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Kreatifitas Gotong Royong  
Di Kampung “Pohon Sinyal” Arborek 

 

Ini adalah kali kedua kami mengunjungi Kampung Arborek. Rasa penasaran perihal pembuatan 
kerajinan tangan khas Kampung Arborek menjadi tuas picu Tim Raja Ampat untuk kembali lagi.  

Gagal melihat proses pembuatan kerajinan tangan dua hari sebelumnya lebih dikarenakan kondisi 
kampung yang kurang kondusif. Perasaan ikut memiliki, membuat warga lainnya turut berkabung 
menghormati tetangga mereka yang sedang ditimpa musibah.  

Dua hari telah lewat. Walau suasana berkabung masih terasa, kami sangat berharap bisa melihat 
proses pembuatan kerajinan tangan khas Kampung Arborek ini. 

Amel, sahabat kami dari Urai Indonesia sibuk membantu - mencari informasi kesana-kemari. 
Setelah sekian lama, perjuangannya tidak sia-sia.  

“Pa Kampung-nya lagi ngasih sambutan terakhir, nanti kalo udah selesai, kita bisa ngobrol-ngobrol 
sama dia,” ucap Amel, menerangkan kondisi saat itu. 

Tapi, yang terjadi justru sebaliknya...  

Semakin kami tunggu, semakin panjang pula sambutan terakhir sang Pa Kampung. Akhirnya kami 
putuskan mencari alternative lain. Langsung mencari perajin setempat untuk diwawancara.  

Awalnya cukup sulit untuk sekedar berinteraksi dengan sang perajin. Dia tidak mau melakukan 
proses interview tanpa kehadiran Pa Kampung. Tapi karena desakan halus dari kami, akhirnya sang 
perajin ini mau diajak berbincang-bincang ringan. 

Sebelum melanjutkan, saya akan menceritakan salah satu keunikan Kampung Arborek terlebih 
dahulu. Yaitu, “Pohon Handphone.”  

Apa pula maksudnya?  

Hahaha, jadi, sebenarnya pohon ini adalah sebuah pohon ketapang yang relatif tinggi, dan oleh 
warga sekitar biasa digunakan untuk menggantung handphone-handphone mereka. Tujuannya? 
Apalagi kalau bukan untuk menangkap sinyal.  

Sulitnya sinyal di Pulau Arborek membuat mereka menjadi kreatif. Handphone yang mereka miliki, 
seringkali digantung pada dahan-dahan pohon yang lebih tinggi, dengan harapan, sinyal dari BTS 
sekitar lebih mudah didapatkan.  

Bila handphone tersebut berdering, sang pemiliknya akan berlari secepatnya ke Pohon Ketapang 
tadi, untuk kemudian melakukan percakapan. Umumnya, dering pertama bertujuan untuk 
‘memanggil,’ dan pada dering kedua lah ‘proses percakapan’ dimulai. 

Bagaimana, unik bukan?  

Keunikan Kampung Arborek yang lain adalah, bila kita perhatikan lebih detail, kampung ini 
memiliki pattern,” rumah-pohon kelapa-rumah-pohon kelapa… dan seterusnya.”  
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Tata kampung seperti itu membuat Kampung Arborek terlihat lebih indah, bila kita 
membandingkannya dengan kampung-kampung lain di Raja Ampat - yang memiliki tata letak 
rumah secara acak. 

Kembali kepada sang perajin… 

Matahari pagi pelan tapi pasti beranjak meninggi. Jam 09.40 kami singgah di rumah Mama Maria 
Fakdawer, ditemani anak lelakinya, Eke Mambrasa dan tetangga mereka, Mama Orpa Mayor. 

Kegiatan menganyam telah mereka mulai sejak tahun 2000 silam. Dua belas tahun sudah mereka 
bergelut dengan kerajinan tangan khas Raja Ampat ini. Sebuah waktu yang cukup untuk 
meluluskan seorang anak menempuh pendidikan mulai Sekolah Dasar hingga tamat Sekolah 
Menengah Atas. 

“Dari kita punya nenek-nenek,” jawab mama Maria Fakdawer, ketika saya menanyakan dari 
siapakah ilmu anyam-mengayam tersebut mereka dapatkan.  

“Bahannya dari Daun Pandan,” imbuhnya lagi.  

Daun-daun pandan ini biasa mereka dapatkan dari Pulau Damu Besar. Sementara bahan-bahan 
pembuatan kerajinan tangan lainnya didapat dari pulau-pulau di sekitar Pulau Arborek. 

Aslinya, Pandan-pandan kering ini berwarna krem atau coklat muda terang, namun untuk 
memberikan aksen-aksen tersendiri, biasanya mereka menggunakan zat pewarna tekstil seperti 
wantek. Variasi warna yang mereka gunakan pun beragam, mulai dari putih, merah, biru, hijau, 
kuning, hingga orange. 

Hasil kerajinan tangan mereka biasanya berupa topi atau biasa disebut Kayafyof dan juga tempat 
pinang/buku, yang biasa disebut dengan Noken.  

“Kalau tidak kerja barang lain, ampat hari,” Ucap mama Maria Fakdawer, merujuk pada proses 
pembuatan Kayafjof. 

Ada dua jenis kayafyof yang biasa mereka buat, yaitu Kayafyof Gelombang dan Kayafyof Manta—
atau ‘Baw’ dalam Bahasa Arborek. Kayafyof Baw dijual lebih mahal daripada kayafyof gelombang, 
karena proses finishingnya yang lebih sulit.  

Kayafyof pertama yang pernah dibuat oleh mama Maria Fakdawer – ternyata - dihadiahkan untuk 
Gubernur Manokwari, Provinsi Papua Barat, beberapa tahun silam.  

Kayafyof-kayafyof ini memiliki pattern seperti kulit buah durian atau piramida. Persegi empat di 
bagian bawah, dan meruncing pada bagian atasnya.  

Lantas, bagaimana soal harganya?  

Wuih, jangan ditanya… bagi kantong cekak saya, harganya jelas mencekik leher. Tapi bagi 
wisatawan asing? 200,000-250,000Rp tentu adalah harga yang cukup pantas, mengingat waktu 
pengerjaannya yang memang relative lama. 

Selain kayafyof, mama Maria Fakadawer juga membuat tempat pinang, tempat pensil, tempat 
handphone, dan tempat buku, yang biasanya disebut dengan Noken. Noken-noken ini waktu 
pengerjaannya lebih cepat, maksimal dua hari per satu noken.  

Noken-noken ini juga memiliki dua buah bentuk. Yang pertama berbentuk umum, seperti kotak 
anyaman biasa tanpa ornament. Sedangkan noken yang kedua tetap mempertahankan bentuk 
bangun aslinya, seperti layaknya yang pernah nenek-nenek moyang mereka buat pada jaman 
dahulu kala. Dibagian atas dan bawah dari noken ini membentuk segitiga memanjang sebanyak tiga 
buah di tengahnya, sementara di keempat ujung-ujungnya berbentuk seperti tanduk.  
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Lagi-lagi, pertanyaan yang muncul pada akhirnya adalah soal harga bukan? Haha, tenang, harga 
noken-noken ini lebih murah bila dibandingkan dengan harga kayafyof sebelumnya, yaitu 
100,000Rp untuk noken kecil. Sementara noken sedang, yang biasa digunakan sebagai wadah buku, 
harganya 150,000Rp saja. :D 

“Kok mahal banget ya?,” kalimat representative, bukti kantong cekak ini selalu saja maju paling 
depan bila sudah berbenturan dengan logika ekonomi. Logika, “Dengan modal sekecil-kecilnya, 
memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.” Dan, automatically triggered pula. #Hadeh 

Lantas bagaimana dengan saya, yang jelas-jelas berada di lapangan dan berhadapan langsung 
dengan harga tadi?  

Menarik napas panjang…  

Sangat di-le-ma-tis. Maksud hati membeli salah satu kerajinan tangan kampung ini sebagai oleh-
oleh, tapi apa daya, harapan tadi terpaksa saya musnahkan, apalagi ketika harus berhadapan 
dengan harga se-level dewa – untuk suatu barang yang entah akan digunakan untuk apa nantinya. 
#Glek! 

“Biasanya, kalo ada yang beli, duitnya mereka bagi-bagi,” Amel, yang entah sejak kapan berada di 
samping saya, tiba-tiba berbisik. 

Dari informasi tersebut, mindset harga se-level dewa yang baru saja, tiba-tiba free fall ke level 
sudra, bagi saya.    

Maaf, bukan bermaksud sombong, tapi ini lebih kepada panggilan sosial ketimbang sebuah 
keuntungan finansial bagi saya. Spiritnya adalah, pembangunan perekonomian lokal. Jadi, uang 
yang saya keluarkan tidak lari kemana-mana, melainkan untuk ‘memperkaya’ bangsa sendiri. Demi 
ke-bermanfaatan bersama. 

Sebuah kebiasaan lama yang Alhamdulillah-nya, masih tetap saya pertahankan hingga saat ini. Dari 
mana-mana, oleh saya, untuk bangsa saya. Untuk INDONESIA! 

Kabarnya, seluruh kerajinan tangan ini hanya dijual di Kampung Arborek saja. Seandainya 
kerajinan tangan ini diperdagangkan di luar Kampung Arborek, biasanya, itu didasarkan atas 
permintaan/pesanan dari Dinas Pariwisata di Kota Waisai.  

Pembeli yang datang, umunya adalah tamu-tamu asing. Walaupun ada turis domestik yang 
membeli, jumlahnya bisa dibilang sedikit. Pertimbangan utamanya, apalagi kalau bukan soal harga. 

Pada tahun 2005 silam, Mama Maria Fakdawer dan Mama Orpa Mayor pernah menjadi wakil 
Kabupaten Raja Ampat pada pameran kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata di 
Jakarta dan Jogjakarta. 

Berdasarkan keterangan Mama Maria Fakdawer, kerajinan anyaman ini hanya ada di Kampung 
Arborek saja. Sedangkan, untuk belajar cara menganyam, masyarakat Kampung Arborek dan 
masyarakat kampung sekitar bisa datang langsung kepada Mama Maria Fakdawer atau Mama Orpa 
Mayor.  

Sebenarnya ada dua mama lagi yang bisa mengajarkan cara menganyam kayafyof dan noken ini, 
tapi sayangnya saya lupa menanyakan nama-nama mereka, maaf ya teman-teman T_T… 

“Kalau mama ajar yang muda-muda ini, kalau pengertian cepat tangkap, dia boleh belajar 1 hari 
saja. Tapi untuk yang tidak pengertian, bisa butuh waktu lama 1-2 minggu,” ujar mama Maria. 

Siapapun boleh belajar menganyam, tak peduli laki-laki atau perempuan. Dari hasil didikan 
keempat mama ini, cukup banyak yang sudah mampu membuat sendiri kerajinan tangan khas Raja 
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Ampat ini. Tempat mengajar-nya pun tidak terlalu jauh dari dermaga. Sekitar lima meter di sebelah 
kanan sebelum gapura dermaga - Pondok Pariwisata. 

Untuk bagian sayap/lidah topi, jumlah bilah yang digunakan biasanya sebanyak anam puluh bilah. 
“Yang turun 5, yang naik 5. Kalau yang naik 6, yang turun juga 6,” ujar Mama Maria.  

“Untuk bagian ini,” sambil merujuk ke bagian atas topi yang belum jadi, “jumlahnya dua puluh 
lima,” tambahnya lagi. 

Proses pembuatan duri-duri topi ini cukup unik, bila perajin satu membuatnya ke arah kanan, maka 
perajin lain harus membuatnya ke arah kiri.  

Setelah duri-duri topi selesai dianyam kemudian dibengkokkan/dipisahkan menggunakan pisau 
dengan cara menekan bagian-bagian yang tidak teranyam. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 
proses penjahitan kebagian kerangka topi yang sebelumnya telah dibuat. 

Untuk membentuk topi supaya bergelombang, mama menggunakan tali hutan (rotan—red) yang 
diambil dari Pulau Duma Besar. Sementara, benang nylon yang digunakan untuk menjahit diambil 
dari Sawinggrai. Benang nylon ini sejatinya adalah benang yang biasa digunakan anak-anak untuk 
bermain layang-layang. 

Di tengah serunya pelajaran menganyam, Mama Maria tiba-tiba berbicara dengan anaknya, Eke 
Mambrasa dengan menggunakan bahasa setempat—yang terasa asing bagi saya dan ini adalah 
sesuatu yang menarik.  

Saya, yang semula memperhatikan Mama Orpah Mayor memperagakan proses pembuatan topi, 
seketika teralihkan.  

Namun di tengah asiknya memperhatikan gaya bicara mereka yang sedikit berbisik-bisik, Mama 
Maria tiba-tiba menginterupsi khidmat saya.  

“Mas, ini mama mau bicara dengan ini (sambil menunjuk kearah anaknya), dia mau pulang ke 
Sorong.”  

Glodak!!! 

Malu-nya gak ketulungan… Damn! T_T 

Ketertarikan saya akan budaya lokal yang baru saja mereka perlihatkan tiba-tiba berubah menjadi 
sebuah rasa malu yang membara di hati saya, huhuhu… nasib, nasib. 

Mumpung belum lupa, kunjungan teramai ke Kampung Arborek adalah pada bulan Desember. Ada 
kelebihan dan kekurangannya bila anda berkunjung pada bulan Desember. Kelebihannya adalah, 
dengan tingginya aktifitas kunjungan wisatawan ke Kampung Arborek, secara otomatis, aktifitas 
pembuatan kerajinan tangan di kampung tersebut menjadi semakin tinggi. Ini artinya, 
kemungkinan anda dapat menyaksikan proses pembuatan kerajinan tangan menjadi lebih tinggi. 
Sebaliknya, kelemahannya adalah, bagi anda penghobi foto atau video, kerumunan orang tentu 
sangat mengganggu ‘eksekusi’ objek yang telah anda incar sebelumnya. 

Sementara, bila anda berkunjung di bulan-bulan lain (low season,) kelebihannya adalah, proses 
dokumentasi anda (foto dan/atau video) menjadi lebih baik, karena tidak terganggu lalu lalang 
wisatawan lain. Namun kelemahannya, kesempatan untuk melihat secara langsung proses 
pembuatan kerajinan tangan menjadi semakin kecil. Kecuali anda minta mereka melakukannya - 
untuk anda. Dan untuk ini, tentu ada konsekwensi tidak tertulis, yang ‘mengharuskan’ kita 
mengeluarkan uang lebih—membeli salah satu kerajinan yang mereka buat—untuk menjaga 
perasaan masing-masing pihak. 

Pilihannya kembali kepada anda. Ditunggu kunjungannya ya… [BEM] 
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Artikel ini telah dimuat pada website Indonesia Traveller:  
http://indonesia.travel/agents/id/raja-ampat/mutual-aid-on-creativity-in-the-village-of-signal-
tree-of-arborek 
 
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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