Pesona Pulau Setan di Mandeh, Sumatera Barat

Journalist: newspaper, Tanggal: 25 Aug 2017
PAINAN - Kawasan Wisata Terpadu Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar menyimpan banyak
keunikan. Salah satunya adalah Pulau Setan. Tenang, pulau ini tidak seram.
?Mendengar nama setan, tentunya membuat siapa pun bergidik ngeri. Tapi uniknya, ada Pulau Setan di
Mandeh yang cukup populer di kalangan wisatawan. Wah, saya pun dibuat penasaran perihal maksud dari
nama pulau tersebut.
Saya pun berkesempatan untuk melihatnya dari kejauhan pada hari Minggu pekan lalu, yakni dari Puncak
Panorama 1 di Kecamatan Koto XI Tarusan. Dipandu oleh Kabid Kepariwisataan Pemuda dan Olahraga
Pesisir Selatan, Armaini tampak jelas Pulau Setan dari kejauhan.
"Nah, itu Pulau Setan, sampingnya ada Pulau Cubadak yang ada resortnya," ujar Armaini sambil menunjuk
ke Pulau Setan.
Sekilas melihat dari jauh, tidak tampak sesuatu yang menyeramkan di Pulau Setan. Bahkan tidak jauh dari
pulau ada kapal yang sedang bersandar. Makin penasaran, saya pun diajak untuk langsung menuju ke sana
via perahu dari dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Carocok Tarusan.

Ketika sudah di kapal, saya pun kembali bertanya perihal asal nama Pulau Setan pada ibu Armaini yang
terdengar tidak biasa. Ternyata, jawabannya begitu simpel dan malah bikin tertawa.
"Nama asilnya sih Pulau Sultan, bukan setan. Tapi lidah orang ya gitu, sultan lama-lama jadi setan," ujar
Airmaini sambil tertawa.
Jadi sebenarnya lebih ke soal nama yang berubah karena lafal orang, bukan karena ada kisah seram yang
dibayangkan. Ketika perahu mulai mendekat ke Pulau Setan, malah tampak sejumlah tempat duduk dan
sejumlah wisatawan.
Di antara sekian banyaknya pulau di Mandeh, Pulau Setan merupakan salah satu yang paling sering
dikunjungi wisatawan untuk bersantai. Sudah ada sejumlah warung sederhana hingga kursi kayu untuk
duduk-duduk santai.
Sayangnya saya tiba saat sore hari ketika langit sedang mendung. Padahal kalau tiba pada pagi hari, Pulau
Setan tentu akan tampak lebih indah. Jadi jika berkunjung ke Mandeh di Sumbar, jangan lupa mampir ke
Pulau Setan ya. Bukannya seram tapi indah.
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