Yuk, Ketahui 3 Waktu Terbaik ke
Raja Ampat!
Raja Ampat berada di ujung timur Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua. Kawasan ini
merupakan destinasi wisata unggulan di Indonesia. Tidak sedikit wisatawan
mancanegara yang berkunjung ke sana. Pasalnya, Raja Ampat menyuguhkan lanskap
alam menakjubkan. Mulai dari pantai, samudera, hutan belantara, hingga taman bawah
laut.
Transportasi ke Raja Ampat tergolong mudah. Anda dapat menggunakan pesawat
dengan tujuan akhir Bandara di Sorong. Dari Sorong, wisatawan bisa memilih naik kapal
di pelabuhan atau pesawat Susi Air. Namun, sebelum menyusun rencana
keberangkatan, ketahui dulu waktu terbaik untuk ke Raja Ampat.

1. Menyaksikan Pesona Festival Bahari di Bulan Oktober
Bulan Oktober adalah waktu paling ideal untuk pergi ke Raja Ampat. Pasalnya, Anda
bisa menyaksikan Festival Bahari terbesar di sana. Perhelatan unik ini diadakan di
Pulau Waigeo. Beberapa hal yang dipamerkan dalam event tersebut, antara lain
penyelaman di sejumlah lokasi, perahu tradisional, serta kuliner khas Papua.
Selain festival, beragam olahraga air pun bisa dilakukan, seperti snorkeling. Saat itu,
aneka jenis ikan hias dapat terlihat dengan jelas di taman bawah laut. Salah satunya
adalah ikan pari manta. Mereka biasa berkumpul, membersihkan diri, hingga mencari
makanan di balik terumbu karang.

2. Asyiknya Diving di Bulan November-Desember
Musim hujan berlangsung mulai bulan November-Desember. Namun, intensitasnya
masih jarang. Bahkan, hanya terjadi di malam hari. Nah, ketika pagi hingga siang hari,
Anda bisa melakukan aktivitas diving. Beberapa lokasi selam paling ideal, antara lain
Manta Sardy, Teluk Kri, Mios Kon, Arborek, Yenbuba, dan Sardines.
Selain menyelam, Anda pun bisa menonton aksi lumba-lumba dan paus orca. Pulau
Yenpapir merupakan tempat terbaik untuk menyaksikan pertunjukan tersebut.

Biasanya, lumba-lumba mulai beraksi pada pagi atau sore hari. Selain itu, ada tarian
cenderawasih yang berlangsung setiap pukul 05.00-06.00 pagi.

3. Mengunjungi Wayag di Bulan Februari
Pulau Wayag merupakan kawasan wisata andalan di Raja Ampat. Waktu terbaik untuk
mengunjungi tempat ini adalah bulan Februari. Pasalnya, kondisi angin saat itu tidak
kencang. Lautan pun jarang berombak sehingga wisatawan bisa menyeberang dengan
aman.
Jarak Pulau Wayag ke ibu kota Raja Ampat tergolong jauh. Anda harus menempuh
perjalanan dengan menggunakan kapa feri selama beberapa jam. Namun, semua itu
akan terobati saat tiba di Pulau Wayag. Di sana terdapat gugusan batu karang yang
diselimuti vegetasi hijau. Tidak ketinggalan, laut biru kehijauan dan pasir putih pun
menjadi daya tarik tersendiri di Raja Ampat.

Tempat Wisata yang Direkomendasikan
Raja Ampat tidak hanya meliputi Pulau Wayag ataupun Yenpapir. Kepulauan di Papua
ini memiliki lebih dari 600 pulau kecil. Beberapa telah disulap menjadi objek wisata
yang menawan. Apa saja? Berikut ini ulasannya.
1. Wisata Pulau Salawati
Pulau Salawati memiliki ukuran paling luas dibandingkan pulau lainnya.
Keindahan taman bawah lautnya berhasil membius mata pengunjung. Apalagi di
dasar laut terdapat bangkai kapal. Tentu benda tersebut menjadi daya tarikk
tersendiri bagi penyelam. Sebagai tempat beristirahat sejenak, di Pulau Salawati
tersedia kursi pantai beserta payungnya.
2. Pulau Pianemo
Pulau Wayag mini; itulah julukan untuk Painemo. Di pulau ini terdapat gugusan
batu karang yang mirip dengan karst di Wayag. Anda bisa berfoto dengan latar
belakang bebatuan tersebut di atas panggung. Karena letak panggung di atas
bukit, seluruh panorama Pianemo bisa terlihat.
3. Teluk Kabui

Surga yang terjebak di bumi; begitulah cara sebagian orang mengungkapkan rasa
kagumnya terhadap Teluk Kabui. Lanskap alamnya nyaris mirip Pulau Wayag
meski ukuran kawasan ini lebih kecil. Teluk Kabui juga menyuguhkan
pemandangan kampung nelayan yang terletak di salah satu sisi bukit. Karena
permukaan bukit memang miring hingga 60o C, rumah-rumahnya pun mengikuti
arah tersebut.
4. Pulau Misool
Anda ingin mengunjungi hutan bakau? Pulau Misool menawarkan keindahan
hutan bakau yang mengapung di samudera. Beberapa jenis flora tumbuh subur
di kawasan tersebut. Selain terkenal memiliki hutan lebat, pulau ini pun
menyuguhkan keindahan panorama bawah laut. Ratusan biota dan terumbu
karang hidup di wilayah perairan Misool.
Itulah waktu terbaik untuk ke Raja Ampat yang dapat dipilih sesuai tujuan wisata.
Untuk pemesanan tiket pesawat ke Raja Ampat, Anda bisa mencari tiket termurah di
SkyScanner. Tanpa harus membuka beberapa website penerbangan, dengan SkyScanner
Anda dapat dengan mudah melihat perbandingan tarif dari beragam maskapai dan
menentukan penawaran yang paling menguntungkan. Lalu, Anda langsung bisa
memesannya melalui agen tepercaya pilihan Anda.

