Raja Ampat Papua Barat
Pulau Karang di Laut Birus dan Hijau
JEJEN MUSFAH, penikmat perjalanan
Kamis (07/09/2017) pagi, dari hotel di Kabupaten Sorong, saya bersama rombongan kepala sekolah, guru, dan staf SMK dan SMP Jawa Tengah dan Kabupaten Sorong, menuju ke Pelabuhan Usaha Mina Sorong. Kami menyewa kapal cepat dengan tujuan wisata Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. 
Tujuan pertama kami adalah pasir timbul di Pulau Mansuarpace . Awalnya kapal yang kami tumpangi berjalan tenang, tetapi sekitar satu jam kemudian, kapal kami naik-turun menghantam ombak besar yang suaranya seperti menghantam batu besar. “Duk duk duk,” suara keras terdengar menggetarkan jantung setiap kali kapal menerjang ombak. Wajah-wajah kami yang awalnya ceria berubah tegang, semua memejamkan mata berusaha tidur agar tidak mual atau mabuk. 
Sayang, saat kami sampai di lokasi, air laut sedang pasang sehingga kami tidak bisa menikmati pasir timbul. Kami pun melanjutkan perjalan ke Kampoeng BNI Wisata Arborek Raja Ampat. Setelah 2 jam perjalanan kami pun sampai di Arborek. Rasa was-was dan sedikit mual hilang seketika saat kapal bersandar, dan hamparan air laut biru, karang, dan ikan bisa disaksikan dari atas kapal. Ini adalah tujuan menyelam karena keindahan bawah lautnya. 
Rombongan bersantai sejenak di pulau, ada yang berenang, sementara saya menikmati ikan-ikan warna-warni yang banyak jumlahnya. Ikan-ikan itu akan mendekat manakala saya menaburkan lontong—yang seharusnya untuk makanan kami. Ikan-ikan ini sengaja tidak dikonsumsi oleh penduduk lokal karena khusus dikembangbiakan untuk wisata. 
“Pernah ada rombongan yang bawa nasi padang untuk makan siang tetapi malah tidak dimakan, tetapi untuk memberi makan ikan,” kata pemandu wisata kami. Memang sangat asyik menyaksikan ikan warna-warni berkerumun menyantap makanan yang kita jatuhkan ke air laut. Kadang-kadang jari-jari tangan saya digigitnya. Menyenangkan.           
Dari Arborek saya menuju Pulau Piaynemo sekitar 45 menit. Saya dan rombongan berteriak takjub saat tiba dan melihat keindahan gugusan pulau-pulau karang dan air laut yang biru jernih. Betul-betul seperti surga kecil yang jatuh ke bumi, meski suhu udara rata-rata 45 derajat celsius. Inilah primadona wisata di kawasan Raja Ampat. 
Untuk bisa menyaksikan pemandangan yang indah tentang gugusan pulau-pulau karang, dengan airnya yang biru jernih, saya harus menaiki 300 tangga (katanya sih, saya juga tidak ngitung). Memerlukan kekuatan fisik yang lumayan. Tidak perlu harus cepat sampai. Jika lelah istirahat terlebih dahulu. “Sebentar lagi sampai,” demikian wisatan lain yang turun memberi semangat kepada rombongan kami.
Ketika sampai di puncak puncak Piaynemo, perasaan takjub dan rasanya sulit menahan diri untuk tidak berteriak karena menyaksikan pemandangan yang indah dan mengagumkan. “Raja Ampat saat ini di depan mata, yang selama ini hanya bisa melihat di layar laptop via internet,” gumam saya. Di sinilah biasanya wisatawan menghabiskan waktu untuk berfoto ria dan swa foto, termasuk saya tentunya.   
Di sini penduduk lokal menjual cinderamata seperti gelang, kalung, dan sabun. Mereka juga menjual kelapa muda dan beragam makanan ringan. Dijual juga lobster dan kepiting besar yang hidup di karang-karang pulau seharga 300 ribu hingga 350 ribu. Makanan kepiting ini adalah kelapa. Saya sempat tergiur membeli tetapi bingung nanti memasaknya karena mereka hanya jual mentah saja.
Setelah makan siang bersama di pinggir pantai dengan udang tepung goreng dan ikan balado yang maknyus rasanya, saya menuju Pulau Bukit Bintang. Dinamakan demikian karena dari atas pulau itu akan terlihat air laut dengan diapit oleh lima pulau, membentuk seperti gambar bintang segi lima dengan airnya yang berwarna hijau jernih—bukan biru. 
Lokasinya sangat bagus undut berfoto. Berbeda dengan puncak Piaynemo yang terdapat tangga kayu, di sini saya harus memanjat tebing karang yang tajam dengan ekstra hati-hati. Di puncak pulau ini tidak bisa banyak wisatawan karena sempit dan karangnya tajam berbahaya. Jadi harus gantian. Setelah ambil beberapa foto, saya pun langsung turun. Hasil foto di sini tidak kalah menarik dengan Piaynemo. 
Dari sini saya menuju Pulau Pensil sekitar 60 menit perjalanan. Di sini tidak ada naik-naik tangga atau naik karang yang tajam, di atas jembatan kayu yang sejuk, saya istirahat, foto-foto, sambil menikmati pemandangan pulau-pulau karang, air laut jernih, dan ikan-ikan kecil.
Kemudian saya menuju penginapan di Ibu Kota Raja Ampat, Waisai. Kapal cepat membutuhkan 400 liter pergi-pulang Waisai-Wayag. Ini yang membuat biaya perjalanan menjadi mahal. Dari pelabuhan kami menuju hotel dengan menggunakan bis damri. Jumat (08/09/2017), pagi setelah sarapan saya melanjutkan perjalanan dengan tujuan wisata memberi makan ikan di Waiwo. Hujan gerimis mengantar saya melihat-lihat kantor bupati. 
Saya dan rombongan kecewa karena pintu akses ke pantai di Waiwo, wisata memberi makan ikan, masih terkunci, padahal kami sudah menyiapkan banyak makanan ikan. Saya pun diajak ke Resort Abdul Faris Umlati (AFU), Bupati Waisai, sekedar berfoto dan melihat pemandangan laut. Kami harus segera ke hotel karena harus mengejar jadwal Kapal Cepat Ekspress Bahari tujuan Sorong.                  
Saya berharap perjalanan Waisai ke Sorong sekitar 2 jam tidak seperti kemarin yang mengocok perut. Kapalnya besar bisa menampung ratusan orang, dengan harga tiket 130 ribu rupiah. Setelah menyantap nasi rames dan minum teh hangat. Mata saya terpejam, dan saat membuka mata ternyata kapal sudah hampir sampai di Pelabuhan Rakyat Sorong. Berarti saya tertidur selama perjalanan hampir 2 jam. 
Sepertinya saya kelelahan karena wisata Raja Ampat membutuhkan kekuatan fisik. Saya juga kurang tidur selama 3 hari menjelang keberangkatan karena menunaikan tugas. Lelah perjalanan udara dari Jakarta, Makassar, ke Sorong, serta perjalanan laut Sorong ke Raja Ampat terbayar sudah. Kenangannya abadi dalam foto dan video, juga ingatan. []

