Peningkatan Kesadartahuan akan Pentingnya
Lingkungan Hidup melalui Foto Bercerita bagi
Generasi Muda Tambrauw

Seiring dengan berkembangnya Sausapor sebagai Ibukota sementara Kabupaten
Tambrauw, meningkatkan kebutuhan penduduk akan sarana transportasi massal yang
murah, aman dan layak digunakan. Ada beberapa sarana transportasi yang digunakan
diantaranya sarana transportasi darat berupa mobil sewaan, sepeda motor dan sarana
transportasi laut berupa perahu long boat, Speedboat, dan Kapal Penumpang.

Saat ini sebagian penduduk Sausapor dan kampung‐
kampung sekitarnya lebih banyak menggunakan
Kapal Penumpang karena lebih memadai dalam
kapasitas daya angkut serta kenyamanan bagi
penumpang dengan tidak mengeluarkan biaya mahal
untuk harga tiket yang sepadan dengan kemampuan
masyarakat yang sebagai pengguna jasa kapal
penumpang, dimana kebanyakan penumpang adalah
masyarakat petani dan para pegawai Pemerintah
Kabupaten Tambrauw.

Dua unit kapal penumpang yang sering melayani
transportasi laut bagi penduduk Sausapor adalah Kapal
Motor (KM) Ave Maria 1 dan Kapal Motor (KM) Sunlia.
Dengan jadwal yang rutin yang sudah diketahui oleh
penumpang, berlayar dari Pelabuhan Rakyat di Kota
Sorong menuju ke Pelabuhan Sausapor pulang pergi
sebanyak 3 kali dalam seminggu.
Kedatangan kedua kapal penumpang tersebut di
Pelabuhan Sausapor telah menjadi aktivitas rutin bagi
penumpang dan penyedia jasa lain seperti ojek, Tenaga
Kerja Bongkar Muat (TKBM), pedagang makanan,
pedagang sayur dan ikan.
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Kesibukan masing‐masing pengguna dan penyedia jasa terlihat disetiap Kapal
Penumpang berada di Pelabuhan Sausapor. Aktivitas ini pasti akan terus
meningkat seiring semakin banyak penduduk yang menggunakan jasa
transportasi laut kedua kapal penumpang ini

Dampak yang dikhawatirkan adalah aktivitas ini
adalah meninggalkan sampah sisa botol
minuman, bungkus rokok, bungkus makanan
ringan, sampah plastik yang langsung dibuang
ke laut atau disekitar Pelabuhan Sausapor.
Kita semua sebagai pengguna dan penyedia
jasa kedua kapal penumpang ini harus menjaga
kebersihan dengan membuang sampah pada
tempat yang telah disediakan, baik di
dipelabuhan Sausapor maupun di atas kapal.
Jangan membuat langsung ke laut, karena saat
ini kita semua penduduk Sausapor dan
Tambrauw seluruhnya sangat bangga dengan
Laut dan pesisir yang kita miliki bersama.
Selamat Datang Di Sausapor Kabupaten
Tambrauw yang memiliki Motto Menjetu,
Menjedik, Membensuksno.
Selamat Jalan, Jangan pergi dan tak kembali…
kami selalu menanti di Sausapor.

Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi?
Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?
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