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Manta Point:  

6 Manta, 1 Stealth Bomber 
 

Waktu setempat menunjukkan pukul 11.17 siang. Matahari Raja Ampat bersinar dengan teriknya. 
Tak ada ruang bermalas-malasan bagi mesin speedboat di buritan sana. Mesinnya terus kami pacu 
tanpa belas kasihan. Ke tujuan berikutnya, titik penyelaman pertama kami di Raja Ampat. 

Beberapa menit telah berlalu. Motoris kami - Pak Mayo - merendahkan putaran gas hingga ke titik 
nol. Titik yang membuat speedboat kami berhenti dan terombang-ambing gelombang. Kami telah 
sampai di Manta Point rupanya. 

Letak Manta Point relatif dekat dengan Kampung Wisata Arborek. Kampung yang terletak di Selat 
Dampier ini telah menjadi pusat kerajinan tangan di Kabupaten Raja Ampat sejak lama. Sebuah 
pusat kerajinan tangan yang digawangi oleh empat orang mama. Mereka menjadikan Manta—Baw, 
dalam bahasa lokal—sebagai ciri khas atau representatif dari Kampung Arborek. Dan 
menjadikannya sebuah kerajinan tangan berupa topi—koyafyof, dalam bahasa lokal—berbentuk 
Pari.  

Dari iseng-iseng menggunakan translator Google, saya mendapati bahwa kata “Manta” berasal dari 
sebuah kata berbahasa Spanyol yang berarti “selimut.” Tapi mengapa saya - malah - melihatnya 
seperti taplak meja terbang ya? Hmm… 

Karena ini adalah pengalaman pertama saya menyelam di Raja Ampat, tak sabar rasanya ingin 
buru-buru nyemplung ke dasar laut sana. Dengan penuh rasa excited, dibantu guide kami - Bang 
Edo, saya menyiapkan peralatan menyelam. Begitu semua telah siap. Backroll entry. Dan… hop! 
...saya telah berada di air. 

Sambil menunggu Bang Edo dan Mio turun berikutnya, saya memastikan google tidak berembun 
sebelum digunakan. Setelah semua siap, kami pun langsung menuju lokasi Cleaning Station para 
Pari raksasa di bawah sana.  

Di kedalaman15 meter, kita bisa melihat ikan-ikan raksasa ini melayang-layang dengan tenang. 
Tidak ada yang terlalu cepat, juga terlalu lambat. Semuanya se-irama. Mereka selalu berenang dan 
berputar di tempat yang sama. Mengitari sebuah batu karang berdiameter 2-3 meter, dengan 
ketinggian sekitar 2 meter.  

Dari tempat saya berdiam, terlihat beberapa ekor ikan kecil di bagian perutnya. Mereka selalu 
berenang mengikuti irama Sang Manta. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membersihkan 
kotoran-kotoran yang menempel di tubuh Manta-manta tersebut. 

Panjang rata-rata Manta yang kami temui adalah 3-4 meter. Kami cukup beruntung kala itu, jumlah 
Manta yang kami temui sebanyak 7 ekor. Dan satu di antaranya berwarna hitam. Persis seperti 
pesawat jet F-117 Nighthawk Stealth Bomber buatan Amerika.  

Entah mengapa, gerakan tenang layaknya putri Solo yang mereka perlihatkan, lama kelamaan 
membuat saya sedikit mengantuk. Norak ya? Hahaha. 
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Dibandingkan dengan Manta Point di Bali yang memiliki tingkat visibilitas rendah ditambah 
surge—hentakan gelombang—yang besar, tingkat visibilitas Manta Point di Raja Ampat jelas lebih 
baik. Dengan suhu sekitar 28 derajat celcius, air laut bisa dibilang hangat.  

Bagi para penyelam pemula, Manta Point Arborek ini sangat cocok, karena tidak adanya surge dan 
relative dangkal, sehingga nyaman untuk berlama-lama di dalam air.  

“Grade 1-10, Manta Point Raja Ampat ada di angka ‘8’. Banyak Manta, easy dive, dangkal, ga terlalu 
dingin, ga ada surge, fun, dan comfortable banget deh pokoknya,” ujar Diana—Dive Master—sahabat 
kami, merekomendasikan dive spot ini. 

Saya memiliki beberapa tips berkaitan dengan aktifitas Manta watching ini, yaitu: 

1. Hindari meng-interseksi jalur pergerakan mereka. 

2. Jangan menyentuh Manta yang sedang berenang. 

3. Bila ingin mendekat, datanglah dari arah belakang, dengan tujuan, supaya mereka tidak 
melihat kehadiran kita. 

4. Hindari gerakan mendadak, supaya mereka tidak merasa terancam. 

5. Untuk mengambil foto atau video, jangan hanya terpaku dengan posisi “low angel” saja. Dari 
pengalaman saya, memfoto dari atas—bisa sambil snorkeling—juga tidak kalah bagusnya.  

Ketika sedang mengamati para Manta ini berenang di sekitar cleaning station mereka, tercatat 
beberapa kali, Manta—entah dari mana datangnya—melintas di atas kepala saya. Jaraknya hanya 
satu meter dari posisi saya berdiam. Luar biasa rasanya. 

Puas menyaksikan tarian anggun Manta-manta tersebut, saya mencoba sedikit menjelajah kebagian 
lain dasar laut berpasir ini. Ada Nudibranch, Anemone, Cleaner Shrimp, Pipefish, dan Goatfish. 

Setelah dirasa cukup, saya naik ke permukaan dan kembali ke boat kami. Hmm, pengalaman ini, 
rasanya  sulit untuk saya lupakan. [BEM] 

 

Artikel ini telah dimuat pada website Indonesia Traveller:  
http://indonesia.travel/agents/raja-ampat/manta-point-6-manta-1-stealth-bomber 
 

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. 
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