknya seorang rock star... atau alay total? Hmm… 

Warga Kampung Arborek biasa menyebut dermaga ini dengan sebutan jetty. Dalam Bahasa 
Indonesia, jetty bisa berarti dermaga, pangkalan, tembok laut, atau pelindung pelabuhan. Dalam 
konteks Kampung Arborek, sudah pasti kata ‘jetty’ merujuk pada dermaga. 

Struktur tiang penyangganya sejajar antara bagian kiri, tengah, dan kanan. Semakin lebar jalur 
dermaga, semakin banyak pula jumlah tiang penyangga di bawah sana. Mulai dari dua, tiga, empat, 
dan seterusnya. Semakin menjorok kelaut, tiang-tiang  penyangga yang digunakan pun akan 
semakin panjang. Tiang-tiang penyangga ini kemudian akan diperkuat lagi menggunakan dua bilah 
kayu yang dibentuk saling menyilang, dikaitkan antara tiang satu dengan tiang lainnya. 

Sebelum memasuki Kampung Arborek, kita akan disambut sebuah gapura bertuliskan “Selamat 
Datang Di Kampung Wisata Arborek.” Wih, macam acara Tujuh-belasan saja. :p 

Selepas makan siang di dermaga, saya dan Diana memutuskan untuk menjelajah sedikit ke dalam 
kampung. Sayangnya tidak terlihat aktifitas warga saat itu. Kampung ini terasa sepi.  

Mata saya menjelajah ke setiap sudut, rata-rata kaum ibu sedang bercengkrama dengan tetangga di 
bawah pohon rindang - di pinggir pantai, sementara anak-anak lebih senang bermain air dengan 
teman-teman sepantaran mereka. Jumlah pria dewasa relatif sedikit, kalaupun ada, jumlahnya 
dapat di hitung dengan jari.  

Saya tidak menemukan remaja-remaja usia sekolah SMP dan SMA di Kampung Arborek ini. “Mereka 
semua pergi sekolah ke pulau lain, baru kembali setelah liburan. Biasanya 4-6 bulan sekali mereka 
kembali kesini,” ujar salah seorang warga dengan logat Papua kental. 

Kampung Arborek memiliki dua buah zona larangan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang 
keduanya terletak di Selat Dampir. Atau dalam bahasa mudahnya, zona larangan bagi siapapun 
untuk mengambil hasil laut demi menjaga kelestarian biota laut di wilayah tersebut. Untuk 
mempermudah mengingat, kita bisa menyebutnya dengan Daerah Perlindungan Laut (DPL). 

Daerah Perlindungan Laut yang dimiliki Kampung Arborek yaitu: 

1. DPL Indip, seluas 34 Ha. Letaknya di sebelah barat laut Kampung Arborek 
2. DPL Mambarayup, seluas 68,7 Ha. Letaknya disebelah tenggara Kampung Arborek 

Yang boleh dilakukan di Daerah Perlindungan Laut hanyalah seluruh kegiatan yang bersifat 
menjaga atau melestarikan biota laut di wilayah tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi; 
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penelitian ilmiah/pendidikan, pariwisata/penyelaman terbatas, dan monitoring /pengawasan oleh 
Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut. 

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat destruktif sangat dilarang keras dilakukan di Daerah 
Perlindungan Laut ini, seperti misalnya: 

- Berjalan diatas karang 
- Pengambilan jenis kerang-kerangan dan jenis biota lainnya. Hidup atau mati. 
- Pengambilan jenis biota laut yang dilindungi oleh undang-undang 
- Pemboman dan pembiusan 
- Penambangan karang dan pasir 
- Pembuangan sampah, limbah rumah tangga, industry, dan kapal 
- Pembangunan sarana pariwisata permanen 
- Reklamasi pantai 
- Membuang jangkar 
- Memancing menggunakan jala, pukat, dan sejenisnya 
- Menangkap ikan menggunakan alat panah atau kalawai (tombak) 
- Menggunakan Balobe (perahu lampu) 
- Melakukan budidaya laut 

Lantas, kegiatan apa sajakah yang dapat kita lakukan disekitar Kampung Arborek ini? Banyak. Yuk 
kita daftar satu persatu; 

1. Snorkeling 
Cukup bermain-main di sekitaran pantai Kampung Arborek, kita sudah bisa menikmati 
keaneka-ragaman biota laut dengan snorkeling. Walaupun di beberapa bagian pantainya 
langsung dalam - 5-15 meter - namun jangan khawatir, jarak pandangnya masih sangat 
baik, karena air laut Pantai Arborek bisa dibilang sangat jernih. 

2. Diving 
Kegiatan diving di sekitar Kampung Arborek bisa dilakukan di bawah jetty.  Kehidupan 
bawah laut di Arborek Jetty ini relative kaya, karenanya, sayang kalau sampai melewatkan 
kesempatan diving disini. 

3. Fishing 
Banyak terdapat ikan-ikan berukuran kecil dan sedang di sekitar pantai Kampung Arborek. 
Kebijakan tidak tertulis dari warga kampung setempat, terkait aktifitas memancing adalah; 
minimal jarak yang diijinkan yaitu, 200 meter dari pinggir pantai. Jadi untuk kegiatan 
memancing ini, jelas, harus menyewa boat. Atau kalau mau gratis, kita bisa ikut nelayan 
yang hendak pergi memancing. Tapi jangan tanya pulang kapan ya. :D 

4. Bameti 
Bameti adalah istilah setempat yang biasa digunakan untuk menggambarkan kegiatan 
menyisir pantai yang airnya telah surut sambil mencari mahluk-mahluk laut yang bisa 
dimakan.  
Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh kaum ibu Kampung Arborek untuk sekedar mengisi 
waktu luang.  Tapi, bukan berarti kaum lelaki tidak boleh ikut lho, tidak ada aturan tertulis 
perihal siapa yang boleh dan siapa yang tidak, selama tidak merusak lingkungan, ya 
silahkan saja. 

5. Mengelilingi Pulau Arborek 
6. Melihat proses pembuatan kerajinan tangan khas Kampung Arborek 

Menjelang pulang ke Waisai, Kampung Arborek mendadak menjadi sepi. Seluruh warganya tiba-
tiba saja bungkam. Yang terdengar hanya raung tangis beberapa orang warga yang rumahnya dekat 
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dengan dermaga. Sambil berjalan, juga berlari, mereka menuju satu titik konsentrasi yang sama. Di 
pinggiran pantai. 

Dari jauh saya melihat sebuah speedboat mendekat. Suara mesinnya, pelan tapi pasti semakin jelas 
saja. Pasti ada seorang mantri atau dokter yang datang berkunjung ke Kampung Arborek ini. Dan 
mereka yang menangis tadi, pasti takut disuntik. Begitu pikir saya dalam hati. 

Semakin speedboat tersebut mendekat, semakin keras pula tangis beberapa warga tadi. Saya pun 
akhirnya menjadi semakin penasaran, apalagi setelah menyaksikan gelagat warga Kampung 
Arborek yang semakin asing saja dalam pandangan saya.  

Begitu speedboat merapat ke pantai, beberapa orang turun lebih dulu dan berdiri siaga di bagian 
buritan. Beberapa warga yang tangisannya terdengar memilukan hati sebelumnya pun 
berhamburan keluar rumah mereka. Menuju speedboat yang baru saja sandar. Lamat-lamat mulai 
terlihat sebuah peti mati dikeluarkan dengan sangat hati-hati dari lambung kapal. Prasangka saya 
sebelumnya menjadi invalid.  

Ternyata ada salah seorang warga Kampung Arborek yang meninggal dunia. Semoga yang baru saja 
berpulang diterima di sisi Tuhan-nya. Amin. 

Setelah peti mati tadi ditandu hingga ke rumah keluarga yang tengah berduka, kami pun harus 
segera undur pamit dari Kampung Arborek.  

Selamat jalan kawan.  

Selamat tinggal Arborek. [BEM] 

 

Artikel ini telah dimuat pada website Indonesia Traveller:  
http://indonesia.travel/agents/id/raja-ampat/arborektourism-village 
 

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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