10.
Di istana, Presiden sedang menerima laporan soal bencana tadi pagi. Presiden
dengan serius mendengarkan sambil sekali-sekali memberikan perintah. Terlihat
kali ini tim kepresidenan cukup sigap mempersiapkan penanganan bencana. Hal
ini dikarenakan sudah disahkannya UU penanganan bencana, dan struktur
manajemen organisasi yang bertanggung jawab atas bencana yang terjadi di
Indonesia juga sudah terbentuk. Malah tim ini telah dua kali sempat melakukan
kegiatannya. Pertama bencana banjir di Jakarta beberapa bulan lalu dan gunung
meletus di sumatera satu bulan lalu.

Selesai rapat, keluar dari istana, sambil berjalan menuju mobil, beberapa menteri
membalas telepon ke rekan politikus partainya. Telepon genggamnya tadi
dimatikan suaranya dan tidak diangkat selama rapat dengan Presiden, sehingga
sekarang baru bisa membalas sms dan miscall (panggilan tidak terjawab).

“Iya pak Budi, sudah saya antisipasi. Saya juga sudah laporkan kepada bapak
Presiden, kalau ini adalah bencana alam.”

Kemudian dia terdiam sambil

mendengarkan lawan bicaranya beberapa menit.

“Oo itu….beres pak Budi, yang penting bagaimana kita saling membantu agar
semuanya selamat. Aman..aman. tenang saja pak, sudah dikoordinasikan.”

“Oke..terima kasih”, sambil menutup telepon genggamnya, dan masuk ke dalam
mobil.

***

11.
Di sebuah kantor di Jalan Sudirman Jakarta sedang berlangsung rapat jarak jauh
Jakarta-Surabaya

Suasana tampak begitu menegangkan. Butir-butir keringat sebesar kacang hijau
mengalir deras dimuka para petinggi perusahaan tersebut, sangat kontras sekali
dengan pakaian mahal, kemeja bermerek dan dasinya. Juga sangat kontras sekali
dengan suhu AC yang menunjukkan 16 derajat celcius.

Mereka adalah Pak Richard Widjaksono, pemilik saham terbesar dan pendiri PT
Bersaudara International Tbk., beserta Sutikno dan Ridwan. Mereka baru saja
selesai melakukan konferensi press dan sekarang langsung lanjut rapat dengan
kantor cabang Surabaya.

Pagi ini begitu pasar saham dibuka, telah terjadi panik selling. Harga saham
bertumbangan. Tidak hanya saham pertambangan, tapi juga saham lainnya seperti
asuransi, keuangan, properti dan industri penunjang lainnya. Masih untung, harga
telekomunikasi tidak merosot terlalu dalam, sehingga masih cukup untuk
menahan laju penurunan index. Dalam lima menit saja, index BEI sudah turun
220 point.
Saham-saham dalam grup usaha ini, juga mengalami tekanan.

Mata mereka semua sekarang sedang memandang sebuah layar TV datar ukuran
50 inch yang secara langsung sedang memperlihatkan sebuah ruangan dengan
beberapa staf dan satu orang sedang melakukan presentasi melalui tele video.

“Secara matematis, di awal 2005 volume lumpur yang ada dibawah kulit bumi
Jawa Timur sebesar 1,155 milyar meter kubik. Dengan tehnologi ledakan 2-10
km dibawah bumi, dari geseran-geseran lempengan bumi, sudah tercipta lebih
dari dua ratus ribu jalur yang menghubungkan Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat. Jalur-jalur ini adalah jalur alami yang terbentuk akibat efek gempa
bumi dan berada antara 300 meter s.d 1500 meter dibawah bumi dan hanya bisa
dilihat peta geologinya melalui komputer UET. Ini sebagaiman laporan rahasia
yang kita terima dari BHP.”

“Dengan bantuan tehnologi ini hanya dalam jangka waktu 1 tahun ini, kita sudah
bisa mengeliminasi keluarnya lumpur di daerah porong dan sekitarnya. Padahal
selama ini kita kejar-kejaran dengan tekanan lumpur yang menyembur keluar dan

tidak tertampung di danau buatan. Semburan lumpur bahkan pernah sampai 300
ribu meter per kubik perhari.”

“Jumlah semburan lumpur yang tadinya diperkirakan baru akan habis 31 tahun,
sekarang sebagian besar sudah mengalir secara otomatis ke Jawa Tengah dan
bahkan Jawa Barat lewat bawah bumi, maka cadangan lumpur vulkanis sekarang
ini di Jawa Timur ini telah berkurang 830 juta meter kubik. Sedangkan Lumpur
yang berhasil keluar di lokasi tambang kita di Porong selama 5 tahun ini dan
sudah berhasil dialirkan ke laut sebanyak 237 juta meter kubik. Kecepatan
semburan sekarang rata-rata tinggal 150 ribu meter kubik per hari.”

“Kita sudah menghemat dua juta dollar Amerika bila dibandingkan kalau kita
melakukan penanganan dengan cara konvesional. Kita juga menghemat waktu.”

Pak Yudi, sebagai pimpinan proyek sedang menerangkan kepada rekan-rekannya
dan pimpinannya di Jakarta. Dia memperlihatkan gambar-gambar dan grafik
sekaligus table-tabel untuk mendukung presentasinya.

“Ini berarti dalam waktu satu tahun kedepan, dengan diatasinya lapisan lumpur,
maka gas dan cadangan minyak sebesar 500 juta barel siap dieksploitasi.” Yudi
diam sebentar sambil memperhatikan wajah rekannya satu persatu.

“Ada analisa dan penelitian dari ilmuwan UGM yang mengatakan akibat rongga
kosong, kemungkinan malah akan timbul bencana tekanan gas bisa sewaktuwaktu meledak tanpa terkontrol. Bagaimana pendapat pak Yudi?” Tanya Sutikno.

“Yang menjadi masalah adalah, 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 sampai pada giliran lapisan permukaan bumi yang ambruk secara
tiba-tiba dan fluida di bawahnya berpindah ke permukaan. Untuk mengantisipasi
kejadian ini supaya tidak ditimpakan pada kesalahan kita, maka perlu dicarikan
solusinya.” Yudi berhenti lagi sambil kembali mengamati wajah rekan-rekannya.

Kali ini dengan hati yang berdebar-debar menunggu masukan yang sekiranya bisa
sesuai dengan rencana solusi yang sudah disiapkannya.

“Teruskan.” Pak Richard menekan tombol alat video conference di depannya, dan
suaranya terdengar begitu mengetarkan di telinga Yudi. Datar dan kaku. Pak
Richard mendengarkan presentasi Yudi sambil mengisap sebatang cerutu dari
Cuba.

Yudi menekan tombol di keyboard computer laptopnya, di layar muncul peta
pulau Jawa dengan beberapa garis tidak beraturan aneka warna mulai dari barat
sampai timur.

“Garis biru merupakan jalur baru yang tercipta akibat gempa bumi akhir-akhir ini.
Jalur ini juga sekaligus yang mengalirkan lumpur di timur ke bagian barat. Garis
merah merupakan jalur gas dan pipa2 gas yang sudah terpasang. Ada yang milik
perusahaan kita, ada yang milik BUMN, ada milik perusahaan swasta lain.
Bidang-bidang hitam merupakan potensi kandungan minyak di dasar bumi.
Angka di dalam bidang hitam, merupakan jumlah perkiraan dalam Juta Barrel.
Menurut laporan data yang kita beli dari BHP Inc. total perkiraan kandungan
minyak di wilayah konsesi kita sebenarnya adalah 494 juta barrel, namun kita
laporkan hanya 179 juta barrel saja. Hal ini dikarenakan menurut data pemerintah
di kementerian, total cadangan minyak seluruh Jawa Timur hanya dilaporkan
249,19 juta barrel.
Oiya,..cadangan minyak konsesi kita yang 494 juta barrel termasuk wilayah utara
Madura,” jelas Yudi sambil menunjuk dan mengerak-gerakan pena laser di
seputar peta Jawa Timur.

“Dari tadi laporan kamu yang bagus saja. Bagaimana dengan kemungkinan
ledakan dan amblesnya sidoarjo dan sekitarnya?”, tiba-tiba pak Ridwan ikut
bicara sambil menekan tombol video conference didepannya.

“Hal ini memang sebagaimana dikuatirkan dan menjadi spekulasi banyak pihak,
dan menjadi berita empuk buat wartawan. Kemungkinan ini bisa saja terjadi dan
kita tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, sejak dua tahun lalu kita sudah

menginstalasi pipa-pipa dari sidoarjo tembus di dasar laut sampai di madura. Jadi
walaupun nanti tanah sidoarjo amblas, lokasi eksploitasi minyak bisa langsung
kita lakukan dari madura.”

Setelah jedah sebentar, Yudi kemudian melanjutkan, “Yang paling penting
menurut saya adalah bilamana terjadi hal tersebut, bagaimana caranya tanggung
jawab ini bukan dibebankan pada pihak perusahaan kita tapi bisa dialihkan
kejadian ini kepada pihak lain. Sudah masuk beberapa penawaran solusi untuk itu,
pak Ridwan, dan sudah saya kirim ke Jakarta untuk pak Richard, pak Ridwan dan
pak Tikno,” jawab Yudi sambil memaksakan tersenyum. Sebenarnya dia ingin
menerangkan solusinya, tapi karena soal ini merupakan masalah rawan dan perlu
dijaga kerahasiaannya, maka dia berhati-hati.

Pak Richard rupanya mengerti apa yang dipikirkan Yudi dan segera memberikan
tanda, “baiklah Yudi, presentasi kali ini cukup sampai disini, apa ada pertanyaan
lagi?”

Pak Richard menunggu sebentar. “Oke..bila tidak ada pertanyaan lagi, terima
kasih semua, selamat siang, dan selamat bekerja.”

“Yudi, kamu segera ke Jakarta besok pagi. Saya mau bahas penawaran soal solusi
itu. Delegasikan semua tugas kepada asistenmu, karena mungkin kamu akan
lama di Jakarta”

“Baik pak.”

“Rapat kita tunda sebentar, karena saya mau menelepon Adelaide. Kabarnya
bahan untuk kita belum berhasil mereka peroleh. Ini gawat! Kita dikejar waktu”
pak Richard keluar dari ruang rapat menuju kantornya.

Tidak lama kemudian, pak Richard kembali lagi. “Ridwan, sambungkan dengan
kantor perwakilan kita di Semarang”.

Dia langsung duduk di kursi sambil

mengisap dalam-dalam cerutunya yang tidak pernah ketinggalan.

Hari ini rupanya Pak Richard sudah siap rapat maraton dengan berbagai pihak dan
ingin mengumpulkan data sebanyak-banyaknya.

“Sudah siap, terhubung pak” kata Ridwan. Untuk memindahkan jadwal rapat dari
Surabaya ke Semarang bukanlah hal sulit karena dilakukan hanya dengan
memindahkan switch koneksi. Semua fasilitas sudah tersedia, dan para peserta
rapat juga sudah diberitahu sebelumnya. Organisasi ini terlihat begitu efisien.

Layar TV datar ukuran 50” menyala.
“Selamat siang pak Richard, pak Ridwan, pak Tikno”, pak Sutono mengawali
rapat dengan menyapa pimpinan-pimpinannya di Jakarta dengan gaya sopan
santun khas Jawa Tengah.

“Selamat siang, apakah bapak Budi Gunawan sudah datang?”, Tanya pak
Richard.

“Sudah pak, di ruangan ini ada kita berdua, saya dan pak Budi”, sahut Sutono.

“Selamat siang, pak Richard”, sebuah suara yang juga terkesan berwibawa
menyapa pak Richard. Dia adalah bapak Budi Gunawan pengusaha rekanan yang
juga sekaligus politikus dan anggota DPR-RI.

Saat ini pak Budi dan pak Richard terlibat dalam kongsi untuk pembangunan
PLTN (Pembangkit Tenaga Listrik Nuklir) di Semenanjung Muria, Jawa Tengah.
Semenanjung Muria berada di timur laut kota Semarang, diantara Jepara, Pati dan
Kudus. Perusahaan patungan mereka memenangkan tender untuk membangun
PLTN ini sejak tahun 2009. Namun karena beberapa kendala pembangunan masih
berjalan pelan dan tidak sesuai rencana awal.

Untungnya, dalam kontrak

kerjasama, walaupun terlambat, tidak ada sanksi yang dibebankan kepada pihak
kontraktor pembangun. Ini semua berkat kepiawaian lobby-lobby tingkat tinggi
yang dilakukan oleh pak Budi. Akhirnya mereka berhasil mencari sub kontraktor
dan pembangunan fisik sekarang dilakukan oleh sebuah perusahaan kontraktor
dari Jepang. Jadi tugas utama anak perusahaan ini hanya memelihara jaringan
elite politik, ilmuwan, dan pemerintah agar tetap berada di pihak mereka.

Hari ini agenda rapat direncanakan untuk membahas proyek tersebut. Inilah yang
menjadi perhatian utama pak Richard dan pak Budi.

Dalam dua belas bulan terakhir ini sudah terjadi 21 kali gempa berkekuatan diatas
5 scala Richter disepanjang pulau Jawa. Banyak ilmuwan melakukan penelitian.
Beberapa ada yang menghubung-hubungkan dengan akibat dari bencana lumpur
di Jawa Timur yang kebetulan lokasi konsesinya adalah milik Bersaudara
International grup.

Mereka mengkuatirkan bila kemudian proyek Jawa Timur

juga dihubungkan dengan proyek PLTN ini.

Pada kenyataannya dalam penelitian para ahli geologi, akademisi, BATAN,
BAPETEN, sebagian besar berpendapat sama, mendukung pembagunan PLTN,
karena

daerah Semenanjung Muria merupakan daerah yang paling rendah

peluang letusan gunung dan gempa.

“Selamat siang, pak Budi, apa kabar?” pak Richard membalas salam.

“Alhamdullillah sehat, terima kasih.” Jawab pak Budi dari seberang sana.

“Apakah ada berita-berita atau gossip miring mengenai PLTN ini pak?” Tanya
pak Richard kepada pak Budi.

“Sampai saat ini aman-aman saja pak. Saya koordinasi terus dengan pak Charlie
ketua Komisi I DPR, Panglima, dan beberapa menteri.”

“Setelah selesai project ini, kemungkinan saya akan dapat lagi proyek pengadaan
senjata dan alat-alat keamanan. Kalau pak Richard berminat ikut, kita nanti bisa
diskusikan.” Pak Budi melanjutkan.

Tentu saja berita ini, merupakan kabar gembira ditengah bencana. Keuntungan
demi keuntungan milyaran rupiah sudah tampak di depan mata pak Richard.

“Wah…hebat pak Budi. Tentu saja saya berminat, ajak-ajak yah pak.” Sambut
pak Richard dengan semangat 45.

Beberapa saat kemudian, dia memerintahkan kepala cabang daerahnya untuk
memberikan presentasinya.
“Oke, Pak Tono, silakan laporannya.”, pak Richard melanjutkan dan tidak ingin
membuang waktu lebih lama.

“Terima kasih, pak Richard”, gaya Sutono menghormat kepada atasannya benarbenar ciri khas. Dia tidak pernah ketinggalan memanggil nama pimpinannya ini
dalam setiap kalimat.

“Proyek pembangunan PLTN yang dikerjakan oleh Mitsubishi sudah mencapai
tahap mendekati 80%. Ini termasuk lebih cepat dari rencana yang semula
diperkirakan tingkat penyelesaian 80% baru akan selesai pada tahun 2012. Bila
tidak ada hambatan besar, insya Allah pembangunan ini akan bisa dipercepat
enam bulan dari jadwal semula, selesai pada bulan Agustus 2012. Bila demikian,
maka kebutuhan listrik Jawa Bali akan terpenuhi. Sekarang kantor kita ini saja
masih sering sering padam listrik, sehingga kita terpaksa menggunakan genset.”
Lapor Tono dengan polos.

“Karena pengerjaan lebih cepat, mereka (Mitsubishi) minta pembayaran
dipercepat juga, pak Richard.

Mungkin nanti pak Tikno bisa bantu?” Tono

menambahkan sambil mengembangkan senyumnya.

“Kemudian soal pasokan uranium, pak Richard. Ada sumber yang menceritakan
bahwa ada pemasok gelap yang bisa supply satu jenis bahan super yang bisa
menambah akselerasi kekuatan nuklir 660 ribu kali bila dicampur dengan
uranium-235 hanya dengan komposisi 2.350.000:1.

Nama bahan ini belum

diketahui dan tidak pernah diumumkan dalam jurnal manapun.”

(uranium-235 digunakan sebagai bahan baku proses awal dalam reactor nuklir
untuk menghasilkan plutonium-239. Keduanya adalah bahan bakar dalam

membuat bom nuklir, sekaligus penghasil uap panas untuk mengerakkan
generator dalam PLTN).

“Saya sendiri tidak dapat memastikan kebenaran berita ini, pak Richard.” Jelas
Sutono sambil menutup file laporan-laporan dan presentasinya.

“Untuk persoalan pembangunan fisik, kasih tahu kepada Mitsubishi agar terus
dilanjutkan. Lebih cepat selesai lebih baik. Tidak ada kendala yang signifikan.
Semua pihak bisa dikoordinasikan dengan baik.”, Pak Budi meyakinkan
rekanannya.

“Terima kasih pak Budi. Bagaimana pendapat bapak mengenai bahan super yang
diceritakan Tono tadi. Apa bapak sudah pernah mendengarnya?” sambut pak
Richard sambil mengisap cerutunya. Dia tidak ingin membahas soal pembayaran
kepada sub-kontraktornya, sekaligus pertanyaan ini juga bisa memberikan info
sisi lain dari pihak kedua. Mungkin saja pak Budi yang purnawirawan Jendral
mempunyai info lebih akurat, karena relasinya masih banyak dari kalangan TNI
dan Intel aktif.

“Hmm…, saya memang ada dengar soal ini pak Richard,….tapi benar atau
tidaknya belum diketahui. Kabarnya pemasok gelap tersebut dari Israel”, Pak
Budi memberikan pernyataannya secara hati-hati karena berita yang dia dengar
masih spekulasi. Berita ini hanya konsumsi elit intel dan tidak pernah dilaporkan
dalam badan resmi manapun.

“Benar pak Budi, sumber saya juga mengatakan bahwa pemasok gelap tersebut
berada di Israel” Tono menimpali penjelasan pak Budi dengan semangat, karena
merasa bangga dia bisa juga mendapatkan informasi sangat rahasia ini.

“Gossip yang beredar dikalangan elit intel International, sebagian kecil bahan
super ini pernah digunakan oleh Amerika Serikat. Campuran tersebut dibuat
dalam satu bentuk detonator dan disuntikkan ke dalam dasar bumi 10 km didasar
laut melalui suatu alat, dan kemudian diledakkan. Hasilnya adalah Tsunami yang

terjadi pada tahun 2004. Tapi teori ini mungkin saja ditiupkan oleh lawan-lawan
Amerika, dan tidak pernah terbukti.”

“Astaghfirullah,…eng,…maksud pak Budi,…..bencana Aceh adalah perbuatan
Amerika?” sambut Sutono dengan berdebar-debar dan mata terbelalak. Tono
yang tadinya semangat atas temuan bahan super yang bisa menghemat biaya
reactor nuklir, tidak pernah membayangkan bahwa bahan yang sama juga
dipergunakan untuk membunuh manusia secara massal. Dia tidak percaya jaman
sekarang yang sangat mengagungkan HAM (hak asasi manusia), pembunuhan
bisa dilakukan dengan alas an apapun. Apalagi sekarang semua Negara
tampaknya sedang berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi negaranya
masing-masing.

“Saya tidak mengatakan demikian!”, bentak pak Budi sambil melotot kearah
Sutono. Ini adalah gossip dan hanya teori konspirasi para elite international.

“Baiklah pak Budi, terima kasih atas penjelasan bapak”, buru-buru pak Richard
berusaha menengahi dan mendinginkan suasana yang mendadak panas.

“Tono!, kamu konsentrasi di pengawasan pembangunan saja. Dan jangan pernah
menyebar berita dan pembicaraan kita di rapat ini diluar. Paham!” menyadari
rawannya berita ini, pak Richard ingin membatasi persoalan ini hanya kepada
orang-orang terdekatnya saja.

“Paham, pak Richard!” sahut Sutono dengan wajah pucat.

“Apa ada lagi yang ingin disampaikan, Tono? Bila tidak ada, rapat saya tutup
sekarang. Terima kasih”. Lanjut pak Richard.

“Tidak ada pak. Terima kasih.” Sutono menjawab masih dengan suara perlahan
dan wajah pucatnya belum hilang.

“Pak Budi, besok bisa kita ketemu di Jakarta?” Tanya Pak Richard setelah itu.

“Bisa pak, besok saya ke kantor bapak jam sepuluh.” Pak Budi segera menyahut
tanpa ragu.

Setelah rapat ditutup dan jaringan video conference diputus, pak Richard segera
membahas bahan-bahan laporan dari Surabaya dan Semarang tadi bersama
Ridwan dan Sutikno.

***

12.
Di dalam ruang ICU sebuah rumah sakit di Adelaide, sesosok tubuh terbujur kaku
dengan tangan, dada dan kepala dihiasi kabel-kabel yang terhubung dengan
komputer.

Di sebuah layar monitor terlihat angka besar dan sebuah garis naik

turun, menunjukkan detak jantungnya, sambil berbunyi tit…tit..dengan irama
yang teratur. Di monitor yang lain, tampak grafik warna warni seperti peta bumi,
tidak jelas apa fungsinya.

Tidak ada orang yang menjaga tubuh ini. Hanya sekali kali seorang perawat
berpakaian putih putih datang dan mencatat sesuatu, kemudian pergi lagi.

Sudah empat minggu, tubuh itu berbaring tanpa menunjukkan tanda-tanda
kesadaran. Silih berganti rekan-rekan satu perusahaan datang menengok pada
hari-hari pertama dia masuk ke rumah sakit ini. Sekarang sudah semakin jarang
mereka datang membesuk.

Tubuh ini, pada waktu itu terkena ledakan di dalam sumur gas bersama beberapa
orang rekannya yang lain. Enam orang meninggal pada peristiwa ini, dan semua
yang selamat telah mendapat ijin keluar rumah sakit. Kini hanya seorang yang
tinggal dan masih memerlukan perawatan, bahkan masih di dalam ruangan unit
gawat darurat (ICU). Dia adalah orang yang terakhir berhasil dikeluarkan delapan
jam setelah ledakan. Tidak ada yang pernah selamat setelah ledakan dan bertahan
dalam waktu yang begitu lama di suatu ruangan tanpa oksigen, bahkan yang ada
hanyalah gas beracun.

Di monitor komputer, tidak terlihat tanda-tanda yang membahayakan. Semua
indicator, angka-angka menunjukkan kondisi badan ini sehat 100%.

Nafas

teratur, jantung normal, hasil test darah semua bahkan menunjukkan kesehatan
luar biasa. Sayangnya satu hal yang belum diperoleh badan fisik ini adalah
kesadarannya. Seperti orang koma, namun tanpa penyakit. Inilah Honggo Kim,
pekerja tambang warga negara Indonesia yang bekerja di Australia. Status dia di

rumah sakit ini dirahasiakan dari keluarga dan kedutaan Indonesia. Mereka hanya
diberitahu bahwa Honggo Kim termasuk dalam korban ledakan, namun sudah
sehat dan sedang bekerja kembali di suatu lokasi.

Untuk ukuran pekerja Indonesia, nasib Honggo bisa dikatakan cukup beruntung,
karena begitu lulus dari Universitas Trisakti, dia langsung mendapat tawaran kerja
disebuah perusahaan tambang lokal. Di perusahaan pertamanya ini dia
menghabiskan waktunya selama 5 tahun, sebelum akhirnya melamar dan diterima
di perusahaan internasional sekarang dan sekitar dua tahun terakhir ini dia
ditempatkan di Australia.

Hari ini para dokter rumah sakit, sedang membahas hal apa yang membuat
seorang Honggo Kim masih bisa bertahan hidup di dalam lubang yang penuh
dengan gas methane, carbon, hidrogen, dan dioxin dalam waktu hampir delapan
jam.

Yang paling menjadi bahan diskusi juga keheranan para dokter adalah fenomena
atas terjadinya perubahan komposisi DNA di dalam tubuh Honggo.

Sejak

pertama kali masuk rumah sakit sampai dengan hari ini, setiap hari terlihat mutasi
genetic secara berkesinambungan.

Tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Kecuali ada satu
perkiraan seorang dokter microbiologi yang cukup bisa diterima secara ilmiah.
Menurut analisa dan teorinya, DNA Honggo sekarang terkontaminasi dengan
DNA yang sama dengan sel bakteri yang diperoleh dari sample batuan disekitar
ledakan.

Dokter ini mengatakan bahwa pada saat ledakan, bakteri-bakteri yang hidup di
dasar bumi ikut keluar bersama gas-gas tersebut. Dan partikel microba inilah yang
dihirup dan masuk ke dalam sistem tubuh Honggo dan berkolaborasi dengan gen
asal di dalam tubuhnya. Bakteri-bakteri tersebut memiliki sel-sel yang kebal
terhadap gas-gas tersebut, karena memang habitat mereka adalah dalam dasar
bumi, sehingga secara tidak langsung hal ini juga membuat reaksi tubuh Honggo
membentuk suatu sistem baru dan susunan DNA baru yang kebal terhadap segala

macam gas beracun. Ditubuhnya sekarang terdapat sekitar 1 juta trilliun sel
bakteri dasar bumi yang belum diketahui apa akibatnya nanti bagi fisik Honggo.
Oleh karena itu dia sampai saat ini masih ditempatkan dalam ruang inkubator
rumah sakit, walaupun sebenarnya secara fisik dia sudah sehat 100%.

Setelah mengalami percobaan dan pengujian penyakit menular, sebenarnya tiga
hari sesudah masuk rumah sakit, Honggo Kim dinyatakan sehat oleh tim dokter
dan bebas penyakit menular. Tapi anehnya Honggo tidak sadarkan diri, dan
perubahan DNA dalam tubuhnya terus menerus terjadi, tim dokter akhirnya malah
mengambil sample darahnya untuk bahan penelitian.

Tanpa disadari oleh Honggo, pada saat dia dirawat di rumah sakit, ternyata tanpa
ijin dari pihak manapun, termasuk perusahaan tempat Honggo bekerja, team
dokter telah mengambil sample DNAnya untuk dianalisa di laboratorium. Setelah
melalui berbagai percobaan dan analisa, setelah satu bulan, sampai saat ini tim
dokter belum dapat membuat laporan kesimpulan yang mantap.

DNA nya positif merupakan DNA manusia dan bukan DNA hewan atau mahluk
lain yang sudah ada dalam database rumah sakit. Namun DNA ini juga kadang
bergerak secara sistematis manakala ada unsur kimia lain yang diletakkan
didekatnya. Gerakan sistematis tidak sama satu dengan yang lain tergantung
unsur kimia yang diletakkan didekatnya. Bila DNA tersebut ditaruh di tabung
yang hanya ada oksigen, gerakannya berbeda dengan bila diletakkan di tabung
yang hanya ada Carbondioksida. Demikian seterusnya.

Sebenarnya hal ini bisa saja dianggap normal, tapi ada satu hal yang membuat
para dokter binggung yaitu unsur kimia tersebut dalam beberapa detik kemudian
hilang entah kemana. Komposisi DNAnya sendiri tetap sama seperti komposisi
awal.

Keesokan harinya, tiba-tiba Honggo sadar dan seperti terbangun dari mimpi. Tim
dokter juga tidak tahu kenapa dan apa penyebab dia tiba-tiba bisa sadar,
sebagaimana mereka juga tidak tahu apa yang menyebabkan dia koma selama
empat minggu ini.

Akhirnya tiga hari kemudian dia diperbolehkan keluar rumah sakit. Dia melapor
ke kantor perusahaan dan diberikan cuti 3 bulan dengan tetap mendapatkan gaji
penuh sebagai kompensasi kecelakaan kerja dan diperbolehkan pulang ke Jakarta.

Honggo lahir 32 tahun yang lalu di sebuah sudut ibukota yang dikenal dengan
kawasan China Town, masa kecilnya dihabiskan di lingkungan yang dekat dengan
kerlap kerlip lampu kota. Anak dari 2 (dua) bersaudara, keluarga tukang emas
yang tidak kaya juga tidak miskin. Tepatnya di daerah Hayam Wuruk Jakarta
Barat, dia dulu tinggal di rumah sederhana di sebuah gang kecil di tengah ibukota
yang terkenal dengan lokasi panti pijat plus plus, bar remang-remang dan soap
surfing yang dilakukan oleh perempuan sexy yang bertubuh polos tanpa busana.
Di suatu panti pijat, ada menu perempuan bugil yang membasahi badan laki-laki
tamunya dengan sabun cair, dan meluncur diatas badannya. Sang tamu akan
merasa geli-geli nikmat dan melayang, sambil merasakan sensasi daging yang
kenyal empuk digosok-gosok di kulit badan. Kemudian puncaknya adalah
permainan birahi antar dua jenis manusia. Tempat ini sudah terkenal, karena
sudah beroperasi lebih dari 20 tahun, tapi sampai hari ini masih tetap eksis. Turis
mancanegara juga banyak yang mengenal tempat ini, sebagai tempat wisata seks,
karena tempat ini masuk dalam buku panduan pariwisata terbitan luar negeri.

Inilah hebatnya Jakarta. Walaupun secara resmi prostitusi dilarang, namun secara
kasat mata dengan mudah kita menemui pusat-pusat lokasi hiburan yang sekaligus
berfungsi sebagai tempat pembuangan hajat biologis seorang pria.

Beberapa

tempat kini ada juga yang khusus melayani wanita. Bila kota Bangkok di
Thailand terkenal dengan seks dan secara resmi dipromosikan menjadi salah satu
daya tarik pariwisatanya, maka Jakarta juga terkenal dengan segala macam menu
seks secara tidak resmi, illegal, namun terkenal di seluruh komunitas pengemar
wisata seks di seluruh dunia.

Bila ingin dicatat di dalam buku Guiness Book of Records, rasanya Jakarta pantas
mendapat predikat sebagai kota yang paling banyak paradoknya. Penduduk
miskin terbanyak, tapi tingkat konsumsi /pembelanjaan di mall dan mobil mewah
yang tertinggi. Punya rumah mewah terbanyak, tapi juga banyak gelandangan

tuna wisma bekeliaran di jalan jalan besar. Tempat ibadah terbanyak, tapi juga
tempat maksiat terbanyak.

Judi dilarang undang-undang tapi kasino gelap

bertebaran. Masih banyak lagi paradok yang bisa dengan mudah kita temukan.

***

13.
Saat-saat liburan seperti ini bagi Honggo dinikmatinya dengan santai. Pergi
mengunjungi orang tua dan saudara. Bermain bersama teman-temannya,
berenang, bilyar, atau bermain bowling. Satu dua hari di akhir pecan, pergi
memanjat tebing baik sendiri maupun bersama teman. Di sela-sela hari kosong
tidak lupa dia melakukan latihan fisik di pusat kebugaran. Sudah tiga minggu dia
berada di Jakarta, sejak hari pertama dia kembali ke Jakarta dalam rangka cuti tiga
bulan yang diperolehnya dari perusahaan tempatnya bekerja di Australia.

Push….sshhh….Push…..sshhhh, terdengar suara nafas ditarik dan nafas
dikeluarkan berulang seirama dengan naik turunnya barbell di sebuah kursi.
Seorang laki-laki berbadan atletis tinggi 180 cm berusaha mendorong barbellnya
pada hitungan terakhir. Sebelumnya dia sudah mengangkat barbell ini sebanyak 2
set. Setiap set dia mengangkat 10 kali. Sekarang dia sedang menyelesaikan
angkatan set ketiga latihan bench press.

“Tujuh….Delapan…..Sembilan……..sedikit lagi ……sshh….sshe….sepuluh!”.
Seorang teman sang instruktur fitness memberikan semangat, membantu
mengangkat barbell dan meletakkannya kembali pada tiang besi di kanan kiri.

Akhirnya selesai juga 3 set pengulangan latihan otot dada yang dilakukan
Honggo. Tampak keringat mengucur deras di mukanya dan kaos singletnya juga
kelihatan sudah basah kuyup. Honggo bangun berdiri sambil menyeka keringat di
bagian muka dan memperhatikan temannya menurunkan beban yang tadi dia
gunakan, yaitu empat buah bulatan besi seberat 20 kilogram masing-masing yang
dipasang dua buah disetiap sisi kanan dan kiri tiang.

“Latihan dada ya Bro?” Tanya seorang rekan sesama anggota klub fitness ini.

Honggo tidak mengenalnya, dan mengganggap ini hanya percakapan basa basi
sesama anggota. Dengan ramah dia tetap menjawab, “Iya, baru selesai tiga set.
Silakan kalau mau pakai alatnya.”

“Thanks! Latihan terus setiap hari yah? Sering saya lihat anda disini.”

“Ya…biasa…lagi nganggur ..hehe.” jawab Honggo ringan.
“Gua pindah dulu main alat pull up disana yah.” Pamit Honggo sambil berlalu
menghampiri sebuah alat berbentuk tiang yang terletak diatas kepala.

Setelah melakukan latihan di alat ini tiga set, dia kemudian bergerak pindah ke
alat lainnya. Sekarang Honggo duduk di kursi sebuah set peralatan besar dengan
bermacam jenis alat latihan di keempat sisinya. Dia duduk di kursi dimana
terdapat dua buah tiang vertical berukuran sekitar 40 cm yang terletak diatas bahu
didepan badan. Tampaknya dia tengah bersiap-siap ingin melakukan latihan otot
dada butterfly crunch dengan jenis alat ini. Beban sudah di set menjadi 40
kilogram, terlihat dari pin besi yang masuk ke lubang plat besi dimana tersusun 8
buah pelat besi warna hitam diatasnya.

Di jenis latihan ini dia juga menyelesaikan 3 set @ 10 kali gerakan menjepit
dengan lengan.

“Dari jam berapa bro.? tiba-tiba orang yang tadi mengobrol di kursi bench press
menghampiri dan membuka percakapan kembali.

“Oiya..kita belum kenalan,

saya Handi.” Katanya sambil menjulurkan tangan kanannya.

Honggo menyambut dan menyalaminya sambil menyebut namanya juga.

“Eh go, gua mau Tanya dong, itu perut lu bisa sixpax gimana caranya yah? Kok
gua udah latihan mati-matian masih bentuk airbag aja neh….haha” Tanya Dede.

“Otot perut memang paling susah di latih, selain harus banyak crunch, sit up, diet
makanan juga sangat mempengaruhi. Kalau bisa sih, jangan makan berat setelah
jam 6 malam.” Jawab Honggo di sela-sela gerakan latihannya.

“O…gitu yah..kalau ngopi2 sambil makan snack aja boleh dong?”

“No problem.!”

“Eh..bro, nanti habis latihan ada acara ngak? Nongkrong bareng yuk di mal
sambil ngopi dan cuci-cuci mata. Nomor hape lu berapa?”

“Boleh juga. Kebetulan gua belum ada acara.” Sambut Honggo dengan antusias.

Setelah selesai semua jenis latihan yang direncanakan, Honggo menyempatkan
diri masuk ke ruang sauna sebentar dan kemudian mandi di pancuran shower di
ruangan yang dibatasi dengan curtain plastik.

“Selamat malam! Bapak yang bernama Honggo?”

tiba-tiba entah dari mana

datangnya, terdengar suara berat bersamaan dengan dua sosok tubuh tinggi besar
dengan kulit gosong dan rambut dipotong pendek army look. Honggo mendongak
sebentar dan belum sempat berpikir untuk melakukan analisa, kembali suara
tersebut melanjutkan kata-katanya. “Mari ikut kami, sekarang juga!”.

Suara

seperti nada perintah yang tidak ingin mendapat penolakan. Tentu saja ini bukan
ajakan, tapi lebih kepada penculikan, karena orang tersebut berkata sambil
menyibakkan sedikit jaket kulit berwarna hitamnya dan memperlihatkan sebuah
pistol yang terselip dipinggangnya.

“Ada apa? Kenapa? Bapak-bapak ini siapa?” Tanya Honggo kaget. Dia masih
mengenakan handuk didepan loker kotak penyimpanan pakaiannya.

“Nanti kami akan jelaskan sambil jalan ke parkir pak Honggo, kami tidak bisa
bicara disini. Kami dari BIN. ”

Honggo melirik ke sekeliling ruangan shower, namun tidak tampak satu orangpun
keamanan setempat. Aneh! Pada kemana mereka semua? Rekan-rekan yang tadi
sama-sama latihan pada kemana? Beberapa orang yang di ruang sauna dan mandi
juga kok tidak ada?

“Mohon maaf pak Honggo, kami tergesa-gesa dan mendapat instruksi dari
komandarn untuk menjemput bapak. Kami sudah koordinasi dengan security di
depan.” Desak mereka seakan bisa membaca pikiran Honggo.

“Baik, tunggu sebentar. Saya berpakaian dulu.” Terpaksa Honggo harus
mengikuti kemauan mereka.

Perjalanan menuju ke tempat parkir ternyata tidak menjawab satupun pertanyaan
Honggo, walaupun dia sudah bertanya beberapa kali tapi jawabannya selalu,
“maaf pak, kami tidak tahu, kami hanya menjalankan perintah”.

Bukan Honggo namanya kalau dia menyerah. Diam-diam dia sudah mengirim
sms kepada saudara dan temannya, termasuk kepada Handi teman barunya yang
rencananya akan nongkrong bareng di Mal. Di SMSnya dia memberitahukan
adanya potensi penculikan dan bila dia tidak pulang atau tidak dapat dihubungi
dalam waktu 2x24 jam, maka mereka diminta untuk melaporkan hal ini kepada
pihak berwajib.

“BUUKK!.. Deesshh”, dengan gerakan secepat kilat tanpa disangka-sangka,
tangan kanan Honggo meninju muka pengawal disamping kirinya, dan dengan
mundur satu langkah kaki kirinya juga menendang pengawal disamping
kanannya. Karena tidak menduga akan ada serangan dari Honggo, mereka berdua
jatuh ke tanah.

Mengambil kesempatan itu, Honggo langsung berlari sekuat tenaga masuk
menyelip diantara mobil-mobil yang diparkir di lapangan tersebut. Dua pengawal
tadi tidak mengeluarkan pistolnya, tapi segera bangun dan melakukan pengejaran.
Dari arah jam tiga, terlihat datang lagi 3 orang dengan postur tubuh yang mirip
dengan dua pengawal tadi.

Honggo berkelit lari kearah kiri. Dua orang pertama ikut mengejar. Sekarang
bergabung lagi dengan tiga orang lainnya. Sambil berlari, honggo sekali sekali

menengok ke belakang, dan mengubah arah larinya agar tidak dapat dikejar
mereka.

Duukk!. Braakk! Tiba-tiba sebuah lengan mengayun dan menghadang tepat di
depan muka Honggo. Honggo jatuh dan langsung dicekal, kemudian kedua
tangannya di borgol.

Ternyata bukan hanya lima orang yang ditugaskan

menjemput dia, tapi ada lagi dua orang lainnya yang menghadang di depan yang
tidak disangka-sangka tiba-tiba muncul dan tanpa basa basi langsung memukul
dagu Honggo dengan lengannya.

Akhirnya tanpa daya, Honggo digiring masuk ke salah satu mobil dan kepalanya
kemudian ditutupi dengan penutup hitam pekat, sehingga dia tidak dapat melihat
apapun.

Sebenarnya masa kecil dan remaja Honggo di sekolah , dia sudah terkenal bandel.
Berkelahi juga sering dilakukan sejak kecil. Untuk urusan judi bahkan dia sudah
melakoninya sejak umur 4 (empat) tahun, karena ayahnya adalah penjudi. Judi
merupakan lingkungannya, dimana balita kecil ini berlari kesana kemari. Sebut
saja jenis judi yang ada. Mulai dari kartu gaple, domino, remi, capsa, poker, kiukiu, nyuk-nyuk, koprok, adu jangkrik, adu ikan cupang, adu ayam, sampai taruhan
manggis, dan judi buntut, semuanya merupakan pemandangan sehari-hari dia dari
kecil.

Dia aktif berjudi sejak usia 10 tahun, yaitu begitu dia sudah mahir

berhitung dan matematika. Buat Honggo, permainan judi adalah ajang mengasah
otak dan melatih panca indra dan jantung.

Selain berkelahi dengan preman-preman judi, dia juga sering berkelahi dengan
preman bandit narkoba. Beruntung, walaupun masa remajanya, dia suka
berkelahi, suka judi dan suka seks, tetapi dia tidak pernah mau mengkonsumsi
narkoba.

Di lingkungannya, narkoba sebenarnya juga bukanlah barang yang

susah dicari. Beberapa teman sekolahnya sekarang malah ada yang menjadi
bandar, baik pengedar kelas teri maupun penyalur besar. Sejak kecil Honggo
punya pengalaman beberapa kali melihat tetangganya yang sakaw (ketagihan
karena narkoba) kesakitan tidak punya uang membeli narkoba dan banyak juga

yang meninggal akibat over dosis. Sehingga dia tahu, bahwa tidak ada nikmatnya
untuk mencoba barang ini, malah sebaliknya mengkonsumsi barang ini akan
merusak tubuh, otak dan juga dompet.

Bukan satu dua kali saja dia ditawari obat, pil, ganja, shabu dan berbagai jenis
narkotika lainnya. Tapi dia berani tolak dengan tegas, dan pada akhirnya temanteman yang mencoba mempengaruhinya menjadi segan dan berbalik hormat
kepadanya.

Selesai SMA, keluarganya pindah rumah ke Tanggerang dan dia melanjutkan
kuliah sampai lulus dari fakultas tehnik geologi Trisakti pada umur 24 tahun.
Sejak pindah ke Tanggerang, aktifitas judi, dan berkelahi sudah jauh menurun,
bahkan bisa dibilang tidak dilakukannya lagi.

Namun kali ini, berkelahi sekaligus dengan tujuh orang berbadan tegap dan
bersenjata, tentunya tidak seimbang. Pengalaman diculik seperti ini, adalah
pengalaman pertamanya.

Dengan mata tertutup, Honggo diantar dengan mobil ke suatu tempat dan
dimasukkan kedalam suatu ruangan yang mirip dengan ruangan interogasi aparat
keamanan.

14.
”Maaf pak Honggo, kalau anak buah kami sudah berlaku kasar. Perkenalkan,
nama saya Robby.” Tampak seorang berumur 50an dengan rambut tersisir rapi
berdiri tegak dan memakai pakaian kemeja putih dengan stelan jas hitam. Dia
menjulurkan tangan kanannya kepada Honggo yang duduk di sebuah ruangan
kosong ukuran 5 meter x 5 meter dengan cat warna kuning gading di keempat sisi
temboknya. Hanya ada sebuah meja kerja seperti yang biasa terdapat di kantor
pemerintah dan sebuah kursi ergonomis berlengan warna hitam. Honggo duduk

di kursi lipat yang terletak di depan meja bapak tersebut. Borgol tangannya sudah
dilepas, tapi dia tidak menyambut uluran tangan beliau.

Sambil tersenyum, bapak ini meneruskan kata-katanya. “Saya mendengar anda
mendapat kecelakaan di Australia. Bisakah anda ceritakan pada saya selengkaplengkapnya peristiwa ledakan tersebut?”

“Untuk apa saya harus bercerita? Bukankah sudah ada press release (surat
pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak terkait dalam hal ini BHP ltd.) dari
perusahaan dan sudah diberitakan di hampir semua stasiun televisi dan surat
kabar?”

“Benar sekali anak muda. Saya sudah membaca dan sudah nonton beritanya dan
mendengar pernyataan resmi perusahaan anda. Tapi saya juga tahu masih ada
beberapa hal yang ditutupi. Oleh karena itu, saya minta dengan hormat kepada
anda untuk menjelaskan kejadian yang anda alami pada saat itu sedetil detilnya,
karena anda termasuk beruntung bisa selamat dari ledakan tersebut.”

“Maaf pak, saya lupa, dengan enggan Honggo menjawab.

“Anda jangan bohong. Kami bisa melakukan segala macam cara untuk membuat
kamu bicara.” Pak Robby tampaknya sudah hilang kesabarannya dan sepertinya
akan menggunakan kekerasan.

“Bapak mengancam saya? Asal bapak tahu yah, tadi saya sempat kirim sms
kepada beberapa teman saya dan mereka siap melapor kepada polisi bila saya
tidak pulang malam ini.”

“Ha ha ha..! Anda tidak tahu sedang bicara dengan siapa anak muda. Kekuasaan
kami jauh diatas polisi bahkan presiden sekalipun. Robby tertawa keras, masih
dengan nada suara senang, tapi mengancam.

“Bukankah bapak dari BIN?” Honggo tahu bahwa BIN adalah Badan Inteligen
Nasional yang bertanggung jawab pada Presiden. Dia juga tahu kalau badan
intelijen bukanlah penegak hukum secara resmi, tapi sifatnya hanya membantu
pihak berwajib. Kenapa dengan sombongnya, bapak yang satu ini berani berkata
bahwa kekuasaannya diatas presiden?

“Iya benar saya anggota BIN.” Jawab bapak ini sambil tertawa menyeringai.

“Kenapa bapak bilang, kekuasaan bapak diatas presiden? Tidak ada yang akan
lolos dari hukum pak. Semua orang adalah sama dimata hukum.” Gertak Honggo,
walaupun dia juga sadar tidak ada gunanya berbicara soal hukum dihadapan
penculik ini.

“Baiklah anak muda, saya akan jelaskan siapa kami, agar nanti kamu juga tidak
ragu menjelaskan peristiwa ledakan tersebut kepada kami.”

Tadi dia

menggunakan kata “Anda”, terus “anak muda” dan sekarang “kamu”. Kelihatan
jelas kalau dia bicara dibuat-buat dan kalimat-kalimat perkataannya disusun
sedemikian rupa agar mengesankan dia orang baik.

“Anak buah saya yang membawa kamu kesini memang benar anggota BIN. Saya
adalah Wakil Kepala BIN. Tapi kamu tidak dibawa ke markas BIN. Mereka
menyerahkan kamu kepada supir saya dan langsung bersama saya datang ke sini.”

“Dimana saya sekarang?” Honggo mulai berdebar-debar sekarang.

“Dalam tugas ini, saya bertindak sebagai anggota agen rahasia dari sebuah
organisasi jaringan intelijen international bawah tanah yang disebut GESF (
Guardian of Earth Special Force). Anggotanya terdiri dari agen intel lepas yang
secara resmi menjabat di organisasi inteligen Amerika Serikat dan negara-negara
lainnya seperti CIA, FBI, NSA, Mossad, M16 (agen Inggris), AFP, ASIS (agen
Australia), bahkan mempunyai anggota jaringan di organisasi negara Arab,
Pakistan, Rusia dan China. Organisasi ini sangat rahasia dan tidak terdaftar dalam
negara manapun. Misi kami adalah menyelamatkan bumi dari segala bencana
terorisme yang semakin canggih. Organisasi ini dibentuk karena menyadari

terosisme bukan ancaman suatu negara tetapi ancaman global. Amerika Serikat
juga menyadari kelemahan organisasi internal negaranya. Hal ini sudah terbukti
dari kegagalan CIA, FBI di Amerika dengan peristiwa 911 yang memalukan.”

“Tidak terhitung banyaknya serangan teroris dalam bentuk ledakan-ledakan kecil
dan besar di kota-kota pemerintahan dan metropolitan di seluruh dunia. Oleh
karena itu, saya berharap nak Honggo bisa ikut membantu memberikan informasi
yang sebenar-benarnya tentang peristiwa ledakan di Australia.” Sekarang dia
memanggil dengan “nak Honggo”.

Walaupun dalam hati kecilnya, Honggo belum dapat mempercayai 100%
keseluruhan cerita dan pengakuan pak Robby, namun dia tidak ada pilihan lain
harus memberikan penjelasan juga soal ledakan yang dialaminya. Honggo ingat
pada waktu itu dia berdiri dibelakang 3 orang rekannya. Josh dan Kreigsman
(warga negara Amerika), serta Michael (Australia).

Josh dan Michael ada

dibelakang Kreigsman yang memegang alat bor.

Tiba-tiba Kreigsman berteriak agak kencang namun seakan ditahan kembali,
“aha…ini dia yang dicari!” Josh dan Michael berbarengan meminta Kreigsman
diam dan tidak berisik. Honggo bisa mendengar kata-kata mereka dengan jelas
karena berdiri 30 cm tepat dibelakang Michael. Sebenarnya pada saat itu, dia
merasa aneh juga, dan ingin bertanya apa yang ditemukan. Dengan suara mesin
penghancur batu yang bising, pekerja tambang sudah biasa berbicara dengan
kekuatan suara penuh. Tentunya ada sesuatu yang tidak wajar bila pekerja
tambang diminta berbicara pelan. Tempat ini kan bukan perpustakaan atau
gedung bioskop?!

Dua menit kemudian, belum sempat pertanyaan ini terjawab, terjadilah ledakan
yang luar biasa dengan diikuti runtuhnya dinding terowongan. Dia merasakan
tubuhnya melayang terpental ke belakang membentur pipa oksigen di dinding dan
kemudian ditindih oleh sebuah batu sebesar bola dunia di labotarium kampusnya,
dan seketika juga tidak sadarkan diri. Sempat teringat dia sadar kembali sebentar
dan mendengar suara mesin pemecah batu dan percakapan tim penyelamat
melalui radio HT, tapi kemudian pingsan lagi. Di rumah sakit, belakangan baru

diketahuinya, rekannya yang meninggal ternyata termasuk mereka bertiga. Josh,
Kreigsman dan Michael meninggal pada saat itu juga di lokasi.

“Apa yang menyebabkan ledakan?” kejar pak Robby setelah mendengar cerita
Honggo tersebut.

Honggo tidak memberi tahu tentang teriakan Kreigsman,

karena takut malah nanti timbul pertanyaan lanjutan yang dia tidak bisa jawab.
Seperti halnya pertanyaan dasar semacam ini saja dia tidak pasti apa jawabannya.

Setelah berpikir sejenak, dia mengambil keputusan untuk menjawab sesuai versi
perusahaan.

“Saya tidak tahu pasti pak, karena pada saat itu kami semua

konsentrasi mengebor untuk membuat lubang terowongan mencapai sasaran yang
sudah ditentukan. Target kami adalah mencapai kedalaman 23000 meter, tapi saat
itu kami baru mencapai 16900 meter. Sesuai dengan gambar dan rencana kerja,
kami akan berhasil mencapai titik target dua minggu kemudian. Namun sekarang
lokasi tambang telah ditutup dan operasi dihentikan.”

“Menurut laporan hasil investigasi tim perusahaan dan instansi di Australia,
ledakan disebabkan kontaminasi gas metane, sulfide hidrogen dan bocornya pipa
distribusi oksigen serta adanya konsleting (arus pendek) dari lampu penerangan di
dinding terowongan.” Honggo meneruskan.

“Kalau kejadiannya begitu, seharusnya terjadi kebakaran juga di lubang galian
dan kalian semua mati.” bantah pak Robby penasaran.

“Iya pak, saya paham hal itu. Tapi system keamanan perusahaan kami dengan
memakai tehnologi tinggi mampu mengantisipasi hal ini. Gas-gas berbahaya
langsung dihisap masuk dalam sebuah jalur pipa yang memuat filter untuk
menetralisir gas tersebut.” Honggo menjawab dengan meyakinkan sesuai dengan
bacaan dan briefing pimpinan perusahaan, walaupun dia sendiri belum pernah
tahu apakah ada pipa jenis itu yang ditanam dilokasi.

“Baiklah, pertemuan kita kali ini cukup sampai disini. Anggap saja tidak ada
peristiwa ini dan tidak perlu diceritakan kepada siapapun. Saya akan memantau

terus kegiatan kamu, bila kamu macam-macam, awas!

Supir saya akan

mengantar kamu ketempat parkir mobil kamu.”

Tiba-tiba masuklah seorang pria tegap yang tadi mencekal tangan dan
memborgolnya di lapangan parkir. Entah darimana dia tahu bahwa sudah saatnya
dia masuk, padahal tidak terlihat pak Robby memanggilnya.

Tanpa banyak bertanya, dia langsung menyemprot Honggo yang tidak siap
dengan gas di tabung dan memborgol tangannya kembali. Honggo merasakan
badannya ringan dan mengantuk, tapi tetap sadar sepenuhnya bahwa dia sedang
dibopong keluar ruangan melewati sebuah gudang. Dia dibopong pinggangnya
dan tangannya diletakkan di bahu supir tersebut. Keluar dari gudang dia melewati
sebuah bengkel mobil dan berjalan menuju sebuah mobil sedan hitam. Begitu
pintu mobil dibuka, dia dilempar masuk ke dalam kursi belakang.

Sebenarnya Honggo bisa saja melakukan perlawanan, tapi dia sengaja pura-pura
pingsan agar bisa leluasa mengamati lokasi tempat dia ditawan. Tanpa disadari,
sebenarnya Honggo seharusnya pingsan 30 menit akibat gas pembius yang
disemprotkan dimukanya tadi. Namun system metabolisme tubuh Honggo
sekarang terdapat bakteri micro yang belum diketahui namanya yang dapat
menetralisir segala jenis gas beracun. Sehingga dalam hitungan detik dia sudah
sadar kembali dan tidak terpengaruh banyak oleh gas pembius tersebut. Tidak ada
seorangpun yang mengetahui fenomena ini, termasuk diri Honggo.

15.
“Hai Dod,…gua ada berita heboh neh…” terdengar suara dari seberang telepon
hape Doddy begitu diangkat.

“Eh…Han…tumben elu tiba-tiba kasih gua berita heboh. Seheboh apaan bro?”
sambut Doddy dengan antusias.

“Gini Dod,…elu tahu khan peristiwa ledakan tambang Australia yang
menewaskan enam orang?”

“Iya gua tahu, elu yang cerita ke gua waktu itu.” Jawab Doddy sambil bertanyatanya dalam hati, berita apa yang akan disampaikan Handi, kawannya ini.

“Elu pasti tahu juga khan tentang engineer Indonesia yang bernama Honggo, yang
selamat waktu ledakan? Nah…semalem gua kebetulan ketemu dia dan kenalan.
Anaknya asyik juga, dan rencananya kita berdua mau nongkrong bareng di coffee
shop Mal selesai latihan di Gym.”

“Iya…terus?” Tanya Doddy semakin tertarik.

“Waktu kenalan dengan dia, gua tidak kasih tahu kalau gua juga seorang geolog.
Jadi waktu itu kita kenalan sebagai sesama anggota fitness tersebut. Maksud gua
nanti baru bicara lebih detail soal geologi waktu ngopi.”

Handi diam sebentar dan kemudian melanjutkan lagi, “Sore itu ruangan gym
emang lagi sepi, hanya ada beberapa orang, waktu Honggo mandi, gua masih
latihan. Waktu gua mau bilas masuk ke ruangan shower, tiba-tiba gua ditahan
sama security fitness dan anggota fitness lain yang sedang ada di dalam juga di
suruh balik lagi ke ruangan gym.”

“Waduh….kenapa tuh?” Doddy semakin penasaran.

“Kata securitynya, ada aparat Negara sedang bertugas dan ingin menahan seorang
member yang bernama Honggo. Katanya mereka dari BIN.”

“Benar benar bisa jadi ini berita heboh neh. Apa urusannya si Honggo dengan
BIN.? Kejar doddy bersemangat.

“Itu dia,…gua juga ngak tahu bro. Setengah jam kemudian gua dikirimin sms dari
Honggo, bahwa mungkin dia diculik, dan minta gua lapor polisi kalau ngak ada
kabar dari dia 2x24 jam.”

“Terus?....”

“ngak ada terusannya lagi bro. ini yang gua tahu. Makanya gua telepon elu siapa
tahu bisa nolong atau ada informasi soal keterlibatan BIN dalam culik menculik.”

“Ya udah,…kalau begitu. Nanti gua cari tahu. Thanks atas infonya.”

“Thanks juga bro. Besok kalau selesai 2x24 jam dia ngak kasih kabar, gua telepon
lu lagi yah, Dod.”

“Oke…sip.”

----------

16.
Malam itu Honggo Kim pulang kerumahnya dan tiba pukul tiga dinihari.
Kepalanya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang tidak terjawab. Walaupun
badannya capek, setelah habis latihan beban, dikejar kejar anggota yang mengaku
dari BIN, dipukul hingga semaput di lapangan parkir, kemudian duduk
diinterogasi lebih dari 3 jam dengan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak
perlu ditanyakan kepadanya.

Siapakah bapak Robby?
Benarkah ada organisasi yang namanya GESF?
Siapa yang mendanai operasi inteligennya?
Siapa boss GESF?
Kenapa pula dia dibawa bukan ke markas BIN, tapi ke tempat rahasia di dekat
Bandara Cengkareng? ( dalam hati Honggo tersenyum puas, karena tahu dengan
persis letak lokasi dia ditahan)

Sebaliknya dia juga bertanya-tanya kenapa dia tidak pingsan saat disemprot gas
pembius?

Apa yang sebenarnya terjadi di perusahaannya? Kenapa sampai agen spionase
international mau tahu? Apa yang ditemukan Michael, Josh dan Kreigsman,
sebelum ledakan?

Rentetan peristiwa dan pertanyaan-pertanyaan tadi selain membuat fisik capek,
pikiran juga lelah. Tadinya dia sudah merencanakan sehabis latihan beban di
gym, mau santai, pergi cuci mata ke mall sambil duduk-duduk minum kopi.
Dengan aktifitas ini, walaupun fisik capek, pikiran malah segar.

Ada-ada saja kejadian di malam ini, keluhnya dalam hati. Bukannya ketemu
perempuan cantik sexy, malah ketemu algojo-algojo dan bapak tua sok kuasa.
Huh! Sambil membanting badannya di spring bed tempat tidur setelah menganti
pakaiannya, pikirannya menari-nari mencari jawaban.

Teman-teman yang

menerima sms dari dia tadi, sudah diberitahukan bahwa dia sudah dibebaskan dan
sudah sampai di rumah.

Satu jam dia berbaring tanpa bisa menemukan jawaban.

Bed Cover tempat

tidurnya malah belum sempat dibuka. Dia kemudian ketiduran sampai pagi.

“Go,…go…bangun Go,..ada tamu mencari kamu, katanya penting.”, sebuah suara
lembut memanggil Honggo sambil mengetuk-ngetuk pintu kamarnya.

Itu adalah suara mama Honggo. Seorang perempuan tua berumur 67 tahun,
dengan rambut uban disana sini bercampur dengan warna hitam hasil semiran
yang sudah luntur, namun masih terlihat sisa-sisa kecantikan wajahnya dimasa
muda.

Kerut-kerut kulit tanda usia tua, tidak membuat semangatnya layu. Sejak delapan
tahun lalu ditinggal suaminya, dia berusaha bertahan hidup membesarkan anakanaknya. Honggo anak tertua akhirnya bisa menyelesaikan kuliahnya dan diterima
bekerja. Mungkin karena namanya Hoki (honggo kim), yang selalu mendapat

rejeki dan kemujuran. Setelah bekerja, estafet kepala keluarga diteruskan oleh
Honggo sambil membiayai sekolah seorang adik perempuannya. Mama, setiap
pagi menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Siang dia memasak untuk makan
malam keluarga, dengan aneka menu yang berganti setiap harinya. Bila siang hari,
mama tinggal berdua bersama seorang pembantu yang berumur tidak jauh
berbeda dengannya. Semua anggota keluarga memanggilnya “bibi”, karena dia
berasal dari Bogor. Seorang janda ditinggal mati suami yang sudah mengabdi
pada keluarga ini sejak Honggo masih berusia 3 tahun. Bibi inilah yang menjadi
sahabat curhatnya Mama di rumah.

Selain curhat dengan bibi, beberapa teman mama sering pula berkunjung. Banyak
teman mama yang sudah menjalin persahabatan sejak Honggo sekolah dasar.
Pada waktu itu mama mengantar Honggo kecil dan menunggu di depan sekolah
bersama-sama dengan ibu-ibu lainnya. Di depan sekolah inilah ibu-ibu muda
berkenalan, jualan segala macam barang, mencari downline bisnis MLM yang
diikutinya, ataupun curhat tentang suami.

Sifat mama yang suka menolong teman, sabar, tidak suka gossip, tidak suka
permusuhan membuat dia disenangi teman-temannya. Terbukti dari dulu sampai
sekarang setelah lebih dari 20 tahun, persahabatannya masih akrab dengan
beberapa teman masa mudanya.

Mama juga adalah tipikal istri yang mendukung suami. Dia tidak pernah
membicarakan dan mengeluh tentang suaminya kepada siapapun. Bila ada kesal,
paling-paling dia hanya menangis sendiri di kamar. Suaminya, papa Honggo,
walaupun pekerja keras, namun juga seorang penjudi berat. Parahnya, beberapa
tahun sebelum papanya meninggal, dia punya hutang kepada banyak orang.
Untunglah mama sabar, tabah menghadapinya, dan akhirnya Honggolah yang
membantu melunasi hutang papanya pelan-pelan. Mungkin karena itu pulalah,
sejak saat itu Honggo tidak pernah mau main judi lagi.

“Go….Honggo…bangun dong, ini ada orang nyari”, sambil mengetuk pintu lebih
keras.

“Iya ma….sebentar.

Siapa sih?” Honggo melirik jam dinding dikamarnya,

ternyata sudah pukul 2 siang.

Dengan malas dia membuka pintu kamar, “siapa sih..ma?”

“Ngak tahu, dari kemarin sore telepon cari kamu, tadi pagi juga telepon 3 kali,
mama bilang kamu ngak ada. Sekarang malah dia datang langsung kesini. Kok
tahu-tahunya alamat rumah kita?

Mungkin teman kantor kamu? Namanya

Abdul”.

“Bilangin dia, aku mandi dulu.”

***

17.
“Maaf pak Honggo, perkenalkan nama saya Abdul”, sambil menjulurkan tangan
kanannya dan disambut Honggo berjabat tangan.

Honggo mengangguk dan mempersilakannya duduk. Tampak di depannya berdiri
seorang laki-laki berkacamata minus berpakaian rapi dan diperkirakan berumur
tigapuluhan.

“Ini kartu nama saya”, katanya memegang sebuah kartu nama warna putih dengan
kedua tangannya dan menyodorkan kepada Honggo.

Honggo mengambil kartu nama tersebut sambil membaca
PT. Harmoni Alam Setia
Abdul Karim S.T.
IT Group Head
HP: 081147832288

“Sebenarnya saya tidak pernah kenal dengan pak Honggo, tapi karena saya pikir
masalah ini sangat penting dan menyangkut nyawa manusia, maka saya harus
ketemu dengan pak Honggo”, Abdul basa basi sebentar.

“Panggil saja Honggo, rasanya umur kita hampir sama”, terkejut juga pada
dirinya sendiri, kenapa dia merasa bersahabat dan langsung akrab. Tidak biasanya
dia mau membuka diri pada orang asing yang baru ketemu tidak lebih dari 5
menit. Pasti ini gara-gara dia bete kemarin dengan bapak tua dan pengawal
bertampang seram.

“Terima kasih. Begini,….hmm…biar tidak membinggungkan dan membuat
Honggo bertanya-tanya, saya akan jelaskan kenapa saya kesini.” Abdul yang
berkulit cerah melanjutkan. Kelihatan sekali dia jarang di jemur matahari seperti
petani di sawah.

“Kebetulan grup perusahaan tempat saya bekerja ada yang bergerak dibidang
pertambangan. Oleh karena itu, bisa dibilang setiap hari pasti saya selalu melihat
info-info seputar pertambangan terutama lewat internet. Saya juga aktif di dunia
hacker underground, dimana setiap malam kita berkumpul di satu room forum
bawah tanah lewat internet.”

“Nah…sejak peristiwa ledakan di Adelaide Australia, setelah saya membaca infoinfo yang ada, masih ada beberapa pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Karena
merasa info ini penting untuk perusahaan, maka saya berusaha browsing dan
mengkliping semua info mengenai ledakan Adelaide ini.

Saya juga banyak

bertanya pada rekan-rekan hacker.”

Honggo mendengarkannya dengan serius, namun dia tidak berkata atau bertanya.
Hanya terlihat kepalanya mengangguk kecil.

“Informasi yang saya peroleh, ternyata jauh lebih dahsyat dari yang saya ingin
ketahui. Kebetulan seorang rekan hacker saya berhasil mengakses masuk ke
system computer perusahaan BHP tempat Honggo bekerja. Walaupun hanya
berhasil masuk system 26 menit, dia mendapatkan informasi yang mengejutkan,

yang menurutnya akan mengemparkan dunia. Sayangnya dia tidak berhasil
mendownload data tersebut karena keburu ditendang keluar oleh system
keamanan komputer perusahaan tersebut.”

“Menurut dia, proyek ambisius dan prestisius pengalian lokasi tambang sampai
kedalaman 23km di dasar bumi tersebut bukan untuk eksplorasi cadangan minyak
tapi tujuan utamanya adalah menemukan dan mengambil Inti Gas yang berbentuk
kristal, yang mereka sebut XIV66. Tidak jelas apakah ini inti hydrogen, helium,
karbon atau nitrogen. Karena belum diketahui secara pasti, makanya hanya diberi
kode XIV66. Satu gram Inti Gas ini bila dipasangkan dengan 235 kg Uranium,
melalui proses reaksi gabungan fisi dan fusi akan menghasilkan thermonuklir
energy panas 660 ribu kali nuklir little boy yang pernah menghancurkan
Hiroshima pada perang dunia kedua. Untuk melakukan proses ini, sepanjang
pengetahuannya hanya ada satu reaktor nuklir yang mampu yaitu di ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor) Perancis”.

Honggo adalah seorang geologist, tentunya sangat paham dengan apa yang baru
saja dijelaskan oleh Abdul.

Dalam hati dia sedang menghitung-hitung

kemampuan energi yang dihasilkan bila dimanfaatkan untuk kebaikan umat
manusia. Berapa triliun watt listrik yang bisa dihasilkan. Berapa milyar barrel
minyak bumi yang bisa dihemat. Namun kemudian dia juga membayangkan
kengerian yang muncul bila bahan ini dipergunakan untuk memusnahkan
manusia.

Segala sesuatu memang selalu memiliki dua sisi, ibarat uang logam. Sisi baik dan
sisi buruk tergantung pada siapa yang memakainya. Sebilah pisau di tangan
mamanya dipakai untuk memotong daging dan sayuran. Tapi sebilah pisau
ditangan preman, bisa dipakai untuk melukai korbannya.

Seperti tidak mau kehilangan waktu, Abdul melanjutkan: “Menurut teman hacker
saya itu, dia menemukan juga laporan IT (Information Tehnology) berbentuk peta
mineral daerah galian, ternyata Inti Gas XIV66 dalam jumlah kecil sudah
ditemukan tepat pada titik ledakan, dan menurut hasil scan komputer perusahaan
kamu, Inti Gas tersebut masih berada disana.”

“Hasil scan membuat analisa, bahwa diperkirakan deposit kristal Inti Gas yang
terdapat di sana, beratnya sekitar 500 gram, adanya di kedalaman 23 km di dasar
bumi. Namun di kedalaman 17km terlihat ada sekitar 10 gram deposit Inti Gas
tersebut” Abdul melanjutkan keterangannya yang sekaligus dikatakannya tanpa
memberi kesempatan Honggo berbicara.

Sebagian pertanyaan Honggo semalam, ternyata tanpa diduga dia mendapatkan
jawabannya siang ini. Dari seorang asing yang baru dikenalnya juga di siang ini.
Tentu saja ini bukan karena namanya Hoki (singkatan honggo kim). Ini bukan
kebetulan.

Bahkan dalam hati, sekarang dia menjadi bertanya-tanya dan

penasaran ingin tahu lebih jauh.

“Terus…apa hubungannya dengan saya?” pancing Honggo

“Begini…dari diskusi teman hacker yang juga geologist tersebut diperkirakan
ledakan terjadi akibat pecahan Inti Gas yang terkena alat bor. Tidak ada uranium
disana, tidak ada reactor untuk proses bahan super tersebut, namun secara
alamiah, sedikit percikan tadi mengenai suatu inti zat lain sehingga menghasilkan
ledakan walaupun efeknya tidaklah sedasyat bila di proses dalam reactor nuklir.”

“Kita juga belum tahu jenis apa dan nama Inti Zat lain tersebut. Tapi rekan
hacker saya tersebut sempat melihat gambar video terakhir beberapa detik
sebelum ledakan, dan memperkirakan Inti Zat lain tersebut sekarang ada sama
kamu.”

“Gila!…tuduhan yang ngawur!” secara reflek Honggo membantah. “Saya tidak
membawa material apapun dari sana, bahkan saya pingsan waktu ditolong dan
dibawa ke rumah sakit.

Pastinya saya juga ditelanjangi untuk dilakukan

pemeriksaan kesehatan. Kalau saya membawa barang berbahaya atau apapun
namanya secara illegal, tentunya saya sudah ditahan perusahaan dan waktu
kembali ke Jakarta mungkin juga saya ditahan di airport.”

“Ini memang fenomena yang unik, Go. Saya sendiri tidak mengerti karena saya
bukan geologist, bukan ahli fisika, bukan pula ahli kimia. Tapi menurut teori
rekan hacker tersebut…”, dia menarik nafas panjang sebentar. (Abdul tidak
pernah menyebut nama, karena sebenarnya dia juga tidak tahu nama rekannya.
Mereka hanya kenal di dunia maya, berkomunikasi lewat tombol komputer.
Abdul hanya tahu nick name yang aneh dan susah bila dilafalkan dalam
pembicaraan verbal)

Kemudian Abdul melanjutkan: “Menurut teori rekan hacker tersebut, percikan Inti
Gas menabrak metane beku dan menghancurkan Inti Zat, yang diduga merupakan
Inti Anti Metane yang berupa kepadatan 1 juta trilliun sel micro bakteri
metanogen.

Inti Zat yang meledak ini hancur dan terurai, namun karena sel-sel

tersebut hidup, mereka tetap ada di udara bebas. Mereka punya karakter yang
melekat satu sama lain, sehingga 1 juta trilliun sel tersebut terhisap masuk ke
dalam tubuh kamu, karena sebelumnya sebagian sel tanpa sengaja telah terhirup
melalui nafas kamu pada saat ledakan.”

Mengagumkan sekali bila teori ini benar. Ini benar-benar menunjukkan kuasa
Tuhan yang luar biasa.

Honggo masih bengong percaya tidak percaya dengan analisa dan teori tersebut.
Pada sisi lain, dia juga kagum dengan hacker tersebut sampai bisa tahu secara
detail kejadian di lokasi ledakan, padahal dia sendiri sebagai saksi hidup tidak
tahu sedemikian detail. Apalagi membayangkan di dalam tubuhnya hidup 1 juta
trilliun sel bakteri metanogen. Ini seperti perut Kangguru yang bisa menetralisir
gas methane. Sebaliknya perut sapi tidak terdapat bakteri ini, sehingga limbah
sapi merupakan penghasil gas metane terbesar dan gas metane merupakan perusak
ozone.

Huh! Gila! Gua jadi seperti Kangguru dong? Atau raja Kangguru? Apa gua bisa
lompat 10 meter? Pertanyaan konyol diatas berkelebat dalam pikiran Honggo.

“Oke..anggaplah dongeng rekan hacker kamu itu benar, terus apa hubungannya
dengan kamu?” sekarang Honggo yang dibuat penasaran dan ingin tahu lanjutan
cerita atau teori ini.

“Pada saat saya dan rekan hacker chatting di ruang pribadi (semacam IM di yahoo
messenger atau Private Massage, PM di forum vbulletin), tanpa kami berdua
ketahui ternyata ada hacker lain yang mengintip. Kami hanya tahu pada saat dia
keluar dari ruangan chat dan say thanks, seperti ingin meledek kami berdua.

Pada malam itu juga kami berdua mengejarnya menyusuri jejak digital yang
ditinggalkannya. Hacker penyusup ini ternyata ilmunya diatas kami berdua. Tapi
kami berhasil mendapat sedikit informasi dari pengejaran ini. Lokasi dia di Mesir.
Nicknya tidak pernah kita kenal dalam forum-forum diskusi antar hacker. Bisa
disebut dia ini adalah hacker of the hacker. Ironis bukan?

Sejak malam itu, kami berdua menjadi terobsesi untuk mengetahui sampai
sedetail-detailnya kasus ini dan berusaha tanya-tanya secara tidak langsung di
forum hacker yang biasa tempat kita nongkrong. Oya..rekan hacker saya adalah
orang Amerika, berlokasi di Chicago.

“Terima kasih Tuhan, (hacker ternyata ada yang percaya Tuhan juga yah?,
dalam hati Honggo) akhirnya kami mendapat info tambahan, bahwa hacker Mesir
ini termasuk dalam jaringan teroris international yang bekerja sama dengan
pemasok senjata nuklir di Israel. Kelompok teroris ini sedang mengincar Inti Gas
untuk dikembangkan sebagai senjata pemusnah dalam rangka menguasai dunia.
Kami juga mendapat kabar ternyata ada jaringan spionase inteligen International
bernama GESF yang juga berminat dengan Inti Gas ini.” Jelas Abdul sambil
mengambil saputangan di kantong celana dan mengelap mukanya yang
berkeringat. Tampak mukanya tegang pada waktu menerangkan bagian ini.

“Jangan kamu bilang, kalau kamu anggota GESF juga” kata Honggo

“Bukan. Saya bukan anggota GESF apalagi anggota teroris. Seperti penjelasan
saya di awal pertemuan, saya adalah staf IT sebuah perusahaan, tapi untuk urusan

ini saya bekerja atas nama pribadi dan tidak ada hubungan dengan perusahaan
saya.

Proses mencari informasi bersama rekan hacker juga semuanya saya

lakukan di rumah saya, tidak memakai fasilitas perusahaan.”

Sebelum Honggo bertanya lagi, Abdul melanjutkan: “Kenapa saya tertarik dengan
kasus ini, dan melibatkan diri walaupun tahu resikonya sangat besar berhadapan
dengan teroris dan badan inteligen kelas berat, karena saya merasa terpanggil dan
berusaha membantu negara saya”

Abdul tahu, pasti Honggo akan mengejarnya dengan pertanyaan apa hubungan
dengan negara Indonesia? Dia segera melanjutkan penjelasannya: “Ditemukan
adanya indikasi adanya konspirasi oknum CIA dan oknum Mossad untuk
menghancurkan pulau jawa. Medianya adalah menjual detonator2 mikronuklir
yang ditanam dibawah bumi kepada perusahaan-perusahaan pertambangan karena
metode ini bisa mempercepat waktu dan penghematan biaya dalam eksplorasi gas
atau minyak bumi. Beberapa perusahaan di Indonesia baik Asing maupun local
sudah ada yang mengaplikasikannya secara diam-diam.

Ini terbukti dari

banyaknya gempa bumi akhir-akhir ini. Jadi metode ini sangat sempurna karena
ini terlihat seperti bencana alam biasa. Tanpa disadari oleh perusahaan tambang
yang membeli detonator ini, karena alas an penghematan uang sebenarnya mereka
telah ikut andil dalam menghancurkan bumi ini.

Kabarnya sudah ada sekelompok calon pembeli yang berminat pada super
thermonuklir ini. Entahlah apakah untuk tujuan bisnis atau ideology. Yang jelas
mereka akan menggunakan detonator dari Inti Gas tersebut. Order pesanan sudah
dikirim ke pemasok Israel tersebut.”

“Dengan ditemukannya bahan super Inti Gas yang bila dikembangkan
mempunyai kekuatan 660 ribu kali nuklir Hiroshima, maka oknum jahat tersebut
bisa lebih cepat mencapai tujuannya. Mereka ingin menghancurkan Indonesia
dengan menghancurkan pulau Jawa. Hal ini bisa dimaklumi karena bila pulau
Jawa hancur, Republik Indonesia otomatis hancur. Ibukota ada di pulau Jawa,
60% perputaran ekonomi ada di pulau Jawa, 60% penduduk ada di pulau Jawa,
sekaligus merupakan pulau dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia.”

Setelah pulau Jawa dihancurkan, maka pulau-pulau lain akan minta kemerdekaan
sendiri dan pemerintahannya seperti bayi kecil dan mudah dikuasai. Dengan
demikian sumber daya alam yang tidak terhingga di bumi nusantara ini bisa
dijadikan kapling-kapling bisnis yang menguntungkan. Tinggal di download saja,
istilah kita para hacker. Di Aceh saja ada survey yang memperkirakan terdapat
330 Milyar Barrel minyak bumi . Bandingkan dengan Arab Saudi yang kaya raya
dengan “hanya” memiliki 264 Milyar barrel.

Oleh karena itu, saya ingin meminta Honggo bergabung dalam team penyelamat
Indonesia yang akan saya bentuk.” Abdul mengakhiri “pidato”nya.

“Pusing gua,…Dul! Dongeng ini belum jelas benar atau tidak. Gua ngak ikutan
deh, terlalu berat resikonya, untuk sesuatu yang ngak jelas. Lagi pula apa peran
dan kebisaan gua nanti?

Gua hanya seorang drilling mechanic. Gua bukan

seorang idealis. Buat gua hidup mengalir aja, dan gua punya tanggung jawab
terhadap keluarga, mama dan adik saya yang masih sekolah”. Jawab Honggo
menolak ajakan Abdul dan sengaja mengunakan gaya bahasa gaul agar tidak
terlalu menyinggung Abdul.

“Kamu punya banyak keistimewaan ..Go, kamu geologist yang selamat dari
ledakan dan sekarang ditubuh kamu ada 1 trilliun sel bakteri yang biasa hidup di
perut bumi yang dalam. Kami yakin pasti ini takdir Tuhan dan rencanaNya untuk
menyelamatkan Indonesia.” Abdul berusaha meyakinkan Honggo.

“Sorry. Saya membuat kamu kecewa. Saya tidak bisa membantu.” tegas Honggo.

“Baiklah..terima kasih atas waktunya. Saya percaya Honggo suatu saat nanti akan
menjadi team kita. Bila berubah pikiran, silakan telepon saya, anytime.”

Dengan perasaan kecewa Abdul pamit, namun dapat memaklumi alasan Honggo
tidak mau bergabung.
dirinya kembali.

“Belum, lebih tepatnya” kata hati Abdul meyakinkan

***

18.
“Selamat pagi, permisi Mbah….”

Dengan hati-hati Doddy mengetuk pintu

sebuah rumah sederhana di sebuah desa di bawah kaki gunung Lawu.

Rumah ini pekarangannya ditumbuhi banyak jenis tumbuhan herbal ditata rapi.
Dari saat kita memasuki pagar, ada jalan setapak yang disusun dari batu-batu
kerikil seukuran kelereng sampai dengan yang berukuran sebesar telur ayam.
Jalan setapak batu ini menyusuri jalan melengkung sampai pada sebuah pintu
kayu berwarna coklat kehitaman yang sudah terkelupas di sana sini. Jalan ini
membelah kebun tanaman obat dan tanah merah yang mendominasi keseluruhan
pekarangan.

“Selamat pagi, silakan masuk.” Sahut sebuah suara rada bergetar menunjukkan
pemilik suara adalah seorang yang sudah berumur.

“Terima kasih, Mbah” sambil terbungkuk Doddy melepaskan sepatu dan kaos
kakinya, masuk ke dalam sebuah ruangan kosong yang hanya dihiasi dengan alas
tikar. Pak Jemmy meletakkan kameranya sebentar dan ikut membuka sepatunya,
diikuti pula oleh pak Udin. Mereka bertiga masuk dan langsung mengambil
tempat duduk setelah mendapat isyarat dari seorang kakek tua yang duduk bersila
diatas tikar menyandar pada tembok yang hanya bercat kapur tanpa warna.

“Ada keperluan apa, nak?” Tanya kakek itu dengan suara lembut.

“Mmm….Anu Mbah…! Saya Doddy dan ini pak Jemmy dan pak Udin dari TV9
ingin mewawancarai Mbah mengenai pandangan masa depan Negara ini. Saya
pernah hadir dalam seminar tahun lalu waktu Mbah menjadi pembicaranya.”
Jawab doddy dengan sedikit canggung. Tidak dapat dipungkiri, kharisma dan
wibawa kakek ini begitu kuat, sehingga membuat jantungnya berdebar kencang
dan merasa tahluk tanpa syarat.

“Oiya…saya ingat. Silakan…..nak Doddy mau bertanya mengenai apa?”

“Boleh kami menyalakan kamera, Mbah?” Tanya doddy sopan. Biasanya bila
berhadapan dengan orang lain, dia biasanya tidak perlu menanyakan izin dan
langsung merekam.

“Silakan.” Kakek itu menjawab tidak keberatan.

“Begini Mbah. Beberapa bulan ini bencana demi bencana semakin sering terjadi
di Indonesia. Setiap bulan ada gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor dan
lain-lain. Dua hari yang lalu juga ada gempa bumi hamper bersamaan di Jawa
Timur dan Jawa Barat. Menurut kacamata spiritual Mbah Santo Tetra, kapan
bencana alam ini akan berakhir?”

“Ini memang sudah kehendak alam. Manusia tidak dapat menolaknya. Segala
sesuatu ada siklusnya. Ada masa jaya, ada masanya terpuruk. Tidak ada yang
abadi di dunia ini”

“Pada waktu seminar tahun lalu, mbah mengatakan bahwa siklus lima ratus tahun
setelah Majapahit runtuh, bangsa ini akan mengalami berbagai musibah, dan pada
akhirnya nanti dimaksudkan untuk mencuci hal-hal negative yang ada pada
bangsa ini. Benarkah demikian mbah?”

“Benar, sebagaimana dijanjikan oleh Sabda Palon pada hari terakhir dia bersama
Prabu Brawijaya, Setelah lima ratus tahun, dia akan kembali lagi, dan membawa
kejayaan bangsa ini seperti pada jaman Majapahit.” Jawab Mbah Santo tenang.

Dia kemudian mengutip perkataan Sabda Palon yang terakhir, “Gunung-gunung
besar bergelegar menakutkan. Lahar meluap ke kanan serta ke kiri sehingga
menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal sedangkan
kerbau dan sapi habis sama sekali. Hancur lebur tidak ada yang tertinggal
sedikitpun. Gempa bumi tujuh kali sehari, sehingga membuat susahnya manusia.
Tanahpun menganga. Muncullah celah lubang yang menyeret manusia ke dalam
tanah. Manusia-manusia mengeluh di sana-sini, banyak yang sakit. Penyakitpun

rupa-rupa. Banyak yang tidak dapat sembuh. Kebanyakan mereka meninggal
dunia. Segala itu sudah menjadi kodrat yang tidak mungkin diubahnya lagi.”

Doddy dan dua rekannya gemetar mendengar perkataan kakek ini. Pak Udin supir
mereka yang tidak bertugas apa-apa, sedari tadi hanya mendengarkan sambil
sekali sekali mengelap mukanya dengan sapu tangan.

Walaupun demikian,

Doddy tetap meneruskan wawancaranya.

“Mbah Santo…., sampai kapan bencana ini berakhir dan bangsa ini bisa
mengalami kejayaan lagi?”

“Kejayaan bangsa ini di masa depan sudah menjadi kodrat. Waktunya tergantung
pada kita semua yang menghuni di tanah ini. Pada saat pemimpin tidak lagi
serakah, tidak lagi mengapusi (membodohi) rakyatnya, pada saat pemimpin
mengabdi pada rakyatnya.”

Dia kemudian meneruskan, “Bilamana pemimpin baik, rakyat ikut baik. Tidak
mengagungkan kebudayaan asing baik dari timur maupun barat, kembali pada jati
diri sebenarnya, maka saat itulah bangsa ini akan menjadi jaya.”

“Kapan itu terjadinya, mbah?”

“Rahasia ghaib adalah wilayah Tuhan Alam Semesta Yang Maha Esa, bukan
milik saya, bukan pula milik golongan tertentu.

Tugas manusia hanyalah

berusaha semaksimal mungkin di jalan yang benar, tidak menyakiti diri sendiri
dan tidak menyakiti orang lain. Lepaskan keserakahan, kesombongan, kebodohan
batin dan kebencian”

Untuk beberapa saat, Doddy diam membisu. Perkataan kakek ini diucapkan
secara pelan dan halus, namun menusuk langsung ke hati dan pikirannya. Kamera
masih tetap menyala, pak Jemmy masih menunggu isyarat dari Doddy apakah
wawancara sudah selesai atau tetap dilanjutkan.

“Baiklah Mbah…., apakah mbah ada penglihatan apa yang akan terjadi pada
tahun ini di Indonesia?” Tanya Doddy setelah berhasil menguasai dirinya
kembali.

“Saya melihat ada ancaman yang sangat serius yang punya potensi
menghancurkan pulau Jawa. Awan gelap hitam pekat ada diatas pulau Jawa. Saya
juga melihat puluhan juta manusia merintih kesakitan dan penuh darah. Gambar
ini sangat mengerikan. Saya tidak tahu bencana apa yang akan terjadi.” Tiba-tiba
kakek ini mukanya menegang dan muntah darah.

Doddy, dan pak Udin terkejut dan segera mendekat berniat membantu. Namun
kakek ini tenang kembali setelah meneguk sedikit air putih.

“Mohon maaf…kakek mau istirahat dulu. Kurang enak badan.”

“Baiklah Mbah…, terima kasih atas wawancaranya, mohon maaf kami
mengganggu ketenangan mbah. Kami pamit.” Kata Doddy sambil menjulurkan
tangan kanannya memberi salam perpisahan.

19.
Di lokasi bekas sebuah proyek ambisius untuk membuat lubang terowongan
tambang terdalam. Satu bulan lalu tepatnya, didalam lubang dengan kedalaman
16900 meter telah terjadi ledakan yang menewaskan 6 orang pekerja. Sebenarnya
bila dilihat dari jumlah korban yang meninggal, ini bisa dibilang prestasi system
keamanan yang canggih, karena biasanya ledakan di tambang pasti memakan
korban jiwa lebih banyak. Namun sebaliknya dengan system tehnologi yang
canggih sekalipun, ternyata masih tidak dapat menghindari kecelakaan dan terjadi
ledakan.

Sekali lagi ini membuktikan bahwa di dunia ini tidak ada yang

sempurna, termasuk tehnologi ciptaan manusia secanggih apapun.

Dilereng-lereng gunung di sekeliling lokasi tambang terlihat ratusan tentara
berseragam coklat variasi loreng hijau dan orange, bersenjata lengkap menjaga
dengan posisi siaga. Lampu-lampu halogen, spotlight dan neon dengan ratusan
ribu watt menyala terang, sehingga dari kejauhan tampak seperti sebuah kota
metropolitan di antara bukit-bukit. Tidak ada bedanya dengan cahaya di siang
hari, semua tampak begitu jelas…bahkan terlihat lebih cantik pemandangannya.

Tentara-tentara pengawal yang menjaga lokasi, menjaga teritorialnya dibagi
dalam empat wilayah dengan 20-30 orang dimasing-masing wilayah. Wilayah
Barat dipimpin oleh sersan kepala (serka) Joe.

Beberapa titik dengan jarak 100 meter terpasang papan pengumuman:
“DILARANG MASUK!”
BAGI YANG TIDAK BERKEPENTINGAN

Diantara papan yang satu dengan yang lainnya, berdiri siaga seorang tentara
dengan memanggul senjata otomatis M16. Sekali sekali Serka Joe memanggil
melalui radio HTnya untuk memastikan kesiagaan anak buahnya. Satu demi satu
dalam jeda waktu yang seakan sudah diprogram, dia berkeliling menyapa anak
buahnya menanyakan situasi.

Wilayah Timur, Utara dan Selatan juga dijaga oleh 20-30 orang dengan seorang
Serka sebagai komandannya. Mereka semua adalah petugas keamanan garda
terdepan dari tentara negara bagian South Australia yang memantau dari atas
lubang lokasi pertambangan yang meledak bulan lalu.

Sedangkan ditengah-

tengah lembah, turun dengan lift 60 lantai kebawah, terdapat sekitar 1000 meter
persegi lahan dimana disini menjadi titik awal lubang sumur masuk mengambil
materi galian.

Di lokasi bekas sumur yang meledak tersebut, ada empat orang lagi yang berdiri
mengelilingi lubang tersebut dalam jarak 10 meter.

Sudah satu bulan ini mereka bergiliran dengan 2 team lain, menjaga lokasi ini 24
jam sehari 7 hari seminggu, tanpa henti. Tidak ada yang dikerjakan selain mata
mereka yang awas melirik kanan kiri, jalan-jalan mondar mandir dalam radius
100 meter, sambil memanggul senjata yang siap untuk ditembakkan bila ada
musuh. Siapa musuhnya? Mereka sendiri tidak tahu. Pekerjaan monoton yang
paling membosankan, tapi dengan resiko taruhan nyawa.

Saat ini mereka tidak menyadari bahwa di sekitarnya sedang bergerak beberapa
orang dengan cara mengendap-ngendap, dan beberapa orang tiarap sambil
mengarahkan senjata sniper ke arah mereka.

Zzzzhh…zhhh,…tiba-tiba lampu-lampu yang tadinya terang benderang PADAM.
Gelap gulita! Hanya cahaya bulan yang belum bulat sempurna, menerangi alam
sekitar. “Barat satu, barat dua, barat tiga, semua team barat harap melapor dan
siaga” Serka Joe mencoba menggunakan HTnya untuk mengendalikan suasana.
Dia tahu ada yang tidak beres. Sialnya, frekwensi radio tidak aktif dan tidak
dapat lagi digunakan, entah kenapa. Sudah pasti ini sabotase, pikirnya. “Semua
pasukan siap, bila ada yang mencurigakan tembak saja!” perintah Serka Joe
sambil berteriak.

Pandangannya tidak dapat mencapai seluruh pasukannya.

Samar-samar dia hanya bisa melihat beberapa anggotanya berdiri siaga. Bangga
juga dia melihat anggotanya tidak panik dan salut atas hasil gemblengan pelatih di
sekolah militernya.

Namun kebanggaannya tidaklah lama. Belum sampai satu menit habis berpikir
demikian, dua anak buahnya yang berdiri paling dekat di kanan dan kiri, jatuh.
Dan belum sempat dia bertanya dan memastikan keadaan anak buahnya tersebut,
tiba-tiba dia merasa ada sebuah benda panas menyentuh dahinya. Dia tidak bisa
berpikir lagi. Tewas dan jatuh ke lantai dengan kepala berlubang persis di jidat
dan belakang kepala yang hancur penuh darah.

Di bagian bukit lain, wilayah timur, selatan dan utara, ternyata mendapat serangan
dalam waktu bersamaan dan tiba-tiba. Satu demi satu, setiap detik empat orang
jatuh ketanah. Hanya terdengar suara “Deph!….deph!…deph!…deph!”
tembakan yang dilapisi peredam. 21 orang rubuh dalam 5 detik di Selatan.

suara

“Deph…deph…deph….deph…deph.” 25 tentara pengawal jatuh tewas di Utara.

“Deph…deph…deph….deph…deph.” Di Timur 32 orang tentara pengawal jatuh
tewas dan ada yang bergulingan jatuh.

Beberapa tentara Australia sempat melepas tembakan, tapi tidak satupun yang
mengenai sasaran, karena mereka menembak sembarangan. Ada juga yang
menekan pemicu pada saat dia sudah tertembak dengan maksud memberitahu
kawannya. Sayangnya semua berjalan terlalu cepat.

Benar-benar operasi militer yang luar biasa. Terencana dengan rapi,
menggunakan senjata tehnologi canggih, dan pasukan professional yang terlatih
dengan disiplin tinggi.
Pada saat lampu dipadamkan dan frekwensi radio dimatikan, pasukan penyerang
ternyata hanya 5-6 orang di setiap wilayah telah siap dengan senjata. Mereka
semua memakai kacamata infra merah yang bisa melihat dalam gelap, sehingga
pada saat para tentara pengawal masih menyesuaikan matanya dari terang ke
gelap, pada saat itu pula tembakan jitu dengan target masing-masing dilakukan.

Hanya dalam waktu kurang dari 20 detik, 101 tentara terlatih pengawal lokasi
tambang, jatuh tewas tersungkur masih lengkap dengan memanggul senjata
mereka masing-masing.

Yang lebih hebat lagi, 20 detik kemudian, dari atas gunung sebuah helicopter
turun dengan empat buah tali bergantungan di empat sisi sebagaimana sudut bujur
sangkar. Helicopter stealth ini suaranya nyaris tidak terdengar, warna hitam pekat
sepekat malam, dan terbang tanpa menyalakan lampu. Pilotnya hanya melihat
monitor di cockpit pesawat, sebagaimana dia sedang naik pesawat mainan di
Timezone.
Diujung bawah, pada tali sling hitam, masing-masing bergantung satu orang
berpakaian hitam-hitam dengan sebuah senjata.

“Door….dor….dor….door” kali ini suara tembakan tidak melalui peredam
sehingga terdengar jelas.

Empat pengawal tentara berusaha menembaki

helicopter dan empat orang yang bergantungan.

“Dor…dor…dor…dor!”, namun mereka kalah cepat. Tembakan empat orang
berpakaian hitam-hitam langsung mengenai empat orang tentara pengawal yang
menjaga disekeliling lubang sumur pertambangan. Walaupun mereka bersiaga,
tapi tetap tidak menyangka tiba-tiba diatas kepalanya ada sebuah helicopter.
Karena itu serangan mendadak penuh kejutan ini selesai dalam waktu singkat.
Tidak lebih dari 1 menit.

Dan menit berikutnya, lampu-lampu menyala kembali. Terang benderang seperti
tadi.
Yang berbeda adalah manusia-manusia yang menjaganya. Bila tadi terlihat
ratusan pengawal berpakaian khas tentara, sekarang hanya ada kurang lebih 20
orang diatas bukit dengan pakaian hitam-hitam.

Demikian juga di lembah sekeliling lubang sumur tambang, hanya terlihat empat
orang berpakaian hitam-hitam. Mereka adalah orang yang tadi bergantungan di
sling helicopter.

Helicopternya sendiri sudah mendarat. Tampak keluar 3 orang dari ruang
belakang. Satu orang mengenakan pakaian rapi celana bahan dan kaos polo warna
biru donker sambil menenteng laptop. Dua lagi mengenakan pakaian terusan khas
pekerja tambang dengan warna orange dan helm orange.

Mereka berdua

membawa sebuah mesin. Terlihat seperti cone kabel dengan katrolnya, namun
terlihat modelnya futuristik. Mereka berlari kecil menuju ke lokasi mulut sumur,
sambil rambutnya berkibar-kibar tertiup angin dari baling-baling helicopter.

Dengan cekatan mereka bertiga, memasang peralatan masing-masing didekat
lubang. Pemuda rapi tadi menghubungkan sebuah alat ke laptopnya setelah
diletakkan laptopnya dimeja bekas tempat monitor GPS dan UET. Dia sendiri
duduk di depan meja tersebut.

Dua orang berpakaian orange tadi selesai meletakan mesinnya dan mengikatkan
kabel sling di pinggang masing-masing. Di waktu yang sama dua orang pasukan
hitam-hitam membantu menurunkan tabung oksigen dan kacamata infra merah
dari helicopter. Setelah mendekati rekan baju orangenya, mereka memasang alatalat tersebut di tubuh rekannya.

“Siap?” Tanya si pemuda rapi sambil menengok kepada dua orang berpakaian
orange.

“Siap!” serempak dua-duanya menjawab sambil mengancungkan jempol tangan
kirinya.

“Oke,…sesuai dengan scan UET, lubang sumur dinyatakan bersih dari manusia.
Anda berdua bisa masuk sekarang. Sebelumnya coba test mic dan speaker anda.”

“Peralatan mic dan speaker sempurna”, sahut dua orang berbaju orange.
“Kami turun sekarang.”

Ssrrrrhh….rrhhh cone katrol berputar dan dua orang tadi seperti terbang melayang
masuk ke dalam lubang. 30 menit kemudian mereka telah sampai di titik dimana
terjadi ledakan. Jalan buntu di kedalaman 16900 meter dari permukaan tanah.

“Oke,…Aaron, Nathan, lihat di dinding sebelah kanan 30 cm diatas kepala kalian.
Bila kalian sudah melihat gradasi warna di dinding, tekan tombol kacamata ganti
ke fungsi x-ray. Kira-kira 20 cm dibalik dinding, itulah bahan super yang kita
cari.”

“Wow…luar biasa. Saya sudah melihatnya!” teriak Aaron kegirangan.

“Iya…cepat bersihkan dinding penghalang dan ambil kristal itu!”

Kristal Inti Gas tersebut tidak lebih besar dari sebuah bola tennis meja ping pong
tapi tidak bulat sempurna, malah bisa dikatakan bersudut tidak beraturan. Tidak
berwarna dan terkesan transparan. Beratnya sekitar 10 gram.

“Oke …saya sudah mengantonginya. Tarik naik!”

Setelah kedua orang itu naik ke permukaan, peralatan-peralatan mereka kemudian
dibenahi dan dibawa masuk kembali ke helicopter.

Sedangkan pasukan

penyerang berpakaian hitam-hitam ikut naik bergantungan kembali di tali sling
dan hilang di kegelapan malam. Pasukan penyerang di bukit juga ikut pergi entah
dengan kendaraan apa. Bagaikan pasukan siluman yang mengendarai kendaraan
siluman.

Besok paginya, lokasi tambang ini hening. Tidak terlihat ada tentara pengawal
penjaga. Juga tidak ada mayat tentara yang tewas kemarin malam. Tampaknya
semua bekas tanda-tanda pertempuran dan pencurian sudah dibersihkan. Pagi ini
surat kabar Australia juga tidak memuat berita tentang dicurinya Inti Gas, atau
tentara yang tewas di lokasi tambang.

Kemungkinan kasus memalukan bagi tentara Australia ini ditutupi dan tidak ada
yang boleh tahu.

***

20.
“Hallo bu Intan, apa kabar?”

“hallo Donny, baik, terima kasih. Kamu, apa kabar?”

“Baik bu, terima kasih.”

“Silakan duduk.” Intan mempersilahkan tamunya duduk di depan meja kerjanya
yang berada di sebuah kantor dalam gedung BMG Jakarta.

Hari ini dia berjanji untuk melakukan wawancara dengan Donny dari TV9

“Sibuk yah bu, akhir-akhir ini?” Donny mencoba mencairkan suasana dengan
pertanyaan basa basi.

“Iya, begitulah. Ada-ada saja bencana yang menimpa negara kita. Semua harus
kita antisipasi dari awal. Mudah-mudahan dengan peralatan mutakhir yang kita
miliki, kita bisa memberikan signal-signal awal dan agar para pihak yang
berkepentingan bisa melakukan tindakan preventive yang diperlukan.”

“Bu, saya mulai yah wawancaranya. Ini tape recorder yang akan merekam semua
pembicaraan kita.”

“Silakan.” Intan juga tidak ingin mengulur waktu, dan sudah biasa bergerak cepat
hasil dari pendidikan di Amerika.

“Dalam satu tahun terakhir ini, sudah lebih dari 20 kali gempa bumi di wilayah
Indonesia dengan scala diatas 5. Menurut bu Intan, ini merupakan gejala apa?”
Donny memulai wawancaranya.

“Iya, betul sekali, wilayah Indonesia akhir-akhir ini sering terjadi gempa bumi.
Ada yang memakan korban jiwa, ada yang tidak. Fenomena ini bukan hanya
terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.”
“Perubahan ekosistem, iklim global, juga ikut mengubah geosistem, disamping
perbuatan-perbuatan manusia yang secara langsung mengeksploitasi kandungan
mineral di dalam bumi.

“Bukankah hal ini sudah berlangsung ratusan tahun, dan tidak mengakibatkan
apa-apa?” pancing Doddy.

“Tidak juga. Setiap tindakan baik langsung maupun tidak langsung, pasti akan
mengakibatkan perubahan geosistem. Ribuan tahun bahkan jutaan tahun yang
lalu, semuanya berlangsung secara pelan, tanpa disadari oleh mahluk hidup yang
hidup di atas kulit bumi. Namun seratus tahun terakhir ini, manusia semakin rakus
dan ekspoitasi alam semakin gila-gilaan.

Akibatnya, perubahan geosistem

mendapat percepatan dan tandanya yaitu, berupa bencana-bencana alam yang
terjadi belakangan ini.” Bantah Intan sambil membenarkan kacamata minusnya.

“Bagaimana menurut ibu, tentang perusahaan-perusahaan tambang yang
melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia?” Doddy mulai menjurus dan
sekali-sekali memperhatikan alat rekamnya.

“Apanya?

Maksud kamu apa? Saya kurang jelas. Saya tidak tahu. Mereka

melakukan pekerjaaan sesuai dengan kontrak kerja yang diperoleh dari
pemerintah toh?”

“Begini bu, biar saya perjelas pertanyaan saya. Maksud saya, apakah perusahaan
perusahaan tersebut ikut andil dalam kerusakan geosistem yang mengakibatkan
bencana di negara kita akhir-akhir ini?”

“Hmm…tentu saja tidak dapat dikaitkan langsung. Semua perusahaan tambang
jelas tujuannya mengambil sesuatu mineral dari dalam bumi. Apakah itu gas
alam, minyak, batubara, emas, tembaga, timah, atau mineral lainnya. Semua itu
merupakan bentuk sumber alam yang tidak dapat diperbaharui atau diciptakan
manusia. It’s given. Struktur bumi yang terjadi akibat proses yang terjadi jutaan
tahun.”

“Indonesia kebetulan merupakan salah satu negara yang memiliki sumber alam
yang sangat besar, dan ini menjadi daya tarik para investor. Selama bisa dikelola
dengan tertib dan untuk kemakmuran rakyat, saya rasa ini bisa menjadi karunia.”

“Apakah sekarang sudah dikelola dengan benar?” kejar Doddy.

“Maaf, saya tidak dalam kapasitas menjawab pertanyaan ini. Saya hanya seorang
geologist.” Sahut Intan.

“Maaf, abaikan pertanyaan tadi. Sebagai seorang geologist, apakah ada cara atau
metode yang cespleng untuk mengatasi bencana alam, misalnya gempa bumi.?”

“Gempa bumi terjadi bisa karena gerakan tektonik lapisan kulit bumi, atau akibat
gunung meletus yang biasa disebut vulkanik. Gempa vulkanik relatif lebih mudah
ditangani.

Ada tehnologi yang bisa melepaskan lava, sehingga mengurangi

tekanan dalam gunung berapi, sehingga tidak menimbulkan ledakan dasyat. Ini
seperti bisul yang setelah dipencet keluar nanahnya, maka perlahan-lahan radang
disekitar bisul menjadi menurun.”

“Sebaliknya gempa tektonik yang terjadi karena geseran atau benturan lapisan
kulit bumi, setahu saya belum ada teknologi untuk mencegahnya. Bahkan untuk
memperkirakan lokasi dan waktunya saja, kita masih kesulitan.”

Doddy sambil membalik catatan kecilnya, meneruskan bertanya. “Saya dengar
gossip katanya ada satu teknologi nuklir dan program komputer yang bisa
menghitung sehingga bisa dilakukan pemaksaan ledakan di satu tempat untuk
memberikan efek di tempat lain, sehingga ini bisa dipakai untuk mengeliminasi
kemungkinan terjadinya gempa-gempa raksasa yang mempunyai kekuatan diatas
8 scala Ricter. Apa bu Intan pernah mendengarnya?”

“Saya pernah membaca gossip itu di milis dan blog para geologist, tapi
pembuktiannya belum pernah ada. Saya juga tidak pernah melihat alat itu.”

“Iya bu, saya dapat info dari milis geologist juga.”

“Kalau kamu mau, coba saja ikut gabung dengan milis tersebut dan malam
minggu ini kita ada pertemuan lho. Mungkin kamu bisa dapat referensi lebih
banyak.”

“Terima kasih undangannya bu, nanti saya coba gabung di milis tersebut dan ikut
pertemuan malam minggu nanti. Kayaknya bakalan asyik neh. Terima kasih juga
atas sesi wawancara ini. Selamat sore.” Sambut Doddy sambil terus mengambil
alat rekamnya dari meja dan menekan tombol off.

“Terima kasih juga, selamat sore. Saya tunggu lho di party kita malam minggu
ini.” Kata Intan sambil tersenyum, menambah manis wajahnya.

***

21.
SUASANA CLUB GATHERING DAN DIALOG ANTAR
GEOLOGIST TAPI DISISIPIN JUGA DGN RAMALAN ( 5
HALAMAN)

22.
Pagi ini Honggo bangun dari tempat tidurnya. Bukan kamar tidur dirumahnya,
tapi di sebuah apartemen. Disibakannya selimut yang menutupi tubuhnya, dan dia
turun dengan hanya mengenakan sebuah celana dalam warna coklat polos,
bertelanjang dada.

Perutnya yang rata dan dadanya yang bidang, banyak

membuat wanita terpesona.

Dia bangkit dari tempat tidur meninggalkan sesosok tubuh perempuan muda yang
masih tertidur lelap, berjalan menuju kamar mandi. Di depan cermin kamar
mandi dia membasuh muka dan kemudian melihat kearah kaca cermin. Ah…tidak
terasa pemilik wajah ini sudah berumur 32 tahun, katanya dalam hati. Delapan
tahun terakhir ini sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam sebuah lubang,
sebuah sumur jauh dibawah muka bumi.

Resiko mati senantiasa mengintai.

Seberapa hebatnya kecanggihan suatu alat keamanan, tetap saja ada sekian persen
kemungkinan terjadinya kecelakaan.

“Umur 32 tahun sekarang ini, aku belum bisa memutuskan dan memilih seorang
wanita tetap untuk menjadi pendamping hidup sampai tua dan membesarkan anak
bersama nanti.” Walaupun dari luar dia tampak tegar dan seperti tidak peduli,
dengan kehidupan sebuah rumah tangga, punya istri dan anak-anak, namun dalam
hati kecilnya ia sering merasa kesepian.

Dia punya karier yang bagus, dia punya banyak teman, bergaul dan disukai
dimanapun dia bersosialisasi, tapi kesepian dan kerinduan akan satu hal itu tidak
bisa dibohongi. Mama sudah 67 tahun pastilah mengharapkan juga mengendong
cucu. Adiknya sebentar lagi lulus sarjana, menikah dan bakal keluar rumah ikut
suami.

Akibat pergaulan dan lingkungan dia kehilangan keperjakaan, pada umur 13
tahun di lubang kenikmatan seorang wanita berumur 23 tahun, pekerja di sebuah
panti pijat dekat rumahnya. Waktu itu dia masih SMP, walaupun begitu Honggo
sudah mempunyai badan seperti remaja. Dengan badan yang tegap tinggi 165
sentimeter pada saat itu, didukung kulit kuning oriental khas keturunan chinese,
membuat banyak perempuan yang penasaran, termasuk mbak-mbak pekerja panti
pijat yang lokasinya selalu dia lewati bila pulang sekolah. Rayuan maut seorang
mbak yang telah berpengalaman dengan ribuan laki-laki, akhirnya membuat
Honggo ikut mencoba pengalaman yang belum pantas untuk anak seusianyanya.
Sejak itu, aktifitas seks bukanlah hal yang tabu untuknya.

“Aahhhh!. Pusing….pusing!!” tanpa sadar dia berteriak dan membuka air kran
maksimal, menampung air di kedua telapak tangan dan menyiramkannya ke
mukanya berkali-kali.

“Kenapa?” terdengar suara halus lembut menyapa Honggo. Dari balik cermin
terlihat dibelakangnya seorang perempuan muda yang membungkus tubuhnya
dengan selimut warna putih perak. Cantik, postur tubuh yang proporsional dengan
tinggi 160 centimeter, rambut hitam lurus panjang 10 cm dibawah leher, umur
duapuluhan. Sorot matanya walaupun baru bangun tidur, tampak tajam bersinar
menandakan ciri seorang pintar.

“Oh…tidak ada apa-apa. Intan sudah bangun juga?” elak Honggo.

“Iya, tadi waktu kamu turun dari tempat tidur, aku sudah siuman, tapi masih
malas buka mata.” Katanya sambil tersenyum.

“Terima kasih yah, kamu semalam sudah mau anterin dan jagain aku disini.
Kalau ngak ada kamu, ngak tahu deh. Aku takut pulang malam-malam sendirian
naik taksi. Jakarta tidak aman untuk cewek macam aku ini.”

“It’s Ok….no worries.” Jawab Honggo dengan dialek Australia, sambil
mengeringkan wajahnya dengan handuk kecil yang tadi digantung dekat wastafel.

Mereka bertemu tadi malam di club V3 di Jakarta Selatan, dalam suatu acara kopi
darat atau istilah kerennya gathering sebuah komunitas yang menjadi anggota
suatu milis geologi di yahoogroups. Kebanyakan para anggota belum pernah
bertemu muka sebelumnya, tapi hanya kenal nick name atau user id dan
berdiskusi di milis saja.

Kabarnya beberapa anggota pernah mengadakan

gathering kecil dimulai dengan adanya kecocokan dalam diskusi.
gathering pertama yang resmi yang mengundang seluruh anggota.

Ini adalah
Honggo

bertemu dengan beberapa teman kampus dan duduk bersama di satu meja. Dia
juga melihat ada Abdul disitu. Abdul hanya mengangguk kecil dari kejauhan,
sambil mengangkat gelas minuman.

Yang paling menarik perhatian Honggo dan teman-temannya tentu saja ada satu
meja dimana berkumpul 7-8 orang perempuan. Tidak banyak memang anggota
perempuan di milis ini. Lebih sedikit lagi anggota perempuan yang punya daya
tarik yang bisa mencuri perhatian Honggo. Malam itu hanya ada satu. Dia lah
Intan, seorang geologist lulusan Amerika yang menurut kartu namanya bekerja di
BMG Jakarta.

Dari kerling mata Intan, nampaknya dia juga tertarik kepada Honggo. Honggo
paham sekali arti tatapan mata seorang perempuan, oleh karena itu tanpa ragu dia
berkenalan dan ngobrol-ngobrol sampai larut malam. Mulanya topik standar
thema geologi, tapi lama kelamaan semakin akrab obrolan menjadi lebih ringan.

Untuk urusan perempuan, Honggo sebenarnya tidak pernah mengalami kesulitan.
Sejak di sekolah, Honggo juga menjadi incaran para teman perempuannya.
Apalagi dia cukup pintar, berprestasi lumayan walaupun tidak pernah masuk
diperingkat atas.

Suasana pesta diakhiri dengan sedikit tipsi (sempoyongan karena mabuk),
termasuk juga Intan.

Sebagai seorang gentlemen, tentu saja Honggo harus

mengantar Intan ke tempat tinggalnya.

Menginap dan tidur bersama adalah

bonus.

“Kamu sudah mandi, Go? Gih…mandi dulu, aku mau siapin sarapan”

“Asyikk, dapat full service neeh!” canda Honggo sambil mengedipkan mata
kanannya.

***

Don't you know, pump it up,
You got to pump it up,
Don't you know pump it up,
You've got to pump it up

It's not so long ago,
That the sound hit the nation.
Every Saturdaynight,
On your favourite radio.

The party's jumpin'
And the vibe feels so strong.
Throw your hands in the air,
Lif your head up high,
You know you got to sing along.

Suara Danzel keluar dari speaker handphone blackberry warna hitam milik
Honggo disaat dia sedang sarapan roti bakar dengan omellete bersama Intan.

“Hallo. Dengan saudara Honggo?” terdengar suara nada bertanya begitu Honggo
mengangkat handphonenya.

“Iya.”

“Mama dan adik kamu ada bersama kami. Harap kamu bisa bekerja sama dan
turuti semua perintah kami. Petunjuk selanjutnya akan kami kirim sms ke nomor
ini. Nanti saya telepon kembali.

Selamat menikmati sarapan anda!” telepon

ditutup.

“Hallo….halooo!” kejar Honggo.

Namun, saluran di sebelah sana sudah

dimatikan.

Siapa pemilik suara misterius yang baru saja menelepon? Nadanya datar. Tapi
substansi pembicaraannya itu sangat mengagetkan. Honggo berusaha menelepon
balik nomer tersebut, namun tidak bisa tersambung.

Buru-buru Honggo menekan tombol handphonenya menelepon ke rumah.
“Hallo…siapa ini?…..Bibi?….Mama dimana?”

Hanya terdengar bunyi “Klik. Dan diteruskan dengan suara persis seperti yang
tadi diterimanya. Sepertinya dari suara rekaman.
“Mama dan adik kamu ada bersama kami. Harap kamu bisa bekerja sama dan
turuti semua perintah kami. Petunguk selanjutnya akan kami kirim sms ke nomor
handphone kamu. Pembantu tua kamu, jenasahnya sudah kami pulangkan ke
kampung.”

Honggo jatuh terduduk dikursinya. Siapa yang tega membunuh bibi? Ancaman
ini bukan main-main. Dia, mereka atau siapapun itu memberi tahu secara tidak
langsung kalau mama dan adiknya bisa dibunuh kapan saja bila mereka mau. Dia
percaya ancaman itu benar, karena pesawat telepon di rumah juga sudah mereka
pasang dengan mesin penjawab.

“Honggo…..ayo pulang makan, …jangan main terus. Sayur yang mama masak
sudah dingin nih.”

Kegemaran Honggo main “tak kadal” di depan rumah

bersama anak-anak lain sering membuatnya lupa waktu. Mama yang selalu

mengingatkan waktu makan setiap jam setengah enam sore. Mama tahu masakan
kesukaannya, ayam goreng dan sayur asam. Sayur asam yang tidak terasa asam
tetapi lebih kearah manis.

“Makan ayam goreng terus, kapan kamu bisa gemuk?” mama acap kali
mengingatkan dia, karena dulu dia tidak suka daging, ikan dan sayuran. Sayur
asampun yang diambil hanya kuah dan jagungnya saja.

“Cuci tangan dulu gih…..lihat tuh kotor sekali. Tangannya habis masuk ke got
yah?”

Anak kecil itu tidak membantah karena memang kadang potongan bamboo kecil
yang dipukul seringkali melesat masuk ke selokan. Sebagai anak yang giliran
menjaga, dia harus mengambil bamboo kecil tersebut untuk dilemparkan kepada
bamboo panjang stik pemukul yang diletakan diatas batu bata. Bila kena, maka
giliran jaga bertukar tim.

Itulah permainan Honggo ketika masih duduk di

sekolah dasar.

Satu demi satu gambaran masa kecil melintas dalam benak Honggo.

“Kamu besok pelajaran apa saja? Ada ulangan, tidak?” mama setiap hari selalu
menyempatkan diri memperhatikan pelajaran SD karena dia tahu anaknya lebih
suka main dari pada belajar. Setiap pagi mama mengantar, menunggu bel sekolah
usai dan mengantar pulang kembali ke rumah, bersama-sama naik bajay.

Tidak terasa ada butiran air jernih keluar dari kedua mata Honggo. Buru-buru dia
menghapusnya dengan tangan kanannya agar tidak diketahui Intan.

Tapi terlambat, tampaknya Intan melihat adegan itu.

Intan tidak bertanya,

membiarkan Honggo menenangkan dirinya dulu.

“Siapa yang barusan menelepon, ..Go?” Tanya Intan setelah kelihatan Honggo
agak tenang.

“Saya tidak tahu,...tapi dia mengaku telah menculik mama dan adik saya”

Intan mendekati Honggo dan memeluknya. Didekapnya kepala Honggo ke
dadanya sambil mengelus-elus rambutnya.

Intan tetap berdiri berusaha

memberikan kekuatan dan dukungan kepada temannya yang sedang duduk lemas.
Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Satu-satunya hanyalah menunggu sms
perintah dari penculik.

Honggo merasa nyaman di peluk Intan, sudah lama sekali dia tidak merasakan hal
ini. Hatinya gundah dan galau dengan berita tentang keluarganya dan tidak tahu
harus berbuat apa.

Di kampusnya dulu, dia mempunyai beberapa pacar dalam masa yang tidak sama.
Semuanya sekarang sudah putus, namun beberapa mantannya masih suka
berhubungan lewat telepon, sekedar ketemu nonton dan aktifitas persahabatan
lainnya.

Sejak dia kuliah, aktifitas seks paling-paling juga hanya dilakukan

bersama pacarnya. Namun dia masih tidak bisa menghilangkan kebiasaan one
night stand bila ketemu dengan seorang wanita yang disukainya. Hebatnya, dia
selalu melakukannya dengan memakai kondom, walaupun pihak wanita tidak
keberatan bermain polos. Intan ini juga termasuk pasangan one night standnya,
tapi sekarang dia merasa lebih nyaman dan mungkin bisa menjadikan Intan
sebagai pacarnya. Yah…dia merindukan seorang pendamping hidup yang tetap.

Tidiiitt…tidiiittt….! 1 new message!

“Harap datang ke dermaga Marina Ancol, Pk 13.00. Jangan coba-coba lapor
polisi. Kami jauh lebih berkuasa dari polisi bahkan presiden”

Sepertinya dia mengenal perkataan ini. Apakah penculiknya dari GESF?
Tidak ada pilihan bagi Honggo, dia harus mengikuti permainan orang ini. Dia
melirik ke jam tangan “mount blank” hitam ditangan kirinya. Sekarang pk. 12.10.
Segera dia mengambil kunci mobilnya dan bergegas pergi. Intan mengejarnya.

“Kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Saya tidak tahu berhadapan
dengan siapa dan saya tidak punya rencana apa-apa. Selamat tinggal,. Terima
kasih.” Tidak ada waktu buat Honggo untuk berbasa basi, apalagi bermesramesraan. Begitu dia tahu kemana dia harus pergi, dia segera mengambil
kesempatan itu.

“Tidak Honggo, aku ikut!….mungkin aku bisa membantu. Minimal aku dapat
melapor ke polisi bila kamu kenapa-napa.” Desak Intan sambil ikut masuk mobil
dan langsung memasang seatbelt, tanpa meminta persetujuan dari Honggo lagi.

Tanpa banyak bicara lagi, Honggo langsung memacu kendaraannya menuju utara.
Di dalam otaknya hanya bisa menerka-nerka apa yang akan terjadi nanti.

***

23.
Pukul 13.05 di dermaga Ancol, Honggo berjalan mondar mandir sambil kedua
tangannya di masukkan ke saku celana. Kadang tangannya dikeluarkan diletakkan
dibelakang punggung. Sekali sekali dia melipat tangan di dadanya. Kacamata
hitam anti sinar UV tidak dapat menyembunyikan perasaannya yang gelisah.

Dia berjalan bolak balik dalam radius 20 meter.

Belum ada tanda-tanda

munculnya seseorang yang ditunggu. Beberapa nelayan sedang bekerja di dekat
anjungan. Ada yang sedang mengikat tambang kapal di balok kayu. Ada yang
duduk sambil merokok. Ada juga sekali kali yang datang menyapanya sambil
menawarkan sewa kapal.

Intan dimintanya untuk duduk mengawasi dari sebuah tenda restoran berjarak
kurang lebih 50 meter dari lokasi Honggo sekarang berada.

Tidiiitt…tidiiittt….! 1 new message!
“berjalanlah kemari, di sebelah kanan kamu berdiri, ada warung bakso”

Honggo menghampiri warung bakso yang disebut sambil melirik kanan kiri,
sekiranya ada orang yang dicurigainya. Tidak terlihat orang yang berpenampilan
mirip tukang pukul, preman atau semacamnya.

“Mas….mama dan adik mas ada di tempat aman ditempat kami, sepanjang mas
bisa ikut perintah dari kami.” Suara merdu seorang perempuan dibelakang
Honggo.

Honggo cukup terkejut dibuatnya. Dia tidak menyangka kalau penculik mama dan
adiknya adalah seorang perempuan. Tapi tunggu dulu. Dia tadi menyebut “kami”,
berarti dia tidak bekerja sendiri.

Honggo berbalik badan dan melihat seorang perempuan berumur 40an dengan
kulit sawo matang. Badannya tegap 165 cm dengan dada menonjol, karena dia
mengenakan kaos merah ketat dan celana jeans. Apa peran perempuan ini dalam
tim nya?, Tanya Honggo dalam hati.

“Siapa kalian ini? Kenapa menculik mama dan adikku?”

“Tenang mas. Kami tidak bermaksud buruk kepada mas.”

“Tidak bermaksud buruk? Kenapa bibi yang tidak bersalah kamu bunuh?”

“Kami menjemput adik mas pada waktu dia berjalan menuju warnet. Tidak ada
yang melihat kami, pada waktu adik mas masuk mobil. Kami menjemput ibu mas
pulang dari pasar. Kebetulan pembantu mas ikut. Karena dia tidak ada
kepentingannya dan nanti hanya bikin repot, lagipula kami tidak mau ada yang
menjadi saksi, pembantu tua tersebut terpaksa kami bunuh. Ini adalah masalah
keamanan negara dan untuk menyelamatkan ratusan juta nyawa penduduk.
Pembantu mas kami sudah urus jenasahnya dengan baik, dan juga sudah
memberikan santunan kepada keluargannya.”

“Gila!…suaranya normal dan biasa saja. Padahal dia menceritakan baru saja
membunuh orang. Benar-benar perempuan berdarah dingin, lebih tepatnya robot.
Bukan manusia.!” Honggo tidak mampu berkata apa-apa. Tidak juga membantah.

Honggo disegani di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya, karena
dia merupakan anak yang berani, dan punya nyali. Bila di rasa benar, dia tidak
segan-segan menantang berkelahi kepada siapapun yang menyinggungnya.
Sebaliknya bila merasa bersalah, maka dia tidak ragu untuk meminta maaf. Satu
lagi kelebihannya yaitu, dia selalu siap membela dan membantu temannya dalam
situasi apapun. Tetapi dalam situasi saat ini, keberaniannya tidak punya arti apaapa. Bibi pembantunya yang telah mengabdi di keluarga sejak dia kecil, telah
terbunuh sia-sia, dan dia tidak mampu berbuat apapun. Honggo menarik nafas
panjang, menyesal kenapa orang-orang yang tidak berdosa harus terlibat dalam
urusan ini.

“Mas kami perlukan untuk membantu misi kami, karena menurut survey dan data
yang ada, mas mempunyai profile yang cocok. Seorang geologist yang paham
dengan peralatan pengeboran, tehnologi pertambangan, dan yang paling penting
adalah pernah selamat dari ledakan Inti Gas.” Perempuan itu melanjutkan.

“Upss…tunggu….darimana kamu tahu soal Inti Gas?” Sela Honggo.

“Kami adalah anggota GESF. Mas pernah bertemu dengan atasan kami Jendral
Robby. Beliau adalah kepala unit operasi di Indonesia. Seluruh unit GESF di
masing-masing negara bertanggung jawab dan melapor pada kantor pusat GESF
di Amerika Serikat. Kami meminta bantuan mas Honggo untuk menyelundup
masuk ke PLTN Semenanjung Muria di Jawa tengah.”

“Untuk apa?”

Menurut data inteligen kami, Inti Gas berhasil di curi dari Adelaide dan sudah
dikirimkan ke suatu tempat di Amerika untuk di buatkan prototype bom
termonuklir XIV66.

“Kenapa dibawa ke Amerika? Bukankah hanya reactor ITER di Perancis yang
bisa melakukan prosesnya?” Honggo ingat dengan keterangan Abdul di rumahnya
beberapa hari lalu.

“Iya…itu reactor yang resmi. Perusahaan mas punya kontrak dengan ITER untuk
produksi massal, dan secara komersil nantinya akan digunakan mengantikan
energi minyak dan gas bumi. Sedangkan Jaringan teroris bawah tanah punya
laboratorium tersembunyi di Amerika. Lokasi tepatnya tidak ada yang tahu,
termasuk kami.
Setelah berhasil membuat prototipe XIV66, pemasok Israel yang akan
menawarkan dan menjualnya kepada siapapun yang berminat. Demonstrasinya
akan dilakukan hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 di Jawa Tengah.”

“Kenapa demonstrasi prototype tersebut harus dilakukan di pulau Jawa?” Tanya
Honggo mengejar.

“Kami tidak tahu pasti. Selain motivasi bisnis, mungkin sekalian alat ini juga
dipergunakan untuk motivasi politik atau motivasi lainnya.” Jawab perempuan
STW tersebut.

“Hah…sekarang hari Minggu….berarti kurang dari 3 hari lagi.
Apa yang harus saya lakukan?” Tanya Honggo

“Aku tidak tahu. Mas tunggu sms perintah selanjutnya. Aku hanya pembawa
pesan ini saja. Dan jangan lagi membawa teman yang tidak ada hubungannya
dengan kasus ini.
Teman wanita mas yang duduk diujung sana kami bawa sekalian menemani
mama dan adikmu.” Katanya sambil menunjuk ke arah warung tempat Intan tadi
duduk.

Honggo terkejut dan terpana, sambil matanya melirik mengikuti arah telunjuk
perempuan itu. Dia tidak sempat berkata apa-apa.

“Ingat! Kami tidak mau misi besar ini gagal hanya karena ada saksi atau ada
orang yang mencoba membocorkan rahasia ini. Orang lain yang berpotensi
merusak misi, akan kami bunuh tanpa ragu-ragu.” Perempuan setengah baya itu
menegaskan kembali tentang pentingnya misi ini.

“Mbak…tolong jangan bunuh dia. Dia pacar saya”, buru-buru Honggo mengarang
dan berusaha dihubungkan dengan dirinya, agar Intan tidak dianggap sebagai
barang yang tidak berguna atau saksi membahayakan dan jangan sampai dibunuh
seperti bibinya.

“Saya tidak bisa bekerja menyelesaikan misi ini, karena saya juga perlu bantuan
dia. Dia juga geologist dan staff BMG,” Honggo berpikir, lebih baik mengajukan
proposal dulu, sebelum terlambat. Toh nanti mereka juga pasti akan mengetahui
siapa Intan.

“Keputusan membunuh atau tidak membunuh bukan wewenang aku. Tunggu sms
perintah berikutnya.” Perempuan setengah baya itu berlalu tanpa emosi. Hanya
nampak goyangan pantatnya dari belakang seperti gaya jalannya dibuat-buat.
Intan tidak terlihat berada di tempat duduk di warung tadi.

***

24.
Honggo memacu Mitsubishi Lancer Ralliart keluaran tahun 2009. Dia membeli
mobil ini tahun lalu saat memperoleh bonus dari perusahaan, tukar tambah dengan
Lancer Evo MR tahun 2005 yang sudah menjadi tunggangannya sejak empat
tahun lalu.

Lancer Ralliart 2009 warna Orange metallic punya kekuatan 237 tenaga kuda,
seharusnya bisa dipacu lebih dari 200km/jam. Sayangnya dengan kondisi jalan di
Jakarta dia hanya maksimal mendapatkan 100km/jam. Bahkan sekarang dia
sedang terjebak macet di jalan Tol dekat pintu keluar kapuk menuju bandara
Sukarno Hatta Cengkareng.

Mengetahui penculik adalah organisasi GESF, maka dia menerka mama dan
adiknya pasti disembunyikan di gudang belakang bengkel mobil tempat dia
ditahan dulu.
Lokasinya dia sudah tahu, karena kebetulan supir Jendral Robby tidak menyadari
kalau dia kebal terhadap gas beracun, dan matanya tidak ditutup seperti waktu dia
dibawa kesana.

Setelah mendekati bengkel, Honggo memarkir mobilnya di kejauhan. Dia tidak
mau menimbulkan kecurigaan dan kedatangannya diketahui. Sambil mengendapngendap dia memastikan keadaan dan menghitung kemungkinan dirinya masuk
bengkel.

Tidiiitt…tidiiittt….! 1 new message!
Aduuhh….buru-buru dia menekan tombol “silent” agar tidak memancing
perhatian.
“Harap datang ke lapangan golf pondok indah. Ditunggu s.d pk. 16.00. Datang
sendiri dan jangan terlambat!”

Apa?!! Gila!, sekarang pk 15.25, bagaimana mungkin gua bisa mencapai lokasi di
pondok indah dalam waktu setengah jam. Walaupun gua udah lama tinggal di
pedalaman Australia, tapi jalanan Jakarta masih hapal. Apakah dia tidak tahu
perjalanan melalui lalu lintas jalan raya di Jakarta tidak dapat dipastikan. Hatinya
ngedumel tapi otaknya terus berpikir keras.

Honggo tahu bahwa dia harus mengambil keputusan secepatnya. Mengabaikan
sms ini atau berangkat sekarang menuju pondok indah.

Dia juga perlu memastikan apakah mama dan adiknya ada di bengkel ini. Bila
ada, tentunya dia tidak perlu mengikuti perintah sms itu lagi. Sayangnya, sampai
dia menunggu 10 menit kemudian, tidak ada tanda-tanda positif. Tidak ada orang
keluar. Tidak ada orang masuk. Seharusnya mbak yang tadi di Ancol datang juga
mengantar Intan.

Honggo membalikkan badannya dan berlari sekencang-kencangnya menuju ke
tempat dimana mobilnya diparkir. Saat itu dia benar-benar berharap bisa seperti
seekor kangguru yang bisa melompat 10 meter. Bukankah di tubuhnya juga
mengandung bakteri metanogen seperti kangguru?

Begitu duduk dan menyalakan mobilnya, tanpa ragu dia terus menginjak pedal
gas dalam-dalam berpacu dengan waktu agar bisa sampai di pondok indah tidak
lewat pk 16.00. Biarlah kali ini, sekali lagi terpaksa, dia mengikuti permainan ini.

Untungnya ini hari Minggu, jalan tol tidaklah sepadat hari kerja. Lewat dari
cawang, masuk Jagorawi, Lancer orange Honggo terus mengambil kiri masuk tol
JORR. Agak tersendat menunggu antrian pembayaran beberapa mobil. Selesai
membayar karcis tol, Lancer orange Honggo seakan ingin terbang melaju dengan
kecepatan semaksimal mungkin. Jalan tol ini lebih sepi dan relatif baru, sehingga
beruntung dia bisa memacu mobilnya dengan kecepatan sampai 170km/jam.
Begitu melihat billboard Giant dan Electronic City, dia segera memutar stir ambil
kiri dan keluar di pondok indah. Honggo tiba di parkir lapangan golf pondok
indah tepat pukul 16.00. Setelah turun dari mobil, tanpa membuang waktu dia
berlari menuju club house.

“Kamu terlambat 3 menit.” Suara pak Robby seperti menegur. Dalam operasi
militer, semua tindakan perlu dilakukan tepat waktu. Meleset sedikit saja, bisa
fatal.

“Iya tapi saya bukan tentara pak,” protes Honggo.

Dua hari lagi kamu akan mengemban tugas lebih berat dari tentara. Bom
termonuklir XIV66 sudah terpasang di bawah kaki gunung muria. Waktunya
sudah di set akan meledak pada tanggal 17 Agustus 2011 pk. 10.00.

“Saya akan melakukan tugas ini pak. Tapi tolong bebaskan mama dan adik saya.
Mohon.” Dengan suara memelas.

“Maaf, kami perlu garansi.”

“Kalau hanya perlu garansi, kenapa bapak membunuh bibi juga?”

“Kami tidak membunuh pembantu kamu. Mereka bertiga ada di tempat aman.
Sms pertama hanya untuk menakut-nakuti saja.”

“Kalau begitu seharusnya berempat dong pak? Apakah Intan tidak ditahan
bersama mereka?”

“Intan? Siapa dia?” pak Robby malah balik bertanya dan curiga

“Pada saat saya menemui perempuan utusan bapak di Ancol, saya datang bersama
Intan. Tapi kemudian mbak utusan bapak malah membawa sekalian Intan untuk
dijadikan sandera.”

Pak Robby tidak bertanya dan tidak berkata apa-apa. Dia berpikir sebentar.
Kemudian mengeluarkan handphonenya berusaha menelepon seseorang. Lama
dia menunggu teleponnya diangkat. Sekali lagi dia menekan tombol menelepon
kembali. Juga tidak diangkat, hanya terdengar layanan voice mail.

“Odo opo iki?” Tanpa sadar Pak Robby terlihat gelisah dan berbicara sendiri.

Pak Robby kemudian menekan tombol yang lain. Juga tidak diangkat.
Tiba-tiba handphonenya malah berbunyi. Ada panggilan masuk. “Hallo…yes! I’m
speaking.” Dia berbicara dalam bahasa Inggris.
“What? So….! Hhk…So…” menarik nafas panjang

“What’s the next plan, Sir?” Dia bertanya pada lawan bicaranya.

Oke..I’ll handle it. Please send backup as soon as possible.” Sambil menutup
teleponnya.

“Celaka, nak Honggo. Baru saja saya dapat kabar dari rekan agen GESF Amerika,
ada pihak lain lagi yang bermain di Indonesia. Mereka bekerja untuk pihak
pemasok Israel. Agen Ningsih telah tertembak mati. Tempat saya menahan bibi,
adik, dan mama kamu juga baru saja di serbu musuh. Semua anak buah saya
disana tewas.”

“Bagaimana dengan keluarga saya?” Itulah pertanyaan pertama yang terlintas di
otak Honggo.

Keluarga nak Honggo belum diketahui keberadaannya.

“Apakah bengkel dekat bandara itu tempat bapak menahan mereka?”

Pak Robby terkejut sebentar, tapi cepat menjawab.
“Ternyata kamu telah tahu tempat itu. …Bukan,….bukan tempat itu. Bengkel itu
memang tempat kamu dibawa waktu pertama kali kita bertemu. Tapi keluarga
kamu ditempatkan di lokasi lain.

Apakah bapak diberi tahu dimana Intan? Honggo merasa kasihan dengan teman
barunya. Seorang perempuan cantik lagi cerdas. Kenapa dia harus ikut-ikutan
terseret masalah yang tidak ada urusan dengannya? Honggo menyesal dalam hati,
kenapa menyetujui dia ikut ke Ancol.

Bagaimana kalau dia mati? Aku

bertanggung jawab atas keselamatannya. Kalau dia sampai ada apa-apa? Aahhh,..
dia tidak sanggup membayangkan itu.

“Tidak…tidak ada berita soal Intan. Siapa Intan itu?” naluri inteligen pak Robby
meminta dia untuk menyelidiki siapa sebenarnya Intan yang dimaksud Honggo.
Siapa tahu dia bisa jadi petunjuk untuk mengetahui penculik keluarga Honggo.

“Intan itu teman saya pak. Dia datang ke Ancol bersama saya menemui mbak
agen utusan bapak. Dan mbak agen utusan bapak tersebut mengatakan pada saya
sekalian menahan teman saya itu.”

“Siapa nama lengkapnya? Dimana dia tinggal?” kejar pak Robby.

Honggo kebingungan karena dia juga belum tahu siapa nama lengkap Intan.
“Dia geologist juga, kami bertemu diwaktu acara gathering para anggota milis
geologi yahoogroups. Dia bekerja di BMG Jakarta.

“Baiklah…kita berpisah sekarang. Ini dokumen-dokumen tentang tugas kamu
yang perlu kamu pelajari malam ini. Jangan kuatir soal keluarga kamu. Kami akan
mencarinya. Besok, kami akan kirim instruksi lewat sms seperti biasa. Masa
depan NKRI ada di pundak kamu.” Pak Robby menyerahkan sebuah amplop tebal
ukuran folio dan menepuk pundak Honggo sambil berlalu.

Honggo berjalan gontai. Apa yang perlu diselamatkan? NKRI? Melindungi
keluarga dekat saja dia tidak mampu. Sekarang mama dan adiknya hilang entah
kemana, dan dia tidak punya petunjuk sedikitpun.

***

25.
Don't you know, pump it up,
You got to pump it up,
Don't you know pump it up,
You've got to pump it up

Private Number!.

Siapa lagi sih? Honggo dengan cepat menekan tombol

menerima telepon sebelum Danzel selesai menyanyikan lagu itu.

Baru pukul 23.45, tapi dia merasa ngantuk sekali. Dia ingin tidur, tapi dipaksakan
untuk membuka-buka dokumen-dokumen yang tadi diperoleh dari pak Robby.
Mau tidak mau hanya inilah harapan untuk menemui keluarganya.

“Honggo, Keluarga kamu ada bersama kami, ditempat aman.” terdengar suara
seorang laki-laki diseberang telepon

“Siapa ini?”

“Nanti kamu akan tahu sendiri, keluarga kamu ada bersama kami, jadi kamu tidak
perlu lagi mengikuti perintah GESF” Telepon kemudian langsung ditutup.

Honggo kali ini benar-benar pusing tujuh keliling, bahkan mungkin pusing tujuh
puluh keliling. Pihak mana lagi ini? Kalau mama dan adik ada sama dia, kenapa
tidak diantar pulang kesini?

Dua jam lebih Honggo berbaring di tempat tidur, tapi belum berhasil tidur. Segala
macam pikiran melintas, saling tabrak, saling silang, tidak jelas juga apa yang
dipikirkannya.

Walaupun mata mengantuk dan badan letih, dia menyalakan komputer di
kamarnya dan menghubungkan dengan internet. Dia kemudian berusaha mencari
data yang berhubungan dengan GESF, organisasi intelijen dunia bawah tanah,
thermonuklir XIV66. Namun tidak diketemukan pembahasan ini secara detail atau
sebuah jurnal ilmiah tentang hal ini. Yang diketemukan hanyalah pembicaraanpembicaraan pendek di beberapa forum, termasuk forum geologi, forum IT,
forum politik bahkan hal ini juga dibicarakan di forum gossip bursa BEI.

Dua jam sudah dia menjelajahi internet dan tidak menemukan data yang berarti.
Dia mematikan komputernya dan bermaksud untuk tidur.

Tidiiitt…tidiiittt….! 1 new message!

“Harap siap-siap. Pk 07.15 kita terbang ke Semarang. Saya tunggu di lapangan
udara Halim.” Dari nomor pak Robby.

Honggo dalam dilemma dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin jelas
keberadaan mama, adik dan bibi. Dia ingin jelas keberadaan Intan. Ada pihak
GESF meminta dia membantu menyelamatkan NKRI. Dia sendiri tidak tahu apa
tugasnya nanti. Sekarang ada lagi telepon minta dia tidak perlu menuruti GESF.
Yang mana yang harus dituruti?

Akhirnya dia mau mencoba satu kemungkinan. Dicarinya sebuah kartu nama
yang dia agak lupa menaruhnya dimana. Dompetnya dikeluarkan semua isiinya,
tidak ada kartu nama yang dicari. Laci-laci lemari kamar dibukanya, tidak
berhasil juga dia menemukan yang dicari. Dia berpikir lagi, kemudian keluar
menuju lemari televisi dan menemukan yang dicari. Dia menelepon Abdul.

“Hallo, dengan Abdul? Maaf menggangu. Saya sedang mencari Intan, teman
geologist yang ketemu di Club V3 malam minggu kemarin. Saya ingat waktu itu
Abdul juga ada disana. Apa Abdul kenal dan tahu keberadaan Intan?”

“Honggo kenapa mencari Intan? Bukankah malam itu dia pulang bersama kamu?”

“Iya, tapi kami berpisah tadi siang. Handphonenya tidak aktif. Telepon di
apartemennya juga tidak ada yang angkat. Saya kuatir terjadi sesuatu.”

“Apa yang bisa saya bantu?”

“Mungkin kamu bisa cari info dengan rekan-rekan hacker, mencari dimana Intan?
Mama, Adik dan Bibi saya juga diculik orang dari tadi pagi, sampai sekarang saya
tidak tahu dimana mereka dan siapa yang menculiknya.”

“Oh begitu. Kalau saya bisa menemukan Intan dan keluarga kamu, apakah kamu
bersedia bergabung dengan team kami?”

“Iya…iya…saya bersedia” buru-buru Honggo menjawab tanpa pikir panjang lagi
berharap Abdul bisa membantu dia memecahkan teka teki ini.

“Hmm….baiklah…malam ini saya akan cari info. Besok saya kabari lagi. Oke?”

“Terima kasih.”

***

26.
Kembali ke peristiwa Honggo bertemu dengan Agen Ningsih di Ancol, pada saat
Intan duduk di warung sedang konsentrasi mengawasi Honggo, dia dihampiri oleh
seorang lelaki tinggi besar berambut cepak.

“Sendirian mbak?”

Intan terperanjat tidak menyadari tiba-tiba ada orang disampingnya, karena
sedang asyik menatap ke arah Honggo yang sedang melihat ke handphonenya,
kemudian berjalan menuju warung bakso.

“Eih ehhh ….Iya” Intan berusaha membalas sapa dan bersikap ramah.

“Sedang ngapain disini mbak?”

Tentu saja Intan tidak dapat menjawab jujur. Tapi belum sempat dia menjawab,
dan tampaknya lelaki ini tidak membutuhkan jawaban.

Dia malah

memperlihatkan pistol ditangan yang ditodongkan ke perut Intan. Lengannya
tergantung jaket guna menutupi pistolnya dari penglihatan umum.

“Mbak, mari ikut saya ke mobil. Kita tunggu Honggo disana”

Dengan disebutnya nama Honggo oleh lelaki ini, jelas identitas Intan sudah
ketahuan. Karena itu dengan pasrah dia mengikuti langkah lelaki itu keluar dari
dermaga, dan masuk mobilnya.

Baru beberapa detik Intan duduk di kursi belakang sebelah kanan, tiba-tiba pintu
kiri belakang mobil dibuka orang dan terdengar bunyi “dephhh”. Sebuah suara
tembakan dengan peredam. Begitu Intan menoleh kekiri, ternyata lelaki yang
memaksa dia untuk masuk ke mobil sudah penuh darah dan terkulai tewas.

Intan panik dan keluar melalui pintu kanan belakang, ingin berlari. Sayangnya
tidak mungkin dia bisa lepas, karena lengannya seperti dicekal orang dengan
kencang.

“Ampunn…ampunn….jangan bunuh saya.” Intan histeris dengan mata tertutup.

“Tenang…tenang…kamu aman.” Sebuah suara dari orang yang mencekal
lengannya.

Intan membuka mata dan menengok ke arah wajah dari mana suara berasal. Dari
tadi saking takutnya dia selalu melihat kebawah dan lebih banyak menutup mata.
Ah…ternyata suara itu milik seorang lelaki yang telah dikenalnya. Dia adalah
Abdul.

“Honggo…honggo?” Intan teringat bahwa dia harus juga menyelamatkan Honggo
dan secara tidak langsung mencoba memohon bantuan Abdul dan temannya yang
baru saja menembak mati lelaki di mobil.

“Intan…intan…dengar!” suara Abdul terkesan ingin menenangkan Intan.
“Honggo tidak apa-apa, biarkan dia membantu GESF, dan kita akan ikuti terus.
Kamu telah berakting sempurna, lebih dari yang kita harapkan. Sekarang mari
kita tunggu perempuan itu selesai dengan Honggo, dan kita beresi sekalian.
Sambil mengandeng Intan pergi menjauh dari lokasi menuju mobil miliknya.

Teman lelaki Abdul, kemudian mengambil handphone dari saku celana lelaki
yang tewas, dan kemudian mengirim sms. “Mbak, saya kembali dulu ke posko.
Ada panggilan tugas. Perempuan ini saya bawa juga.” Sedangkan lelaki teman
Abdul menyalakan mobil dan pergi. Setelah memarkirnya di lokasi lain yang
tersembunyi, dia turun mobil dan berlari balik lagi menuju mobil Abdul, dan siapsiap di kursi supir.

Sementara itu agen Ningsih berpisah dengan Honggo, dia berjalan menuju mobil
Baleno merahnya dan langsung keluar Ancol, masuk pintu tol dalam kota. Dia
tahu bahwa rekannya sudah menangkap seorang wanita teman Honggo, dan sudah
berangkat duluan menuju posko. Jadi dia bergegas menyusul.

Tanpa disadarinya, sebuah Innova hitam menguntit dibelakang mobilnya. Baleno
merah melaju dengan kecepatan normal masuk tol menuju arah cawang. Baleno
merah kemudian berbelok ke kanan masuk tol Jagorawi. Innova hitam yang
dikemudikan teman Abdul terus mengikutinya.

Di dalam Innova hitam, Abdul terus berkomunikasi lewat handphonenya dengan
seseorang dan sepertinya minta dikirim tambahan orang, dan langsung bareng
jalan beriringan karena Baleno merah yang dibuntutinya sudah masuk jalan
Jagorawi.

Intan duduk terdiam masih menampakan wajah pucat ketakutan. Abdul duduk
disebelahnya dengan tenang sambil menatap kedepan.

“Tolong selamatkan Honggo, dia tidak bersalah,” pinta Intan sambil menatap
lemas kepada Abdul.

“Iya,…kami sedang mengusahakannya.” Jawab Abdul datar.

Tidak berapa lama kemudian Baleno merah keluar di pintu Sentul. Begitu Baleno
merah berhenti di depan sebuah rumah, pada saat itu pula Innova hitam bukan
hanya satu, tapi empat buah mobil yang sejenis berhenti di belakangnya.

Beberapa orang berperawakan tegap menuju mobil merah dengan memegang
pistol ditangan. Tanpa basa basi, tanpa banyak tanya, agen Ningsih tertembak
masih dalam posisi duduk di kursi supir. Kejadiannya berlangsung cepat. Ningsih
tidak sempat menyadari apalagi membela diri. Dia tewas seketika dengan lubang
peluru menembus kepalanya. Darah berhamburan mengotori jok hitam kursi
mobilnya.

Berbarengan dengan itu, bagaikan suasana perang, 20 orang pakaian hitam-hitam
bersenjata serbu otomatis MP5 dan M4, menghampiri rumah, mendobrak pintu
dan langsung menebar peluru. Dibagi dalam beberapa grup mereka langsung
masuk ke kamar-kamar memastikan semuanya aman terkendali.

Tetangga komplek keluar ketika mendengar suara ramai-ramai diluar. Tapi segera
masuk kembali begitu mereka melihat senjata-senjata ditodongkan ke arah
mereka oleh serombongan pasukan berpakaian hitam-hitam dengan muka
tertutup.

“Door…dor….dor…dor” Empat orang penjaga rumah didepan halaman dan
ruang tamu, tewas seketika.

Masih ada 3 orang lagi. Mereka para penculik satu-satu sedang menyeret seorang
ibu tua memakai celana panjang dan baju setelan, seorang gadis berkulit putih
bermata sipit, seorang lagi juga ibu tua memakai sarung. Para sandera diikat
tangannya dan mulutnya ditutup dengan tempelan lakban.

“Awas…letakan senjata kalian!” teriak orang yang sedang mengarahkan pistol ke
kepala sanderanya.

“Kalian yang letakan senjata!!” teriak seorang yang berpakaian hitam-hitam tidak
mau kalah gertak. “Kalian sudah terkepung”

Para pengawal rumah yang merupakan pengawal bayaran, sudah jelas kalah
jumlah. Mereka hanya sisa tiga orang, sedangkan musuhnya 20 orang. Dari
senjatapun, mereka kalah jauh. Mereka hanya 2 orang yang memakai AK47, dan

satu lagi bahkan hanya pistol colt38. Mereka memang bukan agen rahasia yang
memiliki senjata canggih prototype seperti dalam cerita film James Bond.
Mereka diperintah untuk menjaga sandera oleh pak Robby. Mereka hanya tahu
pak Robby dari BIN dan sudah sering bekerja sama seperti mencari informasi
dengan menyamar menjadi anggota masyarakat biasa. Tepatnya mereka adalah
para informan yang dipekerjakan pak Robby baik untuk kebutuhan BIN maupun
pribadi. Tidak seorangpun dari mereka tahu bahwa pak Robby juga merupakan
agen GESF.

Tiga orang penjaga rumah, walaupun sudah kepepet, tetap tidak mau menyerah.
“Kami anggota BIN. Siapa kalian?” walau hati sudah kebat kebit, mereka masih
mencoba mengertak.

“Sekali lagi saya perintahkan, jatuhkan senjata dan serahkan para sandera!”
bentak seorang berpakaian hitam-hitam. Sepertinya dia komandan pasukan ini.
Kelihatannya dia tidak peduli dengan gertakan pengakuan penculik.

“Tidak…sandera ini tidak akan selamat. Kami akan menembak mereka dulu,
kalau kalian menembak.”

Suasana sangat menegangkan. Masing-masing pihak tidak ada yang mau
mengalah. Pasukan hitam-hitam tetap mengacungkan senjatanya kepada ketiga
orang penculik Tiga orang penculik masih mengacungkan senjatanya masingmasing kepada tiga orang sanderanya.

Suasana ini bertahan hingga beberapa menit. Masing-masing pihak tidak ada yang
mau menyerah dan tetap mengacungkan senjatanya pada sasarannya masingmasing.

Tiba-tiba……tanpa diduga duga, entah dari mana datangnya terdengar suara
“Dor..dor…do…do…do…door…!” bunyi letusan senjata bertubi-tubi. Saling
sahut menyahut. Berlangsung sekitar 25 detik. Tidak jelas siapa yang memulai.
Bunyi silih berganti, tidak jelas siapa menembak siapa.

Seketika suasana menjadi sunyi senyap. Asap mengepul dan bau mesiu tercium
menyengat, bercampur bau darah manusia. Ruangan seketika menjadi penuh
asap, susah mengetahui berapa orang dan siapa yang tewas.

Setelah asap perlahan hilang, ruangan kembali terlihat jelas, tampak
bergelimpangan tubuh beberapa orang dengan darah segar mengalir keluar.

Delapan orang yang tewas tepatnya, terlihat berserakan dengan posisi berantakan.

Yang pertama, satu orang berpakaian hitam-hitam tergeletak di tengah ruang.
Senjatanya di lantai berjarak dua meter dari tubuhnya. Darah mengalir dari pelipis
kepalanya.

Yang kedua, satu orang berambut gondrong memegang pistol berbaring dengan
kaki kanan agak melipat. Badannya penuh dengan lubang peluru.

Disebelah dia, terlihat seorang gadis muda berkulit putih. Dia memakai celana
pendek jeans biru 15 cm diatas lutut. Dia terbaring tertelungkup. Posisi kedua
kakinya tertekuk. Kaos putih berlumuran darah. Dia tewas!

Adik Honggo

tertembak perutnya!

Tidak jauh dari adik Honggo, juga terlihat seorang perempuan tua memakai
sarung. Dia juga tewas. Bahkan dengan keadaan lebih mengerikan. Kepalanya
penuh darah, tidak kelihatan lagi wajah aslinya. Rambut panjang yang biasanya
diikat sekarang terurai berantakan. Tidak diragukan lagi, tadi dia tertembak di
kepala dari jarak dekat.

Di depan pintu kamar, seorang berpakaian hitam-hitam juga tewas. Masih
mengenakan baju anti peluru, sebagaimana dengan semua rekannya. Mata kirinya
bolong. Tertembak. Mati seketika.

Korban keenam dan ketujuh adalah dua orang pengawal rumah yang tewas
tergeletak berdekatan. Juga dengan puluhan lubang peluru yang menembus paha,
perut dan dada..

Delapan orang yang tewas tepatnya.

Yang terakhir adalah…..

Yang terakhir adalah…..mama Honggo. Ibunda Honggo juga tertembak peluru di
dadanya. Mama Honggo yang berumur 67 tahun dengan rambut hitam bercampur
uban telah meninggal. Di rambutnya kini juga menempel darah bercampur dengan
putih uban. Mama Honggo terbaring miring sambil tangan kanan dan tangan kiri
masih terikat. Mulut tertutup lakban. Mengenaskan…..!

Abdul dan Intan bergegas menyusul masuk ke dalam rumah, setelah memastikan
berhentinya suara tembakan. Supir yang tadi menemani di dalam mobil Abdul
juga ikut.

“Apa yang terjadi?” Tanya Abdul.

Komandan regu menghadap supir Abdul dan melakukan penghormatan ala
militer. Dia segera menjawab pertanyaan Abdul. “Kami tidak dapat mengontrol
situasi dan entah siapa yang memulai tembakan, tiba-tiba tadi semua pihak terlibat
dalam kekacauan.”

Mata Intan dengan cepat menyapu ruangan dan mengenali sepertinya korban juga
termasuk beberapa orang sipil dan perempuan. Walaupun hati menduga, dia
bertanya kepada Abdul. “Apakah mereka itu ibu dan adik Honggo?” sambil
tangan kanannya menunjuk dua mayat di depan mereka.

“Iya betul, apa boleh buat. Setiap perjuangan mungkin memerlukan pengorbanan”
jawab Abdul perlahan sambil berusaha berempati kepada Intan yang tampak
shock.

Intan tidak mampu lagi berkata apa-apa. Dia hanya menanggis sesengukan.
Walaupun dia belum mengenal keluarga Honggo, namun di dalam hatinya tidak
dapat dipungkiri telah tumbuh perasaan sayang kepada pribadi Honggo.

Dia menyesal telah ikut permainan Abdul dan merasa ikut bertanggung jawab atas
meninggalnya keluarga Honggo. Tangisannya semakin keras, bila dia mengingat
hal ini.

***

