SIAPAKAH DIA?

Mengapa sesuatu bisa terjadi?
Mengapa sesuatu harus terjadi?
Tidak ada yang tahu pasti
Apalagi tahu apa yang akan terjadi nanti.

Agamawan mengutak atik ayat-ayat kitab suci.
Ilmuwan di labolatorium mencoba melakukan simulasi.
Paranormal, dukun, meramal berdasarkan mimpi
Orang biasa hidup hanya sekedar mengisi hari.
Binatang mengikuti intuisi.

Tidak ada yang tahu pasti.
Mengapa sesuatu bisa terjadi
Mengapa sesuatu harus terjadi
Apa yang akan terjadi nanti?

Rahasia besar alam semesta
Tidaklah bisa diketahui manusia
Yang tahu hanyalah Dia.
Tapi,…siapakah Dia?

****
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1.
16 Agustus 2011 Pk. 07.00
Dalam keragu-raguan dan situasi tidak tahu harus berbuat apa, Honggo
memutuskan untuk tetap mengikuti petunjuk sms yang diterimanya semalam.

Tidak ada pilihan lain. Teman-teman yang diharapkan dapat memberikan bantuan
atau sedikitnya memberikan petunjuk, sampai pagi ini belum juga memberi kabar.

Orang-orang yang dicintainya hilang. Mama dan adiknya bahkan bibi pembantu
rumah diculik orang. Mereka diculik sebuah organisasi yang dia tidak tahu siapa.

Teman perempuan yang baru dikenalnya beberapa hari juga ikut hilang. Honggo
tidak memiliki petunjuk sedikitpun dimana temannya itu berada.

Satu satunya petunjuk yang mungkin bisa mengarahkan dia menemukan orangorang yang dicintainya adalah petunjuk sms yang dikirim oleh seorang yang
mengaku anggota jaringan organisasi inteligen international.

Dia adalah bapak Robby, seorang Jenderal TNI yang mengaku pejabat BIN, yang
sekarang sedang berdiri dihadapannya.

“Bagus, nak Honggo, kali ini kamu tepat waktu. Kamu sudah mempelajari
dokumen-dokumen yang saya berikan kemarin?” tanyanya.

“Sudah pak.”jawab Honggo enggan.

“Bagus, ayo kita berangkat.” Pak Robby merangkul bahu Honggo, seakan mereka
berdua merupakan sahabat akrab.

“Apa bapak tahu, dimana keluarga saya? Saya tidak bisa bekerja dengan tenang
tanpa mengetahui dengan jelas keselamatan keluarga saya.” tanya Honggo dengan
nada lemah sedikit gelisah. Dia hanya sempat tidur satu jam setelah mengalami
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bermacam-macam persoalan dan harus bangun lagi menuju ke airport pagi ini.
Sms semalamlah yang terakhir diterima dari pak Robby, yang memerintahkan dia
harus terbang ke Semarang pagi ini.

“Tenang saja nak Honggo, kita sedang berusaha mencari mereka. Kamu harus
konsentrasi menyelesaikan tugas ini dengan baik.

Negara ini tergantung pada

kamu. Ratusan juta jiwa mengharapkan keberhasilan kamu dalam melaksanakan
misi ini”

Tugas Honggo adalah menyelamatkan pulau Jawa dari bom termonuklir yang sudah
terpasang di sebuah lokasi dan menurut informasi pak Robby, akan meledak pada
tanggal 17 Agustus 2011, Pukul 10.00. Dua puluh tujuh jam kedepan, bila bom
nuklir ini tidak ditemukan dan dijinakkan, maka pulau jawa akan hancur, tenggelam
berikut manusia yang menghuni di atasnya.

Bom termonuklir terbaru ini dibuat dari hasil proses fisi dan fusi nuklir yang
memakai material langka, sebuah bahan super dengan kekuatan enam ratus enam
puluh ribu (660.000) kali kekuatan bom atom yang telah menghancurkan kota
Hiroshima. Bila bom termonuklir ini meledak di lokasi Jawa tengah, maka tidak
dapat lagi dibayangkan apa akibatnya. Apalagi sampai saat ini, setahu Honggo tidak
ada rencana evakuasi yang dilakukan pemerintah kepada para penduduk.

Informasi adanya bom termonuklir ini begitu bersifat rahasia, sehingga bahkan
seorang agen intelijen seperti pak Robby, juga baru tahu hal ini kemarin.

Dalam waktu kurang dari 27 jam lagi, pulau Jawa akan hancur. Jauh melebihi
kehancuran profinsi NAD/ Aceh di akhir tahun 2004. Karena pusat ledakan bukan
di laut, tapi di darat, dalam jarak yang sangat dangkal, ditanam dalam lapisan kulit
bumi di bawah pulau Jawa.

Honggo bukan manusia super. Honggo tidak punya kekuatan mata laser, tidak bisa
terbang, kebal peluru seperti Superman atau ahli sihir seperti Harry Potter. Honggo
adalah pemuda biasa, seorang geologist yang terpaksa terseret untuk menjadi
pahlawan. Dia memang sudah menjadi pahlawan bagi keluarganya. Tapi dia tidak
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pernah berpikir untuk menjadi pahlawan bagi negaranya.

Beberapa minggu lalu,

dia masih di Australia, bekerja sesuai bidang pendidikannya dan menikmati
hidupnya sebagai pekerja asing di negara orang.

*****

2.
BEBERAPA BULAN SEBELUMNYA

“Hallo!”

“Selamat pagi pak, dengan Wiwiek disini, ada yang bisa kami bantu?”,terdengar
suara dari pihak lainnya di ujung telepon.

“Saya mau daftar tempat untuk seminar tanggal dua puluh, bu.”

“Baik. Atas nama siapa pak?”

“Setiawan”, kata bapak ini pendek dengan hanya menyebut namanya.

“Untuk berapa orang pak?”

“Daftarkan untuk 5 orang saja, tapi saya belum bisa memberitahu nama-namanya,
tidak apa-apa bukan?”

“Oo..tidak masalah, pak Setiawan. Jadi total enam orang yah pak?”

“Iya, benar. Daftarkan atas nama saya, enam orang.”

-4-

“Baik pak Setiawan. Sudah saya reservasikan. No telepon dan Fax bapak berapa?
Nanti tagihannya dan nomor rekening untuk transfer biayanya, kami fax ke kantor
bapak.”

“Hmm…nomor telepon saya 081xxxxxxx dan nomor fax kantor saya 021xxxxxx”

“Baik pak Setiawan. Terima kasih. Sampai ketemu di seminar pak. Selamat pagi”

“Terima kasih bu Wiwiek.”

-------------

====================
SEMINAR SEHARI
DISKUSI TERBUKA MENGUPAS RAMALAN JAYABAYA
PULAU JAWA AKAN TENGGELAM DAN HANCUR?

PEMBICARA:
1. Bpk Drs. Charlie Subangun MM. (Anggota DPR RI)
2. Ki Agung Sukma
3. Mbah Santo Tetra

HOTEL SULTAN JAKARTA TGL 20 OKT 2010. PK. 10.00-17.00 WIB

RSVP: 021-76712345 WIWIEK. www.bencanajawa.com
====================

Mobil-mobil yang melintas di jalan Sudirman atau jalan Gatot Subroto pasti dapat
melihat dengan jelas spanduk promosi itu. Spanduk-spanduk sejenis juga terbentang
di beberapa titik di jalan lain di sekitar ibukota. Selain design warna spanduk yang
menarik, topik yang akan dibahas dalam seminar itu juga telah menjadi bahan
pembicaraan di seluruh kalangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini.
-5-

Hari ini adalah tanggal 20 Oktober. Di dalam sebuah ruangan besar 10 x 20 meter
dalam sebuah Hotel di Jakarta, di atas lantai beralas karpet tebal warna coklat muda,
telah rapi berjejer kursi-kursi dan sebagian besar kursi sudah terisi oleh peserta
seminar. Pagi ini baru pukul 09.40.

Sesuai dengan agenda acara, seminar akan di mulai pada pukul 10:00 dengan
catatan bila tidak molor seperti kebiasaan masyarakat dalam menghargai waktu.

Di depan meja panelis juga telah berjejer microphone dan sebotol air mineral plus
sebuah gelas kosong yang diatasnya terdapat sebuah kertas origami yang dibentuk
sebagai penutup gelas.

Terlihat berjejer empat set barang-barang yang terdiri dari sebotol air, sebuah gelas
kosong, buku tipis untuk catatan dan sebuah pulpen tersusun rapi di depan empat
buah kursi yang disediakan untuk para pembicara dan moderator.

Di ujung depan meja, di depan masing-masing kursi, terlihat tempelan karton yang
bertuliskan nama masing-masing pembicara. Dari kiri ke kanan, terbaca KGP
Teddy Priyadi, Ki Agung Sukma, Mbah Santo Tetra dan Drs. Charlie Subangun,
MM.

Inilah acara yang sudah ditunggu-tunggu baik oleh masyarakat atas, menengah
maupun orang awam. Acara ini juga tampak berbobot dan akan diikuti oleh para
akademisi, ilmuwan, diliput media cetak dan televisi.

“Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat datang di acara seminar sehari dalam
mengupas ramalan Jayabaya yang akan dibahas oleh para pakar paranormal yang
sudah tidak asing lagi.” Seorang perempuan berkebaya jawa yang kelihatannya
menjadi MC berdiri di depan sebuah microphone yang bertengger di atas standing
tripod (alumunium kaki tiga yang biasa dipergunakan untuk penyanyi atau
pembicara yang sedang dalam posisi berdiri).
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Suara gamelan jawa yang sejak tadi diputar perlahan telah dikecilkan, bahkan
sekarang nyaris tidak terdengar.

“Diskusi tentang ramalan Jayabaya akan segera dibuka. Sebagaimana bapak ibu
ketahui, para panelis tersebut adalah :
1. Ki Agung Sukma.
“Ki Agung Sukma, namanya telah sangat terkenal karena kabarnya sangat
sakti ilmunya yang bisa menjinakkan langit dan bersahabat dengan gunung.
Beliau bisa membuat langit mendatangkan hujan, atau menahan langit agar
menunda datangnya hujan. Namanya semakin termansyur ketika suatu saat
sebuah gunung merapi yang secara geologi seharusnya akan meletus dalam
waktu satu minggu, namun bisa ditahan beliau, dan ternyata adem ayem
bahkan sampai saat ini, setelah empat tahun berlalu.”

2. Mbah Santo Tetra
“Mbah Santo Tetra, juga namanya sudah tidak asing lagi. Beliau sering
muncul di televisi dan majalah dalam memberikan pandangan kemungkinan
kejadian masa depan. Kewaskitaan beliau membaca petunjuk Ilahi, meramal
masa depan, mudah-mudahan dapat memberikan kita kewaspadaan dan
manfaat, serta solusi dalam mengatasi persoalan bangsa akhir-akhir ini.”

3. Panelis ketiga adalah Yang Terhormat Bapak Anggota Dewan dari Komisi
1, Bapak Drs. Charlie Subangun, MM.
“Beliau pemerhati supranatural dan tertarik membahas ramalan ini, dari sisi
Negara Kesatuan Repubrik Indonesia, NKRI. Apakah benar akan muncul
pemimpin masa depan yang akan membawa NKRI menjadi Negara kuat
gemah ripah loh jinawi?”

Sinar lampu sorot dan kamera TV dari ujung kanan di seberang ibu ini menerangi
bentuk badannya yang sintal tampaknya membuat ibu ini sedikit salah tingkah,
mungkin dia tidak terbiasa masuk TV.
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Sambil membetulkan letak konde yang sudah kokoh dengan tangan kirinya, dia
melanjutkan: “Acara ini akan dipandu oleh Kanjeng Gusti Pangeran Teddy Priyadi
dari keraton Solo.”

“Mari kita sambut kedatangan para pakar kita hari ini!” setengah teriak ibu ini
bersemangat.

Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan menyambut kedatangan para panelis
yang berjalan beriringan naik ke atas podium dan segera duduk di kursi masingmasing.

“Baiklah. Berhubung seluruh panelis sudah hadir, maka marilah kita mulai acara
ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada bapak KGP Teddy Priyadi.” Ujar
perempuan berkebaya ini sambil melirik meja panelis dan disambut senyuman dan
anggukan kepala seorang laki-laki yang memakai busana adat Jawa lengkap dengan
topi blangkon.

Kembali tepuk tangan memenuhi ruangan seminar. Tampaknya mereka sudah tidak
sabar ingin memuaskan rasa penasaran dipikirannya masing-masing.

“Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu! Salam Sejahtera untuk kita semua.
Perkenalkan, nama saya Teddy Priyadi dan para pakar yang duduk disamping saya
adalah …….” Laki laki muda berpakaian Jawa tersebut langsung melanjutkan
pembicaraan.

----------------------------

Seminar tersebut berlangsung seru dan diskusi ternyata sampai malam, melewati
waktu yang sudah ditentukan. Pak Setiawan bersama rekan-rekannya baru saja
meninggalkan ruangan seminar pada pukul delapan malam, walaupun masih ada
beberapa peserta yang masih melanjutkan diskusi.
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“Maaf pak Setiawan. Apakah bapak percaya dengan pembahasan barusan?” Tanya
seorang pemuda berpakaian kemeja putih dengan dasi kepada seorang laki-laki
bersafari hitam-hitam berumur lima puluhan.

Sebelum bapak itu menjawab, pemuda itu mengeluarkan buku catatannya dan
bertanya kembali, “Apa yang dimaksud dengan ayat Jayabaya yang ini pak?
polahe wong Jawa kaya gabah diinteri
endi sing bener endi sing sejati
para tapa padha ora wani
padha wedi ngajarake piwulang adi
salah-salah anemani pati
tingkah laku orang Jawa seperti gabah ditampi
mana yang benar mana yang asli
para pertapa semua tak berani
takut menyampaikan ajaran benar
salah-salah dapat menemui ajal”
Kemudian juga dengan ayat yang ini, sangat mirip pak.
wong golek pangan pindha gabah den interi
sing kebat kliwat, sing kasep kepleset
sing gedhe rame, gawe sing cilik keceklik
sing anggak ketenggak, sing wedi padha mati
nanging sing ngawur padha makmur
sing ngati-ati padha sambat kepati-pati
tingkah laku orang mencari makan seperti gabah ditampi
yang cepat mendapatkan, yang lambat terpeleset
yang besar beramai-ramai membuat yang kecil terjepit
yang angkuh menengadah, yang takut malah mati
namun yang ngawur malah makmur
yang berhati-hati mengeluh setengah mati”.
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“Iya Abdul, itu adalah bait-bait syair Jayabaya yang meramalkan fenomena manusia
pada suatu jaman. Dan tampaknya hari ini, keadaannya tidak banyak beda toh?”

“Apakah benar nanti pulau Jawa akan terbelah menjadi dua dan tenggelam?”
Tanya Abdul ragu-ragu.

“Kita harus menyikapi fenomena-fenomena alam yang telah terjadi dan
menyadari bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan
dengan kekuatan alam semesta” jawab laki-laki setengah baya itu dengan
nada suara tenang berwibawa dan terdengar bijaksana.

Bapak ini yang bernama Setiawan kemudian melanjutkan, “Kita tidak tahu hal-hal
gaib takdir yang sudah digariskan. Bahkan kita tidak perlu tahu hal itu, karena itu
adalah wilayah kekuasaan Tuhan alam semesta. Kita sebagai manusia hanya perlu
berikhitiar semampu kita sesuai dengan kapasitas yang kita punya.”

“Iya, pak Setiawan. Terima kasih atas nasehat bapak. Tapi kadang saya suka sedih
dan gemas kenapa Negara ini tidak bisa maju. Padahal kita sangat kaya akan segala
sumber alam yang tidak dimiliki Negara lain.”

“Hmm…..semua itu perlu mengalami proses. Kita tidak dapat memaksakan sebuah
pohon harus berbuah bila belum sampai pada waktunya. Akibatnya nanti, buah itu
malah tidak baik.” Kata pak Setiawan.

“Pak Setiawan, saya justru masih penasaran dengan pernyataan anggota DPR Pak
Charlie tadi di seminar. Katanya mungkin saja ramalan tentang hancurnya pulau
Jawa atau wong jowo tinggal separuh itu bisa terjadi mengingat banyaknya bencana
alam dan juga ancaman perang dari pihak asing.” Tanya seorang laki-laki setengah
baya berpakaian stelan jas hitam, yang dari tadi berjalan bersama mereka.
Tampaknya dia juga merupakan rekan pak Setiawan yang bersama-sama mengikuti
seminar tadi.
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“Iya mungkin saja semua itu. Ancaman kan bukan hanya datang dari pihak asing,
tapi bisa juga datang dari dalam negeri sendiri. Tapi ingat, jaman sekarang dalam
dunia kapitalisme sekarang ini, perang dilakukan bukan untuk mencari
kemenangan, tetapi agar perang bisa berkelanjutan, sehingga bisnis-bisnis
yang mendukung perang dapat terus tumbuh dan berkembang.” Pak Setiawan
menerangkan.

“Wah…benar juga yah pak….”
“Maaf pak, itu mobil saya disana. Pamit pak. Selamat malam.”

“Oke…silakan.!” Pak Setiawan ikut mengangukkan kepala kepada bawahannya
tersebut dan terus menengok kepada Abdul.

“Kamu tadi datang kesini naik kendaraan sendiri atau mau ikut saya antar pulang?”
pak Setiawan atasan Abdul menawarkan jasanya.

“Oh…tidak perlu pak. Terima kasih. Saya bawa kendaraan sendiri. Selamat jalan
pak.

Selamat

malam.”

Dengan

sigap

Abdul

segera

menjawab

sambil

membungkukan badan sedikit dan berlalu menuju mobilnya.

“Ya…sudah, hati-hati. Selamat malam,” pak Setiawan juga segera masuk ke
mobilnya setelah supirnya yang dari tadi berjalan beriringan membukakan pintu.

------------

3.
BULAN MEI 2011
Di suatu lokasi pertambangan di selatan Australia, dikelilingi pegunungan tinggi
dengan pemandangan lepas yang tiada taranya. Lokasi ini menjadi seakan tempat
terpencil di bawah kaki rangkaian gunung dan bukit curam dan tampaknya tidak
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mungkin bisa dijangkau manusia. Pada kenyataannya, untuk masuk ke lokasi
tambang ini harus mempergunakan lift menurun 60 lantai kebawah. Disinilah baru
tampak aktivitas ratusan manusia. Tangan dan wajah mereka penuh debu dengan
raut muka keras, sekeras batu-batu gunung yang mengelilinginya. Mereka setiap
hari harus berjuang memecahkan batu baik dengan ledakan dinamit, dengan
peralatan pertambangan standar, dan juga dibantu tehnologi komputer dan peralatan
muktahir.

Tugas utama mereka sekarang sebagaimana diinstruksikan oleh

pimpinan proyeknya adalah membuat sumur tambang dengan terowongan menuju
perut bumi sedalam 23000 meter atau 23 kilometer di bawah permukaan tanah,
menembus lapisan-lapisan bumi dengan panjang terowongan yang tidak dapat
dipastikan. Lapangan awal galian dimana mulut lubang sumur tambang tersebut
terletak di kaki gunung yang bila diukur ke atas, dimana gedung utama kantor
perusahaan tersebut didirikan, ada sekitar 700 meter.

“Hooop…iya ayo dorong”

“Maju….maju…maju!”

“Hei Craig….pegang dan tahan yang kencang. Aku mau me-las untuk menyambung
pipa-pipa ini”

“Oke….aku tahan..! Ayo!.....”

Di sisi lainnya, terlihat pula beberapa pekerja sedang menekan alat pengalinya.

“Di titik ini bukan? Tidak salah yah? Aku mau mulai bor sekarang.”

“Iya betul…lakukan disana. …hati-hati!”

Bagi para pekerja tambang, membuat terowongan merupakan pekerjaan dasar dan
rutin sebenarnya. Di setiap site atau lokasi penambangan, dibutuhkan sumur
terowongan untuk jalur mengeluarkan bahan galian. Di dalam terowongan biasanya
dibangun rel dan kabel2 katrol hidrolik untuk mengangkut pekerja maupun hasil
galian utama dan batu-batu untuk dibuang. Namun jarak dan kedalaman dalam
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membangun terowongan kali ini merupakan rekor tersendiri dimana belum ada
satupun perusahaan yang berhasil melakukannya sampai saat ini. Satu-satunya
semangat dan kepercayaan para pekerja adalah pada peralatan-peralatan dan mesinmesin terbaru yang diklaim dapat melakukan pekerjaan membuat lubang bor,
menghancurkan batu, mengangkut dan memindahkannya dengan kecepatan tinggi.

“Hei kamu!...tolong batu-batu itu diangkut keluar. Singkirkan dari sini.” Teriak
seorang supervisor kepada pekerja yang sedang mendorong sebuah kereta lorri.

“Siap bos!”

“Setelah itu, kau panggil supir traktor itu untuk mengangkut lagi beberapa pipa besi
kesini. Jangan sampai kita ketinggalan dari jadwal.” Perintahnya lagi.

Pekerja tadi tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum sambil mengacungkan ibu jari
tangan kanannya.

Dari sisi lainnya terdengar teriakan, “ Catering sudah dating belum?” dan teriakan
ini disambut dengan suara tertawa dari kanan kiri.

Di bawah sumur galian, disepanjang terowongan yang sudah berhasil dilalui, juga
dipasang pipa-pipa yang mendistribusikan oksigen dan temperatur stabilizer yang
bekerja mirip AC agar para pekerja tidak perlu repot membawa tabung besar yang
akan menghambat pekerjaan, sekaligus suhu dalam lubang terasa nyaman.

Beberapa orang pekerja tambang yang sedang didalam terowongan, terlihat sedang
menekan sebuah alat bor ke dinding di depannya. Salah satu dari pekerja tersebut
tampak berwajah oriental. Tubuhnya yang tinggi 180 cm dibalut seragam terusan
warna orange dari badan hingga pergelangan kaki, bersepatu boat hitam, khas
insinyur penggali sumur tambang dan helm warna orange dengan sebuah senter
didepan helmnya.

Dia bersama-sama dengan rekan-rekannya yang lain bahu-

membahu sedang berusaha membuat lubang satu meter demi satu meter dengan bor,
menanam pipa, mengangkut galian, dan kemudian memasukkan dalam gerobak
untuk diangkat keatas dengan mesin hidrolik yang dikemudikan dari atas lubang.
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Dia adalah Honggo Kim, seorang warga negara Indonesia yang direkrut oleh
perusahaan tambang raksasa ini sebagai salah satu tenaga mekanik. Saat ini dia
sudah berada di lubang sumur dengan kedalaman 16900 meter dari permukaan
tanah, tempat awal dimana rekan-rekannya yang lain di atas sedang memonitor
pekerjaannya melalui komputer.

Honggo Kim adalah salah satu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di perusahaan
multi nasional besar, BHP Inc, dan dia adalah satu-satunya pekerja yang siap
ditugaskan di tunnel (terowongan) ini sebagai drill technician, (tenaga ahli
pengeboran) di dekat Adelaide, Australia Selatan, salah satu site (lokasi) tambang
prestisius milik perusahaan dimana dia bekerja.

Selain pengetahuan mengenai geologi dan fisik yang kuat, ketahanan mental juga
merupakan syarat mutlak untuk dapat bekerja di lokasi tambang prestisius ini. Hal
ini dikarenakan, proyek ini merupakan proyek pertama yang mengunakan peralatan
tehnologi baru dan hasil pekerjaannya juga bila berhasil dan bila diumumkan
pastinya akan langsung dicatat sebagai record baru dalam Guiness Book of Record.

Beberapa pekerja tambang di dalam terowongan berteriak-teriak memberi semangat
kepada rekannya yang lain. “Ayo….ayo ..terus…sedikit lagi!” Tampak tiga orang
berdiri di depan Honggo Kim sedang mengatur posisi dan mempersiapkan alat
untuk melanjutkan kerjanya.

Tiga orang rekannya berada pada posisi di depan Honggo. Seorang pekerja
walaupun mengenakan helm, terlihat dari garis wajahnya ada keturunan Jerman. Di
depan kantong kiri seragamnya terbaca Kreigsman. Dia yang memegan alat bor,
sedangkan dua rekannya yang lain ikut membantu.

Tiba-tiba Kreigsman berteriak agak kencang namun seakan ditahan kembali,
“aha…ini dia yang dicari!” Josh dan Michael, kedua rekan dibelakangnya
berbarengan meminta Kreigsman diam dan tidak berisik.
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Tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat dahsyat!

BOOOMMM!!!!!,
DUAAARRR!! bunyi ledakan yang sangat keras di terowongan tempat Honggo dan
rekan-rekannya berada.

Beberapa tubuh manusia terlempar ke samping lebih dari 10 meter membentur
dinding terowongan berbarengan dengan sejumlah batu besar dan kecil, beserta
debu pekat berterbangan. Lokasi menjadi gelap gulita. Penerangan yang dipasang
disepanjang terowongan juga padam. Satu-satunya sinar hanya berasal dari senter
yang dipasang ditopi helm para pekerja. Sayangnya, akibat debu yang begitu pekat,
sinar itu hanya tembus satu meter dimuka, lebih dari itu buram.

Asap hitam kecoklatan abu-abu menerpa dan menutupi seluruh jalur terowongan
dan puing-puing batu disamping kanan-kiri berjatuhan. Ada yang menimpa dada
seorang pekerja, ada yang menimpa kaki pekerja lainnya. Ada yang menutupi
jalan.

Alarm dimulut lubang terowongan berbunyi keras, dan terlihat puluhan pekerja
tambang di atas bergegas membawa peralatan masing-masing.

“Apa yang terjadi?”

“Apa yang meledak? Kau dengar tadi?”

Pekerja diatas lubang sumur terowongan, sadar bahwa telah terjadi kecelakaan di
bawah. Tim pekerja yang mempunyai tanggung jawab sebagai penyelamat, sudah
tahu apa yang harus diperbuat. Mereka bertindak cepat dan sesuai dengan SOP
(standard operation prosedure) yang sudah dipelajarinya baik dalam teori maupun
praktek

simulasi.

Mereka

akan

berusaha

melakukan

penyelamatan

mengeluarkan teman-temannya dari dalam sumur terowongan galian.
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dan

Satu orang memonitor komputer yang dilengkapi dengan GPS (Global Positioning
System) dan UET (Under Earth Tracker). GPS adalah tehnologi yang mengunakan
satelit untuk melacak keberadaan suatu benda/mahluk dimanapun dimuka bumi ini.
Sedangkan UET adalah pengembangan GPS sekaligus sebagai pendamping
komplementari yang bisa melacak benda/mahluk di dalam dasar bumi.

Semua pekerja baik staff kantor maupun pekerja tambang perusahaan ini
diinjeksi chip RFID (Radio Frequency Identification) berukuran sangat sangat
kecil 0,0001 mm (hanya bisa dilihat melalui microskop) yang ditanam di
bawah kulit ari leher 5 cm di bawah telinga.

Sehingga keluar masuk lokasi kantor maupun lokasi tambang tidak dapat
dilakukan oleh orang luar secara sembarangan. Setiap pekerja dapat
dimonitor secara tepat waktu dimanapun dia berada dalam lokasi lingkungan
perusahaan, dan melalui mikro chip RFID ini data-data pekerja, mulai dari
absen, ijin, cuti, kas bon, keluarga, riwayat kesehatannya, dan semua data
pribadinya direkam dan disimpan di server induk komputer perusahaan.

“Sling katrol sudah siap? Saya akan segera turun.” Teriak seorang pekerja dengan
cekatan mencantolkan kunci tali sling ke ikat pinggangnya.

“Siap! Tiga…Dua….Satu. Turun!.” Dalam waktu hanya beberapa detik, pekerja tim
penyelamat tadi sudah tidak terlihat lagi.

Gerakan ini juga diikuti beberapa rekannya yang lain. Mereka dengan sigap turun
kebawa untuk misi membawa korban kecelakaan kembali ke atas hidup atau mati.

Diatas mulut lubang sumur, seorang staff memegang pulpen di tangan kanan dan
tangan kirinya menahan sebuah papan yang diatasnya diselipkan daftar absensi. Dia
sedang mendata pekerja-pekerja yang berhasil dikeluarkan dari terowongan dan
memberikan catatan di atas kertas laporannya. Walaupun semua pekerja dapat
dipantau lewat komputer, namun khusus untuk suatu bencana, pekerjaan mencatat
secara manual ini juga tetap dilakukan untuk cross check (cek silang) dan sekaligus
laporan alternatif mengantisipasi bilamana ada kerusakan pada system komputer.
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“Hi Denver, ini siap tarik keatas, baringkan dulu di tandu. Awas…hati-hati!”

“Ayo…siap!....naikkan ke tandu. Angkat bareng-bareng yah. Satu, dua, tiga,
hups…!”

Satu demi satu pekerja dikeluarkan. Para korban selamat langsung dibawa pergi ke
rumah sakit dengan ambulance. Tim penyelamat perusahaan bertindak taktis dan
efisien dan tampak sudah sangat terlatih untuk menghadapi situasi darurat seperti
ini.

“Daniel….”
“Marc…”
“Nidhish Shiva”
Terdengar kata-kata petugas staff absensi yang sedang mencatat korban yang telah
berhasil diangkat keatas.

Setelah empat puluh lima menit telah berlalu, tiga orang pekerja berhasil diangkat
keluar dari mulut terowongan dan 2 orang diantaranya tampak tidak sadarkan diri.
Para korban dengan hati-hati dikeluarkan dari lubang sumur dan kemudian
dibaringkan di tandu. Mereka kemudian dibawa ke lift yang berada sekitar 100
meter dari mulut lubang sumur. Lift dengan kecepatan tinggi melesat keatas 200
meter dari dasar dan tiba di atas hanya dalam waktu 1,5 menit.

“Spencer…”
“Wacker….”
“Brent…..”
“Sung Dong Ri”
“Thomas…”
Kembali satu-satu nama korban dicatat dan dicocokan dengan data yang ada
ditangannya.

Tiga puluh menit kemudian, lima orang pekerja yang lain juga telah dikeluarkan
dari terowongan dan segera di naikkan pada peralatan evakuasi dan langsung
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dibawa ke lift untuk selanjutnya naik ke puncak gunung dimana posisi mobil
ambulan sudah menunggu.

“Ayo ganti team yang turun kebawah.” “Team satu naik, team dua turun.” Teriak
supervisor yang tampaknya sebagai komandan tim penyelamat.

“Ayo…cepat…cepat! Sebentar lagi hari gelap.”

“angkat!....hupss!”

“Dokter-dokter….suster….tolong ini dibantu..!”

Enam puluh menit selanjutnya, satu demi satu nama nama pekerja terus diabsensi
dan ditandai di catatannya
“Anthony Shu”
“Steve Martin”
“Kent Westcott”
“Larry Todd”
Empat pekerja telah berhasil dikeluarkan dengan selamat.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan team dokter perusahaan yang ada di lokasi, tidak
ada korban jiwa sampai saat ini walaupun ada beberapa yang luka berat.

30 menit kemudian
“Alan B”
“Aswatthama”, “Prajeet Singh”, “Tim Crawford”
“Andrew Yow”, Miguel, Jimmy Lim, Steven Loo, Park Chung Hee.”
Sembilan pekerja lainnya telah berhasil dikeluarkan dengan selamat, namun kali ini
diketemukan dua orang pekerja telah menjadi mayat. Seragam mereka robek dan
muka mereka penuh darah. Mereka dimasukkan dalam sebuah kantong plastic
seukuran manusia yang memang biasa diperuntukkan untuk mengangkut jenasah.

Tim penyelamat sudah kelelahan. Baik tim satu maupun tim dua yang masingmasing terdiri dari lima orang, setelah naik turun bolak balik, mulai kehabisan
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tenaga. Walaupun demikian, mereka tetap memompa semangatnya dengan teriakteriak satu sama lainnya.

Staff absensi tetap disiplin mencatat satu demi satu korban yang berhasil di
evakuasi baik dalam keadaan hidup maupun meninggal. Hanya dari data dialah,
tim penyelamat tahu apakah tugas ini sudah selesai dan bisa dihentikan, karena dia
tahu masih berapa orang rekan pekerja yang belum dibawa naik.

“Ahmed Mahmood”
“Michael…”
“Josh…”
“Derrick”
“Kriegsman…”
“Robert…”
Inilah nama-nama korban yang berhasil diangkat naik pada enam puluh menit
terakhir. Enam pekerja lagi berhasil dikeluarkan, dimana empat orang diantaranya
sudah meninggal. Tampaknya semakin dalam, kemungkinan pekerja meninggal
lebih besar, karena mereka lebih dekat dengan sumber ledakan.

Sudah 3 jam 45 menit, para pekerja bahu membahu saling membantu mengevakuasi
rekan-rekannya yang tadi terkena ledakan karena sedang bekerja di dalam sumur
terowongan tambang. Suasana di lingkungan lokasi tambang sudah gelap, dan
sekarang mereka bekerja hanya diterangi oleh lampu genset.

“Ok. One more left behind. Honggo Kim. Hurry up!” “Hanya satu lagi yang
tertinggal. Ayo cepat!” teriak staff absensi tersebut.

“Anybody find him?” teriak beberapa pekerja di mulut terowongan menanyakan
rekannya di dalam.

Beberapa pekerja yang memegang handy talkie, sedang berusaha memberikan
semangat kepada rekannya yang berada di dalam terowongan untuk menemukan
satu lagi staff pekerja yang belum dapat ditemukan.
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Menurut perhitungan, dengan luas terowongan yang ada dan ledakan yang
menutupnya, maka kadar oksigen didalamnya akan terkontaminasi oleh gas
hidrogen, methane, dan dioxin dalam waktu 3,5 jam. Gas ini akan menjadi racun
bila dihirup manusia dan dapat menyebabkan kematian. Sebagian besar pekerja luka
dan cedera akibat benturan dengan batu, termasuk juga beberapa pekerja yang
meninggal.

Ketegangan menyelimuti wajah-wajah para pekerja yang berusaha menemukan dan
menyelamatkan temannya. Hanya tertinggal satu orang! Walaupun kemungkinan
hidup kecil, dan tetap mereka harus menemukan rekannya hidup atau mati.
Mereka berkomunikasi kepada rekan dibawah, dan sebentar sebentar berlari menuju
komputer yang bisa menganalisa dan menemukan lokasi pekerja yang tertinggal. Ini
berkat chip RFID.

Enam jam telah berlalu sejak terjadi ledakan. Sampai saat ini, Honggo Kim belum
juga berhasil ditemukan. Para pekerja tim penyelamat sudah keletihan dan pasrah.
Mereka hanya berusaha sekuat tenaga dan menyadari, sekarang mereka hanya ingin
menemukan jasad rekan kerjanya. Chip RFID yang ditanam di leher Honggo, tidak
memberikan signal kepada komputer di atas.

Di lingkungan kerja, Honggo dikenal sebagai sosok yang bersahabat, suka
membantu teman, humoris dan bisa menghibur rekan-rekan yang sedang penat
sehabis bekerja. Beberapa rekan kerjanya juga pernah diajak memanjat tebing disaat
liburan dan kegiatan petualangan alam lainnya yang merupakan hobby Honggo.

Honggo Kim adalah salah satu sosok unik yang menjadi aset negara Indonesia.
Walaupun dia lulusan lokal dari teknik geologi Trisakti, namun dia mampu bersaing
dan mendapat pekerjaan di luar negeri sebagai staf menengah. Tidak ada yang
menduga dia bisa seperti sekarang ini, baik teman-temannya maupun juga saudara
dan orang tuanya. Bahkan dia sendiri juga tidak pernah merencanakannya.

Tujuh jam berlalu, namun belum juga ada tanda-tanda akan ditemukannya mayat
Honggo. Analisa komputer yang melacak RFID Honggo tidak menemukan signal
dan tidak mengetahui dengan pasti koordinatnya lokasi dia berada. Satu-satunya
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petunjuk adalah rekaman terakhir video UET, beberapa menit sebelum ledakan.
Dari sini bisa diketahui posisi terakhir Honggo pada saat ledakan. Kendalanya
adalah jalur menuju titik tersebut tidak ada dan tertutup oleh reruntuhan batuan.

Untuk mempergunakan peralatan bor besar jelas tidak memungkinkan karena
tenaga listrik yang tidak cukup. Sehingga satu-satunya cara untuk membuka jalan
menuju titik lokasi dimana Honggo berada, dilakukan dengan cara manual
tradisional.

Lima orang team penyelamat masih terus bekerja keras sambil

mengenakan topeng oksigen.

Begitu team penyelamat mendekati titik yang

diperintahkan, bersamaan waktunya terdengar bunyi yang cukup mengejutkan.

Kreeekkk….!, gedubraakkk! Bushhhh! Sebongkah batu ukuran satu meter bergeser
ke samping. Sebuah tangan berusaha keluar dari dalam tumpukan bebatuan.
Tampak siluet tubuh manusia setinggi 180 centimeter dengan helm warna orange.
Iya, dialah Honggo Kim. Ajaib! Bagaimana mungkin dia masih hidup?

“Aahhh!” dia melenguh pelan. Mukanya ditutupi debu, namun tampak sedikit kulit
wajahnya biru kemerahan. Matanya juga merah. Beberapa detik kemudian, dia
jatuh terkulai lagi, tidak sadarkan diri.

“Destroy this rock!” teriak seorang pekerja sambil mengayunkan paculnya
menghujam batu di depannya. Rekan lainnya mengikuti. Gerakan mereka agak
terhambat oleh tabung gas oksigen yang dibawa dipunggung mereka masingmasing.

“Angkat!”, “Tarik!”

Akhirnya, tidak lama kemudian batu besar yang menghalangi telah terbuka dan
dengan cekatan mereka menarik dan membawa tubuh Honggo dan kemudian
dinaikkan diatas kereta trolley, dan bersama-sama meluncur keatas.

“Good Job!”, sambut semua pekerja di luar lubang dan memberikan tepuk tangan
meriah kepada rekan-rekannya yang akhirnya berhasil mengeluarkan tubuh terakhir
dari dalam lubang galian.
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*****

4.
Pagi itu langit berwarna biru jernih bergradasi dengan sempurna. Ahh,…semua
orang rindu untuk mendapatkan suasana langit biru indah. Langit dimana tersusun
indah awan-awan putih bagai bulu angsa, yang begitu tampak lembut. Bila kita
memandang keatas langit pada masa itu, khayalan pikiran membuat tangan kita
seakan ingin mengelus-elus bulu bulu angsa putih itu. Pada masa itu di pagi hari
bersamaan waktu matahari bersinar, langit begitu terasa damai. Masa itu, suasana
itu, terjadi 20 tahun yang lalu.

Sekarang, di tanggal 5 Juli tahun 2011 ini, langit abu-abu di jalan raya Yos Sudarso
Jakarta, suhu diluar sudah mencapai 34 derajat Celcius. Padahal diatas suatu gedung
tinggi, jam digital besar dengan angka angka lampu berwarna kuning menunjukkan
pagi itu masih pukul 06.28. Semua orang yang lalu lalang di jalan itu dapat melihat
dengan jelas empat digit angka penunjuk waktu di atas gedung itu. Jam digital yang
sudah lebih dari dua puluh tahun terpasang di atas gedung ini, dan tentunya masih
mengunakan tehnologi sederhana dua puluh tahun yang lalu.

Tehnologi jam memang relatif berkembang lambat bila dibandingkan dengan
perubahan tehnologi komunikasi. Bandingkan dengan perubahan tehnologi
handphone atau telepon genggam, yang sekarang tidak perlu digenggam lagi. Alat
komunikasi ini semakin kecil, semakin canggih, menjadi fashion, cukup digantung
dileher atau diselipkan di telinga.

Bandingkan pula dengan komunikasi internet dengan komputer via satelit. Kini alat
semacam itu bukan lagi hanya bisa dinikmati pejabat pemerintah atau orang kaya.
Hari ini pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 50 juta orang. Pengguna
handphone bahkan sudah mencapai lebih dari 150 juta orang. Sudah lebih dari
separuh penduduk Indonesia memiliki handphone, hebat bukan?
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Hari ini sebagian besar pengguna handphone juga sudah sangat akrab dengan sistem
pembayaran via handphone. Tehnologi fitur tambahan dengan ide dan konsep
sederhana. Sistem ini merupakan pengembangan sistem transfer pulsa antar nomer
prabayar atau pascabayar. Sekarang, fitur ini dibuat variasinya dengan sistem
aplikasi saldo pulsa dibarter dengan barang belanjaan. Itulah gunanya tehnologi,
membuat hidup manusia semakin mudah dan nyaman. Hari ini, sebagian besar
penduduk kota sudah biasa belanja tidak bawa uang tunai, tidak bawa kartu kredit,
bahkan tidak bawa dompet.

Cukup bawa handphone, berlaku di hipermarket,

minimarket, bahkan pedagang informal seperti penjual warteg, kaki lima dan
gorengan juga menerima cara pembayaran ini. Sebagaimana kartu debit, selama
pemilik handphone punya uang di bank, maka pembayaran model ini bisa
dilakukan.

Dari awal penciptaannya handphone dilengkapi pula dengan fitur penunjuk waktu.
Ironisnya, walaupun sebagian besar manusia Indonesia memiliki handphone yang
berarti penunjuk waktu selalu ikut bersamanya, sebagian besar pula manusia
Indonesia masih kesulitan kalau diminta datang tepat waktu atau menyelesaikan
tugas tepat waktu. Jarang ada rapat yang bisa dimulai dan selesai tepat waktu.

Mungkin karena paham akan kebiasaan yang sudah menjadi kebudayaan ini, maka
Ratu Belanda memberikan hadiah Jam Gadang buatan Jerman kepada Controller
Roock Maker, penguasa daerah pada waktu itu, dan meminta didirikan
bangunannya di tempat yang tinggi. Biar masyarakat setiap saat bisa membuat
patokan perjalanan waktu dan tidak lupa dengan waktu.

Jam gadang di Bukit Tinggi Sumatra Barat yang sudah ada sejak tahun 1926 sampai
sekarang ini masih terawat, dan menjadi monumen kota dan tujuan pariwisata.
Detik-detik dan jarum penunjuk waktunya bekerja dari dulu sampai sekarang tanpa
henti walaupun masih menggunakan sistem mekanik sederhana. Lucunya jam ini
memakai huruf Romawi, dimana angka 4 tidak ditulis dengan IV sebagaimana
lazimnya, tetapi dengan empat buah huruf i, IIII. Tidak ada yang mengerti kenapa?
Mesin jam tersebut juga dibuat di Jerman, bukan di Swiss yang terkenal dengan
industri jamnya. Sejak dari dulu sampai sekarang jarum penunjuk pada jam tersebut
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tidak mengalami perubahan, sebaliknya atap bangunan atau kepalanya sudah
mengalami perubahan beberapa kali dari design pertamanya. Awalnya berbentuk
bola dengan ayam bertenger diatasnya, kemudian berubah menjadi trapesium
seperti nasi bungkus, dan terakhir berbentuk tanduk kerbau ciri khas minangkabau.

Pagi itu di jalan Yos Sudarso Jakarta, masih kelihatan lenggang. Hanya
beberapa kendaraan roda empat dan roda dua sekali-sekali melintas. Para
pengamen dan pengemis jalanan sudah mulai bangun dari tempat tidurnya
dan menghirup sebanyak-banyaknya udara seakan untuk dijadikan tabungan
oksigen di dalam paru-paru mereka. Mereka sadar, beberapa jam lagi diatas
pukul delapan, dimana aktifitas manusia Jakarta sudah mengeliat, jalan ini
akan menjadi padat sekali. Mereka sadar pula, semakin padat dan banyak
kendaraan, maka potensi rejeki yang diperoleh juga semakin banyak. Mereka
tidak pedulu soal udara yang akan menjadi pengap, panas, penuh debu,
apalagi soal pemanasan global. Pada siang hari suhu di sekitar sini biasanya
mencapai 38 derajat celcius. Belum lagi ditambah dengan asap knalpot yang
mengeluarkan gas karbon CO2. Mahluk seperti apakah CO2 itu? Mereka
tidak memikirkannya. Bagi anak jalanan, yang penting adalah bagaimana bisa
bertahan hidup hari ini, mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara
berakting memelas, mengharapkan belas kasihan.

Beberapa argumen mengatakan, kita tidak perlu kuatir dengan anak-anak jalanan
ini. “Tenang saja, mereka sudah kebal kok. Tiap hari mereka disana juga tidak
pernah mengeluh atau sakit. Justru keadaan ini malah melatih kekebalan tubuh
mereka dari segala serangan penyakit.” Hmm, …itulah pembenaran yang sering
diutarakan para abang pimpinan mafia anak jalanan dan sebagian pejabat yang tidak
mau tahu dan mengampangkan persoalan. Mereka bahkan mengambil keuntungan
dari keadaan ini.

Sebagaimana sebagian besar pejabat juga tidak tahu dan tidak peduli bahwa
sekarang ini sedang terjadi ancaman besar bencana alam akibat perbuatan manusia,
termasuk dari asap kendaraan bermotor. Pemanasan Global yang merusak lapisan
ozon, telah membuat bumi tambah panas. Siapa yang tahu kalau lapisan es di kutub
utara dan kutub selatan sedikit demi sedikit telah mencair ? Siapa yang ingat
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tanggal 6 Maret 2008 telah runtuh 414 kilometer persegi balok es di Antartika?
Siapa yang menghitung kalau 414 km persegi itu sama dengan luas satu setengah
(1,5) kali kota Surabaya ? Siapa yang sadar, kalau air laut telah terus bertambah
tinggi dan suhunya tambah panas dan pada suatu saat pulau-pulau rendah akan
tenggelam?

Bencana lanjutannya tinggal menunggu waktu. Saat dimana lautan akan
melepaskan 400 milyar ton gas metana (methane) beku yang sekarang tersimpan
aman di bawah laut.

Pelan pelan tapi pasti, keseimbangan atmosfir yang

melindungi bumi sudah rusak.

Bencana alam yang semakin sering adalah salah

satu indikatornya.

Tadi malam dini hari, terjadi lagi gempa bumi di wilayah Jawa Timur. Padahal
beberapa hari sebelumnya juga terjadi letusan gunung berapi Gunung Gede
Pangrango di Jawa barat, dan bulan lalu ada letusan Gunung Merapi di Jawa
Tengah. Gempa bumi juga terjadi di Sumatera, Sulawesi dan Maluku. Trend gempa
akhir-akhir ini bukan hanya monopoli Indonesia, tetapi seluruh dunia juga
mengalaminya. Di daratan China, Jepang, India, Benua Amerika, Afrika termasuk
langganan juga.

***
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5.
Pagi itu diwaktu yang sama, tanggal 5 Juli 2011, pukul 06.28, di rumah kediaman
seorang boss pimpinan group perusahaan besar, Bersaudara International Tbk di
Jakarta Selatan.

Pagi itu ternyata boss besar perusahaan, bapak Richard Wicaksono, sudah
mendengar kejadian di gresik Jawa Timur tersebut. Oleh karena itu, dia segera
memanggil para staff inti kepercayaannya, untuk segera datang ke rumahnya
melakukan rapat membahas kejadian ini.

Salah satu anak perusahaan Bersaudara International yang bergerak dalam bidang
eksplorasi minyak dan gas bumi sedang dalam kasus persidangan akibat kasus
beberapa tahun lalu.

Tepatnya di tahun 2006, mereka melakukan kesalahan

pengeboran di sekitar Jawa Timur. Pada waktu itu yang keluar bukannya gas alam
yang diharapkan, tetapi malah semburan cairan lumpur panas. Sampai hari ini
luapan lumpur tersebut belum dapat dihentikan. Lumpur itu telah menenggelamkan
ribuan hektar sawah, ratusan rumah dan pabrik. Puluhan ribu jiwa harus mengungsi
dari tempat tinggal mereka. Sebagian sudah mendapatkan pengantian uang dan
rumah tinggal, lebih banyak lagi yang masih terkatung-katung nasibnya tanpa
kejelasan. Mereka sekarang masih tinggal di tempat penampungan dan hidup hanya
mengharapkan belas kasihan.

Rumah pak Richard ini bergaya neo klasik dengan tiang-tiang besar simetris dan
dekoratif.

Pintu masuk utamanya dinaungi oleh portico dan sepasang kolom

mengesankan kemegahan dan kemewahan.

Didekat pagar masuk ada paviliun

rumah para penjaga keamanan yang siap sedia 24 jam.

Warna dinding luar rumah didominasi oleh warna putih gading dan cokelat serta
dihias dengan cladding dengan batu sandstone yang dipadukan dengan ukiran pada
batu mocca cream serta profil pada lisplank.
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Memasuki halaman rumah, tampak dua buah tiang besar dan tinggi sekali seperti
menunjang kanopi di depan sepasang pintu dengan tinggi dua kali orang dewasa
dengan lebar masing-masing pintu kira-kira 160 sentimeter. Pintu-pintu ini terbuat
dari kayu hitam (ebony) dari Sulawesi dengan ukiran gaya tribal yang terkesan
mewah, berseni dan berkelas. Disebelah pintu terdapat sebuah jendela besar dengan
kaca satu arah, dimana orang di dalam bisa melihat keluar, tapi orang diluar tidak
dapat melihat ke dalam.

Begitu masuk, mata para tamu akan langsung menengok pada lukisan besar ukuran
120 cm x 80 cm yang memperlihatkan seorang perempuan sedang dalam posisi
berdiri mengenakan kemben warna hijau dan kebaya hitam bercorak putih. Sebuah
selendang sutra hijau tipis disilangkan di bahunya, cantik sekali. Kabarnya lukisan
ini merupakan karya Basuki Abdullah. Perempuan ini adalah istri pemilik rumah
diwaktu muda.

Basuki Abdullah adalah salah seorang maestro pelukis Indonesia yang namanya
terkenal diseluruh dunia. Lukisannya ada yang telah menjadi harta simpanan
museum di luar negeri. Di tangan para kolektor, lukisan-lukisan beliau dihargai
dengan nilai yang mencengangkan. Biasanya 1 buah lukisan minimum dihargai
diatas Rp. 1 Milyar.

Interior rumah ditata dengan citra serba simetris dan pola pengulangan / repetitif
menghadirkan kesan formal dan teratur. Hal ini juga terlihat pada lis profil dan
panel yang menghias bagian kolom dan dinding serta cornice pada plafon. Plafon
tidak lupa dilengkapi oleh kamera pengintai dan lampu tersembunyi yang berfungsi
ganda sekaligus untuk menghilangkan kesan “berat” dari ornamen dinding, tapi
juga sebagai alat keamanan yang siaga memantau gerak gerik seluruh penghuni
rumah dan tamu.
Seluruh lantai dilapisi dengan marmer jenis crema marvil yang dikombinasikan
dengan motif serat kayu antik sebagai bingkai tepinya. Furnitur yang khas klasik
seperti kursi berlengan dan sofa berukuran besar serta finishing antique wash
menghias setiap ruang. Disana sini juga terdapat patung dan lukisan ukuran sedang,
menyatu sebagai penghias dinding dan ruang.
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Melewati ruang tamu depan, di tengah rumah, di sebuah ruangan 10 x 10 meter,
telah duduk dua orang kepercayaan pak Richard dengan pakaian formal rapi, celana
bahan dan kemeja berdasi. Mereka tampak tegang sekali.

Ruang tengah ini

langsung menghadap taman pekarangan depan yang dihiasi dengan pohon-pohon
yang terawat baik. Ini adalah ruangan serba guna yang biasanya juga digunakan pak
Richard untuk menerima tamu-tamu dekat yang sudah dipercaya. Sedangkan untuk
tamu biasa, diterima di ruang tamu terdepan dimana bila tamu parkir mobil di
halaman depan dan naik beberapa undakan tangga, akan bertemu dengan meja
receptionis (lebih tepatnya satpam penjaga rumah).

Mereka berdua duduk di kursi sofa import Italia ukuran besar warna coklat
kehitam-hitaman. Disebelahnya sofa ukuran tiga orang dan sofa yang ukuran satu
orang, kosong, terlihat dingin angkuh menertawakan mereka berdua. Kursi sofa ini
terletak di atas lantai marmer italia yang bercorak hitam campur merah. Suasana
megah dan barang-barang mewah ini ternyata tidak membuat dua orang ini nyaman.
Sebaliknya malah terkesan menyeramkan.

“Kopinya diminum pak”, tiba-tiba mereka mendengar seorang wanita setengah
baya meletakkan 2 cangkir kopi di sebuah meja pendek di depan mereka yang
terbuat dari marmer yang juga diimport dari Italia.

“Iya!” sahut mereka serempak tanpa sempat mengucapkan terima kasih lagi. Yang
ada di otak mereka adalah bagaimana menjelaskan dan mengatur perkataan dengan
boss nanti.

“Selamat pagi pak!” serempak mereka berdua berdiri dan mengucapkan salam
setelah melihat seseorang datang dan langsung duduk di kursi sofa yang berukuran
besar.

Pak Richard keluar masih mengenakan pakaian tidurnya, celana piyama sutra motif
daun kecil transparan, dengan dibalut jubah mandi, lengkap dengan cerutu di bibir
yang tidak pernah ketinggalan.
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“Selamat pagi. Bagaimana kejadiannya?” jawab pak Richard. Pendek saja
pertanyaannya.

“Begini pak, dinihari tadi sekitar pukul tiga, saya dapat laporan dari Yudi, pimpinan
proyek di Jawa Timur bahwa ada ledakan di sekitar gresik.” Sahut Ridwan. Ridwan
merupakan direktur operasional yang bertanggung jawab atas seluruh anak
perusahaan dalam payung grup Bersaudara International.
“Sumber penyebab ledakan belum diketahui. Lokasinya di salah satu sumur
penduduk. Ada kemungkinan sumur ini terhubung dengan aliran urat bumi yang
bersambungan dengan sumber gas dibawahnya, yang membawa tekanan gas fluida
dan menyembur keatas. Lokasi sumur ini berdekatan sekali dengan site kita pak,
sekitar 10 km. Saya mengkuatirkan bencana ini nanti bisa menjadi bahan spekulasi
wartawan dan politikus, diarahkan menjadi kesalahan kita.” Jelas Ridwan.
Pengalaman membuat mereka cekatan. Karena kasus meluapnya lumpur sejak
bertahun-tahun lalu, dan sampai sekarang belum sepenuhnya tertangani. Beberapa
kasus tuntutan belum diputuskan pengadilan, sehingga membuat para pimpinan
perusahaan ini menjadi kuatir begitu mendengar ada bencana di dekat wilayah
perusahaan mereka. Para pimpinan ini bergerak cepat untuk mengantisipasi segala
kemungkinan.
“Sebagaimana diketahui, lumpur bertekanan tinggi ini selalu mencari jalan ke
segala penjuru untuk mengisi ruang yang mempunyai tekanan lebih rendah. Lapisan
sedimen dalam telah mengalami liquidasi akibat getaran, dan keluarnya lumpur dari
dalam bumi menciptakan rongga-rongga yang berisi fluida bertekanan tinggi.
Secara bertahap lapisan di atas rongga runtuh diiringi perpindahan fluida ke lapisan
atas. Proses ini terus berlanjut hingga kemudian giliran lapisan permukaan bumi
yang ambruk secara tiba-tiba dan fluida di bawahnya berpindah ke permukaan”
jelas Ridwan.
“Iya, saya sudah tahu teori itu. Tapi jangan dihubung-hubungkan kejadian ini
karena akibat dari bor kita! Masih banyak kemungkinan lain kan? Makanya saya
panggil kalian untuk segera antisipasi. Cari penjelasan yang masuk akal yang dapat
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diterima ilmuwan dan umum, agar kita tidak disalahkan.” Sahut pak Richard
dengan nada sedikit tinggi dan tidak sabar.
Dari pengalamannya ditahun-tahun bencana, selalu saja ada pihak yang akan
memanfaatkan situasi seperti ini untuk mendapatkan keuntungan atau dengan kata
lain pemerasan secara halus. Baik yang mengunakan data ilmiah ataupun yang
mengunakan aturan hukum, memakai tekanan media/ press, maupun gaya preman
dengan mengerahkan penduduk/massa.

Sebagai pengusaha handal, dan telah

kenyang trik-trik bisnis, dia sudah paham benar dengan situasi begini. Bahkan dia
juga sering mengunakan trik yang sama untuk keuntungan perusahaan atau
pribadinya.
Begitu ditegur pak Richard, Ridwan dengan sigap bak prajurit langsung menjawab.
“Itu yang sedang saya siapkan pak.” mungkin karena kebiasaannya bergaul dengan
kalangan pemerintahan dan jendral-jendral pimpinan TNI dan Polri.
“Sudah ada wartawan yang menghubungi kalian?” Tanya pak Richard kepada
Ridwan, sambil matanya juga melirik orang yang satu lagi.
“Sampai saat ini belum pak.” Jawab Ridwan dengan sigap.
“Hati-hati, jangan mengeluarkan pernyataan yang sembrono. Bila ada wartawan
yang bertanya, jawab saja, tidak tahu, dan bilang kalian sedang menunggu hasil
investigasi dari pihak berwajib”.
“Arahkan juga semua pertanyaan, agar dikonfirmasikan dengan kapolsek atau
kapolres setempat. Mengerti?”
“Mengerti pak.” Kali ini Ridwan dan rekannya menjawab dengan kompak sambil
menganggukan kepala mereka.
“Sebagaimana sudah diketahui publik, sekarang ini boleh dibilang kita sudah
berhasil mengatasi keluarnya Lumpur. Sekarang ini di sekitar lokasi perusahaan
kita, juga banyak terdapat perusahaan lain yang sedang melakukan eksplorasi dan
eksploitasi disana. Ledakan gas juga bukan di lokasi dalam wilayah perusahaan
kita, tapi di sumur warga.” Pak Ridwan melanjutkan.
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“Nanti siang kita akan melakukan video conference dengan kantor Surabaya dan
sesudahnya dilanjutkan dengan kantor Semarang. Kita akan tahu perkembangan
terakhirnya pak.”
Ridwan sebenarnya bukan orang sembarangan. Dia sudah ikut di grup Damai ini,
lebih dari 15 tahun. Awal karirnya adalah menjadi staf pemasaran di satu anak
perusahaan grup damai yang bergerak dalam pengadaan kebutuhan tentara, seperti
seragam, makanan kaleng dan lain-lain. Sehingga dia sudah malang melintang
lama dan mengenal hampir semua pejabat pimpinan dalam mabes ABRI maupun
mabes Polri. Belum lagi kegiatan sosialnya yang beraneka ragam dimana biasanya
selalu mengikut sertakan pimpinan partai politik. Hal ini yang menyebabkan dia
menjadi tangan kanan pak Richard. Bila diperlukan, negosiasi atau urusan
sosialisasi dan membangun jaringan dapat dilakukan Ridwan, atas nama pak
Richard atau bendera grup Bersaudara International.
“Baik, siapkan juga konferensi press sesudah kita mendapat laporan dari Surabaya
dan Semarang. Hari ini juga!

Bagaimana menurut kamu?” Pak Richard

memberikan perintah, tapi juga kemudian berpikir kembali dan ragu dengan
keputusannya. Dia ingin ada masukan pendapat lain dari tangan kanannya ini.
“Menurut pendapat saya, lebih baik konferensi press dilakukan pagi-pagi pak.
Walaupun kita belum dapat data yang lengkap, tapi untuk mencegah spekulasi
wartawan, kita bisa keluarkan pernyataan resmi bahwa ledakan bukan berasal dari
perusahaan kita dan tidak berakibat pada perusahaan kita. Sehingga pasar saham
juga tidak perlu panik. Tapi selebihnya mengenai ledakan kita tidak perlu
menjawab,… seperti saran Bapak, pertanyaan tersebut dialihkan kepada kapolsek
atau kapolres saja” Ridwan memberikan usulnya.
“Hmm….oke, saya setuju. Konferensi press dilakukan jam 9.00 hari ini.”
“Tikno, coba kamu siapkan press release untuk mengkounter berita-berita negatif
yang nanti mungkin muncul. Atur dengan konco-konco wartawan kamu. Jaga
harga saham kita agar tidak melorot”, perintah pak Richard kepada Sutikno yang
duduk di sebelah kanan Ridwan.
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“Baik pak!” sahut Sutikno. Dia adalah direktur keuangan grup yang mengurusi
segala hal yang berhubungan dengan uang. Dia sudah bekerja dengan pak Ridwan
sejak 23 tahun yang lalu, sejak mereka masih merintis usaha sama-sama. Sutikno
adalah lulusan Master keuangan dari Australia. Dialah arsitek keuangan grup
perusahaan sejak dari sebuah perusahaan keluarga dan sekarang telah menjadi suatu
perusahaan nasional yang disegani.
***
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6.
5 Juli 2011. Pukul 07.07 di pantai carita, Banten, pulau Jawa bagian barat.
Di pagi ini, di pinggir pantai, sudah terlihat banyak orang melakukan aktivitas
sehari-hari. Ada yang sedang teriak-teriak menawarkan dagangannya.
‘Ayo bu…ikannya …masih segar-segar.’

Sambil diselingi canda dan senyum

mereka berdiri di depan keranjang-keranjang penuh ikan hasil tangkapan semalam.
Di bagian lain terdapat tenda biru, orange, merah, hitam tidak beraturan dipasang di
atas saung-saung penjual daging dan sayuran. Suasananya hiruk pikuk, namun
semua orang tampak terbiasa dan semua orang menikmatinya. Sebagaimana pasar
tradisional pada umumnya, barang-barang dagangan didominasi oleh bahan pokok
kebutuhan sehari-hari, seperti sayur-sayuran, daging, ikan, bumbu-bumbu dan lainlain. Kantong plastik daur ulang, potongan daun pisang dan kertas koran digunakan
sebagai media pembungkus barang dagangan.
Angin sepoi-sepoi sejuk sedikit hangat bertiup menemani penduduk disana.
‘Minta cabe dua ribu, bawang putih lima ratus, bu’ tawar seorang perempuan
setengah baya sambil mengendong anaknya yang masih bayi.
‘ikan asinnya seperapat pak’ seorang ibu lainnya terlihat sedang memilih-milih ikan
asin dalam keranjang di depan seorang bapak penjualnya.
‘Ikan kuwenya berapa ?’…..duh…mahal amat…kok naik lagi ?’
‘ngak mahal bu…solar juga naik…hasil laut juga lagi kurang sekarang.’
‘yah sudah, timbang yang ini aja pak.’ Katanya sambil memegang seekor ikan kuwe
yang lebih kecil.
Beberapa menit kemudian, tiba-tiba dirasakan tanah tempat mereka berpijak
bergerak-gerak.
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“Kenapa kepala ku jadi pusing begini?” teriak seorang ibu setengah baya sambil
memegang kepalanya.
“Aduh! Kenapa bu, kok badanku juga goyang-goyang yah?” sahut seorang bapak
memakai sarung dan kaos oblong, penjual sayur di depannya.
Selama lebih dari 30 detik, mereka merasakan tanah tempat mereka berpijak
bergerak-gerak.
“Allahu Akbar! Gempa, GEMPA!” teriak orang-orang sekitar saling sahut
menyahut. Tanpa dikomando, mereka lari serabutan keluar dari tenda-tenda kios
pasar, tetapi tidak jelas mereka mau menuju kemana.
Panik! Panik! Panik!!
Mereka melihat satu persatu tenda ambruk. Barang dagangan tumpah ruah.
Keranjang ikan terbalik! Di seberang pasar, di pinggir jalan raya, tampak pula ada
beberapa rumah yang berderak-derak retak temboknya dan gentengnya berjatuhan.
Penghuni yang tinggal di dalam rumah, berhamburan keluar. Mereka berkumpul di
jalan raya.
Dari tepi pantai, terlihat gelombang laut tinggi 3 meter dan satu demi satu
bergulung menuju pantai dan menghempaskan tanggul-tanggul pengaman. Sekali
dua kali, ada gelombang yang sempat naik ke garis pantai bahkan menyentuh lokasi
pasar.
Ibu-ibu berteriak memanggil-manggil nama anaknya, ada yang berteriak sambil
menanggis, menyebut nama Tuhan berkali-kali. Namun ada juga pedagang yang
masih sempat menyelamatkan uangnya sebelum berlari ikut keluar bersama
penduduk lain.
Semua orang lari pontang panting. Tidak tahu harus berbuat apa. Kasihan anakanak kecil. Apalah daya, mereka tidak dapat menemukan orang tuanya, akibat
ratusan orang yang lari serabutan tanpa arah. Termasuk kucing dan ayam-ayam
peliharaan yang tadinya dilepas bebas juga ikut panik.
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“Oh..anakku!”, teriak seorang ibu setengah baya memakai kebaya berlari mendekati
seorang gadis kecil berumur 3 tahun yang berdiri sambil menangis. Ibu tersebut
segera memeluk anaknya dan digendong berlari.
Tanah bergoyang lagi. Beberapa detik. Gempa lanjutan masih terjadi beberapa kali
dengan intensitas lebih rendah, sampai akhirnya diam.

Hanya bergoyang dan bergeser beberapa detik, tapi dampak kerusakan yang
ditimbulkan gempa tersebut begitu dahsyat. Rumah permanen dibangun dengan
semen, pasir dan batu bata. Berbulan-bulan baru selesai. Kini dalam hitungan detik,
rumah itu sudah ambruk berantakan di atas tanah. Puing-puing berserakan.

Penduduk sangat takut dengan tsunami, walaupun beberapa kali petugas dari pemda
Banten dan pejabat pusat bekerja sama dengan LSM, telah melakukan sosialisasi,
memberikan penjelasan tentang tsunami dan cara-cara evakuasi.

Mereka juga

sering menonton TV yang menyiarkan iklan tentang tsunami. Apalagi dalam dua
belas bulan terakhir ini juga telah terjadi lebih dari dua puluh kali gempa bumi, di
pulau Jawa.

Beberapa menit kemudian, suasana menjadi tenang kembali. Gempa tampaknya
sudah berhenti. Penduduk kembali ke tempat masing-masing membereskan sisa-sisa
reruntuhan dan mencari barang-barang yang bisa diselamatkan. Sebagian masih
duduk di jalan aspal, entah apa yang mereka pikirkan.

Penduduk takut hanya pada saat ada kejadian. Bila keadaan normal kembali,
mereka tidak pernah mau mengungsi ke lokasi lain, karena merasa mata
pencahariannya disana, dan tidak siap mengalami perubahan.

Bila memang Tuhan menghendaki terjadi tsunami, mereka lebih bersifat pasrah,
kalau mati yah nasib, kalau hidup terpaksa mengungsi, yah pindah. “Bagaimana
nanti saja deh!”

****
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7.
Pukul 08.00 pagi. Di sebuah kantor redaksi TV9 terlihat orang-orang berlari-lari.

“Bu…ini gawat bu!”

teriak seorang anak muda berpakaian kaos dengan rompi

khas ala reporter. Namanya Doddy. Ini terlihat di kartu plastik yang mengantung di
lehernya. Dia sedang mengejar seseorang perempuan setengah baya yang bergegas
masuk ke sebuah ruangan. Doddy ikut masuk.

“Bu Dessy, teman saya dari Surabaya telepon kalau tadi pagi sekitar pukul tiga, ada
ledakan di sekitar gresik. Penyebabnya belum diketahui, tapi diikuti juga dengan
aliran gas yang keluar dari sumur seorang warga. Kabarnya ada 5 rumah yang
hancur bu!”, Doddy dengan tergesa-gesa menceritakan berita yang didapatnya
barusan. “12 orang penduduk sekitar sana juga dikabarkan meninggal langsung
maupun dalam perjalanan menuju rumah sakit. Belum lagi Jakarta sempat goyang,
yang ternyata di banten juga barusan ada gempa. Dua kali gempa berturut-turut di
lokasi berbeda di pulau Jawa!”

“Iya, saya tahu. Makanya saya langsung kesini pagi-pagi begini. Koresponden kita
di Surabaya juga tadi dinihari telepon saya. Beritanya masih simpang siur. Apalagi
disana juga dekat dengan lokasi tambang grup Bersaudara International.

Ada

hubungannya atau tidak? Atau bencana alam biasa? Dengar-dengar diiikuti gempa
pula, yang merubuhkan beberapa rumah penduduk.”

“Akhir-akhir ini kok sering banget gempa yah? Coba kamu siap-siap dan hubungi
anggota team lainnya. Bawa 2 orang kameramen. Cari penerbangan yang berangkat
sekarang juga. Oiya, nanti kamu hadir dulu di konferensi press BMG pk 10.30!”
Sambil setengah teriak mulut bu Dessy mengeluarkan kata-kata bagaikan senapan
otomatis AK47. Senjata favorit perang dunia kedua yang sudah berumur lebih dari
50 tahun tapi masih punya kekuatan besar dalam membunuh lawan.
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Stasiun TV9 merupakan stasiun yang baru berdiri lebih dari satu tahun dan
berafiliasi dengan CNN. Segala berita yang berpotensi menarik untuk diketahui
masyarakat, akan dikejar redaksi sampai kemanapun. Semakin banyak penonton
suatu acara, semakin mahal iklan bisa dijual. Inilah hukum bisnis media.

“Baik bu!”, tanpa basa basi lagi Doddy segera balik badan dan membuka pintu
kantor dan keluar. Dia keluar sambil berlari dan menuju meja kerjanya, sambil
mengangkat gagang telepon.

“Pak Udin, Pak Jemmy, ayo siap-siap! Kita berangkat sekarang” Pak Udin dan pak
Jemmy yang menunggu di ruang tunggu di depan kantor, tanpa banyak bertanya
lagi, segera mengambil tas kameranya yang sudah siap dan bergegas ikut di
belakang Doddy.

Mereka sudah terbiasa dengan situasi begini. Bekerja di redaksi berita, apalagi
menjadi reporter harus selalu siap sedia, tanpa kenal waktu, mengejar berita dimana
saja. Ini adalah salah satu komitmen wartawan yang harus memberikan informasi
yang cepat, benar dan terpercaya.

Ibu Dessy keluar dari ruangannya. ‘Dina ! Coba kamu cari tahu info apa saja, dari
mana saja, yang berhubungan dengan ledakan Jawa Timur, Banten dan ledakanledakan sebelumnya. Cari lewat komputer dan sumber-sumber lain untuk backup
Doddy dari sini. Oke ? !’ sambil setengah teriak. Rupanya ibu Dessy sudah tidak
sabar menunggu telepon yang ternyata sedang dipakai Dina.

“ Siap bu !” teriak Dina tak kalah gesitnya.

***
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8.
Pk. 10.30 di kantor BMG Jakarta.

Badan Meteorologi dan Geofisika seperti biasa menjadi kantor yang paling sibuk
memberikan pelayanan bila terjadi suatu bencana alam. Beberapa staff di kantor
tersebut menampakkan wajah yang tegang, sambil sekali-sekali melihat monitor
komputer masing-masing di depannya. Hari ini, pagi-pagi dalam waktu beberapa
jam, sudah terjadi dua kali gempa. Satu di Jawa Timur, dan satu lagi di Jawa Barat.

Di sebuah tembok tertempel sebuah layar monitor plasma besar ukuran 5 x 3 meter.
Layar ini dihubungkan langsung dengan seluruh komputer dalam area kantor BMG
termasuk satu server utama yang menghubungkan semua komputer server cabang
BMG di seluruh Indonesia. Jadi di layar ini, semua orang di dalam ruangan tersebut
bisa melihat secara langsung laporan, grafik, gambar, image satelit dan lain-lain
yang dilaporkan dari terminal masing-masing. System ini baru dipakai satu tahun
lebih dan kabarnya dibeli dengan harga lebih dari 20 milyar rupiah. Dengan system
ini diharapkan pemantauan cuaca, gejala alam dapat lebih akurat dan cepat,
sehingga antisipasi bencana alam dan penyelamatan manusia atau evakuasi dapat
dilaksanakan dengan lebih baik.

Di layar raksasa ini tertera tulisan besar “6,31 LS ; 105,37 BT ; Magnitude 5,6
scala Richter, kedalaman 10 km. 07.11 WIB.” Dibawahnya terdapat tulisan huruf
dan angka-angka lain yang terbagi dalam beberapa kotak. Ada yang dengan warna
biru, ada yang dengan warna hitam, ada yang berkedip-kedip, ada yang statis.

Data-data yang ditampilkan di layar monitor besar ini, juga disambungkan langsung
dengan layar ukuran 42” yang diletakkan di satu ruangan yang biasa dikenal
sebagai MR (media room). Dalam ruangan MR sudah berkumpul lebih dari 20
orang wartawan dengan catatan masing-masing. Ada yang membawa kamera
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photonya, ada yang siap dengan kamera video, ada yang sibuk mengutak atik alat
rekam.

Saat ini mereka semua sedang menunggu pengumuman resmi soal gempa di Jawa
timur dan Jawa barat yang terjadi dalam waktu hampir bersamaan.

Tidak lama kemudian, masuk seorang laki-laki berpakaian biru muda dan bercelana
panjang hitam. Umurnya kira-kira empat puluhan. Dia adalah pak Arifin, staff
senior BMG yang biasa memberikan keterangan press kepada para wartawan.
Disampingnya berjalan dengan langkah mantap dan dengan kecepatan yang sama,
seorang wanita cantik, tinggi 160 centimeter, berkaca mata minus, rambut hitam
lurus panjang 10 cm dibawah leher. Dia mengenakan kemeja putih dibalut dengan
blaser hitam, dan rok span sebatas lutut. Umurnya diperkirakan sekitar pertengahan
dua puluhan.

Perempuan ini cukup menyita perhatian sebentar terutama para wartawan laki-laki.
Disamping karena selama ini pak Arifin biasanya memberikan keterangan press
sendiri, sekarang ditemani oleh seorang perempuan cantik. “Siapakah dia?, bening
juga neh.”, mungkin begitu pikiran di otak mereka.

“Selamat pagi, teman-teman”, sapa pak Arifin, setelah beliau duduk di kursi yang
sudah tersedia, di depan ruangan menghadap pintu depan dan kursi-kursi dimana
para wartawan duduk.

“Selamat pagi” sahut beberapa wartawan.

“Sebagaimana kita ketahui pada pagi hari ini telah terjadi gempa di Jawa Timur dan
juga di Jawa Barat. Kejadian di Jawa Timur, tepatnya adalah pukul 03.40 di
wilayah Gresik. Pusat gempa di 7,14 Lintang Selatan, 112,29 Bujur Timur, dengan
kedalaman 5.200 meter. Kekuatan gempa 4,7 scala ricter. Dan kemudian baru saja
di pukul 07.11 WIB terjadi gempa di lepas pantai carita di 6,31 Lintang Selatan ;
105,37 Bujur Timur ; Kekuatan gempa 5,6 scala Richter, kedalaman 10 km.
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Kedua gempa ini, adalah gempa tektonik dan sampai saat ini kami perkirakan tidak
akan menimbulkan tsunami.

Saya juga ingin perkenalkan, disebelah saya ini, ibu Intan, staff di bagian sistem
data & informasi. Lulusan fakultas geologi dari Michigan Technological University,
Amerika Serikat.” Demikian penjelasan dari pak Arifin kepada para wartawan. Dia
memanggil ibu, karena walaupun dari segi umur Intan jauh lebih muda, tetapi dari
segi tingkat jabatan, Intan lebih tinggi darinya.

‘Pak, apakah ada hubungannya gempa jatim dan jabar ?’, desak beberapa wartawan
hampir bersamaan.

‘Untuk hal ini, biarlah ibu Intan yang akan menjawab’,kata pak Arifin sambil
melirik Intan.

‘Terima kasih pak Arifin. Menurut data kejadian gempa hari ini di Jatim dan Jabar
adalah sama-sama gempa tektonik, dan bukan gempa vulkanik yang diakibatkan
oleh gunung berapi. Sebagaimana kita ketahui, dalam sepuluh tahun terakhir ini,
banyak sekali terjadi gempa di Indonesia, baik vulkanik maupun tektonik,’ sambut
Intan tanpa basa basi lagi.

Kemudian dia langsung melanjutkan penjelasannya : ‘gempa tektonik getarannya
lebih dashyat karena dirasakan bermil-mil jauhnya seperti gempa di Aceh dan
Sumatera Utara tahun 2004 yang efeknya bisa meluas hingga Sri Langka, bahkan
Afrika. Gempa vulkanik hanya bisa dirasakan sejauh beberapa kilometer dari pusat
gempa.”

“Di Jakarta sendiri, pagi ini kita merasakan sedikit goyangan bukan?

Sebuah

gempa bisa terjadi karena adanya getaran tiba-tiba atau pergeseran kerak bumi,
yang biasanya merupakan proses alami di bawah permukaan. Umumnya gempa
selalu dikaitkan dengan letusan gunung berapi, namun sebenarnya merupakan
aktivitas lempeng tektonik, baik berupa aktivitas benturan antarlempeng maupun
aktivitas patahan-patahan aktif. Gempa tektonik memiliki daya rusak yang dahsyat
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bila energi yang terpancar dari pusat gempanya besar dengan kedalaman dangkal.”
Tambah Intan sambil membetulkan letak kacamatanya.

“Apakah akan terjadi gempa lagi dalam waktu dekat?” tanya Doddy wartawan TV9.

“Kemungkinan selalu ada. Yang perlu kita waspadai adalah gempa yang juga
dibarengi dengan letusan akibat semburan gas di wilayah gresik. Kemungkinan ini
bisa diakibatkan oleh aliran tekanan gas yang mencari jalan keluar, dikarenakan
ditutupnya lubang-lubang di wilayah sekitarnya.” Jelas Intan.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa tindakan menutup lubang-lubang dengan
bola-bola beton sampai hari ini belum dapat menghentikan luapan lumpur.
Wartawan yang biasa meliput berita bencana ini, juga sudah paham betul masalah
ini.

“Apakah maksud ibu, gempa Jatim hari ini diakibatkan oleh kesalahan manajemen
penanganan bencana lumpur beberapa tahun lalu?” kejar seorang wartawan lainnya.

“Saya belum sampai pada kesimpulan seperti itu, namun segala kemungkinan ada.”
Jawab Intan diplomatis.

“Bu Intan, pertanyaan tadi belum terjawab, apakah ada hubungan gempa di Jatim
dan Jabar? Kalau ada bagaimana korelasinya dan penjelasannya. Bukankah letak
Jatim dan Jabar sangat jauh? Tanya seorang wartawati sambil mengangkat tangan
kanannya.

“Baik. Kebetulan saya sudah siapkan penjelasannya dalam komputer saya ini.”
Jawab Intan sambil bergerak bangkit dari kursi dan mencari kabel penghubung yang
tersedia di bawah meja. Dia mencolok kabel tersebut di belakang laptopnya dan
kepalanya sekali-kali melirik ke layar monitor TV layar datar 42 inch di
belakangnya.

Para wartawan menantikan gambar yang muncul di layar monitor sambil berbicara
dan berkomentar satu sama lain.
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“Oke.” Dengan gaya meyakinkan, Intan mencoba mendapatkan perhatian kembali
dari wartawan dalam ruangan tersebut. Di layar monitor sudah muncul grafik warna
warni disertai dengan angka-angka.

Kemudian layar berganti dengan peta Indonesia yang diatasnya juga terlihat
sebagian benua Asia dan dibawahnya sebelah kanan terlihat benua Australia.

“Secara geologik, pulau Jawa merupakan kawasan episentrum gempa bumi karena
dilintasi oleh patahan kerak bumi, lanjutan patahan kerak bumi dari pulau Sumatera,
yang berada dilepas pantai selatan pulau Jawa. Sejarah geologi sendiri mempunyai
bukti bahwa Indonesia bagian barat dulunya terhubung dengan benua Asia, dan
bagian Timur Indonesia dulunya terhubung dengan benua Australia.

Ini bisa

dibuktikan dengan kesamaan flora dan fauna daerah-daerah tersebut.” Tambah
Intan.

Di layar kemudian tampak bergerak animasi benua Asia diatas dan benua Australia
dibawah, mulai dari menempel dengan Indonesia kemudian bergerak pelan
menjauh, sehingga membentuk kepulauan Indonesia seperti peta sekarang ini.

“Gempa tektonik terjadi setiap hari, tapi biasanya tidak dirasakan di permukaan
bumi, karena terjadi dengan pusat kedalaman 200-300 km dibawah laut. Tapi
kenapa akhir-akhir ini di seluruh dunia, juga di Indonesia lebih sering dirasakan
gempa tektonik? Ini karena dalam ribuan tahun sudah terjadi perubahan struktur
dasar bumi, baik dalam lapisan-lapisannya, sedimen, maupun mineral dan energi
didalamnya. Beberapa hal yang dilakukan manusia juga menjadi salah satu sebab
perubahan alam ini, contohnya eksploitasi gas dan mineral dibawah kerak lapisan
sedimen bumi, sehingga terjadi kekosongan pada beberapa lapisan bumi. Kemudian
terjadi tekanan dari bawah, yang seterusnya mendesak lapisan dibawahnya naik
keatas, dan lapisan diatasnya melesak ke bawah. Kejadian ini terus menerus terjadi
di bawah permukaan bumi, dan tanpa disadari sudah mengubah lanscape struktur
lapisan lempeng bumi.”
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Kini di layar tampak gambar animasi yang memperlihatkan lapisan-lapisan dalam
kulit bumi dengan beberapa warna, dan diikuti dengan gerak masing-masing lapisan
sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Intan.

“Jadi yang sekarang perlu kita sama-sama waspadai adalah kegiatan-kegiatan
lapisan bawah bumi di wilayah Indonesia, khususnya di bawah pulau Jawa dan
sekitarnya. Saya mencurigai adanya gejala alam yang tidak normal sedang terjadi di
dasar bumi.”

“Kami juga sedang menunggu hasil analisa sample zat atau jenis gas apa yang
mengakibatkan ledakan di Gresik. Karena semburan air dan gas di sumur warga
tersebut seharusnya tidak mengakibatkan kematian. Yang saya kuatirkan bila gas
ini mengandung surfur dioxida atau mungkin gas methane CH4. Kita tunggu saja
hasil otopsi dokter atas penduduk yang meninggal tersebut.”

Dia meneruskan

dengan gaya yang lugas dan gambar-gambar sederhana sehingga dapat dipahami
oleh wartawan yang sedang menyimak. Tidak percuma dia sekolah jauh-jauh, dan
perlu diacungkan jempol setelah menuntut ilmu di negeri orang, dia mau kembali ke
Indonesia mengabdikan diri sebagai seorang pegawai negeri.

“Jadi bagaimana hubungan ledakan di Jatim dan Banten hari ini?” kejar wartawan
yang merasa belum puas dengan keterangan Intan.

“Sebagaimana saya jelaskan tadi, dan lihat di gambar monitor, lapisan bawah bumi
pulau jawa saling berhubungan mulai dari Barat sampai ke Timur.

Bahkan

sebenarnya seluruh daratan di bumi ini saling berhubungan, bila ditelusuri dari
lapisan dalam bumi. Lautan yang kita lihat sekarang hanyalah menutupi sebagian
daratan dibawahnya, ada yang dalam ada yang dangkal.”

“Jadi patahan lapisan suatu tempat, akan mempunyai akibat geseran dan perubahan
di tempat lain. Apalagi kejadian geseran dan benturan lempeng bumi terjadi satu
pulau yang hanya berjarak 1000 kilometer.”

“Masih ingat gempa tahun 2004 di Aceh, yang efeknya juga terasa sampai Afrika?”
dengan cerdas Intan menutup pertanyaan sang wartawan tadi.
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“Bu, tadi ibu mengatakan gempa di Jatim ada kemungkinan perbuatan manusia.
Bisa terangkan lebih terperinci bu!” Tanya seorang wartawan yang terlihat di papan
namanya terbaca “Doddy TV9”.

Seperti biasanya naluri seorang wartawan,

walaupun sudah mendapat penjelasan, namun tetap dia mengejar lagi dengan
pertanyaan yang sebelumnya pernah ditanyakan. Hanya sekedar untuk konfirmasi
dan kalau bisa memancing berita tambahan yang lebih menjual.

“Seperti telah kami sampaikan tadi, kita belum bisa menarik kesimpulan seperti
itu.” Dengan tenang Intan menjawab pertanyaan wartawan Doddy.

“Baik. Kami rasa cukup penjelasan hari ini, dan terima kasih atas kedatangan
teman-teman wartawan sekalian. Waalaikum salam warahmatulahi wabarokatuh!
Selamat siang.” Tutup pak Arifin dengan segera untuk menghindari pertanyaan
lanjutan dari wartawan. Dia sangat kuatir penjelasan ibu Intan ini akan dijadikan
spekulasi pemberitaan oleh beberapa wartawan.

Pak Arifin sudah berpengalaman dan beberapa kali pula mengalami dan membaca
berita-berita yang lebih menjurus sensasi dan sedikit bombastis dalam peliputan
berita. Apalagi bencana ini bisa dihubungkan dengan kegiatan suatu perusahaan.
Dia juga sudah paham betul ada beberapa wartawan nakal, yang mencari
keuntungan dari berita ini, dengan mendekati perusahaan terkait, melakukan
wawancara dan ujung-ujungnya meminta uang atau dengan kata lain melakukan
pemerasan.

Sebaliknya, pemberitaan yang memojokkan suatu perusahaan, apalagi suatu grup
perusahaan besar bisa mengakibatkan dia ditegur dan bahkan dia pernah mendengar
beberapa temannya di departemen lain yang kena teror. Teror biasanya dilakukan
oleh orang suruhan oknum pejabat atau pengusaha yang merasa dirugikan, dan
dilakukan lewat telepon maupun datang lansung ke tempat tinggal pribadi atau
rumah keluarga.
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“Bu Intan, saya Doddy dari TV9, bisa saya minta waktu untuk wawancara
eklusive?” Doddy mendekat ke meja walaupun sesi Tanya jawab sudah dinyatakan
selesai.

“Sebentar saja bu, hanya 30 menit.” Desaknya.

Intan mengangkat mukanya dan tidak menjawab apa-apa.

Dari balik kedua

matanya yang indah dibalik kacamata minusnya, kelihatan dia sedang mengirangira sang wartawan yang mendekatinya dan mempertimbangkan keputusannya.

“Baiklah, besok siang saja yah” akhirnya Intan menyetujui wawancara sambil
memberikan janji.

“Waduh bu, hari ini saja yah…please…! Besok aku harus berangkat ke Surabaya
bu, untuk meliput lokasi ledakan.”

“Hmm….anda ini kok maksa? Hari ini saya sibuk, maaf. Kalau begitu lain kali saja
kalau kita berdua sempat, bikin janji dulu. Oke?”

“Baiklah bu, nanti saya telp ibu lagi setelah kembali dari Surabaya. Ini kartu nama
saya”, akhirnya Doddy mengalah. Dia merasa lebih tepat wawancara nanti setelah
dia memperoleh bahan-bahan yang lebih banyak setelah kembali dari tugas di
Jatim.

“Oke..ini kartu nama saya. Bila mau wawancara, telepon dulu yah.” Intan juga
membalas memberikan kartu namanya sebagai etika sopan santun. Dia kemudian
berlalu sambil tersenyum manis, masuk lagi kedalam kantornya.

----------

9.
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“Selamat pagi pemirsa. Seperti kita ketahui, kemarin telah terjadi gempa bumi
dengan kekuatan 4,7 skala richter. Anehnya, gempa bumi ini dibarengi juga dengan
ledakan gas di rumah salah seorang penduduk. Akibat ledakan ini 3 orang penduduk
setempat tewas. Gambar dibelakang saya ini adalah lokasi sumur tempat keluarnya
gas tersebut. Rumah2 disekitar juga banyak yang roboh dan retak-retak. Sementara
ini tidak ada pihak berwenang yang mengkonfirmasikan apakah ada hubungannya
gempa bumi dan ledakan gas disini. Saya Doddy dari TV9 melaporkan dari Gresik
Jawa Timur.”

Setelah kameramen mematikan peralatannya, Doddy mengajak pak Udin dan pak
Jemmy bergegas menghampiri seorang penduduk disana.

“Pak..maaf, saya wartawan dari TV9, bisa minta waktu wawancara sebentar dengan
bapak?”

“Tidak…tidak…yg lain saja.” Sahut seorang bapak tua mengerak-gerakan tangan
dan mengeleng kepalanya, sambil berjalan menghindar.

Doddy

berjalan

lagi

menghampiri

seorang

ibu

bertubuh

agak

gemuk.

“Ibu…selamat pagi..bisa minta waktu sebentar bu, untuk wawancara?”

“Aduhh…saya tidak ngerti mas. Malu…!” ibu itu menjawab tersipu.

“Tidak apa bu, sebentar saja. Saya ingin menanyakan apa yang terjadi di kampong
ini kemarin.” Kata Doddy sambil memberi isyarat kepada kedua rekannya untuk
siap dengan peralatan kameranya.

“nama ibu siapa?” Tanya doddy langsung memberikan pertanyaan

“Annisa.”

“Ibu Annisa merasakan gempa jam berapa bu?”
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“sekitar jam tiga setengah empat. Kebetulan saya biasa bangun dini hari untuk
memasak sayur dan lauk untuk jualan pagi”

“kemudian apakah ibu mendengar ledakan dari sumur tetangga itu?”

“Iya… setelah merasa lantai bergoyang, saya keluar rumah dan teriak, beberapa
warga juga ikut keluar, dan tiba-tiba di sebelah timur sana, terdengar ledakan dan
muncul semburan api yang tinggi sekitar 3 meter. Kemudian saya dengar yang
punya rumah kecelakaan.”

“Apa sudah ada pejabat daerah yang dating ke sini bu?”

“tadi pagi ada beberapa orang pak polisi dating, terus juga ada pak Yudi juga
dating.”

“Pak Yudi siapa yah bu?” Doddy berusaha mengejar dan ingin tahu, karena setahu
dia kapolsek bernama Taufik.

“Ohh…anu…! Pak Yudi itu bos di PT yang kantornya dekat sini. Dia biasa makan
di warung saya.”

“Baik bu Anissa, kalau begitu..terima kasih.” Kata doddy sambil membungkukan
bahunya sedikit kepada ibu itu.

Dia bersama dua rekannya berjalan lagi menuju kendaraannya.

“Ayo kita ke kantor kapolsek pak.”ajak Doddy kepada pak Udin dan pak Jemmy.
Peluh mengucur dari pelipisnya dan pakaian ketiga orang ini telah basah dengan
keringat,

namun

dengan

semangat

mengejar

berita,

mereka

memperdulikannya dan dengan cekatan masuk ke dalam mobil dan bergerak.

“kringg….kringggg…..!” “kring……kringggg…..!”
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tidak

“Ya, hallo bu Dessy, ada apa?” doddy dengan sigap menjawab hapenya yang tibatiba berbunyi

“Dod, kamu sedang dimana?

Bisa sempat segera kamu menuju lokasi tempat

tinggal Mbah Santo Setra di gunung Lawu.

Dulu waktu dia datang menjadi

pembicara di hotel Sultan waktu seminar, kamu juga meliput bukan?”

“Iya, bu.”

“Saya ingin berita lebih punya nilai jual dengan mengambil korelasinya dengan PT
Bersaudara International sekaligus juga kamu hubungkan dengan pendapat dari
Mbah Santo Setra. Tanyakan kepada beliau, apakah ada kemungkinan bencana di
masa depan.”

“Baik, siap bu. Setelah saya mewawancara kapolsek, saya akan menuju gunung
Lawu.”

“Terima kasih.., selamat bekerja!” tutup ibu Dessy dari ujung telepon.

-------------

“Pemirsa TV9 di rumah, sekarang saya akan mewawancarai Bapak AKP Taufik,
kapolsek gresik, tempat dimana telah terjadi gempa bumi yang dibarengi dengan
ledakan gas dari sebuah sumur milik warga.”

Doddy memegang sebuah

microphone yang kabelnya tersambung dengan kamera yang diletakkan diatas bahu
pak Jemmy.

“Pak Taufik, bagaimana hasil investigasi bapak terhadap ledakan gas tersebut?”
kejar Doddy tanpa mau kehilangan waktu.

“Dari laporan yang saya terima, betul telah terjadi ledakan pada pukul 3.40 dini hari
yang diperkirakan berasal dari sebuah sumur warga yang mengeluarkan gas.”

“apa ada korban meninggal pak?”
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“Iya, korban meninggal tiga orang yaitu ibu Sutiyah 50 tahun, Parmin 43 tahun dan
Mohamad Joko Susilo 15 tahun. Diduga mereka sekeluarga meninggal karena
menghirup gas beracun yang berasal dari sumur mereka.”

“Kebocoran gas beracun ini, kesalahan siapa pak?” Tanya Doddy

“Kami belum dapat memastikan hal ini, TKP sudah kami isolasi dan diberikan garis
pengaman polisi, dan akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut.”

“Apakah ini bisa diakibatkan dari kebocoran pipa perusahaan tambang disekitar
lokasi, pak? Karena kejadian ini bukan yang pertama, dan bahkan hamper setiap
bulan ada.” Seperti biasa gaya wartawan investigasi, Doddy terus bertanya yang
menjurus pada jawaban yang dia harapkan dan ingin dapatkan.

“Sampai saat ini, belum ada kesimpulan mengarah kesana.” Jawab pak Taufik tegas
dan mukanya sedikit berkerut menunjukkan tanda tidak senang dengan pertanyaan
yang sangat sensitif ini.

“Baiklah, terima kasih pak Taufik.”

“Pemirsa, demikianlah wawancara kami

dengan kapolsek Gresik, bapak Ajun komisaris polisi Taufik, saya Doddy dari TV9
melaporkan.”

-------
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