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Kejadian-kejadian Ajaib 

Dalam Perjalanan Menuju Raja Ampat 
 

Slapeloze Nachten… 

Karantina tiga hari sebelum keberangkatan menuju Raja Ampat jelas memperkaya pengetahuan 

saya. Mondar-mandir Tower 1 – Tower 2 Apartemen Batavia walaupun lelah, ditambah teman-

teman baru, tetap saja menyenangkan. Tapi kurang tidur beberapa minggu sebelumnya, ditambah 

padatnya jadwal karantina, jelas menggerogoti kesehatan saya. Sulit sekali memejamkan mata. 

Sinkronisasi keinginan hati dengan gerak tubuh saya terasa kacau.  

Tapi destinasi Raja Ampat terlalu berharga untuk dilewatkan. Raja Ampat adalah salah satu mimpi 

terbesar yang telah Allah SWT berikan kepada saya, bahkan tanpa saya sangka-sangka sebelumnya. 

Dan saya… akan menikmatinya dengan sepenuh jiwa. 

Menjelang menit-menit terakhir keberangkatan… 

Saya, Diana, dan Fajar telah siap berangkat. Tapi Fahmi aka Mio belum juga tampak batang 

hidungnya dilantai 3409 Tower 2 Apartemen Batavia. Gelisah? Pastinya. Cuma harap-harap cemas 

yang kami bisa.  

Setelah mendapat konfirmasi sms terakhir dari sang pendamping dan sang videographer, akhirnya 

kami putuskan untuk segera berkumpul di Tower 1 ruang 3404. 

Harta gono-gini yang sengaja Mio tinggal di lemari apartemen Tower 2 pun ikut kami ungsi-kan. 

Untungnya Mio datang tak lama setelah kami sampai diruang 3404. Kecemasan kami hilang kini. 

Bergegas repacking, ambil foto dokumentasi Tim Raja Ampat, dan kami pun siap berangkat. Menuju 

Bandara International Soekarno-Hatta. 

Satu jam waktu tempuh menuju bandara. Dari 5 tim yang ada, kami adalah tim pertama yang 

berangkat. Check-in, mengurus bagasi, bayar airport tax, dan kami pun segera menuju restoran 

terdekat untuk ritual makan malam, karena cacing-cacing di lubuk perut kami sudah mulai 

memberontak.  

Bicara soal makan, saya bukan tipe pemilih, karenanya, pedoman “quantity over quality” pun 

seringkali diterapkan. Selama cacing di perut diam, dan jiwa raga terpuaskan, itu sudah cukup 

aman. #alibi dana cekak 
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Layaknya Tim Buru Sergap, hidangan makan malam yang baru saja tersaji, ludes dalam sekejap. 

Dan karena waktu yang terbatas, segera setelah suap terakhir amblas dalam perut, kami langsung 

menuju ruang tunggu bandara, untuk kemudian boarding dan melenyapkan diri ke badan pesawat. 

Pukul sebelas malam Waktu Indonesia Barat. Sriwijaya Air take-off menuju Makassar, Bandara 

Sultan Hasanuddin—ingat ya, bukan double ‘s’, juga bukan double ‘n’. Membutuhkan waktu sekitar 

dua jam penerbangan untuk sampai di Makassar. Di bandara yang sebelumnya bernama Lapangan 

Terbang Kadieng ini, kami hanya transit sementara.  

Setelah melapor ke bagian transit bandara, kami langsung menuju ruang tunggu untuk boarding 

berikutnya. Banyak wajah-wajah suntuk dan gelisah diruangan ini. Kegiatan-kegiatan seperti; tidur-

tiduran, duduk bermalas-malasan, dan lain sebagainya menjadi tontonan menarik bagi saya pagi 

itu. Hampir seluruh bangku ruang tunggu ter-okupasi. 

“Penumpang Mandala!”  

Tiba-tiba terdengar  suara petugas wanita dari Mandala Airlines memanggil para penumpangnya 

untuk segera boarding. Cuma butuh empat kali panggilan, dan ruang tunggu ini tiba-tiba saja 

menjadi lengang.  

Tiga puluh menit kemudian, pesawat yang kami tunggu-tunggu telah siap untuk berangkat. 

Panggilan cinta dari petugas bandara pun kami sambut dengan suka cita. Walaupun sebenarnya itu 

adalah panggilan terakhir bagi kami berlima - penumpang-penumpang nakalnya ini. :D 

Pukul tiga lewat lima belas menit—pagi.  

Di lambung pesawat…  

Pesawat Sriwijaya Air ber-type Boeing 737 seri 500 ini memiliki sandaran kursi yang lebih nyaman 

daripada pesawat sebelumnya. Tapi karena sandarannya terlampau tinggi bagi tubuh mini saya, 

sulit rasanya melihat kru pesawat memperagakan cara menggunakan safety equipment didepan 

sana, padahal fungsinya cukup vital. Se-vital melihat pramugari-pramugari cantik tadi. #eaa 

Karenanya, saya terpaksa pasrah – hanya - mendengarkan suara sang pramugari tanpa bisa melihat 

bentuk visualnya. Persis seperti sedang mendengarkan siaran radio. Sang penyiar memberikan 

instruksi, sementara sang pendengar dipaksa berimajinasi.  

Dua puluh menit sudah, siaran radio live sang pramugari mengudara. Kini, Sriwijaya Air siap 

terbang ke tujuan berikutnya. Dan saya… kembali berjibaku dengan ritual tidur ayam yang sialnya, 

selalu saya alami sepanjang perjalanan, kemanapun itu. Ohh, sungguh indahnya dunia pagi ini—

jambak-jambak rambut tetangga. 

Begitu tubuh saya terasa rileks… 

Dan gelombang otak telah mencapai titik Alpha… 
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Terdengar suara renyah sang pramugari tercinta dari speaker pesawat diatas sana, “Penumpang 

yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Sorong. Waktu setempat telah menunjukkan 

pukul enam lebih tiga puluh menit…”  

Glodakkk! 

Usaha maksimal sekelas romusha untuk bisa tidur lelap pun dipaksa sia-sia saat itu juga. Grrhhh! 

…E’ tapi ini Sorong to! Kota yang benar-benar baru sekali saya injak! Tak ada waktu untuk 

bermalas-malasan! Semangat!... (padahal jiwa raga saya rasanya sudah tidak karuan.) 

Antrian keluar pesawat terlihat panjang,  dan kami pilih keluar paling belakang.  

Di lobby bandara, perhatian setiap orang tiba-tiba teralihkan ke sebuah sumber suara… 

“Tolong itu bapa yang meroko! Matikan segera rokonya!”  

Ternyata seorang petugas wanita sedang menghardik seorang bapak yang dengan santainya 

merokok di lobby bandara. 

Terhitung beberapa kali Baggage Belt berputar, tapi bagasi kami tetap saja tidak terlihat. 

Sementara para porter bandara telah sibuk dengan bagasi-bagasi titipan mereka, perasaan saya 

mulai cemas, jangan-jangan bagasi kami terbawa ke kota lain.  

“Tolong tag-nya—bagasi—jangan dicabut! Kita mau cek susah! Tolong kerjasamanya!” frekwensi 

suara yang sama kembali terdengar. Ternyata para porter tadi langsung mencopot tag bagasi yang 

dititipkan kepada mereka sebelum keluar dari lobby bandara. 

Dari kedua kejadian diatas, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, jangan merokok di 

lobby bandara. Dan kedua, bila anda menggunakan bagasi, jangan lepas tag bagasi anda hingga 

semua urusan ke-bandara-an telah selesai. 

Akhirnya kecemasan kami berakhir. Bagasi yang dikhawatirkan sebelumnya, kini telah tampak 

pada Baggage Belt diujung sana. Selesai diperiksa, satu persatu bagasi kami angkat menuju mobil.  

Begitu semuanya telah siap, kami pun pergi meninggalkan Bandara Domine Eduard Osok, Sorong -  

menuju penginapan.  

Baru hendak bertanya kepada sang driver, perihal berapa lama lagi kami akan sampai di 

penginapan, mobil tiba-tiba berbelok ke arah kiri, ke sebuah bangunan yang entah apa namanya.  

“Kita ngapain disini Pak?” tanya saya. 

“Ini hotelnya mas. Kita sudah sampai,” seru sang supir.  

Glodak!  

Perasaan haru campur malu tiba-tiba membuncah…  
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Lokasi penginapan yang semula saya kira jauh, ternyata letaknya hanya di depan bandara saja. 

Tinggal menyebrang jalan. Ini jelas menyimpang dari pengalaman-pengalaman saya terdahulu. 

Sungguh terlalu. T_T 

Hotel tempat kami menginap adalah JE Meriden Hotel yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 7.5 
Sorong. Depan Bandara DEO – West Papua, Indonesia. Telepon: 0813.4459.4966 – 0813.4459.4977. 
Hunting: (0951) 327.999. Fax: (0951) 329.121. Email: Jemeridien.sorong@yahoo.com. 

Berdasarkan informasi dari sahabat kami, Amel, di Sorong hanya ada dua buah hotel yang bagus, 
dan JE Meridien ini adalah salah satunya.  

Kesan pertama begitu masuk ke lobby hotel adalah, bersih. Suasana hotel ini relatif nyaman dan 
tenang, apalagi ditambah segelas sirup lemon untuk menyambut kedatangan kami, sungguh 
menggiurkan.  

10 menit pengurusan administrai hotel telah usai, kami pun langsung meluncur ke kamar masing-
masing. Kamar nomer 303 dan 304. Berhadap-hadapan. 

Walau hanya di lantai tiga, menimbang banyaknya barang bawaan plus kelelahan karena 
panjangnya perjalanan—alibi pemalas—kami pilih menggunakan lift hotel yang berukuran kecil 
itu.  

Tekan angka ‘3,’ dan lift pun secara perlahan, merayap ke lantai tiga. 

Di dalam ruang lift yang luasnya tidak seberapa, mata saya menjelajah ke sekeliling interiornya. Ada 
sebuah kertas pengumuman yang kemudian menarik perhatian saya. Dan saya pun mulai 
membacanya… 

“Dear Sirs,  

The unstable of power supply from government power supply company  

causes the elevator operating system error.  

We hope dear all guess do not panic.  

The oxygen will still flow through the elevator stop or running.” 

 

Begitu pintu lift terbuka dilantai tiga, tanpa perlu komando, layaknya Unit Reaksi Cepat, kami 
semua bergerak cepat keluar dari lift tersebut.  

Fiuh… slamet, slamet… (elus-elus dada sendiri—ingat! Dada sendiri, bukan dada orang lain) 

Pertanyaannya, kenapa pengumuman se-spooky itu justru diletakkan di bagian dalam lift, dan 
bukan di luar? Hadeh… 

Pernah dengar lagu “Pacar lima langkah” Uut Permatasari? Seperti itulah jarak kamar kami lift dan 
tangga hotel. Dari pertigaan lorong, belok kiri sedikit. Sialnya yang dekat malah ‘kamar’ dan bukan 
‘pacar’ seperti lagunya Uut Permatasari tadi. Ughh… #malahcurhat 

Kedua kartu elektrik yang berfungsi sebagai kunci kamar ternyata tidak berfungsi. Akhirnya kami 
minta office boy hotel untuk segera menukarkan kunci kamar tadi ke bagian resepsionis dilantai 
bawah sana.  

Dan, sepuluh menit kemudian, kunci kamar kami datang, “Niiittt…” dan hoplaa!… pintu kamar 
akhirnya terbuka juga. Tapi masalah kami belum selesai. 

“Klak, klik, klak, klik,…”  

mailto:Jemeridien.sorong@yahoo.com
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“Kok lampunya gak nyala ya?,” sahut Fajar.  

“Ah masak? Wah, gak bener nih,” sahut saya menimpali—sambil menghampiri Fajar yang sedang 
sibuk menyalakan lampu kamar.  

“Klak, klik, klak, klik, …” 

“Iya ya, kok gak nyala ya? Hmm…” 

“Ini-nya (kartu elektrik) masukin dulu kesini (outlet kartu elektrik),” ujar Mio yang tiba-tiba saja 
datang ke kamar kami. Dan…  

“Klik”  

Semua perangkat kelistrikan menyala sempurna. Hahaha, sungguh kampungan kami ini rupanya. 

Letakkan semua barang-barang bawaan. Dan kini tiba waktunya bermalas-malasan.  

Diana meng-okupasi kamar mandi lebih dulu. Setelah selesai, kini giliran Fajar. Baru sebentar 
masuk toilet… 

“Sleppp!”  

Ma-ti lis-trik. 

Terdengar suara rintihan mendayu-dayu dari dalam kamar mandi, “gelaaapp….,” Fajar yang baru 
saja memasuki tahap-tahap awal ritual poop-nya, tak kuasa menerima cobaan. 

Luar biasa kiranya cara Tuhan bercanda dengan kami, Tim Laron Raja Ampat. Saya jadi penasaran, 
kira-kira apa ya, yang berikutnya?  

Sepuluh menit kemudian, listrik kembali menyala. Dan semua senang.  

Setelah ritual bersih-bersih selesai, kami lanjutkan dengan sarapan pagi di lantai dasar hotel. Menu 
sarapan yang beraneka rupa jelas menggugah selera. Apalagi mengingat jauhnya perjalanan ke 
tempat ini, slogan “quantity over quality” sudah pasti kami junjung tinggi.  

Selesai sarapan, kami langsung kembali ke kamar masing-masing. Menghabiskan waktu dengan 
mengobrol sambil menonton TV. 

Tak terasa, waktu di Kota Sorong telah menunjukkan pukul dua belas siang.  Setelah segala 
persiapan selesai, kami menuju mobil untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan 
Rakyat yang letaknya tidak terlalu jauh dari hotel tempat kami menginap sesaat. Hanya 
membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit saja.  

Dalam perjalanan menuju pelabuhan, kami tidak menemui adanya kemacetan layaknya Jakarta. 
Kalaupun harus berhenti, itu lebih karena adanya lampu merah saja. Dan satu lagi, saya jarang 
melihat adanya mobil sedan lalu-lalang di lalu-lintas Kota Sorong ini. Dari yang saya perhatikan, 
sebagian besar adalah mobil-mobil berjenis multi-purpose/jeep. Dari informasi sekilas yang saya 
dapatkan, medan berat disekitar Kota Sorong lah yang menjadi salah satu alasannya. 

“Ferry Sorong-Waisai hanya beroperasi sekali sehari. Minggunya Sorong-Teminabuan,” ujar Pak 
Rudy, driver kami yang asli Nusa Tenggara Timur dan sudah enam belas tahun tinggal di Kota 
Sorong. “Kalo kapal kecil biasanya ke Manokwari sama Tobelo,” imbuh Gilang, pendamping Tim 
Laron Raja Ampat. 

Sebelum masuk ke area Pelabuhan Rakyat, kita dikenakan upeti retribusi sebesar 2,000-4,000Rp. 
Loket pembelian tiket kapal cepat hanya berjarak sekitar lima meter saja dari portal pelabuhan, dan 
disini lah kami berhenti sementara. 
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Di Pelabuhan Rakyat Sorong ini tersedia jasa porter. Wajah memang mereka terlihat sangar, namun 
demikian, ketika mencoba berinteraksi, saya merasakan keramahan mereka. Tak ada yang 
memaksakan kehendak mereka layaknya di Pelabuhan Lembar, Lombok. 

Turun dari mobil, Pak Rudy membantu kami membelikan tiket Kapal Ferry di loket penjualan yang 
berukuran kecil dan dibuat  alakadarnya tersebut. Persis seperti meja penjaga toilet di Kota Jakarta 
bagi saya.  

Harga tiket kapal cepat MV. Marina Express 6 dipatok 120,000Rp untuk kelas ekonomi. Sementara 
untuk kelas VIP dikenakan biaya sebesar 150,000Rp. 

Selesai dengan urusan tiket, kami langsung menuju kapal. Pelabuhan Rakyat terlihat cukup lengang 
siang itu. Beberapa kapal kecil dan kapal besar juga terlihat sandar di sekitar dermaga pelabuhan. 
Kami harus melewati KMP Komodo untuk bisa masuk ke kapal kami yang berada disebelah 
kanannya. 

Ruang VIP berada di dek atas dengan pintu masuk yang relatif kecil. Ruang dalamnya dilambari 
karpet sintetis berwarna merah. Dengan delapan sofa empuk yang bisa dimuati hingga tiga orang 
per-sofa-nya. Sementara sofa paling depan hanya cukup untuk dua orang saja. Fasilitasnya pun 
cukup komplit, yaitu; meja tamu, TV, karaoke, dan AC. Dibagian depan ruang VIP ini juga terdapat 
pintu menuju ruang kemudi kapal. 

Lima belas menit telah berlalu, namun tanda-tanda keberangkatan kapal masih belum juga tampak. 
Akhirnya saya memutuskan untuk keluar ruangan. Sekedar untuk memotret keadaan disekitar 
pelabuhan, juga berbincang-bincang dengan penumpang lain.  

Pukul 14.23 kapal cepat MV. Marina Express 6 akhirnya angkat sauh dari dermaga Pelabuhan 
Rakyat, Sorong, menyambut lautan lepas menuju Waisai. Dan lagu Tanah Papua dari music player 
di depan sana mengantar saya terlelap tidur. 

Dua jam kemudian… 

Belum pula tuntas tidur saya, tiba-tiba harus kembali terjaga. Ah, kami sudah sampai di Pelabuhan 
Waisai rupanya.  

Antrian penumpang yang turun masih panjang, seperti biasanya, kami memilih untuk turun 
belakangan. Begitu kaki kami menginjak lantai dermaga, orang-orang dari Waiwo Dive Resort telah 
menunggu dengan speedboat mereka. Tanpa buang waktu lagi, kami langsung berangkat menuju 
resort.  

Kami memilih jalur air karena bila menggunakan jalur darat, akan membutuhkan waktu hingga dua 
puluh menit untuk sampai di Waiwo Dive Resort. Ini dikarenakan jaraknya yang lebih jauh 
ditambah jalurnya yang berbukit dengan tanjakan dan turunan curam. Sementara bila 
menggunakan jalur air hanya membutuhkan waktu paling lama sepuluh menit. Dan di Waiwo Dive 
Resort inilah basis aktifitas Tim Laron selama di Raja Ampat terkonsentrasi. 

Berkaitan dengan perjalanan ke Raja Ampat ini, saya memiliki beberapa tips, yaitu: 

1. Lakukanlah riset terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan ke Raja Ampat. Semakin 
detail informasi yang didapat, akan semakin baik. 

2. Lakukan booking tiket, hotel, dan lain sebagainya dari jauh-jauh hari.  
3. Update terus status booking anda. Pastikan semuanya aman. Terutama menjelang waktu-

waktu keberangkatan. 
4. Perjalanan menggunakan pesawat (Sriwijaya Air) jurusan Jakarta-Sorong vice versa 

membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekitar 6-7 jam perjalanan dan beberapa kali 
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transit (Berangkat: Jakarta-Makassar-Sorong. Pulang: Sorong-Makassar-Surabaya-
Jogjakarta-Jakarta), karenanya, jagalah mood anda selalu.  
Menjaga mood bisa dengan mendengarkan mp3, membaca buku atau majalah, bermain 
games, mengobrol dengan orang lain, dan lain sebagainya. Pilih yang paling cocok dengan 
anda. 

5. Jadwal keberangkatan kapal cepat MV. Marina Express adalah pukul 14.00 setiap hari baik 
dari Sorong, maupun dari Waisai. Namun, berdasarkan pengalaman kemarin, kapal ini akan 
segera berangkat bila jumlah penumpang dianggap telah mencukupi. Pada kasus kami, 
mereka telah berangkat menuju Sorong dari Pelabuhan Waisai pada pukul 11.00 siang. 
Karenanya, pantau terus aktifitas kapal cepat ini. 

6. Pastikan anda tidak ditinggal kapal cepat dari Pelabuhan Waisai. Karena bila demikian, itu 
sama artinya dengan, anda harus extend selama satu hari. Atau bila terpaksa harus pulang 
pada hari itu juga, anda harus rela menyewa speedboat seharga empat setengah juta rupiah 
untuk mengantarkan anda hingga sampai ke Sorong. 
Amannya, bila hendak bepergian Raja Ampat, pergilah dengan minimal 5 orang, dan 
maksimal 10 orang. Karena bila bicara worst case seperti diatas, speedboat bisa dimuati 
hingga 10 orang, dan biayanya, tentu bisa di-share secara kolektif. 

7. Spare waktu tambahan 1-2 hari dari total waktu yang telah anda rencanakan. Misal, anda 
berencana untuk pergi selama 5 hari, maka tambahkan 1-2 hari lagi untuk meng-antisipasi 
bilamana terjadi kemungkinan buruk semisal ketinggalan kapal, kapal rusak, cuaca buruk, 
dan lain sebagainya—yang mengakibatkat anda terlambat dari jadwal semula yang telah 
ditetapkan. 

Selamat berwisata. [BEM] 

 

Artikel ini telah dimuat pada website Indonesia Traveller:  
http://indonesia.travel/agents/id/raja-ampat/magical-happenings-in-the-road-to-raja-ampat 
 

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. 

http://indonesia.travel/agents/id/raja-ampat/magical-happenings-in-the-road-to-raja-ampat
http://wp.me/p1alPc-pu

