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NINJA
Sumber: wikipedia

inja  (dalam bahasa  Jepang:忍者 ,  harafiah,  "Seseorang  yang bergerak  secara
rahasia")  adalah  seorang  pembunuh  yang terlatih dalam  seni  ninjutsu  (secara
kasarnya  seni  pergerakan  sunyi)  Jepang.  Ninja,  seperti  samurai,  mematuhi
peraturan khas mereka sendiri, yang disebut ninpo. Menurut sebagian pengamat

ninjutsu, keahlian seorang ninja bukanlah pembunuhan tetapi penyusupan. Ninja berasal
dari  bahasa  Jepang  yang  berbunyi  Nin  yang  artinya  menyusup.  Jadi,  keahlian  khusus
seorang ninja adalah menyusup dengan atau tanpa suara.

Kata ninja terbentuk dari dua kata yaitu nin dan sha yang masing-masing artinya adalah
tersembunyi  dan  orang.  Jadi  ninja  adalah  mata-mata  profesional  pada  zaman  feudal
jepang.  Sejarah  ninja  juga  sangat  sulit  dilacak.  Info  mengenai  keberadaan  mereka
tersimpan rapat-rapat dalam dokumen-dokumen rahasia.

Ninja juga bisa diartikan sebagai nama yang diberikan kepada seseorang yang menguasai
dan mendalami seni bela diri ninjutsu. Nin artinya pertahanan dan jutsu adalah seni atau
cara. Kata ninja juga diambil dari kata ninpo. Po artinya adalah falsafah hidup atau dengan
kata  lain  ninpo adalah  falsafah  tertinggi  dari  ilmu beladiri  ninjutsu  yang  menjadi  dasar
kehidupan  seorang  ninja.  Jadi  ninja  akan  selalu  waspada  dan  terintregasi  pada  prinsip
ninpo.

Ninja  dalah  mata-mata  profesionl  di  jaman  ketika  para  samurai  masih  memegang
kekuasaan  tertinggi  di  pemerintahan  jepang  pada  abad  12.  Pada  abad  14  pertarungan
memperebutkan kekuasaan semakin memanas, informasi tentang aktifitas dan kekuatan
lawan menjadi penting, dan para ninja pun semakin aktif.
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Para  ninja  dipanggil  oleh  daimyo  untuk  mengumpulkan  informasi,  merusak  dan
menghancurkan gudang persenjataan ataupun gudang makanan, serta untuk memimpin
pasukan  penyerbuan  di  malam hari.karena itu  ninja  memperoleh  latiham khusus.  Ninja
tetap  aktif  sampai  jaman  edo  (1600-1868),  dimana  akhirnya  kekuasaan  dibenahi  oleh
pemerintah di zaman edo.

Asal-usul Ninja

Kemunculan ninja pada tahun 522 berhubungan erat dengan masuknya seni  nonuse ke
Jepang. Seni nonuse inilah yang membuka jalan bagi lahirnya ninja. Seni nonuse atau yang
biasa disebut seni bertindak diam-diam adalah suatu praktek keagamaan yang dilakukan
oleh para pendeta yang pada saat itu bertugas memberikan info kepada orang-orang di
pemerintahan.  Sekitar  tahun  645,  pendeta-pendeta  tersebut  menyempurnakan
kemampuan bela diri dan mulai menggunakan pengetahuan mereka tentang nonuse untuk
melindungi diri dari intimidasi pemerintah pusat.

Pada  tahun 794-1192,  kehidupan masyarakat  jepang  mulai  berkembang dan melahirkan
kelas-kelas baru berdasarkan kekayaan. Keluarga kelas ini saling bertarung satu sama lain
dalam  usahanya  menggulingkan  kekaisaran.  Kebutuhan  keluarga  akan  pembunuh  dan
mata-mata semakin meningkat untuk memperebutkan kekuasaan. Karena itu permintaan
akan para praktisi nonuse semakin meningkat. Inilah awal kelahiran ninja. Pada abad ke-16
ninja sudah dikenal dan eksis sebagai suatu keluarga atau klan di kota Iga atau Koga. Ninja
pada saat itu merupakan profesi  yang berhubungan erat  dengan itelijen  tingkat  tinggi
dalam  pemerintah  feodal  para  raja  di  jepang.  Berdasarkan hal  itu,  masing-masing  klan
memiliki  tradisi  mengajarkan  ilmu beladiri  secara  rahasia  dalam  keluarganya  saja.  Ilmu
beladiri  yang kemudian dikenal  dengan nama ninjutsu. Dalah ilmu yang diwariskan dari
leluhur mereka dan atas hasil  penyempurnaan seni berperang selama puluhan generasi.
Menurut  para  ahli  sejarah hal  itu  telah  berlangsung  selama lebih dari  4  abad.  Ilmu itu
meliputi  falsafah  bushido,  spionase,  taktik  perang  komando,  tenaga  dalam,  tenaga
supranatural,  dan  berbagai  jenis  bela  diri  lain  yang  tumbuh  dan  berkembang  menurut
jaman.

Namun ada  sebuah  catatan  sejarah  yang  mengatakan  bahwa sekitar  abad  ke-9  terjadi
eksodus  dari  cina  ke  jepang.  Hal  ini  terjadi  karena  runtuhnya  dinasti  tang  dan  adanya
pergolakan  politik.  Sehingga  banyak  pengungsi  yang  mencari  perlindungan  ke
jepang.sebagian dari mereka adalah jendral besar, prajurit dan biksu. Mereka menetap di
propinsi  Iga,  di  tengah pulau honsu. Jendral  tersebut antara lain Cho Gyokko,  Ikai  Cho
Busho  membawa  pengetahuan  mereka  dan  membaur  dengan  kebudayaan  setempat.
Strategi  militer,  filsafat  kepercayaan,  konsep kebudayaan,  ilmu pengobatan tradisional,
dan falsafah tradisional.  Semuanya menyatu dengan kebiasaan setempat yang akhirnya
membentuk ilmu yang bernama ninjutsu.

Bela diri Ninjutsu

Gerakan beladiri ninjutsu hanya tendangan, lemparan, patahan, dan serangan. Kemudian
dilengkapi  dengan  teknik  pertahanan  diri  seperti  bantingan,  rolling  dan  teknik  bantu
seperti meloloskan diri, mengendap, dan teknik khusus lainnya. Namun, dalam prakteknya
ninja  menghindari  kontak  langsung  dengan  lawannya,  oleh  karena  itu  berbagai  alat
lempar,  lontar,  tembak,  dan penyamaran lebih sering digunakan.  Berbeda  dengan seni
beladiri  lain. Ninjutsu mengajarkan teknik spionase, sabotase,  melumpuhkan lawan, dan
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menjatuhkan  mental  lawan.  Ilmu  tersebut  digunakan  untuk  melindungi  keluarga  ninja
mereka. Apa yang dilakukan ninja memang sulit dimengerti. Pada satu sisi harus bertempur
untuk melindungi, di sisi lain ninja harus menerapkan “berperilaku kejam dan licik” saat
menggunakan jurus untuk menghadapi lawan. Disisi lain ajaran ninpo memberi petunjuk
bahwa  salah  satu  tujuan  ninjutsu  adalah  mengaktifkan  indra  keenam  mereka.  paduan
intuisi dan kekuatan fisik pada jangka waktu yang lama memungkinkan para ninja untuk
mengaktifkan indra keenamnya. Sehingga dapat  mengenal  orang lain  dengan baik  dan
mengerti berbagai persoalan dalam berbagai disiplin ilmu.

Walaupun terdapat  banyak  keluarga  ninja  di  jepang,  baru  sekitar  tahun  enam  puluhan
keluarga ninja baru dapat di dekati oleh orang luar. Sejak ninja dinyatakan terlarang oleh
shogun  tokugawa  pada  abad  17.  pada  tahun  1950  larangan  tersebut  dicabut  oleh
pemerintah Jepang. Pada tahun 1960 televisi jepang menayangkan laporan dokumentasi
dan  sejarah  ninja.  Setelah  itu  salah  satu  aliran  yang  dapat  membuka  diri  dan
memperkenalkan  ninja  ke  dunia  luar  adalah  aliran  togakure-ryu  dengan  pewaris  dari
generasi  ke 34,  masaaki  hatsume,.yang profesi  sehari-harinya adalah seorang tabib ahli
penyembuhan dan pengobatan tulang. Pada tahun 1978 ninjutsu berhasil di publikasikan
dan diajarkan ke amerika oleh stephen k. hayes. Sejak saat itu ninjutsu menjadi cabang
beladiri yang paling banyak diminati.

Peralatan Ninja

Ninja diharuskan untuk bisa bertahan hidup di tengah alam, karena itu mereka menjadi
terlatih  secara  alamiah  untuk  mampu  membedakan  tumbuhan  yang  bisa  dimakan,
tumbuhan racun, dan tumbuhan obat. Mereka memiliki metode cerdik untuk mengetahui
waktu dan mata angin. Ninja menggunakan bintang sebagai alat navigasi mereka ketika
menjalankan  misi  di  malam  hari.mereka  juga  mahir  memasang  perangkap,  memasak
hewan, membangun tempat berlindung, menemukan air dan membuat api.

Ninja memakai baju yang menutup tubuh mereka kecuali telapak tangan dan seputar mata.
Baju ninja ini disebut shinobi shozoko. shinobi shozoko memiliki 3 warna. Baju warna hitam
biasanya  dipakai  ketika  melakukan  misi  di  malam  hari  dan  bisa  juga  sebagai  tanda
kematian yang nyata bagi sang target. Warna putih digunakan untuk misi di hari bersalju.
Warna hijau sebagai kamuflase agar mereka tidak terlihat dalam lingkungan hutan.

Shinobi shozoko memiliki  banyak kantong di dalam dan luarnya.  Kantong ini digunakan
untuk  menyimpan  peralatan  kecil  dan  senjata  yang  mereka  butuhkan,  seperti  racun,
shuriken, pisau, bom asap dan lain-lain. Ninja juga membawa kotak P3K kecil tradisional,
yang diisi dengan cairan dan minuman. Ninja juga memakai tabi yang mirip sepatu boot.
Celah yang memisahkan jempol kaki dengan jari lainnya memudahkan ninja saat memanjat
tali atau dinding.

Ada 18 tingkat ilmu dan seni berperang ninjutsu dari banyak keahlian yang dimiliki  oleh
ninja yang dapat dipelajari oleh umum pada saat ini. Selebihnya di luar keterampilan fisik
dan  penguasaan  jiwa,  para  pendekar  ini  harus  mempelajari  latihan  batin.  Setelah
menguasai  level  ini,  ninja  bisa  sangat ahli  dan bahkn dianggap sebagai  orang bijak  atu
dukun,  karena kemampuannya menyatu dengan alam dan siklus  di  sekitarnya.  Delapan
belas keahlian tersebut adalah:
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1. Seishin teki kyoyo (pemurnian jiwa)
Ninja aliran tokakure sangat mengandalkan pengenalan jati diri. Seorang ninja harus
mengetahui dengan tepat komitmen dan motivasi hidupnya. Dengan pemahaman dan
penghayatan  terhadap  proses  pematangan  seorang  ninja  bisa  menjadi  seorang
pendekar  yang  bijak.  Keterlibatan  ninja  dalam  pertarungan  dimotivasi  oleh  alasan
untuk melindungi. Tidak dibenarkan jika alasannya semata-mata hanya karena uang.

2. Tai jutsu (bertarung dengan tangan kosong)
Paduan dari ilmu daken taijutsu(pukul, tendng, tangkis), ju taijutsu(gumul, mencekik,
meloloskan dari kuncian), taihen jutsu(gerak tanpa suara, berguling, melompat, cara
jatuh). Keterampilan ini di perlukan pada situasi terancam atau bertahan

3. Ninja ken (pedang ninja)
Pedang  ninja  adalah  pedang  pedek  lurus  bermata  tunggal.  Pedang  adalah  senjata
utama  ninja.  Untuk  menggunakan  pedang  dituntut  dua  keahlian  utama  yaitu  ilmu
menarik pedang (dg kecepatan namun halus gerakannya ) sekaligus mengayun untuk
memotong.

4. Bo jutsu (jurus tongkat dan bilah)
Ada 2 jenis tongkat, tongkat panjang sekitar 2 meter(bo) dan tongkat pendek sekitar
satu meter(hanbo). Ada lagi senjata dari bilah bambu yang bila di buka di dalamnya
ada mata pedang yang sekilas tampak seperti tongkat biasa.

5. Shuriken jutsu (senjata lempar)
Ilmu lempar berupa lempeng baja dengan mata tajam bersisi empat seperti bintang
(senban shuriken) atau paku lempar(bo shuriken). Senban shuriken dilempar dengan
cara dipuntir  agar  bisa menancap dan memberi  efek gergaji.  Bo shuriken dilempar
bersamaan beberapa buah sehingga terlihat seperti kilatan jarum.

6. Yari jutsu (jurus tombak)
Tombak digunakan untuk pertarungan jarak sedang untuk menangkis dan meredam
serangan lawan.

7. Naginata jutsu (jurus pedang bertongkat)
Pedang pendek yang gagangnya dibuat panjang seukuran tombak. Digunakan ninja
untuk  memotong  lawan  yang  berada  dalam  jarak  sedang.  Bisa  digunakan  untuk
menyerang samurai dan merobohkan tentara berkuda.

8. Kusari gama (jurus rantai dan bandul)
Berupa rantai sepanjang 2-3 meter yang diberi bandul pada salah satu ujungnya. Pada
ujung yang lain dikaitkan pada gagang arit tradisional jepang. Rantai digunakan untuk
menangkis serangan senjata lawan.sedangkan bilah arit digunakan untuk menghabisi
lawan yang sudah terjerat. Senjata rantai dan bandul yang disukai oleh para ninja aliran
togakure adalah kyoketsu yaitu belati lengkung yang gagangnya dipasangi tali halus
dari rambut kuda dan ujung tali satu lagi diberi cincin baja besar.

9. Henso jutsu (ilmu menyamar dan membaur)
Ilmu ini  sangat  diperlukan pada  saat  spionase.  Ninja  membuat  identitas  palsu  dan
mengalihkan perhatian orang. Ninja juga bergerak tanpa bisa di lacak.

10. Shinobi iri (ilmu mengintai dan menyusup)
Ilmu ini mengajarkan bergerak tanpa suara dan bersembunyi di bawah bayangan.
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11. Ba jutsu
Seorang ninja harus bisa bertempur di atas kuda selain menunggang kuda dengan baik
di segala medan.

12. Sui ren (ilmu tempur dalam air)
Meliputi teknik mengintai dengan cara berenang, bergerak tanpa suara dalam air, cara
menggunakan  perahu khusus untuk mengapung  dalam  air,  dan teknik  perkelahian
dalam air.

13. Bo ryaku (ilmu strategi)
Ilmu  taktik  yang  tak  lazim  digunakan  dalam  kondisi  bertahan  atau  pertarungan
terbuka. Ninja sering memanfaatkan kondisi sekitarnya untuk melaksanakan tugasnya,
tanpa banyak mengeluarkan energi.

14. Cho ho (ilmu spionase)
Ilmu  mata-mata  termasuk  merekrut  dan  memakai  orang  yang  digunakan  sebagai
mata-mata.

15. Inton jutsu (teknik meloloskan diri dan menghilang)
Ninja pandai meloloskan diri dengan memanfaatkan keadaan alam yang ada.

16. Ten mon (meteorologi)
Memanfaatkan cuaca juga merupakan senjata utama ninja. Sejak kecil mereka dilatih
mengendalikan cuaca dari tanda-tanda alam yang kecil.

17. Chi mon (geografi)
Teknik pemanfaatan lahan.

Filosofi Ninja

Filosofi ninja adalah meraih hasil maksimal dengan tenaga minimum. Muslihat dan taktik
lebih sering dilakukan daripada konfrontasi langsung.

Ninja  tidak  memiliki  status  mulia  seperti  samurai,  sehingga  ninja  bebas  melakukan
apapun  untuk  mengatasi  masalah,  tanpa  terikat  oleh  nama  baik  keluarga  dan
kehormatan.
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SAMURAI
amurai  (侍  atau kadang-kala  士 )  adalah  istilah  yang  biasa  digunakan  bagi
perwira zaman sebelum industri Jepang.

Istilah yang lebih tepat adalah bushi (武士) (harafiah: "orang bersenjata") yang
digunakan semasa zaman Edo.  Bagaimanapun, istilah samurai digunakan sekarang bagi
merujuk  panglima  bangsawan,  bukan,  contohnya,  ashigaru  atau  tentara  berjalan  kaki.
Samurai tanpa ikatan dengan klan atau daimyo apapun dikenal sebagai ronin (harafiah:
"orang ombak").  Rōnin juga adalah samurai yang telah mengorbankan wibawa mereka
atau  yang  telah  gagal  melaksanakan  seppuku  (menghukum  diri  sendiri  dengan
mengeluarkan salah satu organ tubuh) agar  dapat  mengembalikan nama  baik klannya.
Samurai yang bertugas untuk para han disebut hanshi.

Samurai  dianggap mesti  bersopan dan terpelajar,  dan semasa era  Tokugawa beransur-
ansur  kehilangan fungsi  ketentaraan mereka.  Pada akhir  era Tokugawa, samurai secara
umumnya adalah kakitangan  umum bagi  daimyo, dengan pedang mereka  hanya  untuk
tujuan istiadat. Dengan reformasi Meiji pada akhir abad ke-19, samurai dihapuskan sebagai
kelas  berbeda  dan  digantikan  dengan  tentera  nasional  menyerupai  negara  Barat.
Bagaimanapun juga, sifat samurai yang ketat yang dikenal  sebagai  bushido masih tetap
ada dalam masyarakat Jepang masa kini, sebagaimana aspek cara hidup mereka yang lain.

Etimologi

Perkataan  samurai  berasal  pada  sebelum  Era  Heian  di  Jepang  di  mana  bila  seseorang
disebut sebagai saburai, itu berarti dia adalah seorang suruhan atau pengikut. Hanya pada
awal  zaman modern, khususnya pada era Azuchi-Momoyama dan awal periode/era Edo
pada akhir  abad ke-16 dan awal  abad ke-17  perkataan saburai  bertukar  diganti  dengan
perkataan samurai. Bagaimanapun, pada masa itu, artinya telah lama berubah.

Pada era pemerintahan samurai, istilah awal yumitori (“pemanah”) juga digunakan sebagai
gelar  kehormat  bagi  sejumlah  kecil  panglima  perang,  walaupun  pemain  pedang  telah
menjadi  lebih penting.  Pemanah Jepang (kyujutsu), masih berkaitan erat  dengan dewa
perang Hachiman.

Berikut adalah beberapa istilah lain samurai.

* Buke (武家) – Ahli bela diri
*  Kabukimono - Perkataan dari  kabuku atau condong, ia  merujuk kepada gaya samurai
berwarna-warni.
* Mononofu (もののふ) - Istilah silam yang berarti panglima.
* Musha (武者) - Bentuk ringkasan Bugeisha (武芸者), harafiah. pakar bela diri.
* Si (士) - Huruf kanji pengganti samurai.
* Tsuwamono (兵) - Istilah silam bagi tentara yang ditonjolkan oleh Matsuo Basho dalam
haiku terkemukanya. Arti harafiahnya adalah orang kuat.
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Bajunya Samurai
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PRAMBANAN
Candi Hindu Tercantik di Dunia

sumber: yogyayes

andi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10
pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan Rakai Balitung. Menjulang
setinggi 47 meter (5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur), berdirinya candi ini
telah memenuhi  keinginan  pembuatnya,  menunjukkan kejayaan Hindu di  tanah

Jawa. Candi ini terletak 17 kilometer dari pusat kota Yogyakarta, di tengah area yang kini
dibangun taman indah.

Ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah,
lelaki  bernama  Bandung Bondowoso mencintai  Roro Jonggrang.  Karena tak  mencintai,
Jonggrang  meminta  Bondowoso  membuat  candi  dengan  1000  arca  dalam  semalam.
Permintaan itu  hampir  terpenuhi  sebelum  Jonggrang meminta  warga  desa  menumbuk
padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang
baru dapat membuat 999 arca kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000
karena merasa dicurangi.

Candi Prambanan memiliki 3 candi utama di halaman utama, yaitu Candi Wisnu, Brahma,
dan Siwa. Ketiga candi tersebut adalah lambang Trimurti dalam kepercayaan Hindu. Ketiga
candi itu menghadap ke timur. Setiap candi utama memiliki satu candi pendamping yang
menghadap ke barat, yaitu Nandini untuk Siwa, Angsa untuk Brahma, dan Garuda untuk
Wisnu. Selain itu, masih terdapat 2 candi apit, 4 candi kelir, dan 4 candi sudut. Sementara,
halaman kedua memiliki 224 candi.
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Memasuki candi Siwa yang terletak di tengah dan bangunannya paling tinggi, anda akan
menemui 4 buah ruangan. Satu ruangan utama berisi arca Siwa, sementara 3 ruangan yang
lain masing-masing berisi arca Durga (istri Siwa), Agastya (guru Siwa), dan Ganesha (putra
Siwa). Arca Durga itulah yang disebut-sebut sebagai arca Roro Jonggrang dalam legenda
yang diceritakan di atas.

Di Candi Wisnu yang terletak di sebelah utara candi Siwa, anda hanya akan menjumpai satu
ruangan yang berisi  arca  Wisnu.  Demikian juga Candi  Brahma  yang terletak  di  sebelah
selatan Candi Siwa, anda juga hanya akan menemukan satu ruangan berisi arca Brahma.

Candi pendamping yang cukup memikat adalah Candi Garuda yang terletak di dekat Candi
Wisnu. Candi ini menyimpan kisah tentang sosok manusia setengah burung yang bernama
Garuda.  Garuda  merupakan  burung  mistik  dalam  mitologi  Hindu  yang  bertubuh  emas,
berwajah putih, bersayap merah, berparuh dan bersayap mirip elang. Diperkirakan, sosok
itu  adalah  adaptasi  Hindu  atas  sosok  Bennu  (berarti  'terbit'  atau  'bersinar',  biasa
diasosiasikan dengan Dewa Re) dalam mitologi Mesir Kuno atau Phoenix dalam mitologi
Yunani Kuno. Garuda bisa menyelamatkan ibunya dari kutukan Aruna (kakak Garuda yang
terlahir cacat) dengan mencuri Tirta Amerta (air suci para dewa).

Kemampuan menyelamatkan itu yang dikagumi oleh banyak orang sampai sekarang dan
digunakan  untuk  berbagai  kepentingan.  Indonesia  menggunakannya  untuk  lambang
negara. Konon, pencipta lambang Garuda Pancasila mencari inspirasi di candi ini. Negara
lain yang juga menggunakannya untuk lambang negara adalah Thailand,  dengan alasan
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sama tapi adaptasi  bentuk dan kenampakan yang berbeda. Di Thailand, Garuda dikenal
dengan istilah Krut atau Pha Krut.

Prambanan juga memiliki relief candi yang memuat kisah Ramayana. Menurut para ahli,
relief itu mirip dengan cerita Ramayana yang diturunkan lewat tradisi lisan. Relief lain yang
menarik  adalah  pohon  Kalpataru  yang  dalam  agama  Hindu  dianggap  sebagai  pohon
kehidupan, kelestarian dan keserasian lingkungan. Di Prambanan, relief pohon Kalpataru
digambarkan  tengah  mengapit  singa.  Keberadaan  pohon  ini  membuat  para  ahli
menganggap  bahwa  masyarakat  abad  ke-9  memiliki  kearifan  dalam  mengelola
lingkungannya.

Sama seperti sosok Garuda, Kalpataru kini juga digunakan untuk berbagai kepentingan. Di
Indonesia,  Kalpataru  menjadi  lambang  Wahana  Lingkungan  Hidup  (Walhi).  Bahkan,
beberapa  ilmuwan  di  Bali  mengembangkan  konsep  Tri  Hita  Karana  untuk  pelestarian
lingkungan dengan melihat relief Kalpataru di candi ini. Pohon kehidupan itu juga dapat
ditemukan pada gunungan yang digunakan  untuk membuka  kesenian  wayang.  Sebuah
bukti bahwa relief yang ada di Prambanan telah mendunia.

Kalau cermat, anda juga bisa melihat berbagai relief burung, kali ini burung yang nyata.
Relief-relief burung di Candi Prambanan begitu natural sehingga para biolog bahkan dapat
mengidentifikasinya  sampai  tingkat  genus.  Salah satunya  relief  Kakatua Jambul  Kuning
(Cacatua  sulphurea)  yang  mengundang  pertanyaan.  Sebabnya,  burung  itu  sebenarnya
hanya terdapat di Pulau Masakambing, sebuah pulau di tengah Laut Jawa. Lalu, apakah
jenis itu dulu pernah banyak terdapat di Yogyakarta? Jawabannya silakan cari tahu sendiri.
Sebab, hingga kini belum ada satu orang pun yang bisa memecahkan misteri itu.
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MENARA PISA
Satu Lagi 'Keajaiban' di Italia

enara  miring  Pisa
(dalam  Bahasa  Italia:
Torre  pendente  di
Pisa) atau yang biasa

disebut  The  Tower  of  Pisa  (La
Torre  di  Pisa)  adalah  sebuah
menara  lonceng  dari  sebuah
katedral  di  kota  Pisa,  Italia.
Menara  ini  terletak  di  belakang
katedral dan merupakan struktur
ketiga  di  Campo  dei  Miracoli
(keajaiban) Pisa.

Walaupun  rencana  semula
dibangun  secara  vertikal,
menara itu mulai miring ke arah
tenggara  segera  setelah
dilakukan  konstruksi  di  tahun
1173,  dikarenakan  pondasi  yang
tak sempurna.

Tinggi  dari  menara  tersebut
adalah 55,86 km dari permukaan
tanah di sisi terendah, dan 56,70
m  di  sisi  yang  tertinggi.  Lebar
alas bangunan itu adalah 4,09 m
dan lebar puncaknya adalah 2,48 m. Berat menara ini diperkirakan 14,500 ton dan memiliki
294 anak tangga.

Konstruksi dari Menara Pisa dibangun dalam tiga tahap, yang memakan waktu sekitar 200
tahun. Konstruksi  marmer putih di  lantai  pertama dimulai  pada tanggal  9 Agustus 1173,
pada  masa  kejayaan  militer  dan  kemakmuran  Italia.  Lantai  pertama  ini  dikelilingi  oleh
beberapa pilar dan walaupun posisinya miring, namun tetap tahan selama berabad-abad.

Ada  kontroversi  seputar  identitas  dari  arsitek  yang  membangun  Menara  Miring  Pisa.
Selama  bertahun-tahun,  desain  tersebut  diyakini  dibuat  oleh  Guglielmo  dan  Bonanno
Pisano,  artis  lokal  kenamaan  di  abad  ke-12,  yang  terkenal  dengan  karya  perunggunya,
khususnya pada karyanya Pisa Duomo.

Bonanno Pisano meninggalkan Pisa di tahun 1185 dan pindah ke Monreale, Sicilia, namun
kemudian kembali lagi dan meninggal di tanah kelahirannya itu. Makamnya ditemukan di
dasar tower di tahun 1820.
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Menara itu pertama kali miring setelah lantai ketiga dibangun di tahun 1178, dikarenakan
amblasnya pondasi sedalam tiga meter, akibat pergerakan tanah. Ini berarti bahwa desain
dari menara tersebut telah cacat sejak pada awalnya.

Konstruksi dihentikan sementara selama hampir seabad lamanya, karena para warga Pisa
hampir terlibat peperangan dengan Genoa, Lucca dan Florence. Selama masa 'istirahat' ini,
struktur tanah di bawahnya telah kembali stabil. Dan di tahun 1198, dipasang jam untuk
sementara pada bangunan yang masih belum tuntas itu.

Di  tahun  1272,  bangunan  itu  dilanjutkan  kembali  oleh  Giovanni  di  Simone,  arsitek  dari
Camposanto. Lantai  keempat dibangun untuk mengimbangi kemiringan dari menara ini.
Pembangunan kembali dihentikan di tahun 1284, saat Pisa ditaklukan oleh Genoa dalam
Pertempuran Meloria.

Pembangunan menara lonceng ini tak selesai terhenti hingga 1372. Setelah itu, Tommaso di
Andrea  Pisano  berhasil  menyelesaikan  elemen-elemen  Gothic  dari  menara  tersebut,
dengan memberikan sentuhan gaya Roma. Terdapat tujuh lonceng pada menara tersebut,
yang masing-masing mewakili not pada nada. Lonceng yang terbesar dipasang pada tahun
1655.
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BANGUNAN BERUSIA
3000 TAHUN
Digali dari Reruntuhan Jinsha

sumber : Epoch Times Staff Apr 10, 2007

enggalian  arkeologi
yang  dilakukan  di
Reruntuhan  Jinsha  di
Provinsi  Sichuan,  China

bagian Barat Daya selama setahun
telah  membuahkan  hasil.
Penggalian  berhasil  menemukan
bangunan kuno berusia 3000 tahun
peninggalan  dari  Kerajaan  Shu,
bangunan  tersebut  melingkupi
area lebih dari  230 meter persegi,
telah  berhasil  digali.  Bangunan
tersebut  dipercaya  merupakan
arsitektur  gaya  aristokrat
terlengkap  dan  terbesar  yang
pernah digali di Reruntuhan Jinsha.

Xinhua  Net  melaporkan  bahwa  bangunan  tersebut  berlokasi  di  bagian  Timur  Laut
Reruntuhan  Jinsha  dengan  luas  penggalian  lebih  dari  2000  meter  persegi.  Menurut
arkeolog, bangunan tersebut dikonstruksi  pada masa dinasi  Shang (1600-1100 SM) atau
sekitar 3000 tahun yang lalu.

Bangunan kuno tersebut mencakup panjang 23 meter dan lebar 9,9 meter, dengan lima
bagian  ruangan  terpisah,  sebagai  pembanding,  rumah-rumah  pada  masa  peradaban
tersebut hanya berkisar antara panjang 5 meter dan lebar 3 meter.

Di dalam bangunan terbesar ditemukan ruang keluarga dengan luas kira-kira 15 kali lebih
luas dari rata-rata rumah pada jaman tersebut, kolom seukuran satu kaki dan dinding kayu
dan tanah liat digunakan dalam konstruksi  bangunan. Arkeolog percaya bahwa dengan
kompleksitas arsitektur kuno tersebut, bangunan tersebut diperkirakan merupakan rumah
tinggal dari bangsawan tingkat tinggi, kuil atau tempat ibadah besar.

Reruntuhan Jinsha ditemukan secara tidak disengaja di pinggiran kota Chengdu sebelah
barat pada tahun 2001. Para arkeolog menganggap Reruntuhan Jinsha sebagai salah satu
penemuan arkeolog terpenting di Sichuan setelah ditemukannya Reruntuhan Sanxindui di
kota Guangshan.

Penemuan dari Reruntuhan Jinsha telah mengganti masa keberadaan Kerajaan Shu Kuno
dari  tahun 2500 tahun ke  3000  tahun yang lalu.  Reruntuhan Jinsha terdiri  dari  banyak
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fungsi di dalamnya, termasuk area pengorbanan, area istana, area perkuburan dan area
tempat  tinggal.  Melihat  dari  ukuran  areanya  dan  juga  pembagian  fungsi  per  area
sebagaimana  juga  penemuan  sejumlah  relik  kebudayaan,  Jinsha  dipercaya  merupakan
salah satu pusat pemerintahan dan kebudayaan pada masa Shu kuno.
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SAM PO KONG
Tanggal 11 Juli dalam sejarah
Pelayaran perdana Zheng He ( Sam Po Kong)
ke Samudra Barat

heng  He,  sebetulnya  bermarga  Ma,
bernama He, dengan nama kecil San Bao
(baca:  San  Pao  =  3  mustika),  orang  Kun
Yang – provinsi Yun Nan. Pada Hong Wu

tahun ke 14 (tahun masehi 1381), jendral besar Fu
Youde,  Lan Yu dan Mu Ying menguasai  Yun Nan
dan  pasukannya  menawan  San  Bao  yang  masih
berusia  10 tahun dan kemudian diberikan kepada
raja Yan (Yan Wang): Zhu Di, maka jadilah San Bao
seorang pejabat cilik di dalam kediaman raja Yan.
San Bao pintar dan gemar belajar, pandai bersiasat
dan mengerti  strategi militer, di  dalam “Jing Nan
(meredam pemberontakan)” telah banyak berjasa
dalam  peperangan.  Yong  Le  tahun  ke  2  (tahun
1404), kaisar Ming Chengzu sewaktu menghadiahi
pejabat  “Jing  Nan”,  menaikkan  jabatan  San  Bao
menjadi kepala kasim / Tai Jian.

Selama  ini  ada  mitos  “(marga)  Ma  tidak  boleh  memasuki  istana”,  maka  kaisar  Ming
Chengzu secara pribadi menuliskan huruf “Zheng” yang sangat besar dihadiahkan kepada
San Bao, agar ia bermarga Zheng (bukan lagi Ma), maka sejak saat itu ia bernama Zheng
He.

Pada  suatu hari  kaisar  Ming  Chengzu bertanya  kepada  pejabat  senior  Yuan  Zhongche:
“Saya ingin San Bao memimpin pasukan berlayar turun ke samudra barat mengunjungi
berbagai  negara  disana,  bagaimana  pendapat  anda”?  Pada  waktu  itu  seluruh  samudra
India di sebelah barat pulau Sumatera disebut «Samudera Barat«. Bagi para pelaut pada
waktu itu, samudra barat adalah tempat berbahaya yang jauh dari daratan dan laut. Yuan
Zhongche setelah berpikir  sejenak menjawab:  “Ditinjau dari  paras dan kemampuannya,
San Bao diantara para pejabat termasuk tanpa cela, bisa dipercaya sepenuhnya”.

Zheng He adalah suku Hui  (biasanya  suku ini  beragama Islam),  leluhurnya berasal  dari
wilayah  barat  (timur  tengah)  dan  berimigrasi  ke  Tiongkok,  kakek  dan  ayahnya  punya
pengalaman  berlayar  dan  Zheng He  tumbuh  di  dalam  keluarga  semacam  ini,  otomatis
paham sedikit tentang wawasan perdagangan luar negeri. Maka dari itu, Zheng He betul-
betul adalah pilihan terbaik kaisar Ming Chengzu dalam menghubungi berbagai negara dan
pengembangan bisnis luar negeri.

Zheng He menerima titah khusus dari  kaisar Ming Chengzu dan melalui  persiapan yang
cukup, sesudah berbagai hal dibereskan dan dipilihlah hari baik maka mereka berangkat
berlayar mengarungi samu-dera nan jauh.
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Tanggal 11 bulan Juli tahun 1405, pelabuhan Liu Jia di kota Su Zhou (sekarang: hilir Liu / Liu
Hekou, kabupaten Tai Cang di provinsi Su Zhou) dipenuhi lautan manusia, bunyi genderang
memecah  langit  dan  petasan  meledak  berbarengan.  Zheng  He  berpisah  dengan  para
pejabat dan massa yang mengantar,  menaiki  kapal terbesar diantara konvoi kapal-layar
yakni kapal pusaka yang dengan perlahan berlayar ke arah timur. Konvoi tersebut meliputi
208 buah kapal, yang berukuran dengan panjang 44 Zhang (146,83 m) dan lebar 18 Zhang
(60,07 m) saja ada 62 buah, terdapat teknisi kelautan, pengurus manajemen, penterjemah,
dokter dll diantara total 27.800 orang.

Pelayaran Zheng He kali ini ke samudera barat, telah memperkuat saling pengertian antara
banyak negara Asia Afrika, telah mengembangkan perdagangan luar negeri.

Dari Yong Le tahun ke 3 s/d Xuan De tahun ke 8 (tahun 1405 s/d 1433), Zheng He sebanyak 7
kali  memimpin konvoi kapal berlayar jauh, 28 tahun kegiatan melaut telah membaktikan
segenap kemampuannya. Pada tahun Xuan De ke 8, medio bulan 3 (Awal bulan April tahun
1433), pelaut besar ini pada perjalanan akhir di rute pulangnya telah meninggal karena sakit
di kota Gu Li di jazirah India.

Zheng He memimpin konvoi  kapal  7 kali  turun ke samudera barat,  berturut-turut telah
mengunjungi  30 negara lebih di  Asia dan Afrika,  terjauh yang dicapainya adalah pantai
timur  A-frika  sebelah  selatan  khatulistiwa  dan  Ma  Lin  Di  (Kenya)  dan  Mombassa  (kini
pelabuhan Mombassa dari Kenya), ini adalah kejadian besar dalam sejarah pengarungan
samudera dunia.

Ia  telah  memperkuat  hubung-an  persahabatan  dengan  negara-negara  tersebut,  telah
memajukan pertukaran ekonomi dan budaya dengan negara-negara tersebut. Zheng He
adalah orang pertama yang merintis pelayaran dari Tiongkok hingga ke Afrika timur, rute
pelayarannya lebih dulu 87 tahun dibandingkan dengan pelayaran perdana Columbus ke
daratan Amerika, dengan Vasco Da.gama yang memutari Tanjung Harapan sampai tiba di
India,  masih lebih dini  93 tahun, dibandingkan dengan Magelan yang mencapai  Filipina
telah lebih dini 116 tahun, di  sejarah pelayaran dunia ia  telah menegakkan sebuah batu
piagam, adalah perintis besar dalam kegiatan pelayaran dunia.

MODERN_BOYZ WROTE:

Nama Hokkiennya dikenal sebagai Laksamana Cheng Ho

Laksamana Cheng Ho ini bener2 diakui oleh dunia oleh secara sembunyi2 hehe 

baru2 ini  aja  Discovery Channel  membuka & mengakuinya secara publik  tentang
kehebatan Ekspedisi Laksamana Cheng Ho

Kapal utama yang dinaiki oleh Laksamana Cheng Ho besarnya 2-3x lipat dari Kapal
Christoper Columbus dan para pelayar terkenal eropa lainnya... kapal kuno terbesar
didunia (kedua sichh sebenarnya karena yg pertama adalah kapal Nabi Nuh) saking
besarnya tuh kapal sampe2 bisa dimasukin binatang2 eksotik di tiap tempat yg di
kunjungi 

contoh: gajah, jerapah, etc 
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Kapal  pengawalnya  aja  ada  sekitar  100-an  lebihhh...  yang  dikategorikan  sebagai
pelayaran Ekspedisi terbesar...yang katanya sichh untuk menampung 1000 prajurit

lebih yang mengawal dirinya dan barang2 dagangan laennya... 

pokoknya discovery channel sampe muji2 gtu deghh...terus dibikin analisa cara bikin
kapal tersebut yang katanya melibatkan pembuat perahu sebanyak 1000 org lebihh
dan entah berapa ton kubik kayu...

Ekspedisi  ini  konon yang membuat Cina menyebar ke seluruh dunia dan menjadi
negara  pertama  yang  menjalin  hubungan  dagang  ke  seluruh  dunia...sebenarnya
Laksamana  Cheng  Ho  ini  bisa  menggeser  posisi  Columbus  dalam  hal  penemuan
amerika karena Laksamana Cheng Ho duluan injek amerika...tapi karena gengsi dan
politik maka sejarah gak dirubah...

salut degh buat discovery channel :thumbsup:

tolong dikoreksi jika ada salah karena menyangkut ilmu pengetahuan 
salut degh buat TS tapi kok saya agak OOT yahh karena ini lebih ke sejarah daripada

misteri 
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MICHELANGELO
Michelangelo Yang Serba Bisa

Penulis : Ming Yue

ichelangelo  Bounaroti  (1475-1564)
adalah  pemahat,  pelukis  dan  ahli
bangunan  tersohor  dari  Italia  pada
zaman  Renaissance,  seorang  seniman

besar  yang  serba  bisa  dan  berpengetahuan  luas.
Keahlian  dalam  bidang  pemahatan,  lukisan,
bangunan,  dan  bersyair  terkumpul  sekaligus
menyatu pada dirinya.

Ia  giat  berkarya  selama  hidupnya  walau  dalam
perjalanan  penciptaannya  yang  selama  70  tahun
lebih  itu  mengalami  banyak  kekecewaan  dan
kesengsaraan,  telah  menelurkan  banyak  sekali
karya-karya indah yang bersifat keteladanan, telah
menambah  lembaran-lembaran  abadi  bagi
khazanah  peradaban  manusia.  Karya  pahatannya
berjudul  <David>  sampai  dengan  hari  ini  masih
dijadikan  sebagai  bahan  pelajaran  untuk  dijiplak
bagi setiap pemula yang belajar melukis.

Pada bagian langit-langit, sentral aula cathedral Sistine, Michelangelo secara berturut-turut
telah melukis 9 buah fresco ceiling agamis di dalam bidang yang dibingkai oleh rangka /
balok konstruksi .

Michelangelo telah mewakili seni pahat tertinggi pada masa Renaissance Eropa, seni pahat
manusianya  gagah  perkasa,  penuh  karisma,  terisi  tenaga  yang  seolah  tak  terbatas.
Sejumlah  besar  karyanya  dalam  dasar  penggambaran  realistiknya  telah  terisi  tenaga
spiritual yang sangat tidak lumrah, menjadi perlambang typical dalam keseluruhan zaman
tersebut. Seni Michelangelo berbeda dengan semangat ilmiah dan pertimbangan filsafat
dari Da Vinci dan di dalam karya seninya telah dituangkan penuh kegairahan diri  sendiri
yang bersifat tragic. Sifat tragic ini diexpresikan keluar dengan gaya yang indah dan agung
dan pahlawan yang ia ciptakan selain merupakan symbol yang ideal juga adalah refleksi
dari  kenyataan.  Hal-hal tersebut membuat karya seninya menjadi  sebuah puncak tinggi
yang sulit tersaingi dalam sejarah kesenian barat.

Michelangelo  dilahirkan  tidak  jauh dari  Florence  di  dalam  sebuah  keluarga  bangsawan
Caprese.  Sang ayah pernah menjabat  sebagai walikota  dari  Chiusi  dan Caprese.  Konon
ketika  ia  berusia  6  tahun ibunya meninggal,  ayahnya telah  mengundang seorang anak
perempuan dari seorang tukang batu sebagai inang (ibu susu). Maka ketika ia masih balita
sudah memiliki tabiat seorang tukang batu, sehingga di kemudian hari menjadi guru besar
pemahat dan menjalin pertalian jodoh seumur hidup dengan batu pualam.
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Sejak  kecil  Michelangelo  sudah  mencintai  seni.  Walau  sang  ayah  tidak  rela  anaknya
menjadi pakar seni yang berstatus sosial rendah, tapi akhirnya toh menurut saja dengan
keinginannya.  Awalnya  ia  belajar  melukis  pada  pelukis  terkenal  Florence,  Domenico
Ghirlandaio, kemudian belajar memahat dibawah pengarahan Lorenzo de’ Medici. Koleksi
seni  Clan  Medici  yang  sangat  banyak  semakin  membuat  Michelangelo  terbuka
wawasannya.  Ketika  ia  berusia  16  th  telah  menyelesaikan  karya  pahat  pertamanya
<Madonna  of  the  Steps  (Bunda  Suci  disamping  Tangga)  yang  bakat  cemerlangnya
langsung memperoleh pengakuan dari guru dan supporternya. Tahun 1492 Lorenzo wafat
dengan demikian mengakiri masa remaja Michelangelo yang bahagia.

Tahun  1496  Michelangelo  datang  ke  Roma
yang  sudah  lama  ia  dambakan.  Tak  lama
kemudian  ia  telah  menghasilkan  <Meratapi
Kristus  (Pieta)>.  Karya  pahat  pada  masa
awalnya  ini  telah  menunjukkan  daya  cipta
seninya  yang  sangat  tinggi.  Di  dalam  karya
tersebut,  Kristus  yang  sedang  sekarat
terbaring  di  atas  pangkuan  ibundanya,  sang
ibu  memandang  kebawah  kearah  putranya,
penuh  diliputi  kepedihan  dan  kasih  sayang.
Karya  seutuhnya  tersebut  membuat  orang
selain  berduka  bersamaan  dengan  itu  timbul
rasa keindahan, setelah dipamerkan langsung
menimbulkan  heboh  di  seluruh  kota  Roma,
orang-orang  bagaimanapun  juga  tidak
menduga  bahwa  ini  adalah  karya  dari
pendatang baru yang tidak  genap berusia  25
tahun.

Di  Roma,  Michelangelo  bersentuhan  dengan  karya-karya  guru  besar  zaman  dahulu,
ketrampilan seninya telah mengalami kemajuan pesat. Musim semi tahun 1501 setelah ia
balik ke Florence mencipta patung <David>.

<David>  adalah  karya  yang  mengantarkan  kesuksesan  kepada  Michelangelo,  themanya
diambil dari cerita dongeng <Perjanjian Lama>. Raja David pada zaman Israel kuno, pada
masa remajanya pernah jadi penggembala.  Pada  suatu hari  ketika  ia  ke medan perang
mengantar makanan kepada kakak-kakaknya berjumpa dengan raksasa yang kejam dari
pihak  musuh  Goliath  yang  sedang  mengamuk,  pada  saat  bahaya  mengancam,  David
menggunakan  pelontar  batu  dan  berhasil  membinasakan  Goliath.  Michelangelo
membentuk patung David menjadi seorang pemuda gagah perkasa, bersikap tegap dan
tabah,  sepasang matanya  tajam bersinar-sinar,  sedikit  menundukkan kepalanya,  melirik
murka  ke  arah  depan,  sementara  itu  tangan  kiri  menggenggam  “pelontar  batu”  yang
disandarkan di atas bahunya, seolah siap setiap saat untuk mengirim serangan mematikan
kepada musuh. Patung tersebut dengan kuat memancarkan keberanian dan kekuatan dari
pejuang keadilan.

Demi  patung  tersebut  Michelangelo  telah  menghabiskan  waktu  sekitar  3  tahun,
membuatnya nyaris mencapai taraf kondisi  sempurna tanpa cela. Keberhasilan <David>,
menjadikan Michelangelo sebagai pakar pemahat yang paling besar kala itu. <David> oleh
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pemerintah waktu itu diletakkan di  atas lapangan di depan gedung pemerintahan kota
Florence, hingga saat ini Anda masih tetap bisa menikmati karya luar biasa tersebut.

Tahun  1503  karena  ketersohorannya  di  Florence,  Sri  Paus  dari  Roma  saat  itu,  Julius  II
mengundangnya  ke  Roma  mengikuti  pembuatan  makam  Sri  Paus,  belakangan  karena
hasutan  dari  seniman  yang  iri,  proyek  terpaksa  dihentikan.  Tahun  1508,  Michelangelo
kembali  ke  Roma,  dipaksa  mengerjakan fresco ceiling  untuk  langit-langit  gereja  Sistine
yang selama ini tidak begitu ia kuasai dengan baik. Perasaannya waktu itu adalah marah
bercampur  sedih  dan  tanpa  diduga  mural  (fresco  ceiling)  tersebut  malah  kemudian
menjadi karya terbesarnya.

Luas fresco ceiling Sistine mencapai sekitar 500 m2, didalam sejarah kesenian adalah salah
satu  mural  yang  terbesar.  Michelangelo  di  bagian  tengah  aula  tersebut  memasang
scaffolding / andang telah terus menerus melukis 9 buah gambar agamis dengan ukuran
tidak  standard,  semuanya  mengambil  thema  dari  dalam  <Kitab  Suci>  dari  cerita  Kitab
Kejadian sampai ke Bahtera Air Bah Nabi Nuh, berturut-turut dinamakan: 

1. <Tuhan Memisahkan Terang dari Gelap (God separates light from darkness)>, 
2. <Penciptaan Matahari dan Bulan (Creation of the sun and the moon)>, 
3. <Tuhan memisahkan daratan dari lautan (God separates land from Water)>
4. <Penciptaan Adam (The Creation of Adam)>, 
5. <Penciptaan Wanita (Creation of woman)>, 
6. <Terpedaya dan Diusir dari Eden (Original Sin)>, 
7. <Pengkurbanan Nuh (The sacrifice of Noah)>, 
8. <Air Bah (The flood)>, 
9. <Nuh mabuk (Drunkenness of Noah)>. 

Karya  Fresco  raksasa  tersebut  memerlukan  4  tahun  lebih  baru  selesai.  Karena
mendongakkan kepala selama jangka waktu panjang untuk melukis dengan susah payah,
bagian leher dan tengkuknya menjadi  lurus dan kaku,  semenjak  saat itu ia  perlu posisi
kepala mendongak dalam membaca gambar maupun surat.

Fresco ceiling : <Penciptaan Adam>

Diantara  kelompok  mural  tersebut,  <Penciptaan  Adam>  dinilai  paling  menonjol.
Perancangan <Penciptaan Adam> menunjukkan Michelangelo telah memperoleh petunjuk
inspirasi  supranatural,  ia  menjadikan  tubuh  Adam  sebagai  sentral,  Adam  seolah  baru
terbangun dari tidur pulas dan sedang berbaring miring bermalasan dengan nyaman serta
tubuhnya sepertinya masih kekurangan tenaga. Namun sosok tubuh muda perkasa Adam
diwujudkan oleh sang  pelukis  penuh dengan keindahan  ideal  yang maksimal  dan yang
terpendam laten daya hidup. 

Adam  menjulurkan  tangan  akan  menyentuh  tangan  dari  Tuhan  yang  telah
menganugerahinya jiwa dan mengalirinya dengan daya hidup. Sentuhan jari Tuhan dan jari
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manusia  ini  adalah  titik  focus
seluruh  lukisan,  juga  tanpa
diragukan  adalah  symbol  dari
seluruh  <Abad  Penciptaan>.  Hal
yang  membuat  orang  untuk
berulang-ulang  merenunginya
adalah  Michelangelo  tidak
membiarkan  kedua  tangan
tersebut  tersentuh menyatu  dan
memancarkan  kegaiban
penciptaan  Tuhan.  Jarak  yang
terpaut  sedikit  tersebut  telah
menjadi sekejap penantian yang langgeng dan telah meninggalkan ruang imajinasi yang
abadi.

Tahun kedua, Julius II wafat, Sri Paus baru penggantinya Leo X memutuskan membuatkan
patung bagi makam pendahulunya. Michelangelo menghasilkan 3 karya dari batu pualam,
<Musa> adalah salah satunya yang terkenal.  Di dalam karyanya tersebut,  gaya pahatan
Florence dan gaya / sifat ruang dari Roma telah melebur dengan mulus menjadi satu dan
memperoleh sukses besar. Dua karya lainnya masing-masing adalah: <Budak pemberontak
(Rebellious Slave)> dan <Budak yang sekarat (Dying Slave)> juga termasuk karya pahat
Michelangelo yang tersukses.

Bersamaan dengan itu ia  membangun chapel  bagi clan Medici di  Florence,  mewariskan
satu kelompok pahatan yang penuh makna <Pagi (Morning)>, <Senja (Evening)>, <Siang
(Day)>, <Malam (Night)>. Bersamaan dengan itu juga menerima titipan dari Sri Paus dari
Roma untuk membuat mural raksasa <Pengadilan Terakhir (the last judgement)>. Gambar
tersebut dimulai tahun 1541 dan setelah berlangsung 6 tahun baru bisa diselesaikan.

Dikatakan dalam alkitab, ketika hari  kiamat tiba, Kristus akan melakukan sidang terakir,
untuk menghukum yang jahat dan memberkati yang baik dan menentukan tujuan akhir
dari umat manusia. Di tengah bidang lukisan ini, Kristus mengangkat tangan kanan terlihat
segera  akan  memancarkan  Pengadilan  Terakhir.  Di  sebelah  kiri  terdapat  kelompok
pengikut Kristus yang menanggung derita berkat kepercayaan mereka dan masing-masing
dari mereka memegang peralatan penganiayaan serta mengadu kepada Kristus.

Michelangelo memakai waktu hampir 6 tahun baru akirnya dapat menyelesaikan gambar
tersebut, malah pernah terjatuh dari atas scaffolding dan kakinya patah namun ia dengan
tekad yang teguh telah menyelesaikan karya yang bernuansa megah tersebut.

Masa  tua  Michelangelo  tinggal  di  Roma  dan  kegemarannya  terutama  dalam  bidang
bangunan. Pada 20 tahun terakir  masa hidupnya,  ia  dengan gairah sangat besar  terjun
menekuni bidang proyek gedungnya, merancang dan mengorganisir pekerjaan proyek St.
Peter cathedral yang gambar design gedung untuk seluruh cathedral tersebut semuanya
dirancang olehnya. Daya cipta tinggi dalam bidang bangunan membuatnya menjadi pakar
bangunan tersohor pada masa Renaissance di Italia.

Tanggal 18 Februari tahun 1564 Michelangelo yang berusia 89 tahun meninggal dunia di
dalam ruang kerjanya.
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Berbicara  sampai  disini  teringat  banyak  tokoh  terkenal  Tiongkok  kuno  juga  seringkali
adalah orang yang lengkap ilmu pengetahuan dan kewiraannya, atau sekaligus menguasai
dengan  baik  diantaranya  ilmu  falak,  ilmu  bumi,  pantun  dan  sajak,  melukis,  musik  dan
mathematika.  Orang  Tionghoa  zaman  sekarang  setelah  tahun  1949  dicekoki  dengan
budaya partai komunis, terkadang secara wajar menganggap orang kuno tidak sepandai
orang sekarang dan zaman kuno tidak semakmur zaman sekarang. Akan tetapi sedikit saja
kita mau melangkah keluar dari bingkai lingkaran budaya partai dan memeriksa sebagian
materi  sejarah,  dalam aliran perjalanan panjang sejarah peradaban manusia dari dahulu
hingga  sekarang  akan  menemukan  banyak  lembaran-lembaran  yang  gemilang  yang
membuat orang kini mengaguminya dengan takjub! 
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MISTERI HILANGNYA
KAPAL WARATAH
Sumber: www.secretchina.com

isteri tenggelamnya kapal mewah Waratah yang tertutup selama 95 tahun akan
segera terungkap. Kapal yang kemungkinan karam di perairan Afrika Selatan,
kini sedang diselidiki.

Pada 1912, ketika kapal pesiar Titanic yang paling mewah di dunia menabrak gunung es,
mempertunjukkan sebuah kisah nyata yang mengharukan di tengah lautan Atlantik. Akan
tetapi,  yang  belum  diketahui  banyak  orang  adalah,  bahwa  sebelum  peristiwa
tenggelamnya  Titanic,  pada  1909  sebuah  kapal  pesiar  raksasa  yang  sama  mewahnya
dengan Titanic yakni Waratah berpenumpang 210 orang dan memuat barang seberat 6.500
ton, secara misterius hilang di tengah lautan luas. Menurut laporan media massa Australia,
kini sebuah tim penyelidik sudah menuju lokasi tenggelamnya kapal tersebut, dan jawaban
teka-teki atas rahasia yang tertutup selama 95 tahun ini mungkin akan segera terungkap.

Kapal  pesiar mewah yang hilang secara misterius ini  adalah kapal  pesiar Waratah yang
terkenal  itu,  yang  merupakan  kapal  milik  “Blue  Anchor  Ocean  Transport  Corporation”
Australia. Kapal itu diberi nama Waratah, bunga lambang Kota New South Wales, Australia.
Kapal  itu  panjangnya  140  meter,  dibuat  oleh  perusahaan  pembuatan  kapal  Barclay,
Scotlandia pada 1908. Dan sama dengan kapal Titanic yang dibuat belakangan, kapal pesiar
Waratah merupakan kapal yang paling besar dan mewah waktu itu, dan disebut sebagai
kapal yang “antitenggelam sepanjang masa”. Perlengkapannya sangat mewah, di bagian
kabin, lebih megah daripada kapal Titanic, dan setara dengan hotel Ritz di Swiss saat ini
yang tergolong supermegah.
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Kapal  itu  menggunakan  tenaga  uap  yang  dihasilkan  oleh  batubara  sebagai  tenaga
penggerak,  mempunyai  8  ruang  kedap  air,  teknik  pembuatan  dan  teknologinya  dapat
dinilai  nomor  satu  di  dunia.  Pelayaran  perdananya  sangat  lancar,  dan  dengan  cepat
menimbulkan  kegemparan  di  dunia,  sejumlah  besar  orang  ternama  dan  kaum  ningrat
semuanya  merasa  bangga  mengadakan  perjalanan  dengan  menumpangi  sebuah  kapal
pesiar yang demikian besar ini.

Hilang secara Misterius

Juli 1909, kapal Waratah mulai berlayar dari Inggris, terisi 211 penumpang dan 6.500 ton
barang muatan, menuju Australia. Sepanjang perjalanan, di dalam kabin kapal megah itu
lampu penerangan menyala sepanjang hari,  dan berbagai macam resepsi maupun pesta
malam berlangsung terus-menerus. Ketika dalam perjalanan melewati Afrika Selatan, kapal
pesiar itu merapat di dermaga timur Afsel,  dengan maksud untuk istirahat dan memuat
perlengkapan, kemudian berlayar lagi menuju tujuan berikutnya yakni Cape Town.

Setelah  para  penumpang  bersuka  ria  dengan  sepuasnya  di  Afsel,  pada  27  Juli,  kapal
Waratah mulai berlayar lagi dari Durban. Namun yang mengherankan adalah, saat itu tiba-
tiba terjadi angin badai yang jarang terjadi di atas permukaan laut, anehnya sejumlah besar
kapal kecil yang melaut tidak terjadi apa-apa, maka semua orang merasa bahwa badai itu
sama sekali tidak akan mengakibatkan ancaman apa pun bagi kapal pesiar yang demikian
besar ini.

Ternyata dugaan mereka keliru. Kapal Waratah tidak sampai di Cape Town sesuai dengan
waktu yang direncanakan, dan di atas permukaan laut juga tidak ada jejak kapal itu! Kapal
Waratah  dinyatakan  hilang  secara  misterius!  Angkatan  Laut  Kerajaan  Australia  segera
mengerahkan armada pencarian, namun tidak mendapatkan hasil apa pun. Selain seorang
penumpang  yang bernasib  mujur  yang  telah turun  di  Durban,  Afsel,  kapal  pesiar  yang
paling mewah di dunia yang membawa banyak penumpang dan muatan barang berharga
saat itu, sepertinya telah berlayar menuju ke sebuah dunia lain.

Alamat Buruk

Menurut kabar, sebelum kapal Waratah hilang secara misterius, waktu itu telah muncul
beberapa “pertanda tidak baik” akan terjadinya bencana. Sebelum bertolak dari Inggris,
kapten kapal yang kaya pengalaman yakni Joshua Ibally mengadakan pemeriksaan total
terhadap kondisi kapal, dan ditemukan ternyata barang-barang muatan dalam kapal terlalu
banyak, sehingga geladak kapal tertekan ke bawah, namun keluhannya tidak mendapat
perhatian.

Selain itu adalah penumpang yang bersikeras hendak turun di Durban yakni Claude Soya.
Saat setelah kapal pesiar hilang, dengan hati yang masih diliputi ketakutan, Claude Soya
mengenang kembali kejadian saat itu dan mengatakan, bahwa dirinya pernah mengalami
sebuah mimpi buruk, di dalam mimpinya itu, kapal Waratah dijungkirbalikkan oleh sebuah
gelombang dahsyat, lambung kapal mengarah ke langit, setelah itu hilang. Ia sering kali
mengadakan  perjalanan  ke  luar  negeri,  ia  sadar  bahwa  muatan  kapal  yang  beratnya
melampaui  kapasitas  bisa  mengakibatkan  risiko  keselamatan  yang  sangat  riskan,
karenanya ia bertekad turun di Durban, berencana naik kapal yang lain untuk pulang. Ia
mengirimkan  sebuah  telegram  untuk  istrinya  di  Durban,  “Kapal  Waratah  overload
(melampaui beban), saya turun di Durban.”
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Akhirnya, mimpi buruknya benar-benar menjadi kenyataan yang mengerikan, dan Claude
Soya menjadi satu-satunya orang yang bernasib mujur dari akhir perjalanan kapal pesiar
Waratah.

Sebab-sebab yang Membingungkan

Hilangnya kapal pesiar mewah Waratah menimbulkan kegaduhan luar biasa di dunia, sama
gaduhnya seperti tenggelamnya kapal Titanic, biar bagaimanapun juga orang-orang tidak
percaya bahwa kapal pesiar mewah itu bisa hilang begitu saja di tengah lautan luas. Pada
tahun ke-2 setelah insiden tersebut, para kerabat penumpang yang mengalami bencana itu
memprakarsai suatu gerakan pencarian selama 3 bulan lamanya, namun kembali dengan
hampa.

Kapal Waratah tidak dilengkapi dengan komunikasi radio dan instalasi telegram, karenanya
setelah  bertolak  dari  Durban,  ia  tidak  mempunyai  hubungan  komunikasi  lagi  dengan
daratan, juga tidak mengirimkan sinyal pertolongan apa pun. Ahli pencari dan penyelamat
bencana laut berpendapat, bahwa kapal uap itu telah tenggelam di lautan luas. Namun,
sebab-sebab  insiden  tersebut  malah  simpang  siur  dan  membingungkan.  Sejumlah  ahli
menganggap,  bahwa  desain  atau  rancangan  kapal  bermasalah,  bagian  geladak  kapal
terlampau  berat,  sehingga  mengakibatkan  insiden  tenggelamnya  kapal.  Selain  itu,
sejumlah ahli lainnya menganggap, bahwa kapal itu ditarik ke dalam sebuah pusaran yang
misterius di tengah samudera, dan itu adalah suatu yang tidak bisa dilawan oleh kekuatan
manusia.

Tak Ada Bayangan

Setelah kapal Waratah hilang secara misterius, orang-orang tetap tidak bisa menentukan
posisi  kapal.  Tahun 1929, seorang prajurit  yang ikut latihan mengatakan,  bahwa melalui
teropong  ia  menemukan  sisa-sisa  peninggalan  kapal  Waratah,  namun  tidak  ada  yang
percaya dengan temuannya. Tahun 1962, pada suatu hari yang cerah, angin reda dan laut
tenang, begitu jernihnya air laut sehingga samar-samar bisa terlihat dasar laut. Seorang
pilot tiba-tiba melihat sosok kapal yang tenggelam ketika terbang di atas langit kawasan
perairan Afsel. Juru terbang yang berada di atas pesawat pada waktu itu dan kini berusia
80 tahun lebih, ia mengenangkan kembali dan mengatakan, “Lambung kapal sangat besar,
tidak tampak cerobong asap atau tiang kapal, namun tingkapan sisi kapal, dan pintu kabin
dapat dilihat secara jelas.”

Selanjutnya pada 1999, ahli ilmu bumi Afrika Selatan yaitu Peter Lamuzy mengira bahwa ia
telah  menemukan  sisa-sisa  peninggalan kapal  Waratah,  namun 2 tahun kemudian baru
diketahui bahwa itu adalah sisa peninggalan sebuah kapal selam jenis U milik Jerman yang
karam  pada  saat  Perang  Dunia  ke-2.  Posisi  tenggelamnya  kapal  pesiar  mewah  yang
misterius itu menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan.

Segera Terungkap

Di  bawah  bantuan  dana  dari  Crayfe  Casler  penulis  buku  tentang  pencarian  dan
pengangkatan kapal Titanic, sebuah tim penyelidik, menggunakan sebuah kapal nelayan
yang telah dirombak dan membawa sonar (navigasi dan pengukuran dengan bunyi) yang
saat ini paling canggih di dunia ke kedalaman laut, mulai berangkat menuju pesisir pantai
Afrika Selatan, untuk mencari sisa-sisa peninggalan setelah tenggelamnya kapal Waratah
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tersebut.  Kepala  tim  penyelidik  yakni  Iomulun  Brand  mengatakan,  “Ini  adalah  sebuah
pekerjaan yang sangat sulit, tetapi saya tetap merasa optimis.”

Mereka membawa pilot  yang pernah melihat lokasi  tenggelamnya kapal  itu,  dan posisi
tenggelamnya kapal tersebut telah dikunci dalam teritorial laut sepanjang 80 km persegi.
Jika  posisi  tenggelamnya  kapal  telah  ditentukan,  mereka  akan  mengirim  seorang
penyelam atau sebuah kapal selam untuk menyelidikinya lebih dulu. Jika mereka berhasil,
maka rahasia yang tertutup debu selama 95 tahun ini akhirnya akan terungkap.
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LEGENDA SINTERKLAS
Berbagai Macam Legenda Sinterklas

egenda  Sinterklaas  muncul
pada  ribuan  tahun  silam.
Dewa perang dalam legenda
Eropa  Utara,  saat  musim

dingin,  menunggang  kudanya  yang
berkaki  8 berlari  cepat ke ujung langit
penjuru  laut,  menjatuhkan  hukuman
kepada  yang  jahat  dan  memuji  yang
baik,  membagikan  hadiah.  Pada  saat
yang  sama,  anaknya  yaitu  Dewa  Petir
yang  berbusana  merah  dengan  petir
sebagai  senjatanya  berperang  dengan
semua dewa salju di kegelapan malam,
yang berakhir dengan kemenangannya.

Ada  juga  legenda  yang  mengatakan
bahwa  Sinterklaas  berasal  dari  St.
Nicholas,  karenanya  Sinterklaas  juga
disebut St. Nicholas, oleh karena kisah-
kisah ini  sebagian besar  mengobarkan
semangat  Kristen,  tempat  asal,  alur
cerita  kebanyakan  telah  dilupakan,
namun Sinterklaas malah kekal abadi di
dalam  dunia  rohani  banyak  orang.
Setiap  tahun  pada  hari  Natal,
Sinterklaas  menunggang  di  atas
konstelasi Aries, bocah suci memegangi
pohon cemara (pohon Natal) turun ke dunia manusia, namun seiring dengan perubahan
kehidupan manusia, pengarang dan seniman mulai melukiskan Sinterklaas menjadi wujud
Sinterklaas berbusana merah dan berjanggut putih yang kita kenal sekarang.

Bersamaan itu juga terdapat penjelasan yang berbeda terhadap negara dan budaya yang
berbeda. Asal-usul Sinterklaas di Jerman berdasarkan pada cerita Dewa Woden (dari sini
juga muncul istilah 'Wodenesday' atau hari Woden, di mana kita menyebutnya Wednesday
(hari  Rabu).  Woden  penting  bagi  para  penduduk  di  tempat  yang  sekarang  kita  kenal
sebagai Jerman dan orang-orang Teuton kuno, di samping orang-orang Inggris.  Woden,
yaitu seorang tokoh di dalam sejarah, digambarkan di dalam mitologi sebagai menunggang
kuda putihnya melalui udara, dengan berpakaian jubah yang berjela-jela. Dia mempunyai
janggut putih yang panjang dan topi yang besar kerana dia juga dipercayai  mempunyai
kebijaksanaan, dan dia membawa sebuah buku di dalam tangannya.

Sinterklaas ini merias diri menjadi orang suci yang meletakkan buah berkulit keras dan apel
di  dalam  sepatu  anak-anak.  Ia  mengendarai  kereta  kuda  beroda  dua  keliling  di  segala
penjuru,  mengamati  sikap  dan  perilaku  orang-orang,  terutama  anak-anak,  apabila
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memperlihatkan perilaku yang baik,  akan mendapatkan hadiah berupa buah apel,  buah
berkulit  keras, permen dan sejumlah besar hadiah lainnya. Sedangkan anak yang buruk
perilakunya hanya akan mendapatkan cambuk. Inilah yang mengilhami orang tua untuk
menggunakan legenda tersebut sebagai pendorong semangat anak-anak.

Di Italia, tokoh Sinterklaas muncul dari cerita mengenai seorang nenek sihir yang bernama
Befana.  Ia  mendapatkan  tugas  dari  malaikat  untuk  memberikan  hadiah  kepada  Tuhan
Yesus pada saat Yesus dilahirkan, seperti juga orang Majus, tetapi karena kelalaiannya ia
datang terlambat. Oleh sebab itu Befana mendapat hukuman tiap tahun sebelum kelahiran
Yesus, ia harus memberikan hadiah sebanyak mungkin kepada anak-anak kecil yang tidak
mampu.  Kepercayaan  ini  dianut  oleh  banyak  orang,  sehingga  pemuka  agama  di  Italia
mengambil  keputusan  agar  kepercayaan  ini  dialihkan  ke  Sinterklaas.  Inilah  awal  dari
kepercayaan bahwa Sinterklaas selalu memberi hadiah kepada anak-anak.

Di  negeri  Belanda,  Santa Klaus dikenali  sebagai  Sinterklaas.  Sinterklaas  adalah seorang
bisop  yang  memakai  penutup kepala  dan mempunyai  sebuah  buku yang  mencatatkan
perbuatan baik dan dosa. Dia mempunyai tongkat gembala dan menunggang seekor kuda
putih di atas bumbung-bumbung rumah. Sinterklaas mempunyai seorang hamba bernama
Black  Peter.  Di  Belanda,  anak-anak  menyanyikan  lagu-lagu  di  sekitar  cerobong  kepada
Sinterklaas.  Black  Peter  mendengar  di  atas  cerobong itu  untuk  menentukan sama ada
anak-anak itu menyanyikan lagu-lagu yang betul dan menyediakan pemberian-pemberian
yang  sesuai  kepada  kuda  Sinterklaas,  yaitu Karot  dan Jerami.  Hadiah-hadiah  kemudian
diberikan kepada anak-anak itu melalui cerobong tersebut.

Ketika kaum kolonialis Belanda tiba di benua Amerika, mereka juga membawa serta uskup
Sinterklaas  mereka,  digambarkan mengenakan  kasaya  merah, dan mengendarai  seekor
kuda  putih.  Figur  Sinterklaas  Amerika  belakangan  berangsur-angsur  menjadi  sebuah
Sinterklaas  bijaksana.  Awalnya,  penulis  Amerika  yaitu  Washington  Owen  dalam  drama
komedinya  (Sejarah New  York)  melukiskan  Sinterklaas  sebagai  seorang kakek  Belanda
yang gemuk dan bundar.  Tahun 1823,  penyair  Clement Moore dalam sajak dan lagunya
"Kesan St.Nicholas" mendramakan figur Saint Nicholas, itulah kakek Natal (Sinterklaas).
Pada  tahun  1960-an  produser  film  kartun  Thomas  Nash  melukis  seorang  kakek  Natal
(Sinterklaas) yang ramah-tamah dan gemuk sebagai ilustrasi.

Seiring dengan berlalunya waktu,  figur Sinterklaas menyebar ke seluruh pelosok dunia.
Sejumlah  besar  negara  juga  menyimpan  legenda  yang  berhubungan  dengannya.
Sinterklaas dari Perancis bernama Father Christmas atau Pere Noel, Sinterklass dari Swiss
bernama Christkindl atau Christ Child, dan Sinterklaas dari Inggris namanya sama dengan
Perancis yaitu Father Christmas, figurnya lebih khidmat dibandingkan dengan Sinterklaas
lainnya, sedikit lebih kurus. Dan Sinterklaas dari Amerika Utara adalah mengendarai rusa
salju yang menarik kereta luncur membagi-bagikan hadiah.

28



HANCURNYA KEKAISARAN
ROMAWI KUNO

ekaisaran Romawi  (Roma) adalah sebuah kerajaan  yang cukup besar  dengan
wilayah  kekuasaan  yang sangat  luas.  Ia  pernah  mengalami  jaman  keemasan,
dengan  tentara  perangnya  yang  disegani  semua  bangsa.  Pada  suatu  masa,
bangsa  Romawi  sedang  berada  di  puncak  kejayaan,  sekaligus  awal  dari

kehancurannya. Pada saat yang bersamaan ajaran Kristus sedang berkembang, menerangi
umat manusia di wilayah kekaisaran ini.

Karena  kebenciannya  terhadap  agama  Tuhan  ini,  menurut  catatan  sejarawan  Roma,
Tacitus  bahwa Kaisar  Nero sengaja membakar  kota  Roma,  lalu menimpakan kesalahan
kepada kaum Kristen. Kemudian Kailelius juga mengambil tindakan yang serupa, dalam 15
hari  di  Istana  Nihemiya,  menciptakan  dua  musibah  kebakaran  dan  memfitnah,  bahwa
semua  kebakaran tersebut  merupakan perbuatan kaum Nasrani,  memaksa  kaisar  pada
waktu itu Dioklesian mengambil tindakan yang kejam menindas mereka.

Demi untuk membangkitkan perasaan anti-Nasrani di masyarakat, pemikir Romawi kuno
tidak  sedikit  telah  menyusun  desas-desus  yang khusus  ditujukan  pada  mereka,  seperti
misalnya akan membunuh pengikut Yesus yang ke gereja, mereka menghirup darah bayi
dan memakan dagingnya, lalu mengatakan bahwa mereka berpesta pora, dan melakukan
perbuatan maksiat dan lain sebagainya, segala perbuatan jahat masyarakat Romawi kuno
semuanya ditimpakan kepada kaum Nasrani.

Pada waktu itu, Kaisar Nero pernah memerintahkan untuk memasukkan tidak sedikit kaum
Nasrani ke gelanggang aduan, para pembesar Roma tertawa terbahak-bahak memandangi
orang-orang  yang  dalam  keadaan  hidup-hidup  dicakar  dan  digigit  hingga  mati  oleh
binatang buas. Dia bahkan berpesan agar mengumpulkan kaum Nasrani yang banyak, lalu
dijadikan satu ikatan bersama dengan rumput  kering,  dijadikan obor dan dibariskan ke
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tengah-tengah taman bunga, kemudian dibakar pada saat menjelang malam, menerangi
pesta di taman kekaisaran.

Kaisar  Markus  Aurellius  juga  sangat  kejam  dalam  menindas  kaum  Kristen.  Menurut
gambaran sejarawan Shafu, "Mayat dari orang yang dikubur hidup-hidup, berserakan di
jalan-jalan,  dan  mayat  itu  lalu  dibakar  setelah  dipotong-potong  anggota  tubuhnya,
kemudian abu tulang yang tersisa ditebarkan ke sungai, untuk menghindari seperti dengan
apa yang mereka namakan: 'bahwa musuh malaikat, menodai alam semesta'."

Tahun 250 M, penguasa lalim Decius mengeluarkan perintah kaisar, yang memerintahkan
bahwa kaum Nasrani dalam perayaan hari penyesalan harus melepaskan kepercayaannya
sendiri,  jika  tidak,  akan  menerima  pengadilan  Gubernur  Jenderal  setempat.  Pejabat
pemerintah yang menjadi kaum Nasrani akan diganjar dengan hukuman sebagai budak,
atau  harta  bendanya  akan  disita.  Dan  akan  dihukum  mati  bagi  yang  bersikeras.  Lalu
mengenai rakyat biasa, kondisinya lebih mengenaskan lagi. Tahun 303 M, Raja Dioklesian
mengeluarkan perintah lagi, "sebuah penindasan terhadap agama mulai digencarkan oleh
pemerintah kekaisaran Romawi," penghancuran gereja oleh massa, perampasan kitab suci
dan pembunuhan yang kejam terhadap pastur atau pendeta.

Dalam sejarah, penindasan terhadap kaum Kristiani perempuan merupakan suatu hal yang
mengejutkan. Beberapa buku sejarah telah menceritakan tentang beberapa peristiwa yang
terjadi antara tahun 209 M hingga 210 M. Konon dikatakan, bahwa para wanita yang telah
mengucapkan janji  suci  kaul  kekal,  dipaksa  untuk  menerima cobaan  yang berat  antara
kesucian diri dan kepercayaan pada agama. Seperti yang telah diketahui oleh orang-orang,
bahwa sistem hukum Romawi kuno sangat modern, sistem perlindungan hukumnya sudah
matang.  Namun  sistem  hukum  yang  sempurna  tidak  mencegah  kekejaman.penguasa
terhadap  penindasan  keyakinan  yang  lurus,  mengadili  dan  menghukum malah  menjadi
semacam pola kekuasaan raja tertinggi.

Pada masa Romawi kuno, seorang pengawas yang bernama Plinius melapor kepada Kaisar
Trajanus dengan mengatakan, "Siapa pun yang dituduh sebagai kaum Nasrani, aku pernah
menanyai, apakah mereka benar-benar seorang Kristiani. Jika mereka mengaku, aku lalu
menakuti  mereka  dengan  hukuman,  dan  kemudian  bertanya  lagi,  jika  mereka  tetap
bersikeras mengaku sebagai Kristiani, aku akan memerintahkan untuk menghukum mati
mereka."  Lalu  Raja  Trajanus  memberikan  tanggapan  dan  berkata,  "Cara  engkau
menangani para tertuduh Kristen sangat tepat." Peristiwa ini dikenal busuk dengan "kasus
Cyprianus yang dipancung".

Pendeta Cyprianus menolak  melepaskan kepercayaan untuk  "mengoreksi  kesalahannya
dan menjadi manusia baru". Pengadilan lalu memastikan bahwa dakwaannya dinyatakan
sah  dengan  tuduhan  "menghimpun  secara  rahasia  kelompok  yang  melakukan  tindak
kejahatan" dan juga atas dakwaan "memusuhi semua malaikat Roma", maka akhirnya ia
dijatuhi hukuman pancung.

Penindasan terhadap kepercayaan yang lurus tidak bisa  dipahami oleh seseorang yang
berhati baik, karena hal ini disebabkan oleh sifat iri hati, sewenang-wenang dan kejam. Jika
dipandang dari sudut sejarah, keyakinan yang lurus selalu muncul pada masa kemerosotan
moral  dan  kebejatan  jiwa  manusia.  Kekuatan  yang  baik  akan  langsung  menyerang
terhadap  bermacam-macam  faktor  kejahatan  yang  telah  terpupuk  lama.  Penindasan
terhadap  keyakinan  lurus,  hanya  merupakan  sebuah  ekspresi  perbandingan  kekuatan
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antara yang baik dengan yang jahat, yang mana juga merupakan rontaan sakaratul maut
sebelum musnah.

Jika dipandang dari semua kekuasaan yang sewenang-wenang dan jahat tersebut, maka
pemikiran  apa  pun  yang  tidak  disertai  dengan  ketulusan,  keyakinan,  dan  populasi
semuanya memiliki ancaman serius, yang akan menjadi target penindakan dan pukulan.

Raja Roma Domitian pernah memerintahkan untuk menggeledah dan menangkap kaum
Nasrani secara besar-besaran dan dihukum mati, bahkan adik sepupunya sekeluarga juga
tidak dilepas. Raja Domitian menindas kaum Kristiani dikarenakan mereka tidak bersedia
menyebutnya sebagai malaikat. Raja ini tidak sudi menanti kelaziman bahwa hanya setelah
meninggal yang akan dianggap sebagai malaikat. Semasa hidupnya menghendaki rakyat
menyebutnya sebagai "Tuhan kami, malaikat kami".

Raja Dioklesian demi untuk supaya berhasil menyatukan kekaisaran Romawi, menghendaki
semua rakyat Roma untuk menganut satu kepercayaan saja, dikarenakan demikian, maka
kaum Kristiani menjadi suatu kerisauan bagi dirinya, Kemudian, dia memerintahkan untuk
menghancurkan  gereja,  dan  kaum  Kristiani  dipaksa  untuk  meninggalkan  keyakinannya
atau memilih di antara kematiannya.

Dalam penyebarannya, kaum Nasrani berpegang teguh pada keistimewaan keyakinannya,
tidak bersedia berpadu atau berdiri sejajar dengan agama lainnya, yang mana juga telah
menyinggung agama orang yang membela Roma. Pada waktu itu, di kota Roma banyak
ajaran dari berbagai bangsa dengan bermacam-macam versi, dan banyak yang merupakan
ajaran sesat, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati para penganut sesat itu terhadap
keyakinan yang lurus.

Pada  masa  Romawi,  penganut  Nasrani  berpegang  teguh  pada  kesucian,  cinta  kasih,
kearifan dan keadilan, semua ini tampaknya bukan suatu pemikiran yang praktis pada saat
itu.  Karena  ditimbulkan  dari  rasa  kasih,  kaum  Nasrani  menolak  untuk  memasuki
gelanggang menonton pemandangan adu manusia antara penjahat perang dengan budak
belian,  mereka  melepaskan  budak  belian  mereka  sendiri  tanpa  syarat.  Tidak  sedikit
pendeta  yang  mengritik  pola  hidup  orang  Roma  yang  mewah  dan  berpoya-poya  yang
menyebabkan  timbulnya  rasa  tidak  senang  beberapa  orang.  Kehidupan  individu  kaum
Nasrani  yang  polos  sederhana,  telah  merosotkan  suasana  kemewahan  di  masyarakat
menjadi semacam perbandingan kuat yang mengancam banyak orang, terlebih lagi bagi
penguasa.

Pada  masa  Romawi  kuno,  Uskup  Paulus  dibawa  menuju  ke  gelanggang.  Pengawas
berkata, asal saja dia menolak Kristen di hadapan massa, maka akan diberikan kebebasan.
Paulus  mengatakan,  "Selama  80  tahun  aku  tetap  mengabdi  akan  Tuhanku,  Dia  tidak
pernah berlaku tidak adil terhadapku, bagaimana boleh aku menghinaNya penyelamatku?"
Pengawas  bermaksud  membakar  Paulus.  Dengan  tenang  Paulus  berkata,  "Kau  ingin
menakutiku dengan bara api, kekuatan api tersebut hanya akan membakar selama 1 jam
saja, kau malah melupakan api neraka yang tidak pernah padam selamanya." Tidak lama
kemudian, sekelompok massa yang brutal,  menyembul keluar lalu membakarnya hidup-
hidup.

Pada saat itu, banyak sekali  pengikut setia Kristen, yang bukan hanya tidak mengerang
dalam kobaran api tersebut, malah memuji-muji malaikat mereka dalam kobaran bara api .
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Semua akhlak bobrok dan pandangan kabur serta kuping yang tuli masyarakat Roma ini
merupakan suatu hal yang tidak bisa dipahami. Dalam sejarah, kaum Kristen mengabdikan
dirinya untuk suatu kepercayaan yang diyakininya. 
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RAJA LALIM, NERO
ada tahun 64 masehi, karena wataknya yang penuh curiga dan berprasangka,
Nero,  kaisar imperialis  Roma yang lalim (37-68 M), mengadakan penindasan
jahat terhadap penganut agama Nasrani pengikut Yesus.

Menurut catatan sejarawan Roma Tacitus (56-120 M), agar dapat mendirikan sebuah kota
Roma yang baru, maka Nero dengan sengaja membakar kota Roma. Setelah kebakaran
besar terjadi, penduduk Roma umumnya percaya bahwa biang keladi kebakaran itu adalah
Nero, namun Nero mengkambinghitamkan pengikut Nasrani sebagai penyebab kebakaran,
dan menggunakan cara yang sangat jahat untuk menghukum mereka. Dalam sebuah arena
perlombaan,  sebagian  pengikut  Nasrani  ditutupi  dengan  kulit  hewan  lalu  melepas
serombongan anjing pemburu, untuk menggigit dan mencabik-cabik mereka hingga mati.
Bagi  pengikut  Nasrani  yang  masih  tersisa,  Nero memerintahkan  anak  buahnya  supaya
mengikat  mereka  bersama  jerami  kering  untuk  dijadikan  obor,  dan  disusun  di  dalam
sebuah taman, dan dibakar pada tengah malam, menjadi hiburan bagi Nero yang lalim.
Pengikut Yesus yang bernama Peter dan Paul meninggal dalam penindasan itu.

Dalam sejarah kekaisaran Roma, Nero diakui sebagai seorang yang paling kejam. Seperti
apakah iblis yang bernama Nero itu?

Menuju Tangga Kekuasaan

Pada tahun 37 M,  Nero lahir  di  sebuah kota  pesisir  yang ramai  sekitar  Roma bernama
Anchio. Ayahnya adalah seorang pejabat administrasi yang mempunyai reputasi jelek dan
berperilaku  buruk,  dia  pernah  membunuh  banyak  rakyat  yang  tak  berdosa  dengan
sewenang-wenang. Ibu Nero bernama Aklibina, adik dari Kaisar Kaligula, cantik bagaikan
bidadari tapi jahatnya seperti ular berbisa, seorang yang penuh dengan tipu muslihat dan
licik,  gemar  akan  kekuasaan  dan  serakah  terhadap  kedudukan.  Suka  melakukan
pembunuhan massal, dan menyiksa orang lain untuk meraih kesenangan.
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Dia menikah lagi dengan seorang bangsawan kaya, sehingga berkesempatan menyediakan
pendidikan kelas satu bagi Nero. Kemudian, ketika istri ketiga dari kaisar imperialis Roma
Klautikse meninggal dunia, dengan mengandalkan hubungan famili berdalih bahwa kaisar
yang juga pamannya hendak menikahinya,  dia pun memanfaatkan kecantikannya untuk
memikat  kaisar  tua  itu.  Akhirnya  pada  tahun  49  M,  dia  berhasil  menjadi  seorang
permaisuri. Tahun berikutnya, dia berusaha membuat kaisar menerima Nero sebagai anak
angkat,  serta  mengupayakan agar  putri  kaisar  menikah  dengan  Nero,  dan  menghapus
kedudukan  Bunitanix  yang  tadinya  putra  mahkota,  dan  mengangkat  Nero  sebagai
penggantinya.  Ketika  kaisar  tua  merasa  menyesal  atas  pengangkatan  Nero  sebagai
pewaris takhta,  dia melancarkan intrik pembunuhan yang keji  dengan seporsi  hidangan
jamur beracun untuk meracuni kaisar tua itu, dan menggunakan uang dalam jumlah besar
untuk membeli  pasukan pengawal  istana,  kemudian memproklamirkan Nero yang baru
berusia  17  tahun  itu  sebagai  kaisar  baru  Roma.  Setelah  Nero  naik  takhta,  sudah
tergenggam tampuk kekuasaan besar.

Disebabkan oleh pengaruh dan didikan sang ibu dalam jangka waktu panjang, maka sejak
kecil Nero sudah terdidik dengan sifat yang bengis, serakah dan sewenang-wenang, serta
haus kekuasaan.

Membunuh Ibu, Istri dan Adiknya

Begitu Nero yang masih belia itu naik takhta, dia sudah menganggap Bunitanix sang adik
sebagai musuh bebuyutan. Pada kesempatan sebuah pesta kerajaan, dia berhasil meracuni
Bunitanix  yang  masih  berusia  14  tahun  dengan  arak  beracun.  Ketika  pesta  sedang
berlangsung, pada saat adiknya sekarat,  Nero tetap dengan asyik menikmati  hidangan,
sambil  menjelaskan  dengan  tenang  seakan-akan  tidak  terjadi  apa-apa.  "Ini  hanyalah
penyakit ayan yang sedang kumat saja,"  katanya yang membuat para tamu di pesta ini
ketakutan.

Aklibina,  sang  ibu  yang  juga  gila  kekuasaan,  sering  mengatasnamakan  Nero  untuk
melakukan tindakan kekerasan dan acap kali tampil dengan kedudukannya bagai seorang
ratu. Ini membuat Nero sangat marah. Disebabkan karena takut pada suatu hari kekuasaan
di  tangannya  akan  direbut  oleh  sang  ibu,  maka  dia  berniat  menghabisinya.  Dia  pun
merencanakan sebuah intrik jahat lalu menciptakan sebuah insiden kapal tenggelam untuk
membunuh ibunya, tapi ibunya berhasil berenang sampai pantai, serta mengutus seorang
untuk mengirim surat. Ketika Nero menerima surat dan berbicara dengan pengantar surat
itu,  dengan diam-diam dia  menaruh sebilah belati  di  atas  tanah  dan melaporkan  pada
pengawalnya bahwa ibunya mengirim seseorang untuk membunuhnya. Ini dijadikan alasan
untuk membunuh ibunya sesuai dengan fakta yang ada. Aklibina pun menerima balasan
yang setimpal untuk perbuatan jahatnya selama ini.
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Nero bahkan memukul hingga mati istrinya yang sedang hamil, ketiga istrinya dibunuh satu
per  satu.  Istri  keduanya  bernama  Bobia  dibunuh  karena  mengeluh  Nero  pulang
kemalaman.  Istri  ketiganya  Statilia  yang  didapatkan  dengan  membunuh  suaminya,  tak
lama  kemudian pun dibunuh oleh Nero.  Ia  pun  perintahkan gurunya untuk  bunuh diri,
sebab Nero berpendapat bahwa sang gurunya itu mencoba mendominasi dirinya. Setelah
itu, Nero pun kehilangan kontrol diri dan berbuat sewenang-wenang serta berfoya-foya,
tenggelam dalam kemewahan, berpesta pora serta meboroskan uang dengan seenaknya
saja.

Negara Kuat yang Lemah

Ketika itu, daerah kekuasaan Nero sangatlah luas, membentang mulai dari bagian utara
daerah Britania selatan hingga ke selatan daerah Marokko, daerah timur Atlantik hingga
barat laut Kaspia, sedemikian kuat penampilan luarnya. Namun Roma justru ada di pusat
dari  seluruh  negara imperialis  itu,  dan  Nero pun memegang tampuk kekuasaan secara
total,  segala  kekuasaan  negara  berada  di  tangan  sang  kaisar  seorang.  Satuan  tentara
Roma adalah basis dari kekuasaannya. Rakyat tak punya hak bicara, lembaga tinggi negara
sepertinya  hanya  nama  saja.  Kaisar  ialah  penguasa  tertinggi,  hukum  dan  segala
perangkatnya ada dalam genggamannya. Nasib orang di seluruh negeri tergantung pada
suka  atau  tidaknya  sang  kaisar  seorang,  rakyat  di  seluruh  negeri  berfoya-foya  dan
bercabulan, sama seperti negara China saat ini.

Pada  saat  Nero  mewarisi  takhta  kerajaan,  Roma  waktu  itu  masih  tergolong  sangat
makmur, termasuk bagian dari tahun yang paling makmur dan jaya di sejarah Roma. Di
awal beberapa tahun sejak kekuasaan yang diserobot oleh Nero pun masih berlangsung
sedikit sisa kecemerlangan dari matahari terbenam itu. Sama sekali persis dengan di awal
beberapa tahun ketika Jiang Zemin menyerobot kekuasaan tertinggi di negeri China.

Akan tetapi  kecemerlangan  segemerlap apa  pun tetaplah sebuah kecemerlangan  yang
tersisa,  ditambah lagi  dengan sifat  bawaan Nero yang jahat dan tidak terkendali,  maka
dengan cepat sekali mengembang, jadi saat-saat yang baik pun layu dengan cepat seperti
bunga.  Dia  mulai  menghambur-hamburkan  uang  seenaknya,  berjudi  gila-gilaan,  ketika
bepergian dan piknik dia dikawal oleh 1.000 iring-iringan kereta mewah. Ketika kas negara
kosong, dia menyita harta kekayaan pribadi, membunuh puluhan tuan tanah Spanyol dan
Afrika  Utara  dan  merampas harta-kekayaan mereka.  Dia  pun menghapus pengurangan
pajak serta subsidi terhadap fakir miskin dan orang jompo yang diterapkan di masa lalu,
menguasai  paksa harta  kekayaan kuil  dan mendepresiasi  nilai  mata uang. Nero bahkan
memaksa istri  para anggota parlemen imperialis yang mengenakan perhiasan emas dan
perak itu agar masuk ke gelanggang gulat untuk saling bunuh-membunuh, sedangkan dia
sendiri justru menyaksikan adegan gumulan berdarah dan gila-gilaan itu.

Nero merasa dirinya seorang yang serba bisa, baik melukis, mengukir, bernyanyi, bermain
musik, maupun bahasa Yunani dan bahasa Latin serta berpuisi dan sebagainya, dikuasai
semua. Dia sudah memulai pertunjukan terbukanya di tahun 59 M. Sering mengundang
rakyat kecil untuk menyaksikan bermain musik dan nyanyi di teater terbuka pada taman
istana atau di jalanan. Pada hari raya, dia menyelenggarakan sebuah pertunjukan sangat
mewah di dalam istana, dia sendiri  mengadakan pertunjukan di  atas panggung sebagai
seorang  penyair,  penyanyi,  konduktor  bahkan  pegulat.  Ketika  dia  mengadakan
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pertunjukan di  teater,  pintu teater pun ditutup rapat  olehnya tidak diizinkan penonton
pulang sebelum pertunjukan selesai.  Bagi beberapa penonton yang tak tahan terhadap
suara nyanyian yang memekakkan telinga dan pertunjukannya yang jelek itu, mereka satu
per satu terpaksa  kabur dengan meloncat tembok. Merasa tidak mendapat  pendengar
yang  setia  di  Roma,  maka  Nero mengadakan  dan  memimpin rombongan  teater  untuk
pertunjukan keliling di Yunani selama setahun, orang-orang Yunani menikmatinya. Karena
kegembiraan sesaat, dia pun menganugerahkan hak otonomi kepada Yunani, karena orang
Yunani mengerti dan bisa menikmati keseniannya.

Karena  berfoya-foya  terhadap  pemakaian  uang  dalam  jumlah  sangat  besar,  negara
imperialis  Roma  yang  tampak  kuat  dan  besar  dari  luar  itu  dalam  waktu  cepat  sudah
mengeruk habis kas negara.

Sifat Keiblisannya Keluar

Pada malam tanggal 18 Juli 64 M, terjadi kebakaran besar di Roma. Berlangsung selama 39
hari, 3 daerah musnah terbakar, 7 rusak berat, sisanya 4 dari 14 daerah seluruhnya. Rakyat
Roma mengalami bencana yang tak pernah ada sebelumnya, mereka luntang-lantung tak
bertempat tinggal.

Ada yang melihat, dalam menghadapi kondisi lautan api yang menelan seluruh kota itu,
Nero malah berpakaian opera, berdiri di menara dan memetik instrumen Lira, melantunkan
sebuah  balada  yang  ada  hubungannya  dengan  musnahnya  Troya,  menikmati
pemandangan kobaran api yang takjub. Ada rumor di sana-sini mengatakan bahwa Nero-
lah yang melakukan pembakaran secara sengaja waktu itu, Nero-lah yang memerintahkan
pembakaran terhadap Roma supaya mendirikan sebuah kota baru.

Sungguh, setelah kebakaran besar terjadi, ia tidak pergi menolong rakyat korban bencana
itu, malah sibuk melakukan pembangunan besar-besaran dan bikin "rumah emas" untuk
pribadi. Dekorasi dalam istananya dihiasi dengan emas, intan permata dan mutiara serta
bingkai  langit-langit  yang  ditatah  gading,  langit-langit  yang  bisa  berputar  itu  bisa
menaburkan bunga dan menyemperotkan parfum ke arah bawah, istananya itu terletak di
tempat  paling sentral  kota  Roma,  beraneka  bunga,  pemandangan  gunung  dan  danau,
kolam mandi di dalamnya dapat medatangkan air laut sekaligus air dari mata air. Ketika
bangunan mentereng dan mewah ini rampung dibangun, Nero memuji  dan mengagumi
dengan gembira ria: "Ini baru mirip tempat tinggal manusia."
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Untuk menghadapi kecaman dari kebakaran yang disengaja, maka Nero memilih penganut
Nasrani untuk mengemban tanggung jawab, pertama-tama ia menuduh merekalah yang
melakukan  pembakaran  secara  sengaja,  lalu  menuduh  mereka  "bermusuhan  terhadap
umat manusia". Karena kebanyakan penganut Nasrani waktu itu orang miskin semuanya,
budak belian dan orang asing, jadi untuk menindas mereka itu sangatlah mudah.

Tapi justru karena Nero dalam kedudukan yang sangat kuat dan lupa daratan, tiba-tiba di
Italia  bagian tengah kota  Napules  muncul  seorang ahli  kebatinan,  dia  beteriak  dengan
keras dari bawah tembok dan mencela Nero adalah seorang raja lalim serta bengis dan
juga mengatakan bahwa arwah Bunitanix tidak akan membiarkan selamanya. Akhirnya,
ahli kebatinan ini dijebloskan ke dalam penjara, setiap orang mengira bahwa pasti dia bakal
mati karena siksaan berat, namun siapa pula bakal tahu bahwa dia adalah seorang yang
sakti,  tak  sampai  setengah  hari  sudah  lolos  dari  penjara.  Sejak  saat  itu,  orang  Roma
menyebutnya seorang ahli kebatinan pembalas dendam, Nero yang marah besar karena
dipermalukan, mengutus orang untuk menangkapnya ke semua tempat, namun ternyata
gagal. Setahun kemudian, ahli kebatinan ini meninggal dunia, bukan karena dibunuh tapi
karena sakit, kalimat terakhir yang diucapkan sebelum meninggal: "Kekaisaran Nero pasti
tidak lebih dari 15 tahun." Kala itu kekuasaan Nero sudah memasuki 11 tahun setengah.

Sepeninggalnya  ahli  kebatinan itu,  Nero pun berubah menjadi orang yang lebih  curiga,
kalau melakukan sesuatu pun lebih gila-gilaan lagi. Dia membunuh orang terus-menerus,
dia tega melakukan cara sekejam apa pun apalagi terhadap kaum Nasrani itu. Akan tetapi
menurut informasi  pengawal yang dekat  dengan Nero mengatakan bahwa Nero sering
mendengar suara teriakan arwah Bunitanix,  dia  takut  bercampur benci,  jika  melakukan
sesuatu lebih dipenuhi dengan emosi sesat.

Pembunuhan secara kejam oleh Nero akhirnya menimbulkan tantangan rakyat Roma. Saat
itu Nero terus-menerus timbul rasa curiga terhadap orang di sekelilingnya, dia memastikan
ada  sebuah  komplotan  makar  sedang  kontra  dengannya.  Dalam  kondisi  yang  teramat
takut serta mata gelap itu, dia pun mengumumkan bahwa seluruh negeri dalam kondisi
darurat perang. Seluruh Roma diselimuti suasana ketakutan. Begitu dia menyebut nama
seseorang, maka orang tersebut akan dihukum mati. Banyak anggota parlemen, birokrat
senior,  tokoh  terkemuka  serta  petugas  pasukan  pengawal  pun  dihukum  mati.  Ada
beberapa orang dipenggal kepalanya, beberapa lagi diperintahkan untuk bunuh diri, dan
sejumlah lagi dibelah urat nadinya. Bahkan guru dan Shonyka sang penasihat pun dipotong
kedua tangannya.

Pengkhianat Massal dan Dijauhi Sanak Saudara

Kemewahan Nero yang luar biasa, kekuasaan yang mengerikan, pembunuhan secara gila-
gilaan  dan  penindasan  terhadap  kaum  Nasrani  itu,  membangkitkan  rasa  kontra  bagi
lembaga  tinggi  negara.  Tak  seorang  rakyat  yang  tidak  terasa  benci  terhadapnya.  Dari
kalangan rakyat  kecil,  tentara,  orang terkemuka dan terpandang hingga pejabat tinggi,
serta  parlemen,  tidak  tahan  terhadap  pemerintahan  tirani  itu.  Akhirnya  pada  68  M,
gubernur  jenderal  sementara  dari  Provinsi  Kaolu  dan  Spanyol  mengimbau  agar  rakyat
bangkit untuk memberontak. Sementara pasukan Roma memberontak di  daerah Kaolu,
bahkan  induk  pasukan  di  Spanyol  dan  Afrika  Utara  nan  jauh  itu  pun  menyusul
memberontak,  pasukan-pasukan  yang  ada  di  masing-masing  daerah  menuju  ke  Roma,
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pejabat  daerah  pun  satu  per  satu  mengumumkan  pembelotannya  terhadap  Nero.
Lembaga tinggi negara di Roma menghapuskan takhta kerajaan Nero, memproklamirkan
bahwa dia itu ilegal, sekaligus merupakan musuh rakyat.

Pasukan tentara beserta rakyat mengepung istana hendak memberi perhitungan dengan
Nero. Sampai saat itu, Nero sudah ditentang oleh rakyatnya dan ditinggalkan pengikutnya.
Dia minta tolong pada pengawal istana untuk membantunya dalam pelarian, tapi ditolak.
Dia menulis sepucuk surat agar rakyat mengampuninya, akan tetapi ia tidak berani keluar
dari istana untuk menyerahkannya. Dia tahu bahwa dosanya sudah amat berat, akhirnya
pada  malam  hari  dia  dengan  mengenakan  mantel  tanpa  lengan  melarikan  diri  dengan
menunggangi kuda bersama empat orang jongos ke tempat liar.

Nasib Orang yang Memalukan

Akhirnya Nero kabur di sebuah rumah mantan budak istananya. Dia duduk di ruang bawah
dan  membiarkan  budaknya  menggali  sebuah  kubur  di  belakang  rumah  untuknya.
Jongosnya menggali liang kubur buatnya, Nero yang enggan berpisah itu terus berkata:
"Dunia  ini  telah  kehilangan  seorang seniman yang  hebat!"  Saat  itu pesuruhnya datang
memberi  tahu:  Lembaga  tinggi  negara  mengumumkan  bahwa  Nero  itu  adalah  musuh
rakyat, serta mengeksekusi mati Nero dengan cara leluhur yakni hukuman mati dengan
cambuk.

Nero  tahu  bahwa  ini  berarti  akan  melucuti  bajunya,  lalu  memakai  pasung  kayu  untuk
menopang tengkuknya dan diayunkan cambuk oleh sang algojo, hingga akhir napasnya.
Tak terpikirkan bahwa Nero yang selalu kejam sejak dulu malah ketakutan setengah mati
oleh siksaan kejam itu, dia merasa lebih baik bunuh diri untuk mengurangi penderitaan, lalu
memutuskan untuk melakukan itu.

Sebelum ajal tiba, Nero pun tak lupa untuk mempertunjukkan kebolehannya, dia pegang
belati  tajam  lalu  mengayunkan  ke  sana  kemari,  tetapi  tidak  berani  menusuk
tenggorokannya sendiri. Sebab dia tidak punya keberanian, lalu dengan tak diduga-duga
dia mohon pada seorang jongos untuk bunuh diri lebih duluan, memperagakan untuknya,
tapi ditolak. Kaisar yang lalim itu sebenarnya seorang pengecut bernyali kecil.

Pada saat menjelang fajar, tiba-tiba dari kejauhan sana terdengar suara teriakan manusia
dan pekikan kuda,  karena tempat persembunyiannya telah diketahui.  Nero yang sudah
putus  asa  itu meletakkan  sebilah  belati  ke  tangan  seorang jongos,  lalu menggenggam
tangan  sang  jongos  untuk  menusukkannya  ke  leher  dia  sendiri.  Dia  berteriak  dengan
kencang sekali dan tersungkur ke dalam genangan darah, tamat sudah riwayatnya. Nero
meninggal pada usia 31 tahun, dia bertakhta 14 tahun, persis dan klop seperti ucapan ahli
kebatinan. 
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MISTERI PULAU BERUSIA
JUTAAN TAHUN

AGI pendaki gunung, mendaki jajaran Pegunungan Jayawijaya adalah sebuah
impian.  Betapa tidak,  pada  salah satu puncak  pegunungan  itu  terdapat  titik
tertinggi  di  Indonesia,  yakni  Carstensz  Pyramide  dengan  ketinggian  4.884
meter di atas permukaan laut (mdpl).

Jangan heran jika pendaki gunung papan atas kelas dunia selalu berlomba untuk mendaki
salah satu titik yang masuk dalam deretan tujuh puncak benua tersebut. Apalagi dengan
keberadaan  salju  abadi  yang  selalu  menyelimuti  puncak  itu,  membuat  hasrat  kian
menggebu untuk menggapainya.

Tetapi, siapa yang menyangka jika puncak bersalju itu dahulunya adalah bagian dari dasar
lautan yang sangat dalam!

“Pulau Papua mulai terbentuk pada 60 juta tahun yang lalu. Saat itu, pulau ini masih berada
di dasar laut yang terbentuk oleh bebatuan sedimen. Pengendapan intensif yang berasal
dari benua Australia dalam kurun waktu yang panjang menghasilkan daratan baru yang kini
bernama  Papua.  Saat  itu,  Papua  masih  menyatu  dengan  Australia,”  jelas  ahli  geologi
Fransiskus Benediktus Widodo Margotomo saat memaparkan sejarah terbentuknya Pulau
Papua.

Keberadaan Pulau Papua saat ini, lanjutnya, tidak bisa dilepaskan dari teori geologi yang
menyebutkan bahwa dunia ini hanya memiliki sebuah benua yang bernama Pangea pada
250 juta  tahun lalu.  Pada kurun waktu 240 juta  hingga 65  juta  tahun yang lalu,  benua
Pangea pecah menjadi dua dengan membentuk benua Laurasia dan benua Eurasia, yang
menjadi  cikal  bakal  pembentukan  benua dan pegunungan yang saat  ini  ada di  seluruh
dunia.

39

B



Pada kurun waktu itu juga, benua Eurasia yang berada di  belahan bumi bagian selatan
pecah  kembali  menjadi  benua  Gonwana  yang  di  kemudian  hari  akan  menjadi  daratan
Amerika Selatan, Afrika, India, dan Australia.

“Saat itu, benua Australia dengan benua-benua yang lain dipisahkan oleh lautan. Di lautan
bagian utara itulah batuan Pulau Papua mengendap yang menjadi  bagian dari  Australia
akan muncul di kemudian hari,” tambah sarjana geologi jebolan Universitas Pembangunan
Nasional, Yogyakarta, pada 1986 ini.

Pengendapan  yang  sangat  intensif  dari  benua  kanguru  ini,  sambungnya,  akhirnya
mengangkat sedimen batu ke atas permukaan laut. Tentu saja proses pengangkatan ini
berdasarkan skala waktu geologi dengan kecepatan 2,5 km per juta tahun.

Proses ini masih ditambah oleh terjadinya tumbukan lempeng antara lempeng Indo-Pasifik
dengan  Indo-Australia  di  dasar  laut.  Tumbukan lempeng ini  menghasilkan  busur pulau,
yang juga menjadi cikal bakal dari pulau dan pegunungan di Papua.

Akhirnya  proses  pengangkatan  yang  terus-menerus  akibat  sedimentasi  dan  disertai
kejadian tektonik bawah laut, dalam kurun waktu jutaan tahun menghasilkan pegunungan
tinggi seperti yang bisa dilihat saat ini.

Bukti bahwa Pulau Papua beserta pegunungan tingginya pernah menjadi bagian dari dasar
laut yang dalam dapat dilihat dari fosil yang tertinggal di bebatuan Jayawijaya.
Meski  berada  di  ketinggian 4.800  mdpl,  fosil  kerang laut,  misalnya,  dapat dilihat  pada
batuan gamping dan klastik yang terdapat di Pegunungan Jayawijaya. Karena itu, selain
menjadi  surganya  para  pendaki,  Pegunungan  Jayawijaya  juga  menjadi  surganya  para
peneliti geologi dunia.

Sementara  terpisahnya  daratan  Australia  dengan  Papua  oleh  lautan  berawal  dari
berakhirnya zaman es yang terjadi pada 15.000 tahun yang lalu. Mencairnya es menjadi
lautan pada akhirnya memisahkan daratan Papua dengan benua Australia.

“Masih  banyak  rahasia  bebatuan  Jayawijaya  yang  belum  tergali.  Apalagi,  umur  Pulau
Papua ini  masih  dikategorikan muda sehingga  proses  pengangkatan  pulau masih  terus
berlangsung hingga saat ini. Ini juga alasan dari penyebutan Papua New Guinea bagi Pulau
Papua, yang artinya adalah sebuah pulau yang masih baru,” tambah peraih gelar master di
bidang Economic Geology dari James Cook University, Townswille, Australia ini.

Sementara keberadaan salju yang berada di beberapa puncak Jayawijaya, diyakininya akan
berangsur  hilang seperti  yang  dialami  Gunung  Kilimanjaro  di  Tanzania.  Hilangnya  satu-
satunya salju yang dimiliki oleh pegunungan di Indonesia itu disebabkan oleh perubahan
iklim secara global yang terjadi di daerah tropis.
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VALENTINE
Memahami Perayaan Valentine

Sumber: The Epoch Times

anggal 14 Februari adalah hari yang dinanti-nantikan oleh para kawula muda di
seluruh  dunia.  Pada  hari  itu,  para  remaja  biasanya  merayakan  Hari  Valentine,
suatu  hari  di  mana  digunakan  sebagai  momen  penting  untuk  menumpahkah
kasih  sayangnya  kepada orang  yang  dicintai.  Ada bunga,  kado,  sampai  pesta

mewarnai  perayaan  hari  itu.  Tidak  heran  bila  Hari  Valentine  ditunggu-tunggu  orang,
khususnya kaum muda, sepanjang tahun.

Perayaan Hari Valentine juga identik dengan kartu, gambar hati, warna merah muda dan
Cupid (malaikat kecil bersayap yang selalu membawa panah asmaranya ke mana-mana).
Dia  sering  dipakai  untuk  lambang  cinta  di  hari  kasih  sayang.  Hal  itu  karena  menurut
mitologi  Romawi,  Cupid  adalah anak laki-laki  Dewa Venus,  dewa cinta dan kecantikan.
Mungkin kita banyak yang tidak mengetahui asal-usul dan latar belakang perayaan Hari
Valentine. Kapan sebenarnya perayaan ini dimulai? Asal-usulnya? Apa sesungguhnya yang
dikabarkan  Valentine  buat  kita?  Kalaupun  kita  terlibat  dalam  perayaan  setidaknya  kita
bukan hanya sebagai penggembira yang tidak memahami makna Valentine.

Selama ini,  orang  mengenal  Valentine  sebagai  suatu budaya  yang  lahir  dari  Roma  dan
secara perlahan-lahan menjadi budaya milik dunia, tak terkecuali Indonesia. Awalnya pada
15 Februari sekitar abad ke-4 SM diadakan festival bangsa Roma yang disebut Lupercalis
untuk memuja Dewa Lupercus, dewa pelindung tanaman obat dan hasil bumi. Pada malam
sebelum  festival,  para  pemuda  Roma  akan  mencari  pasangan  mereka  selama  festival
hingga  pesta  Lupercalia  berikutnya.  Mereka  saling  bertukar  hadiah.  Para  wanita  akan
menerima sarung tangan harum atau perhiasan mahal. Tidak jarang mereka berhubungan
asmara hingga satu tahun, jatuh cinta dan akhirnya menikah. Setelah berlangsung selama
800  tahun,  gereja  di  Roma menentang  perayaan  tersebut,  dan belakangan  uskup dari
Interamna yang bernama Valentine memulai kembali kebiasaan tersebut dengan cara yang
berbeda.

Setelah  Roma  dikristenkan,  para  rohaniwan  menggeser  sehari  ke  belakang,  dari  yang
sebelumnya 15 Februari menjadi 14 Februari sebagai hari kasih sayang, Hari Valentine. Hal
ini  dimaksudkan sebagai  tanda  untuk  memperingati  dua  orang martir.  Nama  Valentino
yang pertama dihukum mati oleh Kaisar Claudius II pada 14 Februari 270 M. Sang Kaisar
menganggap  bahwa  bala  tentaranya  akan  makin  besar  dan  kuat  jika  mereka  tidak
menikah, sehingga melarang pria untuk menikah dan tinggal bersama keluarga. Seluruh
pertunangan dan perkimpoian di seluruh Romawi dibatalkan demi memperkuat militernya.

Saat itu, Uskup Valentine (seorang pastor) bersama dengan Uskup Marius dan para martir
Kristiani  lainnya  menikahkan  pasangan  Romawi  secara  sembunyi-sembunyi.  Ketika
ketahuan, Uskup Valentine ditangkap dan dipenjarakan (lihat boks). Akhirnya ia dihukum,
dipukuli dengan tongkat, dilempari batu, dan dipenggal kepalanya hingga tewas.

Hukuman ini terjadi pada 14 Februari 270 M ketika orang-orang Romawi mempersiapkan
festival Lupercalia, yang jatuh pada 15 Februari. Untuk mengenang jasa dan pengorbanan
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Uskup Valentine serta menghormati tradisi rakyat, maka para pastor Romawi menentukan
tanggal  14  Februari  sebagai  Hari  Valentine.  Sedangkan  Valentino  yang  kedua  adalah
seorang bishop dari Interamna (Terni modern). Dua martir ini lalu diberi gelar santo karena
pengorbanannya --santo pelindung bagi pasangan yang sedang jatuh cinta. Hingga pada
469 M, Paus Gelasius mengumumkan setiap tahun pada 14 Februari sebagai Hari Valentine.

Kisah Asmara Valentine

Pada bulan musim semi, burung-burung mulai mencari pasangan dan Dewa Cupido, dewa
berbentuk anak kecil bersayap, mulai mengarahkan anak panahnya pada hati muda-mudi.

Sebelum Valentine ditangkap, ia  suka memberikan bunga di  tamannya pada anak-anak.
Saat  ia  berada  di  dalam  penjara,  berbondong-bondong  anak-anak  mengunjunginya,
melempar sejumlah besar bunga segar ke ruang tahanannya. Selama dalam kurungan itu
pula, ia berhasil menyembuhkan mata seorang gadis buta, anak penjaga menara, berkat
imannya yang teguh dan kasihnya yang besar. Valentine jatuh cinta lalu secara kontinyu
menulis  surat cinta pada sang gadis.  Sebelum ia menghadapi saat terakhirnya,  sepucuk
surat terakhir yang ditandatanganinya, ia tuliskan sebuah kalimat "From Your Valentine"
kepada gadis itu. Sebuah ekspresi kasih sayang yang hingga sekarang digunakan banyak
orang. Setelah Valentine meninggal,  di  atas makamnya,  tumbuh sebatang pohon ginko
warna pink yang berdaun lebat, melambangkan cinta yang abadi.

Kalimat inilah yang menjadi ungkapan yang sering dipakai untuk mengungkapkan kasih
sayang  atau  cinta  pada  seseorang  di  Hari  Valentine.  Kebiasaan  mengirimkan  kartu
Valentine sekarang ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Uskup Valentine atau
pesta Lupercalia. Konon kartu Valentine ini adalah kartu yang pertama keluar untuk jenis
kartu ucapan. Pada saat itu orang belum mengenal jenis kartu ucapan yang lainnya. Saat
pesta Lupercalia mulai ditinggalkan, para pemuda Romawi tetap menggunakan kebiasaan
ini untuk mengajak kencan gadis idamannya dengan memberikan kartu tulisan tangan di
tanggal  14  Februari.  Tapi  kartu  Valentine  yang  sebenarnya  pertama  kali  dikirim  oleh
Charles,  seorang bangsawan dari  Orleans, di  tahun 1415 untuk istri  tercintanya. Saat itu
Charles sedang dipenjara di Tower of London yang sekarang sudah menjadi museum. Dari
sanalah kemudian kebiasaan mengirim kartu itu terus berkembang sampai sekarang.

Kisah Valentine merupakan tragedi yang berhubungan antara hidup dan mati. Kisah kasih
sejati yang bisa terekspresi oleh siapa pun. Setragis kisah Valentine, kisah tentang sebuah
tindakan yang menggemparkan seluruh penjuru yang dilakukan oleh Zhen Xueli, seorang
istri terpidana mati. Setelah divonis mati karena kesilapan membunuh orang, ia memohon
pengadilan sipil tingkat dua setempat untuk memiliki anak dari sang suami dengan cara
inseminasi  buatan  sebagai  sebuah bukti  cintanya,  dan sekaligus  agar  dapat  menghibur
kepedihan sang mertua. Namun, harapannya akhirnya putus di tengah jalan. Tepat pada 18
Januari, untuk selama-lamanya Zheng Xueli kehilangan orang yang dicintainya. Orang yang
dicintainya itu telah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, dan untuk selama-
lamanya dengan terpaksa meninggalkan kekasih dan keluarganya.

Mungkin  ketika  para  pasangan  sekarang  sibuk  membeli  bunga  dan  cokelat,  tanpa
mengetahui  makna  Hari  Valentine  dan  nilai-nilai  di  balik  sejarah  Valentine.  Tidak
mengherankan,  apabila  di  zaman  yang  dimabukkan  oleh  dekadensi  moral  yang
mengkhawatirkan, sejarah telah dilupakan hingga pelita hancur seiring dengan renungan
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dan  perasaan  di  dalam  sanubarinya.  Valentine  membuat  Hari  Valentine,  memberi  tahu
pada kita, bahwa cinta adalah suatu perasaan yang murni dan berharga. Sebuah hari besar
dan makna cinta yang dikandungnya didapat dari seseorang yang mengorbankan jiwanya
untuk kita.

Di zaman sekarang ketika Hari Valentine telah sepenuhnya menjadi perdagangan, hingga
sejumlah besar orang Amerika tidak mengetahui di balik kepedihan Hari Valentine. Jadilah
'From Your Valentine' bisa sesukanya diucapkan, dan telah dianggap sebagai suatu mode.
Seperti  halnya  di  China  sekarang,  ada  sejumlah  besar  orang,  bagaimana  secara  kreatif
memanfaatkan Hari Valentine, bermain dengan apa yang disebut permainan percintaan,
memainkan  acara  sebagai  orang  ketiga  dengan  riang  gembira,  Hari  Valentine  berubah
menjadi hari besar kekasih di luar istri. Ada berita mengatakan, bahwa sekitar 30% orang
yang berkunjung ke Hongkong, pada saat Hari Valentine merasa menyesal  karena tidak
dapat  mendampingi  beberapa  kekasih  secara  bersamaan.  Di  RRC,  mungkin  juga
mempunyai jumlah yang sama atau mungkin lebih banyak lagi orang merasakan kerisauan
yang  sama,  tanpa  mengetahui  bagaimana  perasaan  Valentine  di  atas  sana  jika
mengetahuinya.

Tanpa mempermasalahkan asal-usul Hari Valentine, terkandung makna yang diakui banyak
orang, baik yang merayakan atau tidak, bahwa cinta dan kasih sayang patut kita pupuk
sepanjang masa. Cinta adalah perasaan jiwa dan gejolak hati yang mendorong kehidupan
lebih bergairah dan harmonis. Ada yang sedang romantis mempersembahkan bunga, ada
yang saling mempercayakan seumur hidupnya, ada yang berjanji dengan setulusnya, dan
ada juga yang diam-diam sendirian meneteskan air mata. Ada yang berkorban demi cinta
sejati,  ada  juga  yang  mempermainkan  cinta.  Sementara  ginko  pink  di  atas  makam
Valentine mekar sendiri, demi perasaan cinta yang sejati dan murni manusia sebagai dasar
persembahan cinta.
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DINOSAURS
Populasi Besar Dinosaurus Ditemukan di Antartika

ebuah  jenis  spesies  baru  dari  zaman  Jurassic  ditemukan  di  Antartika.
Sauropodomorph  primitif  pemakan  tumbuh-tumbuhan  ini  disebut
Glacialisarurus hammeri dan diperkirakan hidup 190 juta tahun lalu.

Gambaran  sebuah jenis  dinosaurus  baru yang baru-baru ini  dipublikasikan  ber-dasarkan
penemuan seba-gian kaki  dan tulang pergelangan oleh Mt.  Kirkpatrick di  dekat  Gletser
Beardmore di Antartika pada kedalam-an lebih dari 13.000 kaki. 

“Upaya pengambilan fosil dari dalam es ini sangat sulit, menggunakan me-sin bor beton,
gergaji batu dan alat pahat di bawah medan yang berat dan cuaca buruk,” kata Nathan
Smith,  murid  lulusan  The  Field  Museum.  “Penemuan  fosil  ini  sangat  penting  untuk
mengubah ketidakjelas-an pemikiran sebelumnya mengenai keberadaan sauropodomorph
primitif, kehidupan berkelompok me-reka, kelompok sauropods.”

Penemuan  ini  dipublikasikan  secara  online  pada  5  Desember  di  Acta  Palaeontologica
Poloncica. Die-go Pol, seorang ahli paleontologi di Museo Paleontológico Egidio Feruglio di
Chubut, Argentina merupakan orang yang memimpin penelitian ini.

Dinosaurus sauropodomorph merupakan hewan darat terbesar di  bumi.  Mereka adalah
herbivora berleher panjang dan termasuk kelompok Diplodocus dan Apatosaurus. Spesies
yang  sejenis  dengan  mereka  adalah  theropods,  termasuk  di  dalamnya  Tyrannosaurus,
Velociraptor, dan jenis burung modern.

Glacialisaurus hammeri memiliki panjang sekitar 20—25 kaki dan beratnya mencapai 4—6
ton.  Nama  spesies  ini  diambil  dari  na-ma  Dr.  William  Hammer,  seorang  professor  di
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Augustana  College  yang  memimpin  perjalanan  ke  Antartica  dan  menemukan  fosil-fosil
dinosaurus  tersebut.  Glacialisaurus  termasuk  golongan  sauropodomorph  keluarga
Massopsondylidae.

Saat ini, perkembangan dan keterkaitan evolusioner dinosaurus sauropodomorph sedang
hangat-ha-ngatnya  diperdebatkan  para  ahli  paleontologi.  Penemuan  ini,  nampaknya,
membantu  memecahkan  beberapa  perdebatan  dengan  menetapkan  dua  hal.  Pertama,
menunjukkan bahwa populasi sauropodomorph sangat banyak di jaman awal ke-munculan
dinosaurus, tidak hanya di  Tiongkok, Afrika Selatan, Amerika Selatan dan Utara, namun
juga di Antartika.

“Hal ini kemungkinan berkenaan dengan fakta bah-wa keterkaitan utama an-tara kontinen
yang satu dengan kontinen lain masih eksis saat itu, dan karena iklim di antara kontinen-
kontinen masih belum jauh berbeda dibanding iklim sekarang,” kata Smith.

Kedua, penemuan Glacialisaurus hammeri menunjukkan bahwa sauropodomorph primitif
kemungkinan hidup bersama dengan kelompok sauropods pada periode waktu tertentu.
Penemuan  terbaru  yang  menunjukkan  kemungkinan  sauropod  hidup  di  Antartika
mengarahkan  pada  bukti  tambahan  mengenai  teori  bahwa  sauropod  primitif  hidup  di
jaman  yang  sama  dengan  spesies  sejenis  sau-ropodomorph,  termasuk  Glacialisaurus
hammeri,  pada  periode  awal  Jurassic  dan  akhir  Triassic,  demikian  kesimpulan  akhir
penemuan riset Smith dan Pol. 
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BANGSA SUMERIA DAN LEGENDA
AIR BAH

rang Sumeria adalah bangsa kuno di kawasan Timur Tengah pada 3500 tahun
Masehi, dari daerah gurun pasir Irak masa kini tergali pelat lumpur sfenogram
(tulisan  paku)  yang  cukup  besar,  di  mana  tercatat  legenda  atau  mitologi
Mesopotamia.  Disebutkan  pada  zaman  dahulu  kala  bumi  pernah  mengalami

sebuah banjir badang (besar) yang menggemparkan.

Di atas pelat lumpur terdapat catatan yang menakjubkan: Pada masa yang lama, 4 dewa
bersama-sama menguasai bumi ini: dewa langit, dewa pelindung, dewi perang dan damai,
serta  dewa  air.  Di  antaranya  dewa  air  paling  memperhatikan  manusia,  adalah  dewa
pelindung  manusia.  Pada  masa  itu,  di  bumi  penduduknya  padat,  manusia  terus
berkembang  biak,  seluruh  dunia  dipenuhi  suara  keras,  bagaikan  benteng  liar  yang
meraung, gaduhnya membuat dewa langit tidak bisa tidur. Dewa pelindung mendengar
suara ribut  manusia,  lalu berkata pada semua dewa:  "Hiruk-pikuk manusia  benar-benar
memekakkan  telinga,  gaduhnya  membuat  kita  tidak  bisa  tenang."  Lalu,  semua  dewa
memutuskan memusnahkan manusia.

Dewa air merasa kasihan pada manusia. Dia ke istana raja, berdiri di luar tembok berkata
pada raja  di  istana,  di  dunia manusia  akan segera terjadi  sebuah bencana besar,  harus
segera  membuat  kapal,  untuk  melindungi  jiwa  keluarga.  "Bongkar  rumah  Anda,  buat
sebuah kapal, buang semua harta kekayaan, segeralah menyelamatkan diri! Jangan merasa
berat  meninggalkan  semua  harta  benda,  menyelamatkan  roh lebih  penting  dengarkan
baik-baik, segeralah bongkar rumahmu, menurut ukuran yang ditentukan untuk membuat
kapal dengan ukuran panjang dan lebar seimbang. Simpan semua bibit makhluk hidup di
dunia ke dalam kapal."
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Raja  tidak  berani  menentang,  segera  mulai  membuat  kapal.  Dan  memindahkan  semua
harta  ke  dalam  kapal,  serta  menyimpan  semua  bibit  makhluk  hidup  ke  dalam  kabin.
Setelah sekeluarga masuk kapal, baru memasukkan sapi, kuda dan binatang lainnya serta
tukang  dari  berbagai  macam  keahlian  ke  dalam  kapal.  Hari  itu  bencana  akhirnya  tiba.
Begitu  fajar  menyingsing,  muncul  segumpalan  awan  hitam  di  langit,  dewa  topan
mencambuk dan menderapkan kuda, mengeluarkan ledakan halilintar, siang hari berubah
menjadi  malam.  Itu  berlangsung selama  6 hari  6  malam,  badai  dan  banjir  bergemuruh
dahsyat bersamaan, banjir menenggelamkan segenap dunia. Hari ke-7 dini hari, badai reda,
permukaan laut berangsur-angsur tenang kembali, banjir mulai surut. Rakyat di atas bumi
semuanya terkubur di air yang tampak di sekeliling adalah air yang sangat luas kira-kira
lebih dari 40 li, di dalam air berdiri tegak sebuah gunung. Kapal hanyut ke sana, dan kandas
di gunung.

Raja menambatkan kapalnya  erat-erat di  atas  gunung Nixiel  pada hari  ke-7 subuh, raja
membuka sangkar burung dan melepaskan seekor merpati, ia berputaran sejenak di atas
permukaan air, tidak menemukan dahan kayu yang bisa digunakan untuk bertengger, dan
terbang  kembali  ke  atas  kapal.  Raja  lalu  mengeluarkan  seekor  walet,  ia  juga  tidak
menemukan tempat untuk berpijak, mau tidak mau kembali lagi. Raja mengeluarkan lagi
seekor gagak, melihat banjir sudah surut, ia merasa gembira hingga mengaok terbang ke 4
penjuru, mencari makanan, dan dalam sekejap mata hilang tak membekas.

Tahun  1992,  arkeolog  Inggris  Sir  Rondenna  Woolly,  mulai  mengadakan  penggalian
terhadap  kawasan  gurun  pasir  Mesopotamia  antara  Boswan  dan  Irak,  dan  hasilnya
menemukan bekas peninggalan kota negeri kuno Sumeria menemukan makam keturunan
raja  kota  tersebut.  Di  bawah  lubang  lurus  kuburan  itu,  Woolly  dan  para  asistennya
menemukan lapisan onggokan tanah liat bersih yang tebalnya 2 meter lebih. Dari manakah
lapisan tanah liat bersih yang tebalnya mencapai 2 meter itu? Setelah melalui penelitian
dan analisa  terhadap tanah liat  menunjukkan,  bahwa lapisan  tanah liat  yang bersih itu
termasuk  lumpur  setelah  endapan  banjir.  Dari  situ  dapat  ditarik  kesimpulan:  Sebelum
manusia menggunakan pelat lumpur mencatat sejarah, kawasan tersebut pernah terjadi
banjir  yang  maha  dahsyat,  yang  cukup  menghancurkan  peradaban  Sumeria,  bahkan
segenap peradaban manusia.

Yang membuat orang merasa tergoncang adalah catatan-catatan itu bukan hanya terdapat
catatan kuno Sumeria, dalam pelat lumpur lainnya yang tergali di Irak, juga terdapat kisah
yang serupa, bahkan di antaranya ada sejumlah pelat lumpur yang masa sejarahnya hampir
5.000 tahun.

Bencana di Negeri Lain

Dalam  legenda  India,  bencana  air  bah  juga  pernah  terjadi.  Diceritakan  seorang  biksu
pertapa  bernama  Mo  Nu  saat  sedang  mandi  di  sungai  Gangga,  tanpa  sengaja  telah
menyelamatkan  seekor  ikan.  Sang  ikan  memberitahu  kepadanya,  dalam  musim  panas
tahun ini, air bah akan menggenangi, dan akan memusnahkan segala makhluk hidup, ia
mengingatkan supaya sang pertapa bersiap diri. Ketika air bah meluap, sang ikan menarik
kapal pertapa itu ke tempat yang aman. Setelah itu, anak cucu sang pertapa bertambah
banyak  dan  menjadi  nenek  moyang  orang  India,  dan  kitab  hukum  Mo  Nu  juga  telah
diwariskan olehnya.
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Legenda suku bangsa Babilonia juga menceritakan: Dewa sangat murka pada manusia, lalu
memutuskan  mengirim  air  bah  memusnahkan  manusia.  Sebelumnya  dewa  pernah
berpesan  pada  seorang  kakek  di  muara  sungai  untuk  memilih  sebuah  kapal,
mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian turunlah hujan lebat selama 7 hari,  hanya
gunung memperlihatkan permukaan airnya.

Di antara lebih dari 130 suku Indian benua Amerika hampir tidak ada satu suku yang tidak
menjadikan air bah sebagai tema legenda. Dalam dokumen kuno Meksiko digambarkan:
"Langit mendekati bumi, dalam satu hari, semua manusia musnah, gunung juga tenggelam
di tengah-tengah banjir." Catatan dalam kitab suci bangsa Maya juga menyebutkan: "Ini
adalah  bencana  dahsyat  yang  memusnahkan  makhluk  hidup,  sebuah  bencana  banjir,
orang-orang mati tenggelam di tengah hujan lebat yang turun dari langit".

Begitu juga dalam budaya penduduk asli  di  kepulauan Polinesia  Oseania,  juga terdapat
legenda tentang air bah. Bahkan berbagai macam ingatan, di mana air mendadak naik dari
samudera.

Ahli etnologi Inggris pernah menunjukkan bahwa di antara 130 lebih suku Indian di Amerika
Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, pasti terdapat legenda tentang banjir besar
sebagai tema.

Melalui  catatan  bersama  seluruh  dunia,  kita  dapat  memastikan  bahwa  manusia  pada
zaman  dulu  pernah  mengalami  sebuah  bencana  banjir  yang  mematikan.  Bangsa  yang
bermukim berpencaran di  setiap negeri,  meskipun telah mengalami waktu yang sangat
lama, tetap menyimpan ingatan sama, dan hal ini tidak mungkin merupakan legenda yang
dibuat  sekehendak  hati,  maka  kami  menganggap  bahwa  semua  legenda  banjir  itu
sebenarnya  sedang  menyampaikan  kebenaran  sejarah  yang  sama.  Dalam  kitab  suci
beberapa agama seperti Injil dan Al-Quran bahkan disinggung cerita tentang air bah pada
masa Nabi Nuh.

Lalu,  selain  banjir  dahsyat  tersebut,  kenyataan  apa  saja  yang  masih  tersimpan  pada
legenda  itu?  Petama-tama  secara  logika,  coba renungkan:  Jika  memang  setiap  bangsa
pada saat bersamaan mengalami bencana itu,  namun, sebelum bencana, apakah setiap
bangsa  telah  mengembangkan  peradaban  yang  sangat  tinggi.  Ketika  bencana  yang
mematikan  itu  berlalu,  sejumlah kecil  orang mulai  membangun peradaban  lagi,  karena
tidak ada sarana pencatat, antara kisah yang diceritakan secara lisan timbul perbedaan,
maka telah menjadi perbedaan kisah legenda saat ini. Namun, mengapa legenda itu secara
umum tidak menyinggung tentang peradaban masa lalu, malah sebaliknya meninggalkan,
seperti:  kemerosotan  manusia,  tuhan  atau  dewa  menghukum  manusia,  ini  kan,  jenis
legenda yang kita anggap sekarang?

Coba pikirkan, sejumlah kecil nenek moyang manusia yang tersisa setelah bencana waktu
itu, dengan mata kepala sendiri melihat keadaan manusia yang dimusnahkan, akan terukir
dalam lubuk hati suasana waktu itu, yang paling mereka harapkan adalah agar anak cucu
generasi  berikutnya menjadikannya  sebagai  pelajaran.  Tersebar dengan catatan bahasa
tulisan yang resmi, semua ini pasti merupakan ingatan dan pelajaran yang pahit!

Karenanya legenda itu sendiri  adalah pelajaran yang paling penting!  Apakah yang akan
diberitahukan  kepada  kita  legenda-legenda  yang  telah  ditinggalkan  oleh  leluhur  kita?
Tahun dan waktu samar-samar dapat mengurangi ingatan manusia, tulisanlah yang paling
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dini  digunakan  untuk  mencatat  segala  peristiwa,  karenanya  Tiongkok  sejak  dini
mempunyai catatan, mencatat peristiwa terutama perihal yang penting, yang tidak boleh
dilupakan, pelajaran yang pahit. Dilihat dari pandangan ini, asal mula semua suku bangsa,
perkembangannya akan sama.

Secara umum lihatlah gambaran setiap suku bangsa di dunia, kita temukan sebab utama
banjir dahsyat adalah, manusia telah merosot akhlaknya, telah hilang sifat baiknya, maka
tuhan  menurunkan  banjir  dahsyat  untuk  melenyapkan  manusia,  hanya  sejumlah  kecil
manusia baik yang dapat meneruskan hidupnya. Kenyataan ini, bagi anak cucu generasi
sekarang,  biar  bagaimanapun  juga  leluhur  kita  menguraikannya,  pasti  akan  dianggap
sekadar legenda. Begitu banyak temuan arkeologi peradaban prasejarah yang tidak dapat
dijelaskan dan wujud legenda manusia yang demikian sama, memberitahu pada kita bahwa
legenda adalah sejarah yang sebenarnya.

49



PERADABAN INDIA KUNO YANG
MUSNAH

erang  Mahabharata  pada  masa  India  kuno  kemungkinan  besar  merupakan
sebuah  perang  berteknologi  tinggi  semacam  perang  nuklir.  Bukti-bukti
kerusakan akibat perang itu menunjukkan hal itu.

Mahabharata, adalah sebuah wiracarita India kuno yang terkenal, berbahasa Sansekerta,
yang melukiskan tentang konflik keturunan Pandu dan Dritarastra dalam memperebutkan
takhta kerajaan. Bersama dengan Ramayana disebut sebagai 2 besar wiracarita India, yang
ditulis pada tahun 1500 SM, dan hingga kini sudah sampai sekitar lebih dari 3.500 tahun.
Fakta  sejarah yang dicatat dalam buku tersebut,  masanya juga lebih awal  2.000 tahun
dibanding penyelesaian bukunya, artinya peristiwa yang dicatat dalam buku, kejadiannya
hingga kini kira-kira telah lebih dari 5.000 tahun yang silam.

Buku ini telah mencatat kehidupan dua saudara sepupu yakni Kurawa dan Pandawa yang
hidup di tepian sungai Gangga, serta dua kali perang hebat antara kerajaan Alengka dan
Astina. Namun yang membuat orang tidak habis pikir, kenapa perang pada masa itu begitu
dahsyat? Dengan menggunakan teknologi perang tradisional, tidak mungkin bisa memiliki
kekuatan  yang  begitu  besar.  Spekulasi  baru  dengan  berani  menyebutkan  perang yang
dilukiskan tersebut, kemungkinan adalah semacam perang nuklir!

Perang pertama kali dalam buku catatan dilukiskan seperti berikut ini: bahwa Arjuna yang
gagah berani, duduk dalam Weimana (sarana terbang yang mirip pesawat terbang) dan
mendarat di  tengah air, lalu meluncurkan Gendewa,  semacam senjata yang mirip rudal,
roket yang dapat menimbulkan sekaligus melepaskan nyala api yang gencar di atas wilayah
musuh,  seperti  hujan  lebat  yang  kencang,  mengepungi  musuh,  kekuatannya  sangat
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dahsyat.  Dalam  sekejap,  sebuah  bayangan  yang  tebal  dengan  cepat  terbentuk  di  atas
wilayah Pandawa, angkasa menjadi gelap gulita, semua kompas yang ada dalam kegelapan
menjadi  tidak  berfungsi,  kemudian  badai  angin  yang  dahsyat  mulai  bertiup,  wuuus....
wuuus....,  disertai  dengan  debu pasir,  burung-burung  bercicit  panik...  seolah-olah  langit
runtuh, bumi merekah. Matahari seolah-olah bergoyang di angkasa, panas membara yang
mengerikan yang dilepaskan senjata ini, membuat bumi bergoncang, gunung bergoyang,
di  kawasan  darat  yang  luas,  binatang-binatang  mati  terbakar  dan  berubah  bentuk,  air
sungai  kering  kerontang,  ikan  udang  dan  lainnya  semuanya  mati.  Saat  roket  meledak,
suaranya bagaikan halilintar,  membuat prajurit  musuh terbakar bagaikan batang pohon
yang terbakar hangus.

Jika akibat yang ditimbulkan oleh senjata Arjuna bagaikan sebuah badai api, maka akibat
serangan yang diciptakan oleh bangsa Alengka juga merupakan sebuah ledakan nuklir dan
racun debu radioaktif.

Gambaran  yang  dilukiskan  pada  perang  dunia  ke-2  lebih  membuat  orang  berdiri  bulu
romanya  dan  merasa  ngeri:  pasukan  Alengka  menumpangi  kendaraan  yang  cepat,
meluncurkan  sebuah  rudal  yang  ditujukan  ke-3  kota  pihak  musuh.  Rudal  ini  seperti
mempunyai segenap kekuatan alam semesta, terangnya seperti terang puluhan matahari,
kembang api bertebaran naik ke angkasa, sangat indah. Mayat yang terbakar, sehingga
tidak bisa dibedakan,  bulu rambut dan kuku rontok terkelupas,  barang-barang porselen
retak, burung yang terbang terbakar gosong oleh suhu tinggi. Demi untuk menghindari
kematian, para prajurit terjun ke sungai membersihkan diri dan senjatanya.

Spekulasi perang Mahabharata sebagai perang nuklir diperkuat dengan adanya penemuan
arkeologis.  Para  arkeolog  menemukan  banyak  puing-puing  yang  telah  menjadi  batu
hangus di atas hulu sungai Gangga yang terjadi pada perang seperti yang dilukiskan di atas.
Batu yang besar-besar pada reruntuhan ini dilekatkan jadi satu, permukaannya menonjol
dan cekung tidak merata. Jika ingin melebur bebatuan tersebut, dibutuhkan suhu paling
rendah 1.800 C. Bara api yang biasa tidak mampu mencapai suhu seperti ini, hanya pada
ledakan nuklir baru bisa mencapai suhu yang demikian.

Di dalam hutan primitif  di  pedalaman India,  orang-orang juga menemukan lebih banyak
reruntuhan batu hangus. Tembok kota yang runtuh dikristalisasi, licin seperti kaca, lapisan
luar  perabot  rumah  tangga  yang  terbuat  dari  batuan  di  dalam  bangunan  juga  telah
dikacalisasi.  Selain di India, Babilon kuno, gurun sahara, dan guru Gobi di Mongolia juga
telah  ditemukan  reruntuhan  perang  nuklir  prasejarah.  Batu  kaca  pada  reruntuhan
semuanya sama persis dengan batu kaca pada kawasan percobaan nuklir saat ini.

Semua temuan arkeologis ini sesuai dengan catatan sejarah yang turun-temurun, kita bisa
mengetahui bahwa manusia juga pernah mengembangkan peradaban tinggi di India pada
5.000 tahun silam,  bahkan mengetahui  cara  menggunakan  reaktor  nuklir,  namun oleh
karena memperebutkan kekuasaan dan kekayaan serta menggunakan dengan sewenang-
wenang, sehingga mereka mengalami kehancuran.

Sebagai perbandingan, reaktor nuklir pada 2 miliar tahun silam pernah dimanfaatkan di
Oklo, Afrika Selatan. Manusia dapat memanfaatkan nuklir untuk tujuan damai, sekaligus
memanfaatkan topografi alam menimbun limbah nuklir, peradaban materiil taraf tinggi ini
jelas dikembangkan melalui peradaban jiwa yang relatif tinggi, beroperasi selama 500 ribu
tahun, mewakili  perdamaian dan kemakmuran 500 ribu tahun. Kalau tidak, penggunaan
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senjata nuklir yang saling menyerang seperti wiracarita yang dilukiskan dalam peradaban
India  kuno,  mungkin  jika tidak  hancur dalam 50 tahun,  akan mengalami penghancuran
dengan sendirinya!

Teknologi reaktor nuklir pada manusia modern baru beberapa dasawarsa saja ditemukan,
hanya  demi  masalah  limbah  nuklir  saja  telah  berdebat  tiada  henti,  apalagi
memperdebatkan  yang  lainnya,  kita  benar-benar  harus  merasa  malu  dengan  manusia
zaman prasejarah untuk hal seperti ini.
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PIRAMIDA KUNO DI DASAR
LAUT JEPANG
Sejumlah piramida dan bangunan batu raksasa ditemukan di dasar laut lepas pantai
Jepang.  Peradaban  maju  itu  tidak  ada  hubungannya  dengan  peradaban  Jepang
sekarang ini.

elama  ini,  orang  menganggap
piramida hanya terdapat di Mesir.
Padahal  di  berbagai  wilayah
lainnya  di  dunia  juga  secara

berturut-turut  telah  ditemukan  piramida
zaman  prasejarah.  Seperti  misalnya
peradaban bangsa Maya di Amerika Selatan,
peradaban bangsa Yunani di Eropa, wilayah
Asia dan lain-lain, telah ditemukan piramida
yang bentuk dan besar kecilnya tidak sama.
Artikel  ini  memperkenalkan  sebagian
piramida  yang  ditemukan  di  Jepang,
piramida-piramida  ini  sepertinya  tidak  ada
hubungan  apa  pun  dengan  bangsa  Jepang
modern,  mungkin  dibuat  oleh  manusia
prasejarah  yang  jauh  sebelum  adanya
sejarah.

Sejak  tahun  1950-an,  di  berbagai  wilayah
Jepang  secara  berturut-turut  telah
ditemukan  peninggalan  piramida  dalam
jumlah  besar  dan  bangunan  batu  raksasa,
dari  masa  sejarah  yang  sangat  lama,  di
antaranya beberapa piramida karena permukaannya tertutup oleh debu dan tanah, serta
dipenuhi dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, bagian luar tampak seperti sebuah
gunung yang tinggi. Orang Jepang Jiujing Shengjun bahkan menemukan adanya hubungan
tertentu antara bangsa Jepang dengan bangsa Yahudi pada zaman dahulu.

Tidak hanya demikian, pada tahun-tahun terakhir ini di dasar laut lepas pantai Jepang telah
ditemukan  banyak  sekali  peninggalan  peradaban  zaman  purbakala.  Sejak  Maret  1995,
penyelam menemukan 8 tempat peninggalan yang tersebar di sekitar Hiroshima hingga
lautan Pulau Yonaguni.  Tempat peninggalan pertama adalah sebuah konstruksi  persegi
empat yang sangat menarik, namun tidak begitu jelas dan ditutupi oleh karang sehingga
bagian buatan manusianya tidak bisa dipastikan.  Setelah itu, seorang atlet  penyelam di
musim panas tahun 1996 di luar dugaan menemukan sebuah teras beruncing raksasa di
kedalaman 40 kaki  di  bawah permukaan laut Oklahoma Selatan,  dipastikan merupakan
hasil  buatan  manusia.  Dan  melalui  pencarian  lebih  lanjut,  tim  penyelam  lainnya
menemukan lagi sebuah monumen lain dan lebih banyak lagi bangunan buatan manusia.
Mereka mendapati jalan yang panjang dan luas, tangga dan pintu lengkung yang tinggi dan
megah,  serta  batu  raksasa  yang  dipotong  dengan  sempurna.  Semua  ini  dipersatukan
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selaras  dengan  gaya  bangunan  berbentuk  garis  lurus  yang  belum  pernah  ditemukan
sebelumnya.

Dalam beberapa bulan selanjutnya, kalangan arkeologi Jepang ikut serta dalam penggalian
yang membangkitkan semangat ini. Tidak lama kemudian, mereka menemukan lagi sebuah
konstruksi yang berbentuk piramida yang sangat besar di kedalaman 100 kaki di  bawah
permukaan laut tidak jauh dari pegunungan Sinaguni yang berjarak 300 mil dari Hiroshima.
Benda  raksasa ini  terletak  di  sebuah kawasan  luas  yang kelihatannya  digunakan untuk
penyelenggaraan upacara, pada kedua sisinya terdapat pintu menara raksasa, bangunan
ini  panjang  240 kaki,  lebar  600  kaki,  dan tinggi  90  kaki,  dan sejarahnya  dapat  dilacak
kembali minimal 8.000 tahun SM.

Oleh  karena visibilitas  normal  adalah 100 kaki  di  bawah permukaan laut,  maka tingkat
kejernihan pandang peninggalan ini  cukup untuk pengambilan foto dan rekaman video.
Gambar-gambar tersebut muncul dalam berita utama di koran-koran Jepang melebihi satu
tahun  lamanya,  arkeolog  berpendapat,  bahwa  ini  mungkin  adalah  sebuah  bukti  awal
adanya peradaban zaman batu yang masih belum diketahui orang.

Ahli  geologi,  Profesor  Masaki  Kimura  dari  Universitas  Hiroshima,  yang  pertama-tama
mengadakan penelitian ini dan mengambil kesimpulan bahwa bangunan yang mempunyai
lima tingkat konstruksi ini adalah buatan manusia. Dia mengatakan: “Bahwa bangunan ini
bukan benda hasil alamiah. Jika hasil alamiah, seharusnya pecahan yang terbentuk melalui
korosi  bertumpuk  di  atasnya,  namun  tidak  ditemukan  pecahan  batu  seperti  ini.”  Dia
menambahkan,  “bahwa  sekeliling  bangunan terdapat suatu yang mirip  jalanan,  dan ini
semakin membuktikan bahwa ia adalah buatan manusia.

Profesor  ilmu  geologi  Universitas  Boston  Robert  Sketche  menyelam  dan  memeriksa
bangunan  tersebut.  Dia  mengatakan,  “Jika  diamati,  bangunan  itu  seperti  serentetan
tangga  raksasa,  setiap  tangga  tingginya  kurang  lebih  1  meter.  Esensial  penampang
bangunannya mirip dengan piramida model tangga. Ini merupakan sebuah struktur yang
sangat menarik. Pengikisan air yang alami ditambah lagi dengan proses perpecahan batu
berkemungkinan menghasilkan struktur seperti ini, namun kami masih belum menemukan
proses yang bagaimana dapat menghasilkan penampang tangga yang begitu tajam.”

Bukti  selanjutnya  yang  dapat  membuktikan  bahwa  bangunan  tersebut  adalah  buatan
manusia adalah beberapa tumpukan kecil dari batu yang ditemukan di sekitarnya. Mirip
dengan bangunan utama, piramida-piramida mini ini dibentuk dari batu hampar berbentuk
tangga yang disatukan, lebarnya 10 meter dan tinggi 2 meter.

Profesor Kimura berpendapat, bahwa masih terlalu pagi jika ingin mengetahui siapa yang
telah membuat monumen tersebut atau apa tujuannya. Dia mengatakan, “Bangunan ini
mungkin adalah sebuah istana dewa dari agama zaman dahulu, digunakan untuk memuja-
muji  dewa  tertentu,  sama seperti  penduduk Hiroshima  yang  percaya  pada  dewa Nirai-
Kanai  yang  dapat  mendatangkan  kesejahteraan  dari  laut  kepada  mereka.  Oleh  karena
berdasarkan  catatan,  10  ribu  tahun  lampau tidak  ada  manusia  yang  mampu  membuat
monumen seperti  ini,  maka  ini  mungkin  adalah  sebuah bukti  peradaban manusia  yang
tidak diketahui orang.”

“Hanya manusia yang memiliki teknologi tingkat tinggi baru mampu menyelesaikan proyek
seperti ini,  dan sangat mungkin berasal dari daratan Asia yang mengandung peradaban
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manusia  paling  kuno.  Bangunan  yang  demikian  raksasa  harus  menggunakan  mesin
tertentu baru dapat menyelesaikannya,” lanjut Profesor Kimura.

Masa peradaban Jepang sekarang ini berawal dari zaman batu baru sekitar tahun 9000
SM.  Penghidupan  orang-orang  pada  zaman  itu  adalah  berburu  dan  mengumpulkan
makanan. Tidak mungkin ada teknologi maju untuk membuat bangunan seperti piramida
raksasa tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sebelum peradaban Jepang kali ini, di kawasan
Jepang  ini,  pernah  ada  peradaban  manusia  yang  sangat  maju,  dan  ia  dengan  bangsa
Jepang sekarang tidak mempunyai hubungan apa pun.
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KEBUDAYAAN HARAPPA
Peradaban India Kuno

ebuah peradaban tinggi bernama Harappa pernah berada di India pada ribuan
tahun yang lalu dengan lay-out kota yang sangat canggih.

Penemuan kebudayaan di sungai India kuno, berawal pada abad ke-19 (tahun
1870),  dan  mulai  dieksplorasi  oleh  bangsa  Inggris.  Hingga  sekarang,  penggalian
kebudayaan  sungai  India  kuno tidak  pernah berhenti,  bahkan menemukan  lagi  sebuah
aliran sungai kuno lainnya, pada dua sisi aliran sungai kuno ini tidak sedikit ditemukan juga
peninggalan kuno lainnya.

Di abad 20,  awal  tahun 1980-an,  Amerika  dan Pakistan membentuk Lembaga Arkeologi
Amerika-Pakistan, dan dengan demikian pekerjaan arkeologi semakin maju.

Kejayaan Sebuah Peradaban

Munculnya  peradaban  Harappa  lebih  awal  dibanding  kitab  Veda,  saat  itu  bangsa  Arya
belum  sampai  India.  Waktunya  adalah  tahun  2500  sebelum  masehi,  bangsa  Troya
mendirikan  kota  Harappa  dan Mohenjondaro serta  kota  megah lainnya didaerah aliran
sungai India. Tahun 1500 sebelum masehi, suku Arya baru menjejakkan kaki di bumi India
Kuno.
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Asal  mula  peradaban  India,  berasal  dari  kebudayaan  sungai  India,  mewakili  dua  kota
peninggalan kuno yang paling penting dan paling awal dalam peradaban sungai India, yang
sekarang  letaknya  di  kota  Mohenjodaro,  propinsi  Sindu  Pakistan  dan  kota  Harappa
dipropinsi Punjabi.

Menurut penentuan karbon 14, keberadaan kedua kota ini seharusnya adalah antara tahun
2000 hingga 3000 sebelum masehi, lagi pula kota Harappa mengekskavasi perkakas batu
10 ribu tahun lampau. Luasnya kurang lebih 25 km persegi.

Awal abad ke-20, arkeolog Inggris Marshell mengekskavasi kota kuno Mohenjondaro dan
Hara. Hasilnya tingkat kesibukan dan keramaian kedua kota tersebut membuat Marshell
terkejut. Ini adalah bekas ibukota dua negara merdeka pada jaman peradaban sungai India
antara tahun 2350-1750 sebelum masehi, penelitian lebih lanjut menghasilkan perhitungan,
dua  kota  masing-masing  terdapat  sekitar  30  hingga  40  ribu  penduduk,  lebih  banyak
dibanding penduduk kota London yang paling besar pada abad pertengahan.

Kota dibagi 2 bagian yaitu kota pemerintahan dan kota administratif. Kota administratif
adalah  daerah  pemukiman,  tempat  tinggal  yang  padat  dan  jalan  raya  yang  silang
menyilang, kedua sisi jalan banyak sekali toko serta pembuatan barang-barang tembikar.
Kota pemerintahan adalah wilayah istana kerajaan. Fondasi bangunan yang luas membuat
jarak terhadap penduduk, pagar tembok yang tinggi besar disekeliling dan menara gedung
mencerminkan kewibawaan Raja. Sistim saluran air bawah tanah yang sempurna dengan
menggunakan bata membuat kehidupan kota manusia sudah berubah menjadi nyata.

Puing-puing menunjukkan Harappa merupakan sebuah kota yang mempunyai rancangan
bangunan  disekeliling  ruang  lingkup  tertentu,  kurang  lebih  menggunakan  bahan  yang
sama, segalanya sangat teratur,  bahwa pada tahun 3000 sebelum masehi,  orang-orang
membangun kota dengan skala  yang sedemikian,  memperlihatkan tingginya peradaban
mereka. Kedua kota ini hilang pada tahun 1750 sebelum masehi, kira-kira dalam waktu 1000
tahun kebelakang, didaerah aliran sungai India tidak pernah ada lagi kota yang demikian
megahnya,  namun  pada  500  tahun  lampau,  ketika  bangsa  Arya  datang  menginvasi,
kebudayaan Harappa sudah merosot.

Sejarah  peradaban  India  kuno  lalu  menampakkan  suatu  kondisi  patah,  hingga  muncul
kerajaan baru pada abad ke-6 sebelum masehi, peradaban kota baru jaya kembali di aliran
sungai  India.  Perkembangan  peradaban  tinggi  India  kuno  terhadap  bangkit  dan
musnahnya budaya Harappa, telah menambah sebuah misteri pada peradaban India.
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SEJARAH DRACULA
Sejarah Dracula ( vlad III )

elama perang salib, wallachia menjadi rebutan antara kerajaan Hungaraia dan
Turki Ottoman, pada masa Vlad II berkuasa di wallachia,Vlad II mempunya tiga
orang  anak,  Mircea,Dracula  dan  Randu,  Vlad  II  memihak  kerajaan
Hungaria.Namun  setelah  dilengserkan  oleh  Sigismund  (  Raja  dari  kerajaan

Hungaria  )  dan  kemudian  digantikan  oleh  John  Hunyandi,  Vlad  II  memihak  kepada
kesultanan  Turki  Ottoman,  sebagai  jaminan  kesetiaannya  kepada  kesultanan  Turki
ottoman, Vlad II mengirimkan Dracula dan Randu ke Turki.

Riwayat Dracula

Vlad Tsepes III ( 1431 - 1475 M ) atau yang lebih populer dengan nama Dracula dilahirkan di
Transylvania, Rumania. Ia merupakan anak Ke 2 dari Vlad II dan Cneajna, seorang putri dari
Moldavia.

Masa kecil Dracula memang tidak berlangsung lama, diusianya yang ke 11 ia harus menjadi
jaminan kesetian ayahnya kepada kesultanan Turki ottoman, ia dan adiknya Randu harus
dikirim ke Turki.

Awal Kekuasaan Dracula

Setelah perang Verna, terjadi konflik antara Vlad II dan John Hunyadi, yang berujung pada
kematian  Vlad  II  dan  Mircea,  kakak  Dracula.  Melihat  perubahan  politik  di  Wallachia
tersebut, maka sultan Turki ottoman Mehmed II mengirimkan Dracula pulang ke wallachia
untuk merebut tahta.

Dracula kembali ke Wallacia dengan di kawal 8000 prajurit Turki ottoman. sesampainya di
Tirgoviste  (  ibu  kota  wallachia  )  terjadi  pertempuran  antara  pasukan Vlasdisav  dengan
pasukan Dracula, yang akhirnya di menangkan oleh pasukan Dracula dan menempatkan
Dracula sebagai penguasa Wallachia.

Awal Kekejaman Dracula

Setelah berhasil menduduki tahta, Dracula membantai prajurit Turki ottoman yang tersisa
dengan cara di sula, hal tersebut menjadi salah satu penyebab permusuhan antara Dracula
dan Sultan Mehmed II.

Sebagai panglima salib di Wallachia, Dracula telah membantai kurang lebih 23.000 umat
islam  baik  tentara  maupun  rakyat,  dengan  peperangan  maupun  dengan  metode  sula
(impaler) , setelah tindakan tersebut Dracula mengirimkan surat kepada raja Hungaria saat
itu ( Matthias Corvinus ) untuk meminta dukungan dari kerajaan Hungaria untuk melawan
Turki Ottoman.
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Serangan Tengah Malam ( The Night Attack )

Tindakan  Dracula  yang  membantai  23.000  tentara  Turki  Ottoman,  membuat  sultan
Mehmed  II  menyatakan  perang  kepada  Dracula.  Pada  tanggal  17  Mei  1462  M  Sultan
Mehmed II ( sang penakluk konstatinopel ) mengirimkan 60.000 tentara ditambah 30.000
tentara non reguler. Sedangkan tentara Dracula mencapai 30.000 prajurit, melihat jumlah
pasukan yang tidak berimbang, dracula melakukan strategi perang grilya ( Hit and Run )

Pada serangan tengah malam pasukan dracula yang berkekuatan 10.000 orang berhasil
mendesak pasukan Turki ottoman, tetapi dapat dipukul mundur pada saat fajar tiba, atas
kekalahan tersebut pasukan dracula mundur ke benteng Poenari,  dracula melarikan diri
dari kepungan pasukan Turki ottoman yang di pimpin oleh Randu ( adik kandung dracula )
ke Hungaria,  dengan melarikandirinya Dracula,  Randu dengan mudah merebut benteng
Poenari dan merebut tahta Wallachia.

Kematian Dracula

Pada Desember 1476 Terjadi pertempuran antara pasukan salib dengan dengan pasukan
muslim ( Turki ottoman )dimana pertempuran tersebut terjadi di daerah Snagov, dalam
pertempuran tersebut pasukan Dracula dapat dikalahkan, dan Dracula ( Vlad III  ) tewas
dalam pertempuran tersebut,  kepalanya di  penggal dan di  bawa ke Turki  sebagai bukti
kematiannya

" semoga sampai akhir zaman orang yang seperti ini tidak pernah lahir di bumi Indonesia"
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BENTENG MERAH

enteng Merah terletak di wilayah Old Delhi, India. Benteng yang kini terletak
diantara  bentang  jalan  Netaji  Subhash  Marg  dan  Mahatma Gandhi  Marg  itu
selesai dibangun tahun 1648. Awal pembangunan benteng yang sangat indah
ini adalah atas perintah Shah Jahan, sang penguasa dinasti Mughal ketujuh.

Setelah kematian istrinya yang bernama Mumtaz Mahal, Shah Jahan yang mulai berkuasa
tahun 1628, memindahkan pusat pemerintahannya dari Agra ke Delhi.  Ia pun kemudian
membangun kota baru, Shahjahanabad (kini Old Delhi), dan mendirikan istana barunya di
kota yang terlatak di antara Perbukitan Aravalli dan Sungai Yamuna. Pada tahun 1638 Shah
Jahan mulai membangun Benteng Merah (Red Fort/Lal Qila), kompleks yang dia fungsikan
sebagai benteng, istana dan taman.

Benteng tersebut mendapatkan nama dari karena dinding raksasanya bermaterialkan batu
pasir  merah  yang  melingkupi  kedelapan  sisinya.  Dinding  itu  memanjang  dari  Ujung
Shahjanabad  dengan  panjang  seluruhnya  2,5  kilometer  dan  tinggi  bervariasi  antara  16
meter hingga 33 meter.

Di  dalam  kompleks  benteng  yang  tahun  1857  sempat  dirusak  pasukan  Inggris  dan
direstorasi  pada 1903 itu terdapat bangunan istana berhias aneka lukisan dan ornamen
kaca, paviliun, tempat ibadah, jalanan lebar, pasar, tempat tinggal istri dan selir raja dan
taman.

Semua bangunan di kompleks benteng yang dikelilingi 14 gerbang itu bergaya arsitektur
khas Mughal dan merupakan komplek istana bergaya  Mughal terbaik pada masa puncak
kejayaan Shah Jahan.
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Tak hanya indah,  bangunan monumental  itu,  juga  merupakan  saksi  penting perjalanan
sejarah para penguasa India.

Di benteng itulah pemerintah kolonial Inggris mengakhiri kekuasaan dinasti Mughal, yang
telah  memerintah  selama  tiga  abad,  dengan  melengserkan  Bahadur  Shah  Zafar,  raja
terakhir dinasti Mughal, dari tahtanya.

Di era modern benteng ini juga punya nilai sejarah tinggi. Di mana di  Lahore Gate yang
merupakan  pintu  gerbang  utama  benteng  tersebut,  Pandit  Jawaharlal  Nehru
memproklamasikan  kemerdekaan  India  pada  15  Agustus  1947  dan  sejak  saat  itu  pada
setiap tahun, pada tanggal yang sama Presiden India membacakan pidato kenegaraannya.

Selain  Benteng  Merah,  Shah Jahan juga  membangun  Jama Masjid di  Delhi  tahun 1644
sampai 1658. Monumen terakhir yang dibangun oleh Shah Jahan di sebelah barat Benteng
Merah itu hingga kini masih menjadi masjid terbesar dan terindah di India.
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ZOMBIE
ombie sebenarnya berasal dan muncul dari pulau Haiti di Karibia. Mereka adalah
orang2 yang hampir mati, lalu dihidupkan kembali dari  tubuh yang hampir mati
tsb oleh para pendeta/dukun Voodoo (semacam ilmu ghaib/supranaturalnya suku-
suku  indian,  tentunya ini  pakai  mantera-mantera).  Mereka  biasanya  digunakan

sebagai  budak  selama  sisa2  hidup  mereka  yang  sangat  meyedihkan.  Seperti  halnya
manusia, zombie pun dapat bergerak, makan, mendengar, dan berbicara, namun mereka
tidak memiliki ingatan dan wawasan tentang kondisi mereka.

Legenda tentang zombie telah beredar selama berabad-abad, namun baru pada tahun
1980  sebuah  kasus  baru  didokumentasikan.  Cerita  ini  dimulai  pada  thn  1962  di  Haiti.
Seorang pria yang bernama Clairivius Narcisse dijual kepada salah satu Dukun Voodoo oleh
saudara  laki2-nya,  karena  Clairvius  menolak  menjual  bagian  warisannya  berupa  tanah
keluarga. Segera saja Clairvius dibuat meninggal dan dikuburkan.  Namun, sebenarnya ia
tidak benar2 mati, namun malah dijadikan zombie dan diperkejakan di perkebunan tebu
bersama  para  pekerja  zombie  lainnya.  Pada  thn  1964,  setelah  pemilik  zombie  tsb
meninggal, para zombie2 itu akhirnya menyebar dan mengembara melintasi pulau dalam
keadaan “linglung” selama kurang lebih 16 tahun lamanya sebelum mereka2 ini ditangkap.

Dr.Wade Davis,  seorang ahli  etnobiologi  dari  Harvard University,  memutuskan pergi  Ke
Haiti  untuk  meneliti  kebenaran  cerita  tsb  dan  ketika  tiba  disana  ia  benar2  menemui
beberapa dukun2 voodoo yang mempraktekkan cara pemuatan zombi.  Intinya,  buatlah
mereka “mati” dan buatlah mereka “gila”, sehingga pikiran mereka dapat ditundukkan.
Seringkali dukun2 tsb secara diam2 memberikan semacam obat2-an utk mencapai hal ini.
Cara membuat mereka mati  tidak seperti  yang kita  bayangkan,  misalnya  dibacok pakai
celurit, atau dipukul pake benda tumpul ,dsb. Namun dengan cara yang cukup unik, yaitu
dengan campuran kulit katak yang biasa disebut “bufo bufo bufo” dan ikan puffer (jadi
intinya mereka ini tidak benar-benar mati, alias nyawanya masih ada). Campuran ini dapat
ditambahkan pada makanan, atau dioleskan pada kulit, terutama pada kulit yang lembut
dan tidak rusak dibagian dalam lengan dekat siku. Kemudian setelah beberapa menit, para
korban akan “terlihat” seperti mati, dengan napas dan detak jantung yang sangat lambat
dan lemah. Nah kalau sudah begitu, maka orang2 yang melihatnya mengira ia telah mati
dan segera dikuburkan. Tapi ingat, mereka ini belum benar2 mati, mungkin hanya dukun2
yang menyebabkan mereka seperti itulah yang benar2 mengetahui kondisi sebenarnya.

Kemudian,  setelah  ia  dikubur  oleh  keluarganya,  para  dukun  harus  menunggu  terlebih
dahulu selama kira2 beberpa jam untuk menggali dan kemudian mengambil jasadnya (tapi
jangan terlalu lama karena mereka bisa mati beneran karena sesak napas didalam sana).
Lalu bagaimana cara membuat mereka “gila”?, yaitu dengan memaksa mereka memakan
sejenis  pasta  yang  terbuat  dari  datura  (rumput  jimsons).  Karena  datura  ini  sifatnya
memutus  hubungan  pikiran  dengan  realitas,  dan  kemudian  menghancurkan  seluruh
ingatan yang ada.Setelah mengkonsumsi itu mereka akan kebingungan, tidak tahu ini hari
apa, dimana mereka berada, bahkan dirinya sendiri ia tidak tahu. Nah, sekarang zombie
yang telah berada dalam kondisi semipermanen menjadi gila, dijual ke perkebunan tebu
sebagai budak pekerja. Mereka diberi datura lagi jika perasaan mereka terlihat mulai pulih.
Jadi intinya, zombie yang sebenarnya itu bukan seperti yang digambarkan ddidalam game
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maupun film2 yang umumnya telah benar2 mati kaya vampire2 china yang bisa bangkit
kembali, berjalan , lalu kemudian dapat bergerak menyerang manusia. Hal itu salah besar,
zombie yang sebenarnya adalah seperti yang aku ceritakan diatas tadi.

Lalu bagaimana analisis Kimia-nya dari Pembuatan Zombie itu?

Para  dukun2  voodoo  menggunakan  kulit  katak  bufo  dan  ikan  pufer  untuk  membuat
seseorang  menjadi  zombie.  Kulit  katak  jenis  “bufo  bufo  bufo”  itu  sangat  berbahaya  ,
terdapat  beberapa  kandungan  kimia  yang  bersifat  racun  mematikan  didalamnya,yaitu
biogenetik  amina,  bufogenin,  dan  bufotoksin.  Sedangan  ikan  puffer  dikenal  di  Jepang
dengan nama Fugo. Racunnya disebut “tetrodotoksin”,racun saraf yang mematikan. Efek
penghilang rasa sakitnya 160.000 kali lebih kuat daripada kokain. Memakan ikan jenis ini
bisa membuat “Keblinger” karena kandungan racunnya. Di Jepang, banyak orang2 yang
mati  setelah  menyantap  ikan  jenis  ini,  pada  umumnya  toksin  tsb  dengan  cepat
menurunkan suhu tubuh dan tekanan darah, selain itu dapat menyebabkan orang yang
memakannya mengalami koma.

Sedangkan  datura  adalah  sejenis  rumput  jimson  (nama  latinnya  brugmansia  candida),
tumbuhan ini mengandung bahan kimia atropin, hyoskiamin dan skopolamin yang apabila
dikonsumsi  akan  menyebabkan kita  kehilangan  ingatan.  Bahkan jika  mengkonsumsinya
telalu  banyak,  kelumpuhan  dan  kematian  akan  mendatangi  kita.  Orang yang  memberi
bahan  kimia  diatas  haruslah  cukup  terampil,  harus  bisa  memperkirakan  takaran
secukupnya pada manusia yang mau dijadikan zombie supaya nantinya tidak mati beneran.
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MISTERI PEMBUNUHAN JFK
EJUMLAH dokumen dan transkrip pembicaraan tentang rencana pembunuhan
Presiden  John  Fitzgerald  Kennedy  (JFK)  ditemukan.  Akankah  misteri  dan
dalang pembunuhan itu terungkap?

Ruby Carousel  Club,  Dallas,  Amerika Serikat  (AS),  pada 4 Oktober 1963,  terjadi  sebuah
pembicaraan  penting  soal  konspirasi  pembunuhan.  Jack  Ruby  selaku  pemilik  Ruby
Carousel  Club dan Lee Harvey  Oswald berdebat  rencana  besar  untuk "membersihkan"
John F Kennedy.

Keduanya berdebat keras dengan kata-kata tajam dan penuh ketegangan.

Lee:  Banyak cara untuk membersihkan dia (Jaksa Agung Robert Kennedy)  tanpa harus
membunuhnya?
Ruby: Bagaimana caranya?
Lee: Saya bisa menembak saudaranya.
Ruby: Maksudmu Tuan Presiden.
Lee: Betul,Tuan Presiden.
Ruby: Namun, tindakan itu tidak patriotik.

Pada  pembicaraan  yang  tegang  tersebut  Lee  menyatakan  akan  membunuh  semua
keluarga Kennedy serta membutuhkan senapan dan gedung yang tinggi. Kemudian, dalam
pembicaraan  itu,  Ruby  berkata,  "Kamu  terlalu  banyak  mengajukan  pertanyaan.  Ingat,
mereka tahu apa yang kamu rencanakan, tapi  kamu tidak tahu mereka.  Mereka selalu
mengawasimu...".

Sebulan  kemudian,  tepatnya  22  November  1963,  JFK  tewas  ditembak  saat  melakukan
kunjungan ke Dallas.  JFK yang menggunakan mobil  Ford Convertible (atap terbuka) itu
tewas  seketika  begitu  dua  peluru  menghantam  leher  dan  kepalanya,  saat  iring-iringan
kendaraannya melintas tepat di depan Texas Scholl Book Depository. Lee Harvey Oswald
belakang diduga sebagai pelaku penembakan terhadap JFK.

Sementara itu, Jack Ruby adalah orang yang menembak mati Lee ketika berhasil ditangkap
polisi. Kematian Lee yang belum pernah dihadapkan ke pengadilan membuat kematian JFK
menjadi misteri. Namun,kini terungkap adanya hubungan antara Lee dan Ruby.

Hal itu setelah ditemukannya dokumen berisi transkrip pembicaraan keduanya. Dokumen
penting yang telah tersimpan selama empat dekade di pengadilan Dallas itu ditemukan di
antara tumpukan kertas dalam beberapa kardus yang disimpan di lantai 10.

Jaksa  Dallas  County  Craig  Watkins  menyatakan,  dokumen ini  bukan  termasuk kategori
rahasia. Sebab, di dalam kotak itu banyak dokumen berisi transkrip rencana pembunuhan
JFK yang dikumpulkan sejak 1963.

"Kami  tidak  tahu  pasti  apakah  transkrip  pembicaraan  itu  aktual  atau  tidak.  Itu  akan
menjadi perdebatan di lingkungan masyarakat, apakah itu benar atau tidak, telah terjadi
sebuah konspirasi untuk membunuh presiden (JFK)," jelas Watkins.
Selain  itu,  berdasar  pembicaraan  antara  Lee  dan  Ruby,  terungkap  bahwa  rencana
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pembunuhan itu sebenarnya diarahkan kepada saudara JFK, yaitu Robert Kennedy yang
menjadi jaksa agung.

Opini  berbeda  disampaikan  Terri  Moore,  asisten  Watkins.  Dia  menyatakan,  transkrip
pembicaraan yang telah dimuat pada harian Dallas Morning News itu merupakan bagian
dari transkrip film yang dibuat seorang sutradara bernama Henry Wade.

================================================== ====

Israel Ada di Balik Pembunuhan JFK

London,  Senin  -  Israel  berada di  balik  pembunuhan Presiden AS John F  Kennedy  pada
tahun 1963. Hal itu terjadi karena John F Kennedy menekan David Ben Gurion, Perdana
Menteri  Israel  saat  itu,  soal  nuklir  Israel.  Demikian  diutarakan  oleh Moderchai  Vanunu
kepada mingguan London berbahasa Arab Al-Hayatt, yang hasilnya akan diterbitkan dalam
suplemen harian itu bernama Al-Wassat.

Vanunu adalah mantan teknisi pada reaktor nuklir Israel di Dimona, selatan Negev. Vanunu
dipenjara  setelah  ditangkap  Mossad  pada  1986  karena  membocorkan  rahasia  nuklir
Dimona kepada  harian Inggris  Sunday  Times.  Proyek  nuklir  Israel  itu  sudah  berusia  40
tahun, dimulai secara resmi tahun 1965.

Setelah dibebaskan pada April 2004, Vanunu tak diperbolehkan berbicara dengan orang
asing, tidak boleh bepergian ke luar negeri. Tidak jelas, bagaimana dia bisa diwawancarai
oleh media.

Hari Senin kemarin Mahkamah Agung Israel di Jerusalem memutuskan Vanunu tidak boleh
keluar dari Israel  dan juga tidak boleh memberikan wawancara kepada media. "Ini  hari
sedih," kata Vanunu.

Alasan Israel, mulut Vanunu masih bisa "bocor" dan membeberkan rincian reaktor Dimona,
termasuk otak di balik reaktor nuklir tersebut.

Kembali  ke  soal  pembunuhan  John  F  Kennedy  (JFK),  Vanunu  mengatakan,  menurut
sebuah indikasi yang sudah hampir pasti, Kennedy dibunuh sehubungan dengan tekanan
yang diberikannya kepada Ben Gurion sehubungan dengan reaktor nuklir Dimona.

Ben Gurion adalah perdana menteri (PM) pertama Israel yang menjabat pada periode 1949
hingga  1954.  Ia  terpilih  kembali  sebagai  PM dari  1955  hingga 1963.  Ben Gurion  adalah
Yahudi keturunan Polandia yang lahir pada tahun 1886 dan pindah ke Israel tahun 1906.

"Kami  tidak  tahu  siapa  yang  akan  tampil  menjadi  PM  dan  memutuskan  untuk
menggunakan senjata nuklir dalam perjuangan melawan negara-negara tetangga Arab,"
kata Vanunu, yang kini tinggal di sebuah apartemen yang diawasi.

Berita soal pembunuhan JFK oleh peran Israel itu tidak begitu runtut. Namun yang jelas,
pada Juni 1964 Levi Eshkol tampil sebagai PM menggantikan Ben Gurion. Reaktor nuklir
Dimona dimulai tahun 1965, tetapi perencanaannya sudah dilakukan sebelumnya.
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Oswald

Secara  terpisah,  sebuah  sumber  di  Israel  kepada  WorldNetDaily  mengatakan,  setelah
pembunuhan  JFK,  intelijen  Israel  melakukan  sebuah  tugas  untuk  memperlihatkan
bagaimana Lee Harvey Oswald (penembak JFK) bisa membunuh JFK dari posisinya di lantai
6 sebuah gedung yang dekat dengan iringan-iringan JFK di Kota Dallas.

Namun, sebuah simulasi  lain menunjukkan bahwa si  penembak Kennedy menggunakan
peralatan yang sangat canggih, yang dipasangkan pada sebuah tripod. Peralatan tembak
itu  juga  menggunakan  sinar  laser  pelacak  sasaran  yang  akurat.  Sumber  tersebut
mengatakan, "Hampir tidak mungkin bagi Oswald melakukan penembakan seperti  yang
dituduhkan."

Selama  ini  cerita  yang  beredar  soal  penyebab  kematian  JFK  adalah  konspirasi  di  balik
semua itu, yang hingga kini belum jelas juga.

Namun, juru bicara untuk PM Israel  Ariel  Sharon bernama Ra’anan Gissin  mengatakan,
komentar Vanunu justru akan membuat kredibilitas Vanunu semakin rusak.

Timur Tengah terancam

Pada  wawancara  itu,  Vanunu  meminta  Pemerintah  Jordania  untuk  segera  memeriksa
warga Jordania, apakah sudah terkena radiasi nuklir atau tidak serta melakukan tindakan
pengobatan segera. Dimona berada di Israel selatan dan perbatasan dengan Jordania.

Vanunu juga mengatakan, Israel kini memiliki senjata yang bisa menghancurkan kawasan
dan membunuh jutaan orang. Ia menambahkan, Timur Tengah kini berisiko terkena radiasi
nuklir jika terjadi kecelakaan pada reaktor nuklir Dimona, atau kecelakaan itu akan mirip
dengan "Chernobyl kedua", mengambil cerita soal bencana nuklir Ukraina yang mematikan
15.000 orang. Akibat bencana itu tiga juta orang hingga kini terus menerima santunan.

Vanunu juga mengatakan, Ketua Badan Energi Atom Internasional Mohamed ElBaradei tak
diberikan  akses  ke  reaktor  nuklir  yang  sebenarnya,  dalam  kunjungannya  ke  Israel  dua
pekan lalu.
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HANNIBAL
Hannibal Barca (247 SM-183 SM)

arca atau Barcas yang artinya kilat serumpun
dengan Baraq,  Barq,  dan kalimat  lain yang
mirip  di  bahasa  Semitik  yang  berdasarkan
dari  akar  berpihak  tiga  B-R-Q)  adalah

seorang pemimpin militer di perang Punic dan seorang
politisi,  kelak dia juga bekerja di  profesi yang lain, dia
disebut-sebut sebagai salah satu dari pemimpin perang
terhebat  sepanjang  sejarah.  Dia  hidup  saat  waktu
tegang  di  Mediterania,  ketika  Romawi  (lalu  republik
Romawi) membangun kekuatannya melewati kekuatan
besar  lain  seperti  Kartago,  Macedonia,  Syracuse,  dan
kerajaan  Seleucid.  Dia  adalah  salah  satu  pemimpin
Kartago yang paling terkenal.

Pada  tahun  219  SM,  Romawi  memutuskan  untuk
berperang dengan bangsa Kartago yang terus-menerus mengganggu koloni  Romawi di
Spanyol.  Tetapi  sebelum  Roma  mengirimkan  pasukannya  ke  tanah  Spanyol,  Hannibal,
Jenderal Kartago berusia 28 tahun, pimpinan tertinggi pasukan Kartago sudah mendahului
dengan memimpin pasukannya menuju Roma. Hannibal memilih rute yang tidak diduga
oleh Roma dengan melewati pegunungan Alpen. Rute yang sulit dan berbahaya. Disinilah
Roma tidak menyangkanya sama sekali bahwa Hannibal berani mengambil rute berbahaya
tersebut. Alhasil, tidak ada penjagaan di area tersebut sehingga serbuan pasukan Kartago-
Hannibal tidak tertahankan lagi.

Walaupun begitu akibat memilih rute yang sulit pasukan Kartago yang semula berjumlah
40.000 pasukan menyusut menjadi 20.000 infanteri, 6000 kavaleri dan 38 gajah. Hannibal
sadar bahwa ini merupakan saat-saat yang kritis bagi dirinya dan pasukannya. Menanggapi
hal tersebut, pemerintah Romawi menyiapkan pasukan yang berkekuatan hampir 500.000
orang. Pasukan ini  adalah petarung yang disiplin dan ditakuti  di  dunia saat  itu.  Apalagi
sebagian besar dari pasukan tersebut adalah veteran yang pernah mengalahkan Kartago
pada perang Punic I.

Setelah beberapa kali terjadi pertempuran kecil, sebuah pasukan besar di bawah pimpinan
Konsul Sempronius Longus bersiap-siap bertempur langsung dengan pasukan Kartago di
dekat sungai Trebia. Tetapi Hannibal tidak mau bertempur langsung dengan Sempronius.
Ia melakukan hal yang aneh. Kavaleri ringannya dikerahkan menyeberangi sungai seolah-
olah ingin menyerang tetapi mundur kembali. Hal ini dilakukan oleh Hannibal berulang kali
sehingga Sempronius terbakar emosinya dan memutuskan untuk melakukan pengejaran.
Sempronius  membawa  keseluruhan  pasukannya  menyeberangi  sungai  Trebia.
Penyeberangan ini berlangsung selama berjam-jam dan sangat melelahkan. Pada akhirnya,
kedua pasukan bertemu persis di sebelah barat sungai.

Pada awal pertempuran, pasukan Sempronius terlihat keunggulannya. Akan tetapi, di salah
satu sisi, barisan Romawi yang terdiri dari suku Gallic tiba-tiba buyar. Penyebabnya adalah
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Hannibal  melepaskan  sejumlah  gajah  perangnya  yang  ditunggangi  oleh para  pemanah.
Suku  Gallic  yang  belum  pernah  melihat  binatang  sebesar  itu  panik  dan  lari  tunggang
langgang. Situasi kacau ini ditambah dengan kemunculan tiba-tiba sekitar 2000 pasukan
kavaleri  Kartago dari  balik  hutan yang berada dekat dengan sungai  menyerang bagian
belakang  pasukan  Romawi.  Pasukan  Romawi  berusaha  melawan  tetapi  kepungan  itu
membuat ribuan pasukan Romawi tewas tenggelam dalam sungai Trebia yang dingin.

Kekalahan ini  menimbulkan kegemparan di  ibukota.  Segera disiagakan Legiun (infanteri
berat Romawi) untuk menahan serbuan Kartago. Tetapi melalui sebuah penyergapan yang
cerdik,  Hannibal  menghancurkan  sebuah  pasukan  Romawi  di  dekat  danau  Trasimene.
Akhirnya pemerintah pusat Romawi menunjuk seorang diktator untuk memimpin mereka
melalui  krisis  tersebut.  Terpilihlah  Fabius  Maximus  menjadi  diktatur  Romawi.  Maximus
memilih  untuk  tidak  melakukan  pertempuran  langsung.  Ia  hanya  menempatkan
pasukannya  di  wilayah  pegunungan  dimana  pasukan  Kartago  tidak  akan  berani
menyerang.  Ia  juga  hanya melakukan  taktik  gerilya  mengingat  masih  rapuhnya  mental
pasukan Romawi terhadap kekalahan dari pasukan Kartago.

Walaupun  taktik  Maximus  efektif,  mayoritas  warga  Romawi  menyatakan
ketidakpuasannya. Mereka menganggap taktik itu memalukan reputasi  Romawi sebagai
bangsa yang kuat saat itu. Ketidakpuasan ini dipakai oleh Hannibal. Ketika menyerang desa
atao  kota-kota  romawi,  Hannibal  sengaja  tidak  merusak  harta  benda  milik  keluarga
Maximus.  Hal  ini  semakin  mengundang  kecurigaan  warga  Romawi  terhadap  taktik
Maximus.

Setelah menghancurkan Apulia, Hannibal memasuki wilayah subur Campania. Fabius yang
mengenal baik wilayah itu memutuskan untuk mengakhiri  petualangan Hannibal.  Dalam
pengamatannya, Fabius melihat bahwa Hannibal tidak pernah memilih jalan keluar sama
dengan jalan masuk. Walaupun begitu, Fabius tetap menempatkan pasukan yang besar di
sekitar Allifae, tempat dimana Hannibal masuk ke Campania. Sementara pasukan Romawi
lainnya disebar ke celah-celah yang mungkin akan dilalui oleh Hannibal. Fabius menutup
jalur keluar pasukan Hannibal.  Ia berpikir begitu stok makanan pasukan Hannibal habis,
mereka akan berusaha menerobos.

Minggu-minggu  berikutnya,  Hannibal  mengerahkan  kavalerinya  kearah  utara  menjarah
ladang  subur  di  wilayah  tersebut.  Maximus  mengetahui  siasat  Hannibal  yang
menginginkan  dirinya  mendatangi  Hannibal.  Maximus  tetap  menunggu  dan  tidak
menyerang.  Pada suatu malam, pasukan Romawi yang menjaga wilayah Allifae melihat
pemandangan yang menciutkan nyali mereka. Sebuah pasukan yang luar biasa besar, yang
tampak dari puluhan ribu obornya,  menuju ke arah pasukan Romawi.  Pasukan tersebut
bergerak  cepat  diiringi  dengan  teriakan-teriakan  aneh  seperti  sedang  dirasuki  setan.
Pasukan  Romawi  yang  tidak  menyangka  bahwa  kekuatan  pasukan  Hannibal  demikian
besar  memutuskan lari  meninggalkan  pos  pertahanan  mereka  tanpa bertempur sedikit
pun. Pasukan Hannibal pun berhasil keluar dari kepungan pasukan Maximus.

Maximus dan pemimpin-pemimpin Romawi lainnya tidak pernah sanggup menerka apa
yang  diperbuat  oleh  Hannibal  pada  malam  itu.  Fabius  Maximus  pun  kehilangan
kekuasaannya.  Konsul  Terentius  Varro  memimpin  pasukan  Romawi  untuk  membalas
penghinaan  di  Allifae.  Pasukan  Varro  mendatangi  pasukan  Hannibal  yang  sedang
berkemah di sekitar Cannae, tidak jauh dari wilayah yang sekarang menjadi kota Bari. Varro
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sangat yakin akan peluangnya. Medan terbuka, musuh kelihatan jelas dan jumlah pasukan
yang lebih besar dari pasukan Hannibal.

Pertempuran bersejarah Cannae pun dimulai. Seperti biasa, pasukan Romawi menguasai
jalannya  pertempuran.  Barisan  tengah  pasukan  Hannibal  sangat  lemah  dan  mudah
mengalah.  Varro  pun  mengarahkan  seluruh  kekuatan  Romawi  menggempur  barisan
tengah  pasukan  Hannibal.  Serbuan  ini  menyebabkan  barisan  pasukan  Hannibal
melengkung seperti busur panah sehingga pasukan Romawi seperti menumpuk di tengah.
Inilah yang diinginkan oleh Hannibal, ia segera melepas ujung luar pasukannya yang terdiri
dari  pasukan  gajah  dan  berkuda  Afrika  menghimpit  pasukan  Romawi.  Situasi  berubah
menjadi  ladang  pembantaian  pasukan  Romawi.  Pertempuran  Cannae  tercatat  sebagai
sejarah kekalahan Romawi paling menghancurkan dan memalukan.

Ekspedisi  Hannibal  di  Romawi  sendiri  berlangsung  sekitar  6  tahun.  Selama  itu  ia  tidak
pernah mendapat bantuan dari pemerintah pusat Kartago dan hanya mengandalkan suplai
dari  wilayah-wilayah Roma yang berhasil  direbutnya.  Walaupun akhirnya Hannibal tidak
pernah  berhasil  menghancurkan  Romawi,  ia  dan  pasukannya  telah  meraih  reputasi
mengerikan. Walaupun memiliki pasukan dan persediaan yang melimpah, pasukan Romawi
selalu berusaha menghindar melakukan pertempuran langsung dengan Hannibal.

Pertempuran  Zama  adalah  akhir  dari  kejayaan  Hannibal  dan  bangsa  Kartago.  Dalam
pertempuran  tersebut  pasukan  Kartago  berhasil  dikalahkan  oleh  pasukan  Romawi  di
bawah pimpinan Jenderal Scipio Africanus.

Kekalahan  itu  memaksa  Senat  Kartago  untuk  mengirim  dia  ke  pengasingan.  Selama
pengasingan ini,  dia  tinggal  di  Istana  Seleucid,  dimana dia  bertindak  sebagai  penasihat
militer  Antiochus  III  saat  perangnya  melawan  Romawi.  Karena  kekalahannya  di
pertarungan  maritim,  Hannibal  melarikan  diri  lagi,  kali  ini  ke  Istana  Bithynian.Ketika
Romawi meminta dia menyerah,  Hannibal  memilih mengakhiri  hidupnya dengan minum
racun. Kematiannya diperkirakan terjadi sekitar tahun 183 SM di desa Bithynian,  Libyssa
(sekarang masuk wilayah Maroko).

Hannibal juga disebut sebagai salah satu jenderal terbesar sepanjang sejarah. Ahli sejarah
militer, Theodore Ayrault Dodge bahkan menyebut Hannibal sebagai “Bapak dari strategi”,
karena musuh terbesarnya yaitu Romawi,  mengadopsi  beberapa taktik  militer  Hannibal
didalam taktik mereka sendiri.Pujian ini menyebabkan dia mendapat reputasi yang kuat di
dunia masa kini dan dia juga dikenal sebagai “pemberi strategi” oleh orang-orang seperti
Napoleon Bonaparte dan Bangsawan dari Wellington. Kisah hidupnya juga menjadi dasar
dari beberapa film dan dokumentasi.
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PERANG DUNIA II
erang Dunia II, secara resmi mulai berkecamuk pada tanggal 1 September 1939
sampai  tanggal  14 Agustus 1945.  Meskipun demikian ada yang berpendapat
bahwa perang sebenarnya sudah dimulai lebih awal, yaitu pada tanggal 1 Maret
1937 ketika Jepang menduduki Manchuria. Sampai saat ini, perang ini adalah

perang yang paling dahsyat pernah terjadi di muka bumi. Kurang lebih 50.000.000 (lima
puluh juta) orang tewas dalam konflik ini.

Umumnya dapat dikatakan bahwa peperangan dimulai pada saat pendudukan Jerman di
Polandia pada tanggal 1 September 1939, dan berakhir pada tanggal 14 atau 15 Agustus
1945 pada saat Jepang menyerah kepada tentara Amerika Serikat.

Perang Dunia II berkecamuk di tiga benua tua; yaitu Afrika, Asia dan Eropa. Berikut ialah
data pertempuran-pertempuran dan peristiwa penting di setiap benua.

Asia dan Pasifik

1937: Perang Sino-Jepang

Konflik perang mulai di Asia beberapa tahun sebelum pertikaian di Eropa. Jepang telah
menginvasi  China pada tahun 1931,  jauh sebelum Perang Dunia  II  dimulai  di  Eropa.
Pada  1  Maret,  Jepang menunjuk Henry Pu Yi  menjadi kaisar di  Manchukuo, negara
boneka bentukan Jepang di Manchuria. Pada 1937, perang telah dimulai ketika Jepang
mengambil alih Manchuria.

Roosevelt menandatangani sebuah perintah eksekutif yang tidak diterbitkan (rahasia)
pada Mei 1940 mengijinkan personel  militer AS untuk mundur dari  tugas,  sehingga
mereka dapat  berpartisipasi  dalam operasi  terselubung di China sebagai  "American
Volunteer  Group" (AVG),  juga dikenal  sebagai  Harimau Terbang Chennault.  Selama
periode tujuh bulan, kelompok Harimau Terbang berhasil menghancurkan sekitar 600
pesawat Jepang, menenggelamkan sejumlah kapal Jepang, dan menghentikan invasi
Jepang terhadap Burma. Dengan adanya tindakan Amerika Serikat dan negara lainnya
yang memotong ekspor ke Jepang, maka Jepang merencanakan serangan terhadap
Pearl  Harbor  pada  7  Desember  1941  tanpa  peringatan  deklarasi  perang;  sehingga
mengakibatkan  kerusakan  parah  pada  Armada  Pasifik  Amerika.  Hari  berikutnya,
pasukan  Jepang  tiba  di  Hong  Kong,  yang  kemudian  menyebabkan  menyerahnya
pasukan Inggris pada Hari Natal di bulan itu.

1940: Jajahan Perancis Vichy

Pada 1940, Jepang menduduki Indochina Perancis (kini Vietnam) sesuai persetujuan
dengan Pemerintahan Vichy meskipun secara lokal terdapat kekuatan Perancis Bebas
(Free  French),  dan  bergabung  dengan  kekuatan  Poros  Jerman  dan  Italia.  Aksi  ini
menguatkan konflik Jepang dengan Amerika Serikat dan Britania Raya yang bereaksi
dengan boikot minyak.
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1941: Pearl Harbor, A.S. turut serta dalam perang, invasi Jepang di Asia Tenggara

Pada 7 Desember 1941, pesawat Jepang dikomandoi oleh Laksamana Madya Chuichi
Nagumo  melaksanakan  serangan  udara  kejutan  terhadap  Pearl  Harbor,  pangkalan
angkatan laut AS terbesar di Pasifik.  Pasukan Jepang menghadapi perlawanan kecil
dan menghancurkan pelabuhan tersebut. AS dengan segera mengumumkan perang
terhadap Jepang.

Bersamaan  dengan  serangan  terhadap  Pearl  Harbor,  Jepang  juga  menyerang
pangkalan udara AS di Filipina. Setelah serangan ini, Jepang menginvasi Filipina, dan
juga koloni-koloni Inggris di Hong Kong, Malaya, Borneo dan Birma, dengan maksud
selanjutnya menguasai ladang minyak Hindia Belanda. Seluruh wilayah ini dan daerah
yang lebih luas lagi, jatuh ke tangan Jepang dalam waktu beberapa bulan saja. Markas
Britania Raya di Singapura juga dikuasai, yang dianggap oleh Churchill sebagai salah
satu kekalahan dalam sejarah yang paling memalukan bagi Britania.

1942: Invasi Hindia-Belanda

Penyerbuan ke Hindia Belanda diawali  dengan serangan Jepang ke Labuan, Brunei,
Singapura,  Semenanjung  Malaya,  Palembang,  Tarakan  dan  Balikpapan  yang
merupakan daerah-daerah sumber minyak. Jepang sengaja mengambil taktik tersebut
sebagai  taktik  gurita  yang  bertujuan  mengisolasi  kekuatan  Hindia  Belanda  dan
Sekutunya  yang  tergabung  dalam  front  ABDA  (America  (Amerika  Serikat),  British
(Inggris),  Dutch  (Belanda),  Australia)  yang  berkedudukan  di  Bandung.  Serangan-
serangan itu mengakibatkan kehancuran pada armada laut ABDA khususnya Australia
dan Belanda.

Sejak peristiwa ini, Sekutu akhirnya memindahkan basis pertahanannya ke Australia
meskipun demikian Sekutu masih mempertahankan beberapa kekuatannya di Hindia
Belanda agar tidak membuat Hindia Belanda merasa ditinggalkan dalam pertempuran
ini.

Jepang mengadakan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa pada bulan Februari-
Maret  1942  dimana  terjadi  Pertempuran  Laut  Jawa  antara  armada  laut  Jepang
melawan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Armada
Gabungan sekutu kalah dan Karel Doorman gugur.

Jepang menyerbu Batavia (Jakarta) yang akhirnya dinyatakan sebagai kota terbuka,
kemudian  terus  menembus  Subang  dan  berhasil  menembus  garis  pertahanan
Lembang-Ciater, kota Bandung yang menjadi pusat pertahanan Sekutu-Hindia Belanda
terancam.  Sementara  di  front  Jawa  Timur,  tentara  Jepang  berhasil  menyerang
Surabaya sehingga kekuatan Belanda ditarik sampai garis pertahanan Porong.

Terancamnya  kota  Bandung  yang  menjadi  pusat  pertahanan  dan  pengungsian
membuat  panglima  Hindia  Belanda  Letnan Jendral  Ter Poorten  mengambil  inisiatif
mengadakan perdamaian. Kemudian diadakannya perundingan antara Tentara Jepang
yang  dipimpin  oleh  Jendral  Hitoshi  Imamura  dengan  pihak  Belanda  yang  diwakili
Letnan Jendral Ter Poorten dan Gubernur Jendral jhr A.W.L. Tjarda van Starkenborgh
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Stachouwer. Pada Awalnya Belanda bermaksud menyerahkan kota Bandung namun
tidak mengadakan kapitulasi atau penyerahan kekuasaan Hindia Belanda kepada Pihak
Jepang. Pada saat itu posisi Panglima tertinggi angkatan perang Hindia Belanda tidak
lagi berada pada Gubernur Jendral namun diserahkan kepada Ter Poorten sehingga
dilain waktu Belanda menganggap bahwa kedudukan di Hindia Belanda masih tetap
sah dilanjutkan. Namun setelah Jepang mengancam akan mengebom kota Bandung
akhirnya Jendral Ter Poorten setuju untuk menyerah tanpa syarat kepada Jepang.

1942: Laut Coral, Port Moresby, Midway, Guadalcanal

Pada Mei 1942, serangan laut terhadap Port Moresby, Papua Nugini digagalkan oleh
pasukan  Sekutu  dalam  Perang  Laut  Coral.  Kalau  saja  penguasaan  Port  Moresby
berhasil,  Angkatan  Laut  Jepang  dapat  juga  menyerang  Australia.  Ini  merupakan
perlawanan  pertama yang berhasil  terhadap rencana Jepang dan pertarungan laut
pertama yang hanya menggunakan kapal induk. Sebulan kemudian invasi Atol Midway
dapat dicegah dengan terpecahnya pesan rahasia Jepang, menyebabkan pemimpin
Angkatan Laut AS mengetahui target berikut Jepang yaitu Atol Midway. Pertempuran
ini  menyebabkan Jepang kehilangan empat kapal  induk yang industri  Jepang tidak
dapat menggantikannya,  sementara Angkatan Laut AS kehilangan satu kapal induk.
Kemenangan besar buat AS ini menyebabkan Angkatan Laut Jepang kini dalam posisi
bertahan.

Namun, dalam bulan Juli penyerangan darat terhadap Port Moresby dijalankan melalui
Track Kokoda yang kasar. Di sini pasukan Jepang bertemu dengan pasukan cadangan
Australia, banyak dari mereka masih muda dan tak terlatih, menjalankan aksi perang
dengan keras kepala menjaga garis belakang sampai tibanya pasukan reguler Australia
dari aksi di Afrika Utara, Yunani dan Timur Tengah.

Para pemimpin Sekutu telah setuju mengalahkan Nazi Jerman adalah prioritas utama
masuknya  Amerika  ke  dalam  perang.  Namun  pasukan  AS  dan  Australia  mulai
menyerang wilayah yang telah jatuh, mulai dari Pulau Guadalcanal, melawan tentara
Jepang yang getir dan bertahan kukuh. Pada 7 Agustus 1942 pulau tersebut diserang
oleh  Amerika  Serikat.  Pada  akhir  Agustus  dan  awal  September,  selagi  perang
berkecamuk  di  Guadalcanal,  sebuah  serangan  amfibi  Jepang  di  timur  New  Guinea
dihadapi  oleh  pasukan  Australia  dalam  Teluk  Milne,  dan  pasukan  darat  Jepang
menderita kekalahan meyakinkan yang pertama. Di Guadalcanal, pertahanan Jepang
runtuh pada Februari 1943.

1943–45: Serangan Sekutu di Asia dan Pasifik

Pasukan  Australia  and  AS  melancarkan  kampanye  yang  panjang  untuk  merebut
kembali  bagian  yang  diduduki  oleh  Pasukan  Jepang  di  Kepulauan  Solomon,  New
Guinea dan Hindia Belanda, dan mengalami beberapa perlawanan paling sengit selama
perang. Seluruh Kepulauan Solomon direbut kembali  pada tahun 1943,  New Britain
dan New Ireland pada tahun 1944.  Pada saat Filipina sedang direbut kembali  pada
akhir tahun 1944, Pertempuran Teluk Leyte berkecamuk, yang disebut sebagai perang
laut terbesar sepanjang sejarah.  Serangan besar  terakhir  di  area Pasifik  barat daya
adalah kampanye Borneo pertengahan tahun 1945, yang ditujukan untuk mengucilkan
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sisa-sisa  pasukan  Jepang  di  Asia  Tenggara,  dan  menyelamatkan  tawanan  perang
Sekutu.

Kapal selam dan pesawat-pesawat Sekutu juga menyerang kapal dagang Jepang, yang
menyebabkan industri di Jepang kekurangan bahan baku. Bahan baku industri sendiri
merupakan salah satu alasan Jepang memulai  perang di  Asia.  Keadaan ini  semakin
efektif setelah Marinir AS merebut pulau-pulau yang lebih dekat ke kepulauan Jepang.

Tentara  Nasionalis  China  (Kuomintang)  dibawah  pimpinan  Chiang  Kai-shek  dan
Tentara  Komunis  China  dibawah  Mao  Zedong,  keduanya  sama-sama  menentang
pendudukan Jepang terhadap China, tetapi tidak pernah benar-benar bersekutu untuk
melawan Jepang. Konflik kedua kekuatan ini telah lama terjadi jauh sebelum Perang
Dunia  II  dimulai,  yang  terus  berlanjut,  sampai  batasan  tertentu  selama  perang,
walaupun lebih tidak kelihatan.

Pasukan Jepang telah merebut sebagian dari Burma, memutuskan Jalan Burma yang
digunakan oleh Sekutu untuk memasok Tentara Nasionalis China. Hal ini menyebabkan
Sekutu  harus  menyusun  suatu  logistik  udara  berkelanjutan  yang  besar,  yang lebih
dikenal sebagai "flying the Hump". Divisi-divisi China yang dipimpin dan dilatih oleh AS,
satu  divisi  Inggris,  dan beberapa ribu  tentara  AS,  membersihkan  Burma utara  dari
pasukan  Jepang  sehingga  Jalan  Ledo  dapat  dibangun  untuk  menggantikan  Jalan
Burma. Lebih ke selatan, induk dari tentara Jepang di kawasan perang ini berperang
sampai  terhenti  di  perbatasan Burma-India  oleh Tentara  ke-14  Inggris  yang dikenal
sebagai "Forgotten Army", yang dipimpin oleh Mayor Jendral Wingate yang kemudian
melancarkan serangan balik dan berhasil dengan taktik gerilyanya yang terkenal dan
bahkan dijadikan acuan bagi Tentara dan Pejuang Indonesia pada tahun 1945-1949.
Setelah  merebut  kembali  seluruh  Burma,  serangan  direncanakan  ke  semenanjung
Malaya ketika perang berakhir.

1945: Iwo Jima, Okinawa, bom atom, Jepang menyerah kalah

Perebutan pulau-pulau seperti Iwo Jima dan Okinawa oleh pasukan AS menyebabkan
Kepulauan Jepang berada dalam jangkauan serangan laut dan udara Sekutu. Diantara
kota-kota  lain,  Tokyo  dibom  bakar  oleh  Sekutu,  dimana  dalam  penyerangan  awal
sendiri  ada  90.000  orang  tewas  akibat  kebakaran  hebat  di  seluruh  kota.  Jumlah
korban yang tinggi ini disebabkan oleh kondisi penduduk yang padat di sekitar sentra
produksi  dan  konstruksi  kayu  serta  kertas  pada  rumah  penduduk  yang  banyak
terdapat di masa itu. Tanggal 6 Agustus 1945, bomber B-29 "Enola Gay" yang dipiloti
oleh Kolonel Paul Tibbets melepaskan satu bom atom Little Boy di Hiroshima, yang
secara efektif menghancurkan kota tersebut.

Pada tanggal 8 Agustus 1945, Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jepang,
seperti yang telah disetujui pada Konferensi Yalta, dan melancarkan serangan besar
terhadap  Manchuria  yang  diduduki  Jepang  (Operasi  Badai  Agustus).  Tanggal  9
Agustus 1945, bomber B-29 "Bock's Car" yang dipiloti oleh Mayor Charles Sweeney
melepaskan satu bom atom Fat Man di Nagasaki.

Kombinasi  antara  penggunaan  bom  atom  dan  keterlibatan  baru  Uni  Soviet  dalam
perang  merupakan  faktor  besar  penyebab  menyerahnya  Jepang,  walaupun
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sebenarnya  Uni  Soviet  belum  mengeluarkan  deklarasi  perang  sampai  tanggal  8
Agustus 1945, setelah bom atom pertama dilepaskan. Jepang menyerah tanpa syarat
pada tanggal  14  Agustus  1945,  menanda  tangani  surat penyerahan  pada  tanggal  2
September 1945 diatas kapal USS Missouri di teluk Tokyo.

Afrika dan Timur Tengah

1940: Mesir dan Somaliland

Pertempuran di Afrika Utara bermula pada 1940, ketika sejumlah kecil pasukan Inggris
di  Mesir  memukul  balik  serangan  pasukan  Italia  dari  Libya  yang  bertujuan  untuk
merebut Mesir terutama Terusan Suez yang vital. Tentara Inggris, India, dan Australia
melancarkan serangan balik dengan sandi Operasi Kompas (Operation Compass), yang
terhenti pada 1941 ketika sebagian besar pasukan Persemakmuran (Commonwealth)
dipindahkan  ke  Yunani  untuk  mempertahankannya  dari  serangan  Jerman.  Tetapi
pasukan Jerman yang belakangan dikenal  sebagai  Korps Afrika  di  bawah pimpinan
Erwin Rommel mendarat di Libya, melanjutkan serangan terhadap Mesir.

1941: Suriah, Lebanon, Korps Afrika merebut Tobruk

Pada Juni 1941 Angkatan Darat Australia dan pasukan Sekutu menginvasi Suriah dan
Lebanon, merebut Damaskus pada 17 Juni.  Di  Irak,  terjadi penggulingan kekuasaan
atas  pemerintah  yang  pro-Inggris  oleh  kelompok  Rashid  Ali  yang  pro-Nazi.
Pemberontakan  didukung  oleh  Mufti  Besar  Yerusalem,  Haji  Amin  al-Husseini.  Oleh
karena merasa garis belakangnya terancam, Inggris mendatangkan bala bantuan dari
India  dan  menduduki  Irak.  Pemerintahan  pro-Inggris  kembali  berkuasa,  sementara
Rashid Ali dan Mufti Besar Yerusalem melarikan diri ke Iran. Namun kemudian Inggris
dan  Uni  Soviet  menduduki  Iran  serta  menggulingkan  shah  Iran  yang  pro-Jerman.
Kedua tokoh Arab yang pro-Nazi  di  atas  kemudian melarikan diri  ke  Eropa melalui
Turki,  di  mana mereka kemudian bekerja sama dengan Hitler  untuk menyingkirkan
orang  Inggris  dan  orang  Yahudi.  Korps  Afrika  dibawah  Rommel  melangkah  maju
dengan cepat ke arah timur, merebut kota pelabuhan Tobruk. Pasukan Australia dan
Inggris di kota tersebut berhasil bertahan hingga serangan Axis berhasil merebut kota
tersebut dan memaksa Divisi Ke-8 (Eighth Army) mundur ke garis di El Alamein.

1942: Pertempuran El Alamein Pertama dan Kedua

Pertempuran El  Alamein  Pertama  terjadi  di  antara  1  Juli  dan  27 Juli  1942.  Pasukan
Jerman sudah maju ke yang titik pertahanan terakhir sebelum Alexandria dan Terusan
Suez.  Namun  mereka  telah  kehabisan  suplai,  dan  pertahanan  Inggris  dan
Persemakmuran menghentikan arah mereka.

Pertempuran El  Alamein Kedua terjadi  di  antara 23 Oktober dan 3 November 1942
sesudah Bernard Montgomery menggantikan Claude Auchinleck sebagai  komandan
Eighth Army. Rommel, panglima cemerlang Korps Afrika Tentara Jerman, yang dikenal
sebagai "Rubah Gurun", absen pada pertempuran luar biasa ini, karena sedang berada
dalam  tahap  penyembuhan  dari  sakit  kuning  di  Eropa.  Montgomery  tahu  Rommel
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absen.  Pasukan  Persemakmuran  melancarkan  serangan,  dan  meskipun  mereka
kehilangan  lebih  banyak  tank  daripada  Jerman  ketika  memulai  pertempuran,
Montgomery memenangkan pertempuran ini.

Sekutu mempunyai  keuntungan dengan dekatnya  mereka ke suplai  mereka selama
pertempuran.  Lagipula,  Rommel  hanya  mendapat  sedikit  atau  bahkan  tak  ada
pertolongan kali ini dari Luftwaffe, yang sekarang lebih ditugaskan dengan membela
angkasa udara Eropa Barat dan melawan Uni Soviet daripada menyediakan bantuan di
Afrika  Utara  untuk  Rommel.  Setelah  kekalahan  Jerman  di  El  Alamein,  Rommel
membuat  penarikan  strategis  yang  cemerlang  ke  Tunisia.  Banyak  sejarawan
berpendapat bahwa berhasilnya Rommel pada penarikan strategis Korps Afrika dari
Mesir  lebih  mengesankan  daripada  kemenangannya  yang  lebih  awal,  termasuk
Tobruk,  karena  dia  berhasil  membuat  seluruh  pasukannya  kembali  utuh,  melawan
keunggulan udara Sekutu dan pasukan Persemakmuran yang sekarang diperkuat oleh
pasukan AS.

1942: Operasi Obor (Operation Torch), Afrika Utara Perancis

Untuk  melengkapi  kemenangan ini,  pada 8  November  1942 dilancarkanlah  Operasi
Obor (Operation Torch) dibawah pimpinan Jendral Dwight Eisenhower. Tujuan utama
operasi ini adalah merebut kontrol terhadap Maroko dan Aljazair melalui pendaratan
simultan di Casablanca, Oran, dan Aljazair, yang dilanjutkan beberapa hari kemudian
dengan pendaratan di Bône, gerbang menuju Tunisia.

Pasukan  lokal  di  bawah  Perancis  Vichy  sempat  melakukan  perlawanan  terbatas,
sebelum akhirnya bersedia bernegosiasi dan mengakhiri perlawanan mereka.

1943: Kalahnya Korps Afrika

Korps Afrika tidak mendapat suplai secara memadai akibat dari hilangnya pengapalan
suplai  oleh  Angkatan  Laut  dan  Angkatan  Udara  Sekutu,  terutama  Inggris,  di  Laut
Tengah. Kekurangan persediaan ini dan tak adanya dukungan udara, memusnahkan
kesempatan  untuk  melancarkan  serangan  besar  bagi  Jerman  di  Afrika.  Pasukan
Jerman dan Italia  terjepit  diantara pergerakan maju pasukan Sekutu di  Aljazair dan
Libia. Pasukan Jerman yang sedang mundur terus melakukan perlawanan sengit, dan
Rommel  mengalahkan  pasukan  AS  pada  Pertempuran  Kasserine  Pass  sebelum
menyelesaikan pergerakan mundur strategisnya menuju garis suplai Jerman. Dengan
pasti,  bergerak  maju  baik  dari  arah  timur  dan  barat,  pasukan  Sekutu  akhirnya
mengalahkan Korps Afrika Jerman pada 13 Mei 1943 dan menawan 250.000 tentara
Axis.

Setelah jatuh ke tangan Sekutu, Afrika Utara dijadikan batu loncatan untuk menyerang
Sisilia pada 10 Juli 1943. Setelah merebut Sisilia, pasukan Sekutu melancarkan serangan
ke  Italia  pada  3  September  1943.  Italia  menyerah  pada  8  September  1943,  tetapi
pasukan Jerman terus bertahan melakukan perlawanan. Roma akhirnya dapat direbut
pada 5 Juni 1944.

Eropa dan Rusia (Uni Soviet)
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1939: Invasi Polandia, Invasi Finlandia

Perang Dunia II mulai berkecamuk di Eropa dengan dimulainya serangan ke Polandia
pada 1 September 1939 yang dilakukan oleh Hitler dengan gerak cepat yang dikenal
dengan  taktik  Blitzkrieg,  dengan  memanfaatkan  musim  panas  yang  menyebabkan
perbatasan sungai dan rawa-rawa di wilayah Polandia kering yang memudahkan gerak
laju  pasukan  lapis  baja  Jerman  serta  mengerahkan  ratusan  pembom  tukik  yang
terkenal Ju-87 Stuka. Polandia yang sebelumnya pernah menahan Uni Soviet di tahun
1920-an saat itu tidak memiliki kekuatan militer yang berarti. Kekurangan pasukan lapis
baja,  kekurang  siapan  pasukan  garis  belakang  dan  koordinasinya  dan  lemahnya
Angkatan  Udara  Polandia  menyebabkan  Polandia  sukar  memberi  perlawanan
meskipun masih memiliki 100 pesawat tempur namun jumlah itu tidak berarti melawan
Angkatan  Udara  Jerman  "Luftwaffe".  Perancis  dan  kerajaan  Inggris  menyatakan
perang  terhadap  Jerman  pada  3  September  sebagai  komitment  mereka  terhadap
Polandia pada pakta pertahanan Maret 1939.

Setelah  mengalami  kehancuran  disana  sini  oleh  pasukan  Nazi,  tiba  tiba  Polandia
dikejutkan  oleh  serangan  Uni  Soviet  pada  17  September  dari  timur  yang  akhirnya
bertemu  dengan  Pasukan  Jerman  dan  mengadakan  garis  demarkasi  sesuai
persetujuan  antara  Menteri  Luar  Negeri  keduanya,  Ribentrop-Molotov.  Akhirnya
Polandia  menyerah  kepada  Nazi  Jerman  setelah  kota  Warsawa  dihancurkan,
sementara  sisa  sisa  pemimpin  Polandia  melarikan  diri  diantaranya  ke  Rumania.
Sementara  yang  lain  ditahan  baik  oleh  Uni  Soviet  maupun  Nazi.  Tentara  Polandia
terakhir dikalahkan pada 6 Oktober.

Jatuhnya  Polandia  dan  terlambatnya  pasukan  sekutu  yang  saat  itu  dimotori  oleh
Inggris dan Perancis yang saat itu dibawah komando Jenderal Gamelin dari Perancis
membuat  Sekutu  akhirnya  menyatakan  perang  terhadap  Jerman.  Namun  juga
menyebabkan jatuhnya kabinet  Neville Chamberlain di  Inggris yang digantikan oleh
Winston Churchill. Ketika Hitler menyatakan perang terhadap Uni Soviet, Uni Soviet
akhirnya  membebaskan  tawanan  perang  Polandia  dan  mempersenjatainya  untuk
melawan  Jerman.  Invasi  ke  Polandia  ini  juga  mengawali  praktek-praktek  kejam
Pasukan SS dibawah Heinrich Himmler terhadap orang orang Yahudi.

Perang Musim Dingin dimulai dengan invasi Finlandia oleh Uni Soviet, 30 November
1939. Pada awalnya Finlandia mampu menahan pasukan Uni Soviet meskipun pasukan
Soviet memiliki jumlah besar serta dukungan dari armada udara dan lapis baja, karena
Soviet  banyak  kehilangan  jendral-jendral  yang  cakap  akibat  pembersihan  yang
dilakukan oleh Stalin pada saat memegang tampuk kekuasaan menggantikan Lenin.
Finlandia memberikan perlawanan yang gigih yang dipimpin oleh Baron Carl Gustav
von  Mannerheim  serta  rakyat  Finlandia  yang  tidak  ingin  dijajah.  Bantuan  senjata
mengalir  dari  negara  Barat terutama dari  tetangganya Swedia yang memilih netral
dalam  peperangan  itu.  Pasukan  Finlandia  memanfaatkan  musim  dingin  yang  beku
namun dapat bergerak lincah meskipun kekuatannya sedikit  (kurang lebih 300.000
pasukan). Akhirnya Soviet mengerahkan serangan besar besaran dengan 3.000.000
tentara  menyerbu Finlandia dan berhasil  merebut kota-kota  dan  beberapa wilayah
Finlandia. Sehingga memaksa Carl Gustav untuk mengadakan perjanjian perdamaian.

Ketika  Hitler  menyerang  Rusia  (Uni  Soviet),  Hitler  juga  memanfaatkan  pejuang-
pejuang Finlandia untuk melakukan serangan ke kota St. Petersburg.
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1940: Invasi Eropa Barat, Republik-republik Baltik, Yunani, Balkan

Perang Dunia II di Eropa. Merah adalah Sekutu atau penguasaannya, Biru adalah Axis
atau penguasaannya, dan Hijau adalah Uni Soviet sebelum bergabung dengan Sekutu
tahun 1941.

Dengan tiba-tiba Jerman menyerang Denmark dan Norwegia pada 9 April 1940 melalui
Operasi Weserübung, yang terlihat untuk mencegah serangan Sekutu melalui wilayah
tersebut. Pasukan Inggris, Perancis, dan Polandia mendarat di Namsos, Andalsnes, dan
Narvik untuk membantu Norwegia. Pada awal Juni, semua tentara Sekutu dievakuasi
dan Norwegia-pun menyerah.

Operasi  Fall  Gelb,  invasi  Benelux dan Perancis,  dilakukan oleh Jerman pada 10  Mei
1940,  mengakhiri  apa  yang  disebut  dengan  "Perang  Pura-Pura"  (Phony  War)  dan
memulai Pertempuran Perancis. Pada tahap awal invasi,  tentara Jerman menyerang
Belgia,  Belanda,  dan  Luxemburg  untuk  menghindari  Garis  Maginot  dan  berhasil
memecah  pasukan  Sekutu  dengan  melaju  sampai  ke  Selat  Inggris.  Negara-negara
Benelux dengan cepat  jatuh ke tangan Jerman, yang kemudian melanjutkan tahap
berikutnya  dengan  menyerang  Perancis.  Pasukan  Ekspedisi  Inggris  (British
Expeditionary Force) yang terperangkap di utara kemudian dievakuasi melalui Dunkirk
dengan  Operasi  Dinamo.  Tentara  Jerman tidak  terbendung,  melaju  melewati  Garis
Maginot  sampai  ke  arah  pantai  Atlantik,  menyebabkan  Perancis  mendeklarasikan
gencatan senjata pada 22 Juni dan terbentuklah pemerintahan boneka Vichy.

Pada Juni 1940, Uni Soviet memasuki Latvia, Lituania, dan Estonia serta menganeksasi
Bessarabia dan Bukovina Utara dari Rumania.

Jerman  bersiap  untuk  melancarkan  serangan  ke  Inggris  dan  dimulailah  apa  yang
disebut dengan Pertempuran Inggris atau Battle of Britain, perang udara antara AU
Jerman  Luftwaffe  melawan  AU  Inggris  Royal  Air  Force  pada  tahun  1940
memperebutkan  kontrol  atas  angkasa  Inggris.  Jerman  berhasil  dikalahkan  dan
membatalkan Operasi Singa Laut atau Seelowe untuk menginvasi daratan Inggris. Hal
itu  dikarenakan  perubahan  strategi  Luftwaffe  dari  menyerang  landasan  udara  dan
industri  perang  berubah  menjadi  serangan  besar-besaran  pesawat  pembom  ke
London. Sebelumnya terjadi pemboman kota Berlin yang ddasarkan pembalasan atas
ketidaksengajaan  pesawat  pembom  Jerman yang  menyerang  London.  Alhasil  pilot
peswat tempur Spitfire dan Huricane dapt berisirahat. Perang juga berkecamuk di laut,
pada  Pertempuran  Atlantik  kapal-kapal  selam  Jerman  (U-Boat)  berusaha  untuk
menenggelamkan  kapal  dagang  yang  membawa  suplai  kebutuhan  ke  Inggris  dari
Amerika Serikat.

Pada 27 September 1940, ditanda tanganilah pakta tripartit  oleh Jerman, Italia, dan
Jepang yang secara formal membentuk persekutuan dengan nama (Kekuatan Poros).

Italia menyerbu Yunani pada 28 Oktober 1940 melalui Albania, tetapi dapat ditahan
oleh  pasukan  Yunani  yang  bahkan  menyerang  balik  ke  Albania.  Hitler  kemudian
mengirim  tentara  untuk  membantu  Mussolini  berperang  melawan  Yunani.
Pertempuran  juga  meluas  hingga  wilayah  yang  dikenal  sebagai  wilayah  bekas
Yugoslavia. Pasukan NAZI mendapat dukungan dari sebagian Kroasia dan Bosnia, yang
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merupakan konflik laten di daerah itu sepeninggal Kerajaan Ottoman. Namun Pasukan
Nazi mendapat perlawanan hebat dari kaum Nasionalis yang didominasi oleh Serbia
dan beberapa etnis lainnya yang dipimpin oleh Josip Broz Tito. Pertempuran dengan
kaum  Nazi  merupakan  salah  satu  bibit  pertempuran  antar  etnis  di  wilayah  bekas
Yugoslavia pada dekade 1990-an.

1941: Invasi Uni Soviet

Operasi Barbarossa, invasi Uni Soviet dilakukan oleh Jerman 

Pertempuran Stalingrad

1944: Serangan Balik

Invasi Normandia (D-Day), invasi di Perancis oleh pasukan Amerika Serikat dan Inggris,
1944

1945: Runtuhnya Kerajaan Nazi Jerman

Pada  akhir  bulan  april  1945,  ibukota  Jerman  yaitu  Berlin  sudah  dikepung oleh  Uni
Soviet dan pada tanggal 1 Mei 1945, Adolf Hitler bunuh diri bersama dengan istrinya
Eva Braun didalam bunkernya, sehari sebelumnya Adolf Hitler menikahi Eva Braun, dan
setelah  mati  memerintah  pengawalnya  untuk  membakar  mayatnya.  Setelah
menyalami  setiap  anggotanya  yang  masih  setia.  Pada  tanggal  2  Mei,  Karl  Dönitz
diangkat  menjadi  pemimpin  menggantikan  Adolf  Hitler  dan  menyatakan  Berlin
menyerah pada tanggal itu juga. Disusul Pasukan Jerman di Italia yang menyerah pada
tanggal  2  juga.  Pasukan  Jerman  di  wilayah  Jerman  Utara,  Denmark  dan  Belanda
menyerah tanggal 4. Sisa pasukan Jerman dibawah pimpinan Alfred Jodl menyerah
tanggal 7 mei di Rheims, Perancis. Tanggal 8 Mei, penduduk di negara-negara sekutu
merayakan  hari  kemenangan,  tetapi  Uni  Soviet  merayakan  hari  kemenangan  pada
tanggal 9 Mei dengan tujuan politik.
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MAY DAY
Asal-Usul

ay  Day  lahir  dari  berbagai  rentetan  perjuangan  kelas  pekerja  untuk  meraih
kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Gerigi-gerigi panas mesin era industri
membelalakkan  mata  kaum  pekerja  terhadap  kondisi  masyarakat.
Perkembangan kapitalisme industri  di  awal  abad 19 menandakan perubahan

drastis  ekonomi-politik,  terutama  di  negara-negara  kapitalis  Barat.  Amerika  Serikat
merupakan contoh konkrit.  Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja,  minimnya
upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, menuai amarah dan perlawanan dari
kalangan kelas pekerja. Pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi di 1806
oleh  pekerja  cordwainers.  Pemogokan  ini  membawa  para  pengorganisirnya  ke  meja
pengadilan dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerja di era tersebut bekerja dari 19
sampai 20 jam seharinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut direduksinya jam kerja
menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat.

Abad 19 juga menandakan sebuah momen penting kesadaran kelas pekerja dunia. Kongres
Internasional Pertama [i], diselenggarakan pada September 1866 di Jenewa, Swiss, dihadiri
berbagai  elemen  organisasi  pekerja  belahan  dunia.  Kongres  ini  menetapkan  sebuah
tuntutan mereduksi jam kerja menjadi delapan jam sehari, yang sebelumnya (masih pada
tahun sama) telah dilakukan National Labour Union di AS: “Sebagaimana batasan-batasan
ini  mewakili  tuntutan  umum  kelas  pekerja  Amerika  Serikat,  maka  kongres  merubah
tuntutan  ini  menjadi  landasan  umum kelas  pekerja  seluruh  dunia.”  Kaum revolusioner
waktu  itu  menganggap  bahwa  tuntutan  delapan  jam  sehari  bukanlah  tuntutan  final,
melainkan taktik untuk mengakselerasikan kesadaran kelas yang luas di antara kalangan
kelas  pekerja.  Semenjak  saat  inilah,  gerakan  pekerja  mulai  menggemakan  ide-ide
mengenai solidaritas internasional. Di mana harapan akan sebuah dunia baru yang lebih
baik  mulai  bersemi di  setiap hati  para kelas  pekerja dunia yang beramai-ramai berseru:
“Derita  satu  adalah  derita  yang  dirasakan  semua!” Kongres  Jenewa  merupakan  titik
berangkat transformasi visi dan strategi gerakan kelas pekerja di masa depan.

Satu  Mei  ditetapkan  sebagai  hari  perjuangan  kelas  pekerja  dunia  pada  1886  oleh
Federation  of  Organized  Trades  and  Labor  Unions  untuk,  selain  memberikan  momen
tuntutan delapan jam sehari, memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang
mencapai titik masif di era tersebut.

Tragedi Haymarket

Pada April 1886, ratusan ribu kelas pekerja di AS yang berkeinginan kuat menghentikan
dominasi  kelas  borjuis,  bergabung  dengan  organisasi  pekerja  Knights  of  Labour.
Perjuangan  kelas  masif  menemukan  momentum  di  Chicago,  salah  satu  pusat
pengorganisiran serikat-serikat pekerja AS yang cukup besar. Gerakan serikat pekerja di
kota  ini  sangat  dipengaruhi  ide-ide  International  Workingsmen  Association.  Gerakan
tersebut  telah  melakukan  agitasi  dan  propaganda  tanpa  henti  sebelum  Mei  untuk
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merealisasikan tuntutan ‘Delapan Jam Sehari.’  Menjelang 1  Mei,  sekitar  50.000 pekerja
telah  melakukan  pemogokan.  Sekitar  30.000  pekerja  bergabung  dengan  mereka  di
kemudian  hari.  Para  pekerja  turun  ke  jalan  bersama  anak-anak  serta  istri  untuk
meneriakkan tuntutan universal ‘Delapan Jam Sehari.’ Pemogokan ini membawa aktifitas
industri di Chicago lumpuh dan membuat kelas borjuis panik.

Namun tepat 3 Mei,  pemerintah mengutus sejumlah polisi  untuk meredam pemogokan
pekerja  di  pabrik  McCormick.  Mereka  menembak  mati  empat  orang  pekerja  dan
menciderai banyak orang. Gusar dengan tindakan kelas penguasa tersebut, sejumlah kaum
anarkis  yang  dipimpin Albert  Parsons  dan  August  Spies–juga  merupakan  anggota  aktif
Knights  of  Labour–menyerukan  kepada  kelas  pekerja  agar  mempersenjatai  diri  dan
berpartisipasi  di  dalam  demonstrasi  keesokan  hari.  Pertemuan  di  hari  berikut  yang
berlokasi di bunderan Haymarket itu, berjalan tanpa insiden. Karena cuaca buruk banyak
partisipan aksi membubarkan diri dan kerumunan tersisa sekitar ratusan orang. Pada saat
itulah, 180 polisi datang dan menyuruh pertemuan dibubarkan. Ketika pembicara terakhir
hendak  turun  mimbar,  menuruti  peringatan  polisi  tersebut,  sebuah  bom  meledak  di
barisan polisi.  Satu orang terbunuh dan melukai  70 orang diantaranya.  Polisi  menyikapi
ledakan  bom  tersebut  dengan  menembaki  kerumunan  pekerja  yang  berkumpul,
menyebabkan satu orang terbunuh dan banyak yang terluka.

Meskipun tidak jelas siapa yang melakukan pelemparan bom, media massa dan politisi
borjuis mulai melemparkan tuduhan-tuduhan kabur bahwa ledakan tersebut merupakan
ulah kaum sosialis dan anarkis. Mereka menyerukan ’sebuah balas dendam yang pantas
kepada kaum radikal.’ Setiap tempat pertemuan, sekretariat serikat pekerja, tempat cetak,
serta rumah pribadi para aktifis diserang polisi. Setiap tokoh sosialis dan anarkis ditangkap.
Bahkan  individu-individu  yang  sama  sekali  tidak  memahami  apa  itu  sosialisme  dan
anarkisme,  ditahan  dan  disiksa.  Julius  Grinnell,  Jaksa  Penuntut  Umum  kota  tersebut,
menyuruh  kepolisian  ‘melakukan  penyergapan  terlebih  dahulu  baru  kemudian
mempertimbangkan  pelanggaran-pelanggaran  hukumnya’.  Delapan  dari  tokoh  anarkis
yang aktif di Chicago, dituntut dengan tuduhan pembunuhan terencana. Mereka adalah
August  Spies,  Albert  Parsons,  Adolph  Fischer,  George  Engel,  Fielden,  Michael  Schwab,
Louis Lingg dan Oscar Neebe.

Pengadilan spektakuler kedelapan anarkis tersebut adalah salah satu sejarah kebengisan
lembaga peradilan AS yang sangat dipengaruhi kelas borjuis Chicago. Pada 21 Juni, 1886,
tanpa ada bukti-bukti kuat yang dapat mengasosiasikan kedelapan anarkis dengan insiden
tersebut (dari kedelapan orang, hanya satu yang hadir. Dan Ia berada di mimbar pembicara
ketika insiden terjadi), pengadilan menjatuhi hukuman mati kepada para tertuduh. Pada 11
November, 1887, Albert Parsons, August Spies, Adolf Fischer, dan George Engel dihukum
gantung. Louise Lingg menggantung dirinya di penjara.

Sekitar 250.000 orang berkerumun mengiringi prosesi pemakaman Albert Parsons sambil
mengekspresikan  kekecewaan  terhadap  praktik  korup  pengadilan  AS.  Kampanye-
kampanye  untuk  membebaskan  mereka  yang  masih  berada  di  dalam  tahanan,  terus
berlangsung.  Pada  Juni,  1893,  Gubernur  Altgeld,  yang  membebaskan  sisa  tahanan
peristiwa Haymarket, mengeluarkan pernyataan bahwa, ‘mereka yang telah dibebaskan,
bukanlah  karena  mereka  telah  diampuni,  melainkan  karena  mereka  sama  sekali  tidak
bersalah.’  Ia  meneruskan  klaim  bahwa  mereka  yang  telah  dihukum  gantung  dan  yang

80



sekarang  dibebaskan  adalah  korban  dari  ‘hakim-hakim  serta  para  juri  yang  disuap.’
Tindakan ini mengakhiri karir politiknya.

Bagi kaum revolusioner dan aktifis gerakan pekerja saat itu, tragedi Haymarket bukanlah
sekadar sebuah drama perjuangan tuntunan ‘Delapan Jam Sehari’, tetapi sebuah harapan
untuk memerjuangkan dunia baru yang lebih baik. Pada Kongres Internasional Kedua di
Paris, 1889, 1 Mei ditetapkan sebagai hari  libur pekerja.  Penetapan untuk memperingati
para martir Haymarket di mana bendera merah menjadi simbol setiap tumpah darah kelas
pekerja yang berjuang demi hak-haknya.

Meskipun begitu, komitmen Internasional Kedua kepada tradisi May Day diwarisi dengan
semangat berbeda. Kaum Sosial  Demokrat Jerman, elemen yang cukup berpengaruh di
Organisasi Internasional Kedua, mengirim jutaan pekerja untuk mati di medan perang demi
‘Negara dan Bangsa.’ Setelah dua Perang Dunia berlalu, May Day hanya menjadi tradisi
usang,  di  mana serikat  buruh dan partai  Kiri  memanfaatkan momentum tersebut  demi
kepentingan ideologis. Terutama di era Stalinis, di mana banyak dari organisasi anarkis dan
gerakan pekerja radikal dibabat habis di bawah pemerintahan partai komunis.[ii] Hingga
hari  ini,  tradisi  May  Day  telah  direduksi  menjadi  sekadar  ‘Hari  Buruh’,  dan  bukan  lagi
sebuah  hari  peringatan  kelas  pekerja  atau  proletar  untuk  menghapuskan  kelas  dan
kapitalisme.

Redefinisi Proletariat Modern

May Day, sebagai sebuah sejarah perjuangan kelas, adalah bukti kesadaran kelas pekerja
yang  hadir  sejak  diawalinya  industrialisasi  di  dalam  masyarakat.  Masyarakat  terubah
menjadi  pabrik  dengan  mesin-mesin  bising  beserta  divisi-divisi  kerja,  yang  memisah-
misahkan aktifitas dan kesadaran mereka sebagai kelas yang tersubordinat. Transformasi
ini mendefinisikan bentuk dari kesadaran kelas yang terjadi pada waktu itu. Apabila May
Day  lahir  dari  radikalisasi  kesadaran  kelas  pekerja  di  era  industri,  bagaimana
menempatkannya dengan kesadaran kelas di era pascaindustri, di mana kelas itu sendiri
telah semakin kabur?

Setelah  Perang Dunia  II,  banyak  pemikir  Marxis,  terutama kalangan Mazhab Frankfurt,
tidak lagi melihat romantisisme perjuangan kelas era industri sebagai sesuatu yang relevan
bagi  sistem  yang  mereka  namai  sebagai  ‘kapitalisme  lanjut’.  Mereka  melihat
perkembangan  kapitalisme  industrial  menuju  pascaindustrial  melahirkan  bentuk-bentuk
lebih maju,  kompleks,  yang dapat  mengintegrasikan  setiap  level  aktifitas  sosio-kultural
masyarakat. Perkembangan ini bisa dilihat dari tumbuh pesatnya pabrik-pabrik pendidikan
dan budaya teknokratik serta munculnya ideologi kekuasaan baru: kapitalisme birokratik.
Kapitalisme  lanjut,  menurut  mereka,  telah  berhasil  merasionalisasi  keterasingan
masyarakat  menjadi  sesuatu  yang  normal.  Peran-peran  ini  terutama  dilakukan  oleh
kemajuan teknologi dan industri pendidikan—yang mencapai kulminasinya setelah Perang
Dunia  II—dengan menyuntikkan ideologi  borjuis  kepada pelajar,  yang nantinya menjadi
produk-produk  intelektual  kompeten  bagi  kepentingan  kapitalisme.  Proletariat
pascaindustri  tidak lagi terwujud sebagai kelas-kelas, dalam pengertian konsepsi  Marxis
mengenai  konflik  yang  tak  terdamaikan  di  antara  kelas  pekerja  dan  kelas  pemodal.
Kontradiksi kelas semacam ini, bagaimanapun, telah menguap. Di negara-negara komunis
kelas pekerja menjadi bagian birokrasi negara dan menjadi hamba bagi ideologi kekuasaan
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tersebut.  Sementara kelas pekerja di  negara-negara kapitalisme Barat terintegrasi  lebih
jauh ke  dalam budaya  konsumtif.  Kelas-kelas  di  dalam  masyarakat  sekarang,  tidak lagi
seperti kelas dalam bayangan Marx. Akan tetapi, sudah semakin terintegrasi dan melebur
menjadi bagian inheren sistem kapitalistik.

Meskipun  begitu,  para  filsuf  ini  sama  sekali  tidak  menawarkan  sebuah  praktik  konkrit
untuk  menyikapi  sistem  kapitalistik  yang  sudah  sedemikian  menyeluruh.  Pada  sisi  lain,
Mazhab  Frankfurt,  tetap  memberi  kontribusi  penting  fondasi  teori-praksis  ilmiah  bagi
gerakan-gerakan  yang  lahir  dari  setiap  keretakkan  kapitalisme  lanjut.  Gerakan-gerakan
yang  lahir  dari  Mazhab  Frankfurt  sangat  dikarakteristisasikan  dengan  wacana
emansipatoris, partisipatif,  dan nonhierarkis yang juga menjadi narasi utama Teori Kritis
aliran  Frankfurt.  Mazhab  Frankfurt  sengaja  bergelut  di  wilayah  sosiologi,  psikologi,
teknologi,  dan  budaya  untuk  menyingkap  setiap  kepentingan  yang  melatarbelakangi
kesadaran ‘palsu’ individual dan perannya di dalam masyarakat.

Setelah tahun 60an—di mana terjadi berbagai perjuangan dari berbagai ranah kultural,
rasial, gender, seksual serta tumbuh pesatnya gerakan pelajar—hingga pada perlawanan
kontemporer terhadap neoliberalisme yang terjadi di seluruh dunia, May Day bukan lagi
menjadi momen perayaan aktifis serikat pekerja dan partai Kiri. Akan tetapi momentum
tersebut,  telah  direnggut  menjadi  momentum  kesadaran  kelas  baru  yang  tidak  lagi
berasosiasi  dengan  praksis-praksis  usang  marxisme-leninisme.  Dan  yang  lebih
mencorakkan  gerakan  proletariat  modern  terhadap  penolakan  politik  kepartaian  dan
penghambaan  ideologi.  Pemikir-pemikir  Marxis  ‘antiotoritarian’  seperti:  Antonio  Negri,
John  Holloway,  Harry  Cleaver, membuka  ruang  bagi  definisi  baru  perjuangan  kelas,
menjadi inspirator bagi gerakan emansipasitoris proletariat modern. Bahkan para pemikir
ini,  seringkali  mengabaikan konsepsi  kesadaran kelas  Marxis  tradisional,  yang dianggap
terlalu  ekonomik-politis  deterministik,  sehingga  tidak  dapat  merefleksikan  kebutuhan
emansipasistik proletariat di era pascaindustri.

Karena  kami  précaires: "kami  para  pengangguran,  kaum  perempuan  dan  anak  muda,
orang-orang  biasa,  pekerja  tidak  tetap,  kaum  pelajar,  buruh  migran.  Kami  adalah
ketidaktetapan yang fleksibel,  dan bertahan hidup dari  ketidaktetapan yang lahir dari
lusinan kolektif di setiap kota-kota dan melalui jaringan trans-Eropa untuk membela hak-
hak sosial bersama dan mengklaim hal baru….

Kami  tidak  memiliki  kepercayaan  terhadap  mereka,  yang  berada  di  bawah  naungan
pemerintah,  serikat-serikat,  partai  politik,  ataupun  institusi-institusi  kultural,  yang
berpura-pura  berbicara  mengatasnamakan  kami  dan  mengambil  keputusan  yang
berhubungan dengan hidup kami. Sementara di saat bersamaan mengacuhkan tuntutan-
tuntutan  sosial  dan  merepresi  praktik-praktik  transformasi  sosial.  "(Konfrensi  Pers
Jaringan May Day Eropa)

Pernyataan  di  atas  memberi  gambaran  umum  karakteristik  kesadaran  kelas  baru  era
modern. Munculnya berbagai macam gerakan antiotoritarian yang bergelut di berbagai isu
lingkungan,  pelajar,  homoseksual,  indigenous,  hak-hak  perempuan  dan  imigran,
pengangguran, pekerja tidak tetap, dan banyak lagi varian gerakan sosial, yang wacananya
sentralnya adalah sebuah perlawanan menyeluruh terhadap kapitalisme neoliberal beserta
aparatus negara.
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Reclaim The Streets (RTS), yang berakar di Inggris, adalah gerakan lingkungan radikal yang
mengambilalih jalan-jalan tersibuk pusat perkotaan—di dalam rentang waktu temporer–
untuk mengangkat isu-isu penghapusan budaya kendaraan bermotor sambil berjoget ria
dengan musik rave. Tidak jarang RTS melakukan kolaborasi bersama aksi pemogokan kelas
pekerja.  Tute  Bianche,  gerakan  otonomis  Italia,  menduduki  beberapa  gedung  kosong
untuk dijadikan tempat koordinasi gerakan radikal antineoliberal sekaligus menjadikannya
sarana ruang publik. Gerakan-gerakan pekerja seperti Wildcat Jerman, Federasi ClassWar,
People’s Global Action, praktisi  culture jammers melawan budaya konsumtif, No Border
Network, Zapatista, petani tanpa tanah di Brazil, Piqueterros Argentina, dan Mapuche di
Chilli. Di Asia terdapat gerakan serikat pekerja radikal, Earth First di Davao, eks-pekerja PT
DI  dan  Serikat  Becak  Jakarta  di  Indonesia,  Intifada,  Anarchist  Against  the  Walls,  dan
gerakan homoseksual di  Timur Tengah, adalah sekian dari  beragamnya kesadaran kelas
baru yang muncul di era pascaindustri. Sebuah kesadaran kelas tidak lagi digolongkan oleh
definisi kelas-kelas sempit. Kesadaran kelas pascaindustri melihat diri sebagai subyek yang
tersubordinasikan  ke  dalam  sistem  kapitalisme  yang  mengarah  kepada  kesadaran
emansipatif  demi  mengambilalih  kendali  atas  kehidupannya,  di  dalam  relung  aktifitas
keseharian.

Impuls  perjuangan  kelas  May  Day  juga  berasal  dari  bentuk  kesadaran  kelas  serupa.
Perjuangan kelas Haymarket dipengaruhi oleh semangat antiotoritarian radikal yang tidak
menghamba  pada  kepentingan  ideologi  kekuasan  tertentu.  Relevansi  May  Day  hari  ini
adalah untuk mengembalikan impuls  kesadaran kelas  yang sejati,  yang selama ini  telah
dininabobokkan  oleh  kepentingan  ideologi  Kiri  dan  hasratnya  untuk  menyubordinasi,
meniadakan otonomi. Untuk membawa kesadaran kelas kepada setiap level masyarakat
yang termiskinkan  tidak  hanya secara ekonomi,  tetapi  juga  secara  pemenuhan kualitas
hidup.

Mengenang  kata-kata  August  Spies,  salah  satu  martir  Haymarket,  ketika  sedang
menantang militansi perjuangan kelas pekerja Chicago dengan berseru: “To Arms we call
you, to arms!”

Catatan:

[i] Kongres Internasional Pertama Jenewa, Swiss, merupakan awal manifestasi perjuangan
kelas  pekerja  di  seluruh dunia.  Kongres  dihadiri  dan didominasi  oleh  kaum radikal  dari
berbagai  variannya:  sosialis,  Marxis,  mutualis,  anarkis,  serta  berbagai  organisasi  serikat
pekerja  lain.  Organisasi  Internasional  Pertama  ini  bernama  International  Workingsmen
Association.

[ii]  Hungaria  1956  adalah  salah  satu  sekian  bukti  kebengisan  Komunis  Internasional  di
bawah bendera stalinis yang merepresi kehendak otonom dan swakelola kaum proletariat
Hungaria yang menolak dominasi struktural partai komunis.

[iii] Pemikir-pemikir Marxis Mazhab Frankfurt—seperti Adorno, Habermas, dan Fromm, dll.
—cukup berbeda  dengan  para  teoritisi  Marxis  tradisional.  Dengan  meninggalkan  tema
besar Marx yang melulu menekankan pada wilayah ekonomi dan konsep kelas, terutama
distorsi  yang dilakukan oleh Engels dan Lenin,  mereka memusatkan analisa kapitalisme
lanjut pada ranah-ranah lain,  yang mereka yakini  telah tersubordinasikan ke dalam satu
sistem kompleks dan lebih maju .
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[iv] Para pemikir  tersebut menginspirasikan dan terinspirasi  dari  gerakan-gerakan kelas
pekerja otonomis Italia serta Zapatista di Meksiko. Kelompok Tute Bianche, adalah salah
satu organ otonomis yang terinspirasi buku Empire karya Michael Hardt dan Antonio Negri.
Penolakan terhadap pemberhalaan kerja, swaorganisasi, internasionalisme, otonomi serta
perlawanan terhadap neoliberalisme merupakan tema sentral  pemikir-pemikir  tersebut.
Karena alasan ini  mereka juga dikategorikan sebagai  pembawa impuls antiotoritarian—
selain anarkisme—di dalam gerakan antiglobalisasi kapital kontemporer.

[v]  Culture  Jammer  adalah  sebutan  bagi  aktifis-aktifis  anti-korporat  yang  bergerak  di
bidang  penghancuran  ruang-ruang  teknologi  informasi  kapitalisme.  Aksi-aksi  mereka
berupa  vandalisme  terhadap media-media  iklan  korporasi  seperti:  papan  iklan,  televisi,
serta  ruang-ruang  publik  lainnya  untuk  dapat  menyampaikan  pesan  budaya  tandingan
alternatif  melawan  budaya  kapitalistis.  Termasuk  meredefinisi  nilai-nilai  manusia  yang
sejati yang mereka yakini telah diubah menjadi keinginan untuk mengkonsumsi.

Sumber :

Kalle Lassn, Culture Jammer: The Uncooling America.
Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Harvard University Press.
Dr. Akhyar Yusuf Lubis, Dekonstruksi Epistemologi modern: Dari Posmodernisme, Teori Kritis, 
Poskolonialisme, Hingga Cultural Studies, Pustaka Indonesia Satu.
Affinitas, Marxis Otonomis.
Howard Zinn, People’s History of United States, New York: Harper & Row Publishers
Emma Goldman, Living My Life Vol 1, Dover books.
Naomi Klein, No Logo, Verso. 
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KARL MARX
arl  Marx,  pelopor utama gagasan "sosialisme ilmiah" dilahirkan tahun 1818 di
kota  Trier,  Jerman,  Ayahnya  ahli  hukum  dan  di  umur  tujuh  belas  tahun Karl
masuk  Universitas  Bonn,juga  belajar  hukum.  Belakangan  dia  pindah  ke
Universitas  Berlin  dan  kemudian  dapat  gelar  Doktor  dalam  ilmu  filsafat  dari

Universitas Jena.

Entah  karena  lebih  tertarik,  Marx  menceburkan  diri  ke  dunia  jurnalistik  dan  sebentar
menjadi redaktur Rheinische Zeitung di Cologne. Tapi, pandangan politiknya yang radikal
menyeretnya ke dalam rupa-rupa kesulitan dan memaksanya pindah ke Paris. Di situlah dia
mula  pertama  bertemu  dengan  Friederich  Engels.  Tali  persahabatan  dan  persamaan
pandangan politik mengikat kedua orang ini selaku dwi tunggal hingga akhir hayatnya.

Marx tak bisa lama tinggal di Paris dan segera ditendang dari sana dan mesti menjinjing
koper pindah ke Brussel.  Di  kota inilah,  tahun 1847 dia  pertama kali  menerbitkan buah
pikirannya yang penting dan besar The poverty of philosophy (Kemiskinan filsafat). Tahun
berikutnya bersama bergandeng tangan dengan Friederich Engels  mereka menerbitkan
Communist  Manifesto,  buku yang  akhirnya  menjadi  bacaan  dunia.  Pada  tahun  itu  juga
Marx kembali  ke  Cologne untuk kemudian diusir  lagi  dari  sana hanya selang beberapa
bulan.  Sehabis  terusir  sana  terusir  sini,  akhirnya  Marx  menyeberang  Selat  Canal  dan
menetap di London hingga akhir hayatnya.

Meskipun  ada  hanya  sedikit  uang  di  koceknya  berkat  pekerjaan  jurnalistik,  Marx
menghabiskan sejumlah besar waktunya di London melakukan penyelidikan dan menulis
buku-buku tentang  politik  dan ekonomi.  (Di  tahun-tahun itu  Marx  dan  familinya  dapat
bantuan ongkos hidup dari Friederich Engels kawan karibnya). Jilid pertama Das Kapital,
karya ilmiah Marx terpenting terbit di tahun 1867. Tatkala Marx meninggal di tahun 1883,
kedua  jilid  sambungannya  belum  sepenuhnya  rampung.  Kedua  jilid  sambungannya  itu
disusun dan diterbitkan  oIeh Engels  berpegang pada  catatan-catatan dan  naskah  yang
ditinggalkan Marx.

Karya  tulisan  Marx  merumuskan  dasar  teoritis  Komunisme.  Ditilik  dari  perkembangan
luarbiasa  gerakan ini  di  abad ke-20,  sangat layaklah kalau dia mendapat tempat dalam
urutan tinggi buku ini. Masalahnya, seberapa tinggi?

Faktor utama bagi keputusan ini adalah perhitungan arti penting Komunis jangka panjang
dalam sejarah. Sejak tumbuhnya Komunisme sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah
masa  kini,  terasa  sedikit  sulit  menentukan  dengan  cermat  perspektif  masa  depannya.
Kendati  tak  seorang  pun  sanggup  memastikan  seberapa  jauh  Komunisme  bisa
berkembang dan berapa lama ideologi ini bisa bertahan, yang sudah pasti dia merupakan
ideologi  kuat  dan  tangguh  serta  berakar  kuat  menghunjam  ke  bumi,  dan  sudah  bisa
dipastikan punya pengaruh besar di dunia untuk paling sedikit beberapa abad mendatang.

Pada saat kini,  sekitar seabad sesudah kematian Marx,  jumlah manusia yang sedikitnya
terpengaruh  oleh  Marxisme  sudah  mendekati  angka  1,3  milyar  banyaknya.  Jumlah
penganut  ini  lebih  besar  dari  jumlah  penganut  ideologi  mana  pun  sepanjang  sejarah
manusia.  Bukan sekedar jumlahnya yang mutlak,  melainkan juga sebagai kelompok dari
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keseluruhan penduduk dunia. Ini mengakibatkan kaum Komunis, dan juga sebagian yang
bukan Komunis, percaya bahwa di masa depan tidak bisa tidak Marxisme akan merebut
kemenangan di seluruh dunia. Namun, adalah sukar untuk memantapkan kebenarannya
dengan  keyakinan  yang  tak  bergoyah.  Telah  banyak  contoh-contoh  ideologi  yang
tampaknya sangat punya pengaruh penting pada jamannya tapi pada akhirnya melayu dan
sirna. (Agama yang didirikan oleh Mani bisa dijadikan misal yang menarik). Jika kita surut
ke tahun 1900, akan tampak jelas bahwa demokrasi konstitusional merupakan arus yang
akan jadi anutan masa depan. Berpegang pada harapan, tampaknya memang begitu, tapi
sekarang tak ada lagi  orang yang yakin segalanya sudah terjadi sebagaimana bayangan
semula.

Sekarang menyangkut Komunisme. Taruhlah seseorang percaya sangat  dan tahu persis
betapa hebatnya pengaruh Komunis di dunia saat ini dan di dunia masa depan, orang toh
masih  mempertanyakan  arti  penting  Karl  Marx  di  dalam  gerakan  Komunis.  Politik
pemerintah Uni Soviet sekarang kelihatannya tidak terawasi oleh karya-karya Marx yang
menulis dasar-dasar pikiran seperti  dialektika gaya Hegel dan tentang teori "nilai lebih."
Teori-teori  itu  kelihatan  kecil  pengaruhnya  dalam  praktek  perputaran  roda  politik
pemerintah Uni Soviet, baik politik dalam maupun luar negerinya.

Komunisme masa kini  menitikberatkan empat ide:  (1) Sekelumit kecil  orang kaya hidup
dalam  kemewahan  yang  berlimpah,  sedangkan  kaum  pekerja  yang  teramat  banyak
jumlahnya hidup bergelimang papa sengsara. (2) Cara untuk merombak ketidakadilan ini
adalah  dengan  jalan  melaksanakan  sistem  sosialis,  yaitu  sistem  di  mana  alat  produksi
dikuasai negara dan bukannya oleh pribadi swasta. (3) Pada umumnya, satu-satunya jalan
paling praktis untuk melaksanakan sistem sosialis ini adalah lewat revolusi kekerasan. (4)
Untuk  menjaga  kelanggengan  sistem  sosialis  harus  diatur  oleh  kediktatoran  partai
Komunis dalam jangka waktu yang memadai.

Tiga  dari  ide  pertama  sudah  dicetuskan  dengan  jelas  sebelum  Marx.  Sedangkan  ide
keempat  berasal  dari  gagasan  Marx  mengenai  "diktatur  proletariat."  Sementara  itu,
lamanya masa berlaku kediktatoran Soviet sekarang lebih merupakan hasil dari langkah-
langkah Lenin dan Stalin daripada gagasan tulisan Marx. Hal ini tampaknya menimbulkan
anggapan  bahwa  pengaruh  Marx  dalam  Komunisme  lebih  kecil  dari  kenyataan  yang
sebenarnya, dan penghargaan orang terhadap tulisan-tulisannya lebih menyerupai sekedar
etalasi  untuk  membenarkan  sifat  "keilmiahan"  daripada  ide  dan  politik  yang  sudah
terlaksana dan diterima.

Sementara  boleh  jadi  ada  benarnya  juga  anggapan  itu,  namun  tampaknya  kelewat
berlebihan.  Lenin  misalnya,  tidak  sekedar  menganggap  dirinya  mengikuti  ajaran-ajaran
Marx, tapi dia betul-betul membacanya, menghayatinya, dan menerimanya. Dia yakin betul
jalan yang dilimpahkannya persis di atas rel yang dibentangkan Marx. Begitu juga terjadi
pada diri Mao Tse Tung dan pemuka-pemuka Komunis lain. Memang benar, ide-ide Marx
mungkin sudah disalah-artikan dan ditafsirkan lain, tapi hal semacam ini juga berlaku pada
ajaran Yesus atau Buddha atau Islam. Andaikata semua politik dasar pemerintah Tiongkok
maupun  Uni  Soviet  bertolak  langsung  dari  hasil  karya  tulisan  Marx,  dia  akan  peroleh
tingkat urutan lebih tinggi dalam daftar buku ini.

Mungkin  bisa  diperdebatkan  bahwa  Lenin,  politikus  praktis  yang  sesungguhnya
mendirikan negara Komunis, memegang saham besar dalam hal membangun Komunisme
sebagai suatu ideologi yang begitu besar pengaruhnya di dunia. Pendapat ini masuk akal.
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Lenin benar-benar seorang tokoh penting. Tapi, menurut hemat saya, tulisan-tulisan Marx
yang begitu hebat pengaruhnya terhadap jalan pikiran bukan saja Lenin tapi juga pemuka-
pemuka Komunis lain, jelas punya kedudukan lebih penting.

Juga ada peluang untuk diperdebatkan apakah penghargaan atas terumusnya Marxisme
tidak  harus  dibagi  antara  Karl  Marx  dan  Friederich  Engels.  Mereka  berdua  menulis
"Manifesto Komunis" dan Engels jelas punya pengaruh mendalam terhadap penyelesaian
final Das Kapital. Meskipun masing-masing menulis buku atas namanya sendiri-sendiri tapi
kerjasama intelektual mereka begitu intimnya sehingga hasil keseluruhan dapat dianggap
sebagai  suatu  karya  bersama.  Memang,  Marx  dan  Engels  diperlakukan  sebagai  satu
kesatuan dalam buku ini walaupun yang dicantumkan cuma nama Marx karena (saya pikir
saya benar) dia dianggap partner yang dominan dalam arti luas.

Akhirnya, sering dituding orang bahwa teori Marxis di  bidang ekonomi sangatlah buruk
dan  banyak  keliru.  Tentu saja,  banyak  dugaan-dugaan tertentu Marx  terbukti  meleset.
Misalnya,  Marx  meramalkan  bahwa  dalam  negeri-negeri  kapitalis  kaum  buruh  akan
semakin melarat dalam perjalanan sang waktu. Jelas, ramalan ini tidak terbukti. Marx juga
memperhitungkan  bahwa  kaum  menengah  akan  disapu  dan  sebagian  besar  orang-
orangnya akan masuk ke dalam golongan proletar dan hanya sedikit yang bisa bangkit dan
masuk  dalam  kelas  kapitalis.  Ini  pun  jelas  tak  pernah  terbukti.  Marx  juga  tampaknya
percaya,  meningkatnya  mekanisasi  akan  mengurangi  keuntungan  kaum  kapitalis,
kepercayaan yang bukan saja salah tapi sekaligus juga tampak tolol. Tapi, terlepas apakah
teori ekonominya benar atau salah, semua itu tidak ada sangkut-pautnya dengan pengaruh
Marx.  Arti  penting  seorang  filosof  terletak  bukan  pada  kebenaran  pendapatnya  tapi
terletak pada masalah apakah buah pikirannya telah menggerakkan orang untuk bertindak
atau tidak. Diukur dari sudut ini, tak perlu diragukan lagi Karl Marx punya arti penting yang
luarbiasa hebatnya.
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MISTERI BATU ICA PERU
i  dataran  utara  Nasca,  Peru,
terdapat sebuah desa bernama
ICA  yang  memiliki  sebuah
museum  batu.  Di  dalam

museum  tersebut  terpajang  lebih  dari
10.000 batu misterius yang terukir aneka
gambar,  sejumlah  besar  gambar  yang
sulit  dipercaya,  yang  tercatat  adalah
sebuah  peradaban  manusia  purbakala
yang  sangat  maju  yang  telah  musnah,
gambar-gambar batu ini disebut prasasti
batu ICA.

Menurut  laporan  media  setempat,
batuan-batuan yang terukir gambar yang
disimpan  di  museum  tersebut  mulai
ditemukan  dalam  skala  besar  ketika
bendungan di  Sungai  ICA jebol.  Gambar
yang terukir di atas batu tersebut antara
lain galaksi angkasa, binatang purbakala,
daratan  prasejarah,  bencana  dahsyat
zaman  dulu  dan  beberapa  goresan
kategori lain.

Menurut  prediksi  batu-batu
langka  yang  dikumpulkan  ini
mungkin  sudah  ribuan  tahun
sejarahnya.  Ahli  terkait  telah
mengadakan tes kimia pada batu
tersebut,  dan  hasilnya
menunjukkan,  bahwa  batu-batu
tersebut  berasal  dari  sungai
setempat  dan  merupakan  batu
Gunung  Andes,  permukaannya
ditutupi dengan selapisan oksida.
Setelah ditentukan dengan bahan-
bahan  oleh  ilmuwan  Jerman
disimpulkan  bahwa  bekas  ukiran
di  atas  batu  tersebut  sudah
sangat lama sejarahnya, dan batu
yang  ditemukan  disekitar  gua,
terdapat  fosil  organisme  jutaan
tahun silam.

Oleh  ilmuwan,  manusia-manusia
purbakala  pada  batu  ukiran
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tersebut dinamakan “bangsa geological”, menurut pengamatan dari gambar batu ukiran
tersebut,  mereka  memiliki  peradaban  yang  sangat  maju.  Di  atas  batu  ukiran  tersebut
dilukiskan tentang operasi transplantasi organ, transfusi darah, teleskop, peralatan medis,
manusia yang mengejar dinosaurus dan lain-lain pemandangan yang sulit dijelaskan secara
ilmiah oleh ilmu pengetahuan modern.

Dalam  gambar  batu-batu  ini,  orang-orang  bisa  melihat  secara  jelas  suasana  kehidupan
manusia  bersama  dengan  dinosaurus  dan  ditilik  dari  gambar  tersebut,  perbandingan
postur  dinosaurus  dengan  manusia  yang  dilukiskan  tidak  berbeda  jauh,  dinosaurus
bagaikan  hewan piaraan,  atau  mungkin  binatang yang dijinakkan orang-orang  kala  itu.
Menurut ilmuwan, bahwa dinosaurus sudah punah sejak ratusan juta tahun silam, namun
yang  membingungkan  adalah  bagaimana  manusia  bisa  hidup  berdampingan  dengan
raksasa dinosaurus?

Ada sebuah batu yang dipahat dengan seekor Triceratops. Tampang dinosaurus ini sangat
mirip dengan badak, namanya diambil dari 3 buah tanduk di kepalanya, seorang manusia
menunggang  di  atas  punggung  Triceratops,  tangannya  menggengam  senjata  seperti
kampak.  Dan pada batu lainnya,  tampak seorang manusia  tengah menunggang di  atas
punggung  dinosaurus.  Selain  itu,  di  atas  sebuah  batu  terukir  sebuah gambar,  seorang
manusia yang panik tampak dikejar oleh Tyrannosaurus Rex.

Selain itu, menurut penuturan pemiliknya yakni Dr. Javier Cabrera, bangsa geological tahu
bahwa di galaksi  yang jauh terdapat kehidupan taraf  tinggi,  mereka memiliki  teknologi
angkasa yang hebat, tidak perlu memakai sumber energi yang dikenal manusia modern,
tapi bisa melakukan perjalanan antar planet.
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Di museum tersebut, ada beberapa gambar yang melukiskan bumi pada 13 juta tahun silam
yang tampak dari angkasa. Ada 4 buah gambar pada ukiran tersebut persis seperti peta
dunia, dan menurut sejumlah ahli, daratan yang dilukiskan pada peta-peta tersebut adalah
daratan purbakala yang hingga sekarang masih merupakan misteri yakni daratan Atlantis,
dalam dokumen kuno yang ditemukan juga ada gambaran tentang daratan purbakala yang
tenggelam. Setelah ditentukan dengan bahan-bahan oleh ahli geologi terbukti, bahwa ke
empat  batu  tersebut  memang  benar  merupakan  peta  dunia  pada  13  juta  tahun silam,
bahkan sangat tepat dan akurat.

Di tilik dari  gambar batu ukiran tersebut, bangsa geological menguasai  teknologi medis
yang  tinggi,  misalnya  transplantasi  otak  besar,  serta  bagaimana  cara  mengatasi  reaksi
penolakan organ dalam proses transplantasi, dan penerapan teknologi-teknologi ini baru
mulai  dalam  ilmu  kedokteran  modern.  Salah  satu  gambar  yang  terukir  dalam  batu
melukiskan  pemisahan  dan pengambilan  benda  berbentuk  gelembung  dalam lingkaran
janin ibu hamil, dan menginjeksinya ke dalam tubuh pasien yang menanti transplantasi.

Pada batu ukiran tersebut juga dilukiskan tentang teknologi pembiusan dengan akuputur
dalam  operasi  kedokteran.  juga  ada  batu-batu  yang  mengukir  gambar  tentang  gen
genetika.

Yang lebih unik lagi,  sejumlah gambar pada batu ukiran tersebut sama dengan gambar
raksasa di dataran Nasca, ribuan bentuk dari potongan batu koral ini karya siapa, dan apa
artinya, hingga sekarang masih merupakan misteri, namun, apakah garis atau bentuk batu-
batu tersebut ada hubungannya dengan ukiran batu ICA, belum dapat di buktikan.
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