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Desa Air Sena

Kawasan KEPULAUAN RIAU
Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau
Desa Air Sena adalah suatu desa yang terletak di Kepuluan Anambas. Dalam hal ini desa yang
terdapat mayoritasnya yaitu suku laut, cina, cina dayak dan juga dayak asli iban yang terdapat
di desa ini. sedangkan Agama yang dianut oleh sebagian masyarakat di desa ini adalah Agama
Katholik dan Agama Budha. Desa wisata ini adalah memiliki pesona yang memukau yakni
mempunyai keindahan yang alami. Desa ini masih terjamah oleh kebiasaan orang-orang barat.
Sehingga terdapat banyak pepohonan yang membuat rindang dan merasakan keabadian. Akan
tetapi kebanyakan penduduknya adalah berasal dari suku laut. Penampatan suku-suku tersebut
tak dapat dipastikan kapan, yang pasti adalah mereka hidup sudah lama. Akan tetapi
keindahan dari desa ini sungguh bagus sekali.
Fasilitas di Desa Air Sena
Fasilitas di tempat memang tak begitu banyak yang tersebar di desa ini. hal ini disebabkan
karena desa ini jauh dari keramaian perkotaan sehingga desa ini masi dikit demi sedikit
berubah menuju desa yang lebih modern. Dalam mengenyah pendidikan, penduduk di desa ini
khususnya para pemuda harus keluar dari Desa Air Senaini. sehingga dapat merubah nasib
dari desa yang jauh dari modernisasi. Bahkan, akhir-akhir ini para generasi muda mulai
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eksodus ke luar kabupaten dari daerah ini.
Sejarah Desa Air Sena
Desa Air Sena ini berawal dari suku laut juga disebut dengan orang laut. Mereka ini tinggal di
Kepulauan riau, Indonesia. Tepatnya yaitu di Anambas, hal ini dinamakan orang laut sebab
mereka juga umumnya yaitu bekerja sebagai nelayan. Bahasa orang laut adalah lanun yakni
namanya sekarang berati perompak, atau juga disebut dengan bajak laut atau juga disebut juga
dengan orang selat. Secara historis, orag laut juga mempunyai peran penting dalam kerajaan
sriwijaya yakni kesultanan malaka dan merupakan kesultanan johor.
Daya Tarik di Desa Air Sena
Selain itu juga bagi Anda ingin mengetahui keadaan desa ini Anda dapat berkunjung ke desa
ini. Sambil berfoto-foto ria dengan pemandangan yang asri dan sejuk, akibatnya masih terasa
sejuk dan juga jauh dari keramaian serta polusi udara. Desa Air Sena ini memiliki pohon sena
yang banyak, oleh karena itu Anda dapat berfoto-foto di sekitar pohon-pohon tersebut.
Sehingga Anda dapat menikmati kesejukan serta keindahan yang begitu mempesona.
Akses Menuju Desa Air Sena
Dalam mengakses perjalanan ini adalah dengan cara melewati jalan yang sudah baik.
pemerintah sudah mengadakan dana terhadap desa yang dulunya tak dijamah oleh banyak
orang. Sehingga desa ini dapat dikatakan sebagai desa yang mempunyai perkembangan yang
cepat. Sebab para remaja ketika dulu sekolah harus pergi dari desa. Hal ini disebabkan agar
mendapat kemajuan dan cara berpikirnya sudah seperti orang-orang kota tanpa meninggalkan
budaya yang terdapat di desa ini.
Sumber : https://jalanwisata.id/desa-air-sena-desa-wisata-suku-laut-anambas/
Koordinat: 3.2465448, 106.27280910000002
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