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Wayag:  
Kumpulan Cendawan Raja Ampat  

Yang Menawan 
 

Pukul 06.00 pagi - Tim Raja Ampat sudah terbangun. Masing-masing sibuk mempersiapkan barang-
barang bawaannya. Gerakannya terasa lamban, maklum baru bangun tidur.  

Dari beberapa destinasi yang telah direncanakan, hanya Pulau Wayag lah yang membutuhkan 
waktu tempuh paling lama. Tiga jam perjalanan air - menggunakan speedboat.  

Bayangkan bila harus menggunakan long boat dari Pelabuhan Waisai, yang memakan waktu hingga 
dua kali lipatnya. Ditambah lagi dengan sistem “tunggu penuh – baru jalan.” Lengkaplah kiranya 
penderitaan kami. Tapi jangan khawatir, tak peduli anda pergi menggunakan speedboat atau long 
boat. Perjalanan ke Wayag tetaplah menawarkan kisah petualangan yang menyenangkan. 

Sambil sarapan remah-remah alakadarnya, kami pergi menuju dermaga untuk segera naik ke kapal.  

Si “Pantat Goyang” sudah bangun rupanya.  

Tidak pernah sekali pun terdengar kicaunya. Hanya pantat dan ekornya saja yang “berbicara” 
kepada kami selama tiga hari ini. Selebihnya hanya melompat-lompat kesana kemari di ujung 
dermaga usang yang menjadi wilayah kekuasaannya. Dan, karena gerakan ekornya—selalu 
bergerak ke kiri-kanan—inilah, orang-orang di Pantai Waiwo memanggilnya dengan sebutan si 
“Pantat Goyang.”  

Sayang, saya tidak tahu termasuk jenis burung apakah si “Pantat Goyang” ini. Yang jelas, mulai dari 
kepala hingga ekor, semuanya hitam. Sementara bagian dada dan bawahnya berwarna putih.  

Hitam? Putih? Seragam kah? …Hmm, jangan-jangan burung ini sedang magang kerja ya? Ah, 
sudahlah, saya tidak boleh berprasangka buruk.  

Pukul 07.00 pagi waktu setempat...  

Selepas undur pamit pada si “Pantat Goyang,” kami langsung berangkat menuju Wayag. Cadangan 
bahan bakar pagi ini terlihat berlimpah, jauh lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. 4 jerigen 
berukuran @35 liter berbaris rapi di buritan kapal. Ditambah sebuah drum besar yang diletakkan 
di bagian depan kapal kami. Terbayang lah jauhnya jarak yang akan kami tempuh nanti. 

Pancaran mentari pagi terhalang kumpulan awan diatas sana. Karenanya pula pagi kami terasa 
teduh, juga mengantuk.  

Beberapa menit kemudian kami melewati Kampung Sapokren – dahulu, namanya Takokreng. Di 
kejauhan sana, terlihat anak-anak Kampung Sapokren sedang memancing bersama beberapa 
teman-temannya – di ujung dermaga.  

Pagi yang teduh, latar belakang kampung yang hijau, sambil memancing bersama teman-teman 
sebaya… sebuah pemandangan yang menghanyutkan lamunan saya kembali ke masa-masa kecil 
dahulu. 
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“…Can the child within my heart rise above? 
Can i sail through the changing ocean tides? 
Can i handle the seasons of my life? …” 

Sebuah lagu dari Smashing Pumpkins mengiringi lamunan saya dalam perjalanan menuju Pulau 
Wayag. 

 

Tanjung Besi 

Menjelang Tanjung Besi, salah satu mesin Yamaha Enduro 40 di buritan sana mengalami kendala, 
sehingga perjalanan kami sedikit melambat. Pak Mayo—motoris kami—terlihat sibuk 
memperbaikinya.  

Sambil diperbaiki, mesin speedboat satunya sengaja dijalankan perlahan. Dengan tujuan, agar Tim 
Raja Ampat bisa mengamati kondisi segala penjuru Tanjung Besi – perkampungan temporer orang-
orang yang berasal dari Buton.  

“Mereka mulai dari dulu, sebelum kapal pake mesin. Mereka datang pake kapal layar. Tapi 
sekarang, mereka pake Pelni,” ucap Bang Edo, guide kami yang dahulunya pernah tinggal di 
kampung ini. 

Umumnya mereka tinggal di kampung ini selama 4 bulan, tergantung dari besar kecilnya jumlah 
hasil tangkapan. Ikan yang mereka cari biasanya adalah ikan teri dan ikan asin. Setelah hasil 
tangkapan dianggap cukup, mereka akan menjualnya kepada bos-bos mereka yang berada di 
Sorong. “Gajinya cuma tiga juta saja per-empat bulan,” tambah Bang Edo.  

Di bukit yang berlatar belakang hutan lebat tersebut, mereka mendirikan rumah-rumah 
sementaranya. Tidak ada pantai di kampung ini. Begitu bukit habis, akhirannya langsung laut—
wall. Konstruksi rumah-rumah mereka mirip sekali dengan rumah-rumah di bantaran Kali 
Ciliwung. Menggunakan batang-batang bambu panjang sebagai penopang lantai bangunan dan 
konstruksi lain di atasnya.  

Menjemur ikan hasil tangkapan, mencuci, mengasuh anak, memasak, menyiapkan perahu, dan 
bercengkrama dengan keluarga menjadi pemandangan kami pagi itu. Kampung ini terasa tenang 
dan damai.  

Kabarnya, penduduk Kampung Buton ini pernah beberapa kali mengajukan perijinan untuk 
menjadikan kampung mereka ber-status resmi, menjadi bagian dari Kabupaten Raja Ampat. Namun 
hingga saat ini, kampung mereka hanya dihitung sebagai pemukiman sementara saja.  

Memaksa mereka pergi jelas bukan tindakan bijaksana. Karena, biar bagaimana pun, mereka telah 
tinggal di sini cukup lama, jauh sebelum Kabupaten Raja Ampat resmi berdiri. 

30 menit telah berlalu, mesin speedboat telah selesai diperbaiki. Kami pun telah puas menyaksikan 
geliat kehidupan di kampungnya orang-orang Buton ini. Saatnya meneruskan perjalanan ke Pulau 
Wayag. Dua mesin speedboat di buritan kembali dipacu kencang.  

Untuk menuju Wayag, motoris kami lebih senang memilih jalur dalam, karena gelombangnya yang 
relatif tenang. Kami masuk ke Teluk Kabui, dan keluar melalui The Passage - Selat Kabui. Hingga 
akhirnya transit sementara waktu di Pulau Kawe. Untuk mengurus perijinan masuk ke kawasan 
Pulau Wayag. 

Disini, kita diharuskan mengisi buku tamu dan menunjukkan PIN Wayag kepada petugas. PIN ini 
berfungsi sebagai bukti pembayaran registrasi, juga penjaringan dana masyarakat untuk mendanai 
upaya-upaya konservasi dan pembangunan masyarakat setempat. Setiap PIN yang dikeluarkan oleh 
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Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memiliki nomor registrasi unik. Masing-masing hanya berlaku 
untuk satu orang saja. Dan berlaku selama satu tahun kalender (Januari hingga Desember.) PIN ini 
juga tidak dapat di pindah tangan kan dan tidak boleh dijual. 

PIN Wayag hanya dijual di dua tempat, yaitu; di Hotel JE Meridien, Sorong—depan bandara, dan di 
kantor Pemda Waisai. Khusus untuk pembelian di kantor Pemda Waisai; disana hanya melayani 
penjualan pada hari kerja, karena tiap akhir minggu (Sabtu dan Minggu) Pemda libur.  

Harga PIN Wayang adalah 250,000Rp. Dari 250,000Rp tersebut, 75,000Rp digunakan sebagai dana 
retribusi, sedangkan sisanya digunakan sebagai dana konservasi dan pembangunan masyarakat. 

Pastikan tidak lupa membeli dan/atau membawa PIN ini ketika anda mengunjungi Pulau Wayag. 
Karena, tidak mampu menunjukkan PIN sama artinya dengan dipersilahkan pulang kembali—oleh 
para petugas di Pulau Kawe. Jangan anggap enteng aturan ini bila tidak ingin rugi waktu, terutama 
biaya. 

Dari Pulau Kawe saya mengenal istilah Sasi. Yaitu menghentikan sementara kegiatan mengambil 
hasil laut untuk suatu periode waktu tertentu—tutup Sasi. Sayang, waktu kami di Raja Ampat 
sangat terbatas, sehingga ritual buka Sasi yang rencananya diadakan 2 hari lagi, terpaksa kami 
lewatkan.  

Berkaitan dengan ritual buka Sasi ini, yang diperbolehkan mengambil hasil Sasi pada Bulan 
November kala itu hanya masyarakat Selpele dan Sallo saja, yang lain tidak boleh. Biota yang bole 
diambil pun hanya tiga, yaitu; Teripang, Lola, dan Lobster. Itupun hanya boleh mengambil yang 
berukuran besar saja.  

Bayangkan, jika kearifan lokal tersebut bisa diterapkan di seluruh penjuru nusantara, sudah barang 
tentu, kelestarian alam pun secara otomatis ikut terjaga pula. 

Pukul 11.00 siang… 

Segala urusan di Pulau Kawe telah selesai. Kini waktunya meneruskan kembali perjalanan menuju 
Wayag. Dari Pulau Kawe hanya butuh 18 menit perjalanan laut ke Pulau Wayag. Ketika sampai di 
pantainya, entah mengapa, saya tidak merasakan sesuatu yang istimewa dari tempat ini, tapi begitu 
tiba di Puncak Wayag Satu… 

Yang biasanya hanya dilihat di internet, kini saya lihat wujud aslinya. Di depan mata saya. Hampir 
tidak menyangka, saya ber-kesempatan untuk menyaksikan ini semua. Bahkan kabarnya, Nadine, 
yang sering pergi-pulang ke Raja Ampat pun mengaku belum pernah ke Wayag. Beruntung lah 
kiranya kami Tim Raja Ampat ini. :D  

Tidak. Saya tidak akan menceritakan bagaimana rasanya berada di Puncak Wayag. Anda harus 
melihat dan merasakannya sendiri. Saya tantang anda untuk itu. Datang lah ketempat ini. 
Setidaknya, sekali seumur hidup. Percayalah, tempat ini cukup worth-it untuk disambangi. Apalagi 
bila anda seorang pecinta fotografi. Hehe. 

Untuk mencapai puncak Wayag, sangat membutuhkan perjuangan. Jalurnya serba terjal, bahkan 
ada yang sampai 80 derajat kemiringannya. Jalur di bagian bawah, didominasi tanah, namun 
menjelang puncak, giliran batuan karang tajam yang mendominasi.  

Siang hari di tempat ini sangat lah panas, sehingga membuat keringat saya tak henti mengucur 
deras. Keadaan ini sedikit banyak mempengaruhi mood saya untuk mengabadikan moment – dan, 
bisa jadi, anda pun bernasib sama.  

Sebenarnya Pulau Wayag memiliki beberapa puncak, namun yang populer hanya dua, yaitu, Puncak 
Wayag Satu dan Puncak Wayag Dua.  
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“Yang paling bagus Puncak Satu, kalo Puncak Dua kurang,” ujar Amel meyakinkan kami.  

“Kalo Puncak Dua naiknya lebih susah. Lebih terjal dari Puncak Satu. Naik-turunnya juga harus dari 
perahu, pas air laut pasang. Kalo surut, naik gak mungkin. Turun pun bahaya. Gak mungkin lompat, 
soalnya di bawahnya langsung karang-karang dangkal. Bahaya.” Tambahnya lagi. 

Nah, bagi anda yang berencana pergi ke Pulau Wayag, berikut adalah tips-nya: 

1. Datanglah ke Pulau Wayag pada pagi hari. Usahakan pukul enam, atau paling lambat pukul 
tujuh pagi anda telah berada di puncaknya. 

2. Bila memungkinkan, bermalam lah di Pulau Wayag—dengan mendirikan tenda. Bila perlu 
hingga beberapa hari. Pertimbangannya adalah optimalisasi output dokumentasi anda. 

3. Bawalah pakaian ganti. Siang hari di tempat ini sangatlah panas, dijamin, pakaian anda 
basah kuyup oleh keringat dalam waktu singkat. 

4. Gunakan topi rimba dan kacamata hitam untuk mengurangi terpaan sinar matahari yang 
terlalu keras. 

5. Bagi para fotografer, bila memungkinkan, bawalah filter ND Grad.  
6. Berhati-hatilah selama berada di puncak Wayag. Konturnya serba terjal dan didominasi 

batuan karang tajam. Salah sedikit saja bisa fatal akibatnya. 
7. Karena Puncak Wayag Satu relative sempit, usahakan datang lebih awal, sebab bila 

kesiangan sedikit saja, anda harus rela mengantri, menunggu giliran berikutnya.  
8. Naik ketika yang lain masih di bawah. Turun ketika yang lain masih berada diatas. 
9. Gunakan sepatu dengan gripping yang baik.  
10. Bawalah jas hujan bilamana sewaktu-waktu hujan - ketika berada di puncak Wayag. 
11. Bila terlihat gejala akan turun hujan, segeralah turun. Karena jalurnya akan sangat sulit 

dilalui dan menjadi sangat licin ketika turun hujan. 
12. Bila jarak tempuh anda sangat jauh, misal; dari Waisai. Berangkatlah paling telat pukul 

setengah enam pagi.  
13. Pastikan segala hal telah siap pada malam sebelumnya, sehingga optimasi waktu yang anda 

gunakan untuk berkunjung ke Pulau Wayag menjadi lebih baik.  

Kesempatan datang ke Wayag sudah saya dapatkan. Kapan giliran anda? Ayooo… [BEM] 

 

Artikel ini telah dimuat pada website Indonesia Traveller:  
http://indonesia.travel/agents/raja-ampat/wayag-kumpulan-cendawan-raja-ampat-yang-
menawan 
 
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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