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Misteri Peti Mati yang Berpindah
ebuah fenomena berbau supranatural yang tak terpecahkan pernah terjadi di 
Pulau Barbados. Tentang peti mati yang senantiasa bergerak di sebuah 
kuburan keluarga. Apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah aktivitas arwah 

penasaran atau anomali alam?

Kisah misteri yang tercatat dalam sejarah ini terjadi kira-kira dua abad lampau, 
namun peninggalannya masih terlihat utuh hingga tahun ini. Peristiwanya sempat 
menggegerkan penduduk Barbados di Kepulauan Karibia, Samudera Atlantik. 
Memancing campur tangan gubernur setempat dan penulis novel detektif, 
petualangan dan misteri terkenal Sir Arthur Conan Doyle.

Kejadian berawal dari sebuah distrik Christ Church dekat Kota Oistins di ujung 
selatan Pulau Barbados. Keluarga Walronds, sebuah keluarga petani/pekebun tebu 
yang makmur, membangun sebuah area makam keluarga. Seorang anggota 
keluarga tersebut James Elliot membangun makam itu dari susunan pahatan batu 
sedemikian rupa dengan pintu penutup yang terbuat dari marmer pualam terpilih. 
Makam demikian kokoh dan bagus, sehingga lebih mirip miniatur benteng.

Makam batu itu pernah ditandai dengan tulisan "Yang Mulia James Elliot, Esq, 
meninggal pada 14 Mei 1724, putra Yang Mulia Richard Elliot, Esq dan suami dari 
Elizabeth, putri Yang Mulia Thomas Walronds, Esq". Namun tidak diketahui persis 
apakah Elliot memang benar dikubur di sana, sebab tidak ada bekas jasad atau peti 
matinya.

Makam batu di bawah tanah itu ditemukan kosong pada 31 Juli 1807, saat jenazah 
Mrs Thomasina Goddard (salah satu keluarga Walronds) dimakamkan di sana.

Kejadian Aneh
Namun entah mengapa, setahun kemudian (1808), makam batu tersebut diambil 
alih oleh keluarga Chase, seorang petani yang memiliki banyak budak. Makam 
tersebut diklaim sebagai miliki mereka. Salah satu pemiliknya adalah Kolonel 
Thomas Chase, seorang tuan kebun yang dikenal kejam pada budak-budaknya.

Makam itu digunakan keluarga Chase pertama kali untuk memakamkam Mary Anna 
Maria Chase, putri usia 2 tahun yang meninggal dunia dan dimakamkam pada 22 
Februari 1808. Jenazah ditempatkan pada peti mati berbasis timah.

Lalu jenazah Dorcas Chase, putri tertua Thomas, juga ditempatkan dalam peti mati 
terbuat dari timah dikuburkan di makam tersebut pada 6 Juli 1812. Isu beredar, 
Dorcas menderita stres dan mogok makan hingga tewas (bunuh diri), sebagai 
tindakan protes pada perlakuan ayahnya yang kejam.

Sebulan setelah itu, Kolonel Thomas Chase pun meninggal dunia. Jenazahnya 
ditempatkan dalam peti mati kayu berlapis logam. Pada 9 Agustus 1812 keluarga 
Chase segera menyiapkan makam yang sama untuk sang ayah. Namun saat pintu 
kubur dibuka, mereka terkejut luar biasa. Kedua peti jenazah kedua anak 
perempuan itu sudah berubah posisi. Tadinya diletakkan secara horisontal, kini 
menjadi vertikal dengan bagian kepala menghadap ke bawah. Sementara di sekitar 
area pemakaman tidak terlihat bekas-bekas dibuka paksa atau jejak manusia.

Dengan terheran-heran, kedua peti jenazah kembali dirapikan. Peti jenazah 
Thomas Chase ditempatkan bersisian dengan peti jenazah kedua putrinya. Lalu 
pintu batu pualam ditutup kembali.
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Empat tahun kemudian, pada 25 September 1816, makam kembali dibuka untuk 
pemakaman Samuel Brewster Ames, seorang anggota keluarga Chase termuda 
usia 11 bulan. Ternyata susunan ketiga peti jenazah di dalam makam batu itu 
sudah berubah lagi. Peti jenazah Thomas, yang paling tidak harus diangkat delapan 
lelaki dewasa, tampak tersandar di dinding dalam makam, kedua peti lagi 
menyilang tak menentu. Begitu pun peti-peti itu kembali disusun seperti sediakala.

Kejadian demi kejadian di makam keluarga ini mengejutkan semua orang. Pada 17 
Juli 1819, jenazah Thomassina Clarke, akan dimakamkan di kubur batu itu. 
Sementara isu sudah beredar mengenai keanehan yang terjadi di sana. Kali ini 
banyak orang yang berkerumun ingin tahu. Ketika pintu makam dibuka, kejadian 
itu kembali terulang. Peti-peti jenazah di dalam makam sudah berpindah tempat 
dalam keadaan yang berantakan.

Peristiwa yang terjadi berkali-kali itu menghebohkan distrik Christ Church. Kabar 
tak sedap tersiar bahwa jenazah keluarga Chase tak diterima bumi, atau tentang 
kutukan yang menimpa, sampai soal arwah-arwah yang murka!

Segel Gubernur
Lord Combermere, Gubernur Barbados, memutuskan untuk menangani langsung 
persoalan tersebut. Karena wilayah Barbados termasuk daerah yang sangat taat 
beragama, isu soal supranatural adalah persoalan sensitif. Saat makam dibuka 
(tahun 1819) ia melakukan pemeriksaan dan sangat terkejut ketika melihat lima 
peti jenazah itu terlihat berantakan susunannya, kecuali peti jenazah Ny Thomasina 
Goddard yang mulai melapuk.

Gubernur kemudian memerintahkan sejumlah pekerja untuk menyusun ulang 
posisi peti-peti jenazah keluarga Chase. Ia mengawasi langsung pekerjaan itu, 
hingga akhirnya pintu makam ditutup kembali. Untuk meyakinkan seluruh 
penduduk, ia menempatkan segel di pintu makam.

Namun, sejumlah laporan kemudian diterimanya tentang suara-suara gaduh dan 
misterius dari dalam makam batu tersebut. Pada 18 April 1820, ia ditemani 
sejumlah pejabat daerah Walikota J Finch, Natahan Lukas, Robert Boucher Clarke, 
Rowland Cotton, Thomas Orderson menilik makam yang semakin sarat isu itu.

Ketika diperiksa segel pintu tidak rusak, sementara susunan peti di dalam kubur 
terlihat berantakan. Lapisan pasir yang menutup lantai makam tak menyisakan 
jejak atau bekas apa pun.

Setelah menuliskan dalam laporan resmi, ia kemudian memutuskan untuk 
mengosongkan makam tersebut. Hal ini untuk menghilangkan isu soal arwah 
penasaran dan isu lain yang buruk bagi wilayahnya. Sejak itu makam batu tersebut 
kosong dan tetap terbuka hingga hari ini… Apa yang sebenarnya terjadi? (berbagai 
sumber)

Upaya Menguak Misteri
Makam batu (tombstone) keluarga Chase menjadi salah satu fenomena yang 
menarik bagi dunia. Sejumlah turis yang tertarik aktivitas paranormal kemudian 
banyak yang mengunjungi lokasi makam tersebut. Berbagai upaya untuk menguak 
misterinya pun dilakukan.

Sejumlah laporan dan saksi mata menyatakan bahwa makam itu sama sekali tidak 
pernah diganggu manusia. Walaupun ada anggapan kemungkinan kaum budak 
kulit hitam terlibat dalam upaya balas dendam terhadap keluarga Chase, namun 
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tidak ada bukti aktivitas manusia dalam kejadian di dalam makam. Bahkan ketika 
gubernur menyegel pintu, segel sama sekali tidak rusak. Seandainya orang 
memaksa masuk, tentulah segel akan terbuka.

Penelitian lain juga menjelaskan bahwa tidak ada kemungkinan aktivitas banjir 
yang memungkinkan perpindahan peti-peti mati di dalam ruang tertutup itu. 
Sementara, jika pergeseran terjadi akibat gempa, tidak ada bukti aktivitas gempa 
di sekitar tempat itu. Karena hal yang berubah hanyalah yang berada di dalam 
makam batu semata.

Misteri ini juga mengundang seorang pengarang terkenal dengan kisah Detektif 
Sherlock Holmes dan The Lost World yakni Sir Arthur Conan Doyle. Setelah 
melakukan kunjungan ke situs makam tersebut, ia menduga kejadian perpindahan 
peti-peti jenazah berkaitan dengan kekuatan supranatural. Menurutnya, kekuatan 
gaib itu melakukan tindakan “protes” karena peti-peti jenazah tersebut dibuat dari 
basis logam dan timah. Logam akan menahan proses pembusukan yang alami. Hal 
ini berarti menentang proses alami pembusukan jenazah.

Teori ini diajukan oleh Conan Doyle atas pertimbangan bahwa peti jenazah 
Thomasi Goddard yang seluruhnya terbuat dari kayu sama sekali tak terusik. 
Hanya peti-peti jenazah keluarga Chase (yang berbasis logam) saja yang 
mengalami perubahan-perubahan posisi.

Ada banyak teori lain yang diajukan, namun semuanya tetap tidak memberikan 
jawaban yang memuaskan. Selama 180 tahun lebih sejumlah wartawan, peneliti 
dan penulis tertarik pada misteri di makam batu itu. Puluhan buku membahas 
persoalan itu… dan makam batu itu menjadi salah satu misteri besar yang belum 
terpecahkan. Apakah yang sebenarnya terjadi di dalam ruang yang gelap, lembab 
dan pengap itu?

Barbados Selayang Pandang
Barbados, sebuah negara pulau yang indah. Terletak di timur rangkaian mutu 
manikam Kepulauan Karibia, surga liburan di Amerika. Di posisi eksotis Samudera 
Atlantik, ia diperkaya puncak dataran tertinggi bernama Mount Hillaby (336 meter 
di atas permukaan laut).

Suhu tropis dan musim hujan antara Juni–Oktober sangat mengesankan di wilayah 
yang terbagi dalam 11 distrik administratif “keagamaan” seperti: Christ Church, 
Saint Andrew, Saint George, Saint James, Saint John, Saint Joseph, Saint Lucky, 
Saint Michael, Saint Peter, Saint Philip, Saint Thomas. Kini menjadi daerah wisata 
di Karibia.

Pemerintahannya menganut sistem demokrasi parlementer (monarki 
konstitusional) dengan kuasa Ratu Elizabeth II. Merdeka pada 16 November 1966 
dari Inggris. Walau pulau ini sebagian besar dihuni bangsa Afro-Bajan, turunan 
kaum bekas budak Afrika di masa perbudakan, mereka menggunakan bahasa 
Inggris sebagai bahasa pengantarnya.

Pulau ini hanya dihuni 279.000 penduduk tetap (sensus 2005) dengan luas areal 
keseluruhan 431 km persegi. Walau dulunya terkenal sebagai negara perkebunan 
tebu, namun sejak 2000, wisata adalah penghasilan utama negeri ini. Wilayah 
pantai dan bukit tropis di Karibia menarik turis untuk selalu datang ke sana. 
Datang untuk menikmati pemandangan alam kepulauan penuh pesona, angin 
pantai, matahari terbit dan terbenam, keramahan penduduk, dan nuansa 
eksotisme Karibia.



4

Takhyul Seorang Raja
a sangat percaya pada tahyul. Walau di zamannya perkara tahyul bukan 
sesuatu yang aneh. Tetapi untuk seorang raja Yemen penguasa semenanjung 
Arab, seperti Yehia Hamid, kepercayaan itu terdengar ganjil. Baik di kalangan 

rakyatnya maupun negara tetangga.

Sang raja sangat yakin bahwa gambaran rupa wajah adalah sesuatu yang "suci" 
pantang untuk dilukiskan dalam sebidang media. Jika tabu ini dilanggar orang yang 
dilukis (dipotret) dipercaya akan bernasib sial, mati dalam keadaan tragis.

Demi melindungi nyawanya dan kepercayaannya pada tahyul tersebut, ia melarang 
juru foto, wartawan, pelukis dan seniman, atau siapa saja untuk melukiskan atau 
membuat potret maupun sketsa wajahnya. Eksesnya, selain keluarga dekat, 
kerabat dekat, pejabat negara dan orang-orang yang pernah bertemu dengannya, 
wajah sang raja Yehia Hamid adalah sebuah misteri.

Rakyat yang pemerintahan kerajaan Yemen di bawah kuasanya, hampir seluruhnya 
tidak mengenal pasti wajah rajanya. Hal ini menimbulkan sungut dan penasaran 
rakyat jelata. Sampai terlontar ucapan kesal: "Bagaimana mungkin (rakyat) kami 
tak pernah mengenal rupa raja kami!" Bagi mereka kepercayaan raja pada tahyul 
sangat berlebihan.

Suatu hari, Raja Yehia Hamid mengundang seorang pelukis Italia kondang ke 
istananya di Wadi Dhar dekat Sana'a, ibukota Yemen. Undangan itu bukan untuk 
melukis wajah sang raja, melainkan sekadar bincang-bincang semata. Sang pelukis 
tahu betul bahwa Yehia Hamid sangat percaya tahyul tentang lukisan wajah. Dalam 
hati ia berniat untuk melukis wajah sang raja. Ia pun "merekam" detail wajah sang 
raja dalam memori kepalanya.

Setelah kunjungan ramah tamah itu usai, si pelukis pun memulai langkah besar 
dalam karyanya. Ia ingin menjadi orang pertama yang membuat lukisan sang raja 
Yemen, Yehia Hamid. Selama beberapa waktu ia membuat lukisan potret raja 
berusia 81 tahun itu hingga akhirnya selesai!

Ia sangat puas akan hasil lukisan potretnya. Sebab sapuan pada kanvas di 
hadapannya sangat hidup. Seolah sang raja sedang berdiri menatapnya! Ia pun 
berniat untuk mempublikasikan salinan lukisan tersebut pada media, dan 
menyerahkan hasil aslinya pada sang raja sebagai sebuah hadiah istimewa.

Sebuah Tragedi
Pada pekan terakhir Februari 1948, si pelukis menyerahkan salinan lukisan potret 
Yehia Hamid pada media. Surat kabar segera merespons hal tersebut dan 
mempublikasikan potret sang raja dalan porsi halaman yang besar. Publikasi ini 
menggemparkan dan disambut antusias oleh pembaca.

Sementara, saat si pelukis akan mengirimkan lukisan potret asli pada Yehia Hamid, 
ia terkejut membaca sebuah berita di media terbitan Mesir. Berita tersebut 
mengabarkan: Raja Yemen, Yehia Hamid tewas ditembak, bersama tiga anak dan 
seorang penasihat kerajaan! Pemerintahan Yemen untuk sementara diambil alih 
pemerintahan darurat, disebutkan bahwa pembunuhan itu terjadi pada 17 Februari 
1948. Diduga terkait suksesi Yehia Hamid yang erat dengan pertikaian politik 
mengenai siapa pewaris tahta kerajaan Yemen di antara 16 calon pewaris!

Pelukis Italia itu terhempas. Ia merasa sangat menyesal telah melanggar tabu sang 
raja. Ia merasa sangat bersalah karena tanpa izin telah membuat lukisan wajah 
sang raja.

I
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Pada saat itu, potret Raja Yemen Yehia Hamid yang selama ini diliputi misteri pun 
terkuak. Walau sang raja berupaya sebisanya berpantang wajahnya dipublikasikan, 
namun akhirnya tabu itu terlanggar dan pada saat yang sama ia pun tewas 
terbunuh secara tragis.

Apakah lukisan potret tersebut berhubungan dengan tabu sang raja? Apakah hanya 
suatu kebetulan saat wajahnya dipublikasikan dan pembunuhan itu pun terjadi? 
Atau benarkah tahyul itu berubah menjadi sebuah kenyataan? Tak ada yang tahu, 
misteri tetaplah misteri! (berbagai sumber)

Sepotong Kisah Yahya M Hamid ad-Din
Nama aslinya panjang: HM Amir al-Mumenin al-Mutawakkil 'Ala Allah Rab ul-Alamin 
Imam Yahya bin al-Mansur Bi'llah Muhammad Hamidaddin. Namun ia biasa dikenal 
sebagai Yehia Hamid atau Yahya Muhammad Hamid ad-Din (Imam Yahya) atau 
Mahmud al-Mutawakkil.

Ia adalah putra Sayyid Yahya bin Muhammad, terlahir dari cabang keluarga Hamad 
ad-Din dari Dinasti al-Qasimi. Ia lahir pada 1867.

Saat Yahya masih kecil, Yemen adalah salah satu provinsi Kekaisaran Ottoman. 
Sejak muda ia menghabiskan waktu untuk menangani pekerjaan administrasi 
ayahnya. Saat berusia 37 tahun, ayahnya meninggal dunia dan ia ditunjuk sebagai 
pewaris bergelar Imam Yahya. Persis 4 Juni 1904 (sampai 2 September 1926), ia 
menjadi Imam yang memimpin wilayah pegunungan di wilayah Utara Yemen.

Di bawah pemerintahannya, Yemen menentang kebijakan peraturan Turki dan 
Yahya kemudian segera menyusun potensi kekuatan militernya. Perang sporadis 
pun meletus sampai tahun 1911.

Politik Imam Yahya terfokus pada upaya melindungi Yemen dari semua bentuk 
pengaruh asing. Yemen Utara dalam kepemimpinan Yahya menjadi negeri kecil 
yang sangat kuat dan terisolasi dari negara tetangganya. Walau kemudian ia 
mendapat bantuan militer dari Italia (1920 dan 1930-an) ia tetap menolak 
hubungan permanen dan misi diplomatik.

Ia mendelegasikan kekuasaan sektoral pada para bangsawan (sayyid) sebagai 
kepala pemerintahan lokal (semacam kepala daerah)—walau akhirnya penentangan 
politik terhadap kepemimpinannya yang konservatif isolatif ini menjadi faktor yang 
memicu terbunuh Imam Yahya di tahun 1948.

Berkaitan dengan berakhirnya Perang Dunia I (1918), Ottomans kehilangan kontrol 
pada Yemen Utara dan Yahya pun memaklumkan negerinya sebagai negara 
merdeka! Sejak 2 September-17 Februari 1948, Yahya bin Muhammad 
memaklumkan dirinya sebagai penguasa dan Raja Yemen wilayah Utara.

Namun dalam perang House of Saud (perang dengan dinasti Saudi di Arab) tahun 
1934, pasukan Yahya dipatahkan. Tetapi Raja Ibnu Saud menawarkan perdamaian 
tanpa memberi konsesi lahan.

Pada 1946, situasi politik Yemen Utara memanas, saat oposisi rejim Yahya semakin 
kuat dan terorganisir. Imam Yahya Muhammad Hamidaddin akhirnya tewas 
diberondong tembakan pada 17 Februari 1948. Ia digantikan anaknya Ahmad bin 
Yahya. (berbagai sumber)

Yemen, Negeri di Semenanjung Arabia
Yemen adalah satu negara tua di jazirah Arabia. Letaknya persis di semenanjung 
Arab, Barat daya Asia. Berbatasan dengan Saudi Arabia di Utara, laut Merah di 
Barat, dan Laut Arab dan Teluk Aden di Selatan, serta Oman di timur.
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Yemen yang kini bernama asli al-Jumhuuriyya al-Yamaniyya, sejarahnya dimulai 
pada masa Kerajaan Minaean (1200-650 SM) dan Sabaean (750-115 SM). Yemen 
kuno merupakan wilayah perdagangan yang sibuk dan menguntungkan. Namun ia 
dijajah Romawi pada abad pertama Masehi, seperti juga Ethiopiadan Persia di abad 
keenam Masehi.

Pada tahun 628, Yemen memeluk Islam dan diabad kesepuluh, ia berada di bawah 
kekuasaan dinasti Rassid dari Sekte Zaidi, yang tetap berkuasa dalam politik di 
Yemen Utara sampai 1962. Wilayah yang dijajah Turki Ottoman sejak 1538-1918.

Wilayah utara Yemen dikuasai para imam sampai militer pro Mesir melakukan 
pengambil-alihan wilayah pada 1962. Junta militer memaklumkan berdirinya 
Yemen Arab Republic.

Sebelum meleburkan diri menjadi dua negara, Yemen terbelah menjadi dua 
negara. Pertama negara People's Democratic Republic of Yemen dan dan Yemen 
Arab Republic. Namun pada 22 Mei 1990, kedua negara dilebur menjadi Republic of 
Yemen setelah selama 300 tahun terpisah. Presiden pertama negara baru itu 
adalah Ali Abdullah Saleh.

Luas Yemen kira-kira sebesar Prancis. Terdiri dari wilayah pesisir pantai 
pegunungan dan area plato sepanjang 1.130 km (700 mil) dengan luasan area 
527.968 km persegi. Total penduduknya 20.000.000 juta jiwa (sensus Juli 2005). 
Negara ini beribukota Sana'a. Satu negara makmur di Semenanjung Arab!
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Washington Irving 
Antara Kisah Hantu dan Hantu

ashington Irving adalah sebuah nama yang akrab di dunia sastra. Ia 
seorang penulis abad 19, menjadi sastrawan Amerika pertama yang diakui 
Eropa. Namanya dikenal baik sebagai pengarang cerita pendek The 

Legend of Sleepy Hollow dan Rip van Winkle. Walau kemudian ia juga terkenal 
sebagai penulis serba bisa dalam bidang esai, biografi dan sejarah.

Di masa itu, Amerika Serikat sedang membangun kebudayaannya sendiri, terlepas 
dari daerah asalnya Eropa. Irving menghidupkan gaya sastra Amerika yang 
menginsiprasi dan memengaruhi banyak penulis Amerika lainnya. Hingga pada 
perkembangan selanjutnya sastra dan literatur Amerika mulai dikenal dunia.

Irving menjadi penulis pertama Amerika Serikat dengan kisah-kisah bergenre 
horor-lelucon. Lewat buku kumpulan tulisannya The Sketch Book of Geoffrey 
Crayon yang terbit tahun 1820, ia pun menangguk nama besar dalam dunia 
kesusasteraan.

Satu karya besar Washington Irving adalah The Legend Sleepy Hollow. Berkisah 
tentang dua pemuda, Ichabod Crane dan Abraham “Brom Bones” Van Brunt, yang 
bersaing ketat memperebutkan cinta gadis belia 18 tahun bernama Katrina van 
Tassel.

Suatu hari, saat Crane pulang dari kediaman van Tassel, di malam musim semi, ia 
dikejar oleh sosok hantu tanpa kepala penunggang kuda. Hantu yang membawa 
benda bulat mirip kepala manusia. Teror tersebut menyebabkan Crane 
meninggalkan kampungnya dan akhirnya Brom Bones menikahi Katrina.

Ternyata hantu tersebut adalah rekaan Brom Bones, yang dengan licik meneror 
Crane untuk meraih cinta Katrina. Kisah tersebut berakhir saat penduduk desa 
menemukan sejumlah labu yang hancur, yang disangka Crane sebagai kepala 
manusia! Sebuah lelucon yang nakal.

Hantu!
Washington Irving terkenal semasa hidupnya. Namun ada sekelumit kisah setelah 
kematiannya yang tidak setenar cerita-ceritanya karangannya. Konon ada sejumlah 
laporan mengenai penampakan roh Washington Irving yang menghantui rumah 
pribadinya dan sebuah perpustakaan di kawasan New York.

Setelah Irving meninggal dunia pada November 1859, sejumlah saksi mata 
menyatakan pernah melihat penampakan hantunya. Namun beberapa laporan 
tentang hantu Irving kemudian diklarifikasi sebagai salah identifikasi.

Ada sebuah laporan dari JG Cogswell, seorang dokter yang sering bekerja di 
perpustakaan Astro Library (kini New York Public Library) sampai larut malam. 
Suatu malam ia melihat sesosok lelaki sedang membaca di rak sudut ruang utama 
perpustakaan. Padahal Cogswell tahu betul, hanya dia sendiri yang berada di 
perpustakaan.

Penasaran, Cogswell mendekati sosok itu dan bermaksud menegurnya. Saat 
Cogswell mendekat, sosok itu meletakkan bukunya kembali ke rak dan raib secara 
mendadak. Cogswell terkejut bukan kepalang, namun kemudian ia menganggap itu 
hanya bayangan Irving temannya (yang baru meninggal) yang juga pernah 

W
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menjabat sebagai pengurus perpustakaan tersebut. Irving memang punya 
kebiasaan membaca buku di tempat itu persis seperti sosok tersebut.

Beberapa waktu kemudian di malam yang lain, Cogswell kembali melihat sosok 
yang sama. Kali ini ia diam-diam mendekatinya dari belakang, berupaya 
memastikan siapakah orang itu sebenarnya. Begitu dekat ia memerhatikan wajah 
dan sosoknya yang tak lama kemudian menghilang lagi.

Walau terkejut, Cogswell memastikan itu bukan hantu Irving, melainkan rekannya 
yang lain yang juga baru meninggal dunia… benarkah hantu itu memang ada?

Cogswell melaporkan penampakan sosok itu kepada manajemen perpustakaan 
dalam laporan resmi. Namun manajemen menanggapinya dengan dingin. Mereka 
malah menyarankan Cogswell untuk cuti dan beristirahat. Mereka menganggap 
Cogswell terlalu lelah bekerja, sehingga seolah melihat bayangan yang tidak nyata.

Kejutan lain datang dari laporan Pierre Irving, keponakan Washington Irving. Ia 
melaporkan pada Frank H Norton, otoritas Astor Libarary yang juga rekan 
Washington Irving bahwa hantu Irving pernah muncul di rumahnya di Sunnyside 
wilayah Tarrytown.

Menurut Pierre, suatu malam ia dan dua putrinya sedang duduk di ruang utama. 
Tiba-tiba ia dan anaknya melihat kelebat sosok melintas menuju kamar kerja yang 
dulu sering dipakai Washington Irving untuk berkarya. Seorang anak perempuan 
Pierre berseru: “Lihat… itu kakek!” Saat mereka meninjau ke dalam kamar yang 
terkunci itu, tak seorang pun berada di sana!*(berbagai sumber)

Biografi Singkat Sang Legendaris
Washington Irving adalah pelopor sastra Amerika Serikat. Penulis pertama dari 
koloni “Dunia Baru” yang merambah sastra Eropa dan dunia. Tetap dikenang 
sebagai tokoh sastrawan terkemuka yang populer di zamannya.

Washington Irving, lahir pada 3 April 1783 di New York, sebagai anak terkecil dari 
11 bersaudara. Ayahnya seorang pedagang yang sukses dan ibunya seorang 
wanita Inggris, putri seorang cucu pendeta.

Sejak muda, Irving sudah tertarik dengan buku. Ia mempelajari hukum secara 
privat. Pada 1804–1806, ia menjelajah Eropa. Dan sekembalinya ke Amerika 
Serikat, Irving ia dan saudaranya melanjutkan bisnis keluarga mereka sampai 
akhirnya bangkrut pada 1818.

Selama perang melawan Inggris, Irving masuk dinas militer (1812) di bawah 
Gubernur New York, Daniel Tompkins, yang mengomando New York State Militia 
dalam satuan Angkatan Darat AS.

Kariernya sebagai penulis dimulai saat menjadi jurnalis di suratkabar. Irving 
menjadi kontributor untuk Morning Chronicle (1802–1803). Irving bertunangan 
dengan Matilda Hoffmanm, namun akhirnya meninggal di usia tujuh belas (1809).

Pada tahun meninggalnya sang tunangan, komik sejarah Rezim Belanda di New 
York buatan Irving, “Sebuah Sejarah New York”, dengan nama samaran Dietrich 
Knickerbocker.

Kesuksesan dalan sastra dan literatur berlanjut dengan munculnya The Sketch 
Book of Geoffrey Crayon (1819-1820). Sebuah buku kumpulan cerita dan tulisan, 
yang membuatnya menjadi penulis. Tahun 1822, ia memunculkan sekuel The 
Sketch Book, Bracebridge Hall.
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Setelah kematian ibunya, Irving memutuskan untuk menetap di Eropa. Ia tinggal di 
sana selama 17 tahun (1815 –1832). Selama di Spanyol, ia menulis “Columbus” 
(1828), “Congquest of Granada” (1829), dan “The Companions of Columbus” 
(1831), ketiganya bersumber dari penelitian sejarah. Pada 1829 ia pindah ke 
London dan mempublikasikan Alhambra (1832) yang menyeriusi sejarah dan 
legenda kaum Moor Sapnyol.

Pada 1832, Irving kembali ke tanah kelahirannya New York. Ia disambut antusias 
sebagai penulis Amerika pertama yang mendapat pengakuan internasional dan 
ternama. Ia kemudian melakukan perjalanan dari selatan ke barat Amerika Serikat 
dan menulis The Canyon Miscellany (1835) dan A Tour of The Prairies (1835). 
Antara 1842-1845 Irving menjadi Dutabesar Amerika Serikat untuk Spanyol.

Irving menghabiskan sisa hidupnya di Tarrytown. Pada 1848 – 1859 ia menjabat 
sebagai Presiden Astor Library (kini New York Public Library). Karya terakhir Irving 
adalah mempublikasikan kisah Mohamet And His Successors (1850), Wolfert’s 
Roost (1855), dan buku lima volume The Life of George Washington (1855-1859). 
Irving meninggal dalam damai di usia 76 tahun pada 28 November 1859. *

Nama Besar Seorang Irving
Pernah mendengar nama Gotham City? Penggemar tokoh, komik dan film Batman 
pastilah tahu! Gotham adalah kota di mana Batman sering beraksi! Tahukah Anda, 
sebelumnya nama itu dipopulerkan oleh Washington Irving untuk New York City 
yang diekspresikan sebagai kota penghasil dollar.

Lantas pernah menonton film Ghost Rider? Setidaknya film arahan Mark Steven 
Johnson yang dibintangi Nicolas Cage dan Eva Mendes, juga ada terinspirasi dari 
karya Washington Irving…

Ia populer sebagai penulis esai satir, pengarang cerita pendek bertema hantu 
dengan lelucon, penulis biografi sejarah. Ia bersimpati pada suku-suku Indian 
penghuni asli benua Amerika yang tergusur oleh kolonialisasi Eropa.

Sebagai sastrawan, ia punya nama besar dengan sederet alias: Geoffrey Crayon, 
Diedrich Knickerbocker, Jonathan Oldstyle. Nama Washington Irving terpatri dan 
mewangi di daratan Amerika Serikat.

Namanya diabadikan sebagai nama tempat. Ada sebuah desa diberi nama Irvington 
di New York, ada juga Kota Irvington di New Jersey, serta Kota Irving di Texas. 
Juga dua nama jalan besar di Alabama yakni Washington Street dan Irving Street 
di Birmingham.

Buku karyanya Bracebridge Hall telah menginspirasi penamaan untuk sebuah Kota 
Bracebridge di Ontario. Selain itu sebuah perpustakaan di Los Angeles juga 
memamakai namanya sebagai penghormatan.

Penghargaan abadi buatnya juga terpatri dalam penamaan Irving Avenue di Port 
Chester, New York. Juga untuk Washington Irving Memorial Park and Arboretum di 
Bixby, Oklahoma. Begitu harumnya nama Washington Irving.

Di Spanyol, tempat Irving pernah bertugas dan tinggal di Alhambra, ada sebuah 
ruangan yang kemudian didedikasikan sebagai ruangan pribadinya dan juga ada 
sebuah hotel memakai namanya.

Sebuah sekolah Washington Irving High School (New York City) justru semakin 
mengharumkan namanya. Termasuk pemberian nama Irving Place di seberangnya. 
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Bukan hanya itu, ada lagi sekolah Washington Irving High School di Clarksburg, 
West Virginia.

Nama besar itu diraihnya lewat berbagai tulisan, karangan, karya literatur, dan 
tindakan sosial. Berawal dari buku pertamanya “A History of New-York from The 
Beginning of The World to The End of The Dutch Dynasty, by Diedrich 
Knickerbocker” (1809).
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Hantu Sang Admiral
anggal 22 Juni 1893 pukul 15.34, Vice Admiral (Letnan Jenderal) Sir George 
Tryon, beserta seluruh kru kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris 
Victoria yang ditumpanginya tewas tenggelam di Laut Mediterania. Namun 

pada waktu yang sama, jauh di daratan Inggris, sejumlah besar tamu kehormatan 
mengaku melihat sang jenderal melintas di tengah pesta yang digelar istrinya!

Peristiwa itu menggemparkan Inggris Raya menjadi satu misteri kemunculan arwah 
yang sempat menarik perhatian sejumlah "pemburu hantu" dan ilmuwan. Apakah 
hantu itu benar-benar ada? Ataukah wajar, arwah orang yang baru meninggal 
menampakkan diri di rumahnya? Atau barangkali ini hanya halusinasi? Namun 
puluhan saksi mata memberi detail yang sama tentang sosok sang jenderal yang 
terlihat muncul sore itu…

Tragedi karamnya kapal perang Victoria menjadi satu kajian penting dalam sejarah 
militer Inggris dan satu tragedi tabrakan kapal terburuk dalam sejarah pelayaran 
Inggris yang pernah menyandang gelar "Raja Lautan".

Peristiwa itu terjadi 114 tahun lalu, melibatkan dua kapal perang Angkatan Laut 
Kerajaan Inggris, Victoria dan Camperdown. Kedua kapal ini adalah bagian dari 
Armada Tempur Gugus Tugas Mediterania yang terdiri dari 10 kapal penjelajah 
bersenjata berat berbobot 10.000 ton.

Kapal perang Victoria (berbobot 10.420 ton) termasuk kapal baru (diluncurkan 
1887) dan dipersenjatai dengan dua meriam berat Amstrong 16,25 inci (masing-
masing seberat 110 ton). Keduanya di tempatkan dalam satu kubah meriam bagian 
depan, sebagai "revolusi" senjata pada tipelogi kapal-kapal perang Inggris.

Sementara Camperdown, kapal yang berbobot 10.600 ton itu dilengkapi empat 
meriam kelas menengah kaliber 13,5 inci (masing-masing meriam seberat 67 ton). 
Keempatnya ditempatkan di dua kubah meriam kembar bagian haluan dan dua 
kubah meriam kembar di bagian buritan.

Armada Tempur Gugus Tugas Mediterania Angkatan Laut Inggris ini dijadwalkan 
untuk melakukan latihan manuver tempur di lepas pantai Syria di dekat County of 
Tripoli (daerah administrasi Syria yang kini bagian Lebanon). Dalam latihan ini, 
armada dibagi menjadi dua divisi yang masing-masing diperkuat lima kapal 
tempur.

Kapal Victoria memimpin divisi pertama di bawah komando panglima armada Vice 
Admiral Sir George Tryon. Sementara Camperdown memimpin divisi kedua di 
bawah komando wakil panglima armada Rear-Admiral Markham.

Petaka terjadi pada 22 Juni 1893 sore. Saat itu, Tryon memerintah kedua divisi 
kapal untuk membentuk formasi kolom sejajar yang rapat. Namun dalam sebuah 
situasi kritis, akibat miskomunikasi dan kesalahan perhitungan yang fatal, dua 
kapal terdepan dalam kolom melakukan manuver berbahaya. Kapal Victoria dan 
Camperdown melaju dalam kecepatan penuh saling mendekat dan berhadapan.

Menyadari kesalahan fatal dalam formasi dan ancaman tabrakan, George Tryon 
memerintahkan Victoria untuk segera mundur dengan kecepatan penuh. Ia juga 
mengirimkan signal pada Markham di kapal Camperdown untuk melakukan 
tindakan yang sama. Namun Camperdown terlambat merespons akibat 
kebingungan terhadap komando yang berubah-ubah, sementara Victoria 
melakukan gerakan mundur. Tabrakan pun tak terelakkan. Haluan depan 
Camperdown menghantam lambung Victoria. Kedua kapal penjelajah berat itu 
terguncang hebat.

T
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Namun naas melanda Victoria. George Tryon menduga kapalnya hanya mengalami 
kerusakan ringan dan memerintahkan kru melakukan tindakan melambatkan 
gerakan. Namun dalam hitungan menit, air menerobos masuk ke dalam kapal dari 
rekahan lebar di lambung kapal. Dalam situasi kritis, tak ada waktu lagi untuk 
melakukan evakuasi penyelamatan. Pukul 15.34, Victoria pun tenggelam bersama 
357 personel Angkatan Laut Inggris berikut komandannya Sir George Tryon tewas 
tenggelam. Masih terdengar kalimat terakhir Tryon: "It's all my fault!" (semua ini 
salah saya).

Sementara di kediaman sang Admiral di kawasan Eaton Square London pukul 
15.30, sejumlah tamu kehormatan dalam jamuan yang diadakan istri George Tryon 
melihat sosok Sir George Tryon. Mereka mengaku dengan pasti telah melihat sang 
admiral dalam pakaian kebesaran lengkap Angkatan Laut Kerajaan Inggris melintas 
di dalam ruangan rumah tersebut.

Sang istri kaget dan mengatakan bahwa suaminya saat itu sedang bertugas di 
Perairan Mediterania. Adalah mustahil bahwa sang sumai bisa terlihat di rumah 
sore itu!

Hantu-hantu di Laut
Ada sejumlah fenomena paranormal yang mengejutkan dunia. Tentang kisah 
hantu, roh, dan arwah penasaran yang berhubungan dengan dunia pelayaran dan 
laut. Sejumlah penelitian ilmiah dilakukan, sederet teori diajukan, namun apakah 
fenomena ini merupakan anomali atau poltergeist?

Dalam catatan dokumentasi fenomena paranormal dunia, beberapa kejadian yang 
mengejutkan dan memiliki bukti paling akurat yang berhubungan dengan tragedi 
yang menimpa kapal, sedikitnya ada 9 misteri yang menggemparkan. Yang 
terheboh adalah berhubungan dengan kisah kapal hantu yang tetap berlayar 
setelah dilaporkan tenggelam, lalu kapal yang menghilang di dalam kabut, kapal 
berhantu dan aktivitas misterius tak terjawab di atasnya, dan kapal yang 
ditemukan kosong dan seluruh kru menghilang secara misterius.

Jika diruntut dari yang paling mengejutkan dan melegenda adalah kisah The Flying 
Dutchman (1680), menyusul Ghosts of the Great Lakes (Hantu-hantu Great Lakes) 
pada 1678, kemudian Face in the Water (Wajah yang muncul di atas air) pada 
1924, River of Death (Sungai Kematian) yang melibatkan lenyapnya kapal SS Iron 
Mountain tanpa jejak pada 1872. Ada lagi misteri The Queen Mary (1966), 
fenomena The Admiral Returns (muncunya sosok hantu Admiral George Tryon yang 
kembali ke rumahnya), The Ghost of the Great Eastern (1857), Misteri kapal Mary 
Celeste yang berlayar tanpa awak (1872), serta Kapal Terkutuk (The Cursed Ship) 
yang dilaporkan dipenuhi aktivitas poltergeist pada 1861.

Kisah arwah Sang Admiral yang kembali ke rumahnya termasuk satu di antara 
fenomena yang menyedot perhatian dunia. Beberapa teori diajukan untuk 
menjawab hal tersebut, namun tak juga mengungkap misteri yang sebenarnya.

Ada yang mengatakan bahwa sosok George Tryon yang terlihat di rumahnya itu 
hanyalah bias dari potret yang ditempatkan di dalam rumah. Namun teori ini 
lemah, sebab dalam kurun waktu yang bersamaan, sejumlah orang melihat citra 
sosok yang sama di tempat yang sama dari berbagai sudut pandang bangunan.

Lalu ada teori yang mengatakan bahwa penampakan itu terjadi akibat salah tafsir 
terhadap tetamu di sekitar perjamuan. Namun dugaan ini pun lemah, karena 
penampilan dan figur Admiral George Tryon sangat dikenal dan khas. Ia adalah 
tokoh terkemuka di kalangan bangsawan Inggris, terutama dalam kemiliteran. 
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Nyaris tak mungkin sejumlah petinggi dan pejabat bisa salah mengidentifikasi 
kolega mereka.

Lalu, sejumlah peneliti paranormal hampir pasti meyakini bahwa sosok itu adalah 
poltergeist, yaitu fenomena penampakan arwah yang di saat kematiannya teringat 
akan rumah dan orang yang disayangnya. Dalam situasi cinta yang kuat, roh bisa 
muncul di kawasan yang disukainya walau hanya sesaat. Teori ini lebih berterima 
secara sudut pandang paranormal, karena banyak peristiwa sejenis yang terjadi di 
banyak belahan dunia!

Namun dugaan saja tidaklah memuaskan tanpa dukungan fakta dan pembuktian 
teori, yang jelas hal ini masih tetap merupakan misteri di planet bumi!

Vice Admiral Sir George Tryon
Vice Admiral Sir George Tryon adalah tokoh militer yang dihormati di Inggris. Ia 
dikenal sebagai perwira tinggi Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang legendaris 
karena kemampuan tempur, kepemimpinan, dan kemahiran taktik tempur lautnya. 
Ia disegani dan dihormati perwira dan seluruh jajaran pangkat di bawahnya, 
dikagumi karena kepribadiannya yang khas dan tegas.

Tenggelamnya kapal HMS Victoria dalam tragedi tabrakan saat latihan manuver 
tempur di Perairan Mediterania menimbulkan perdebatan panjang dan kontroversi.

Hasil penyelidikan yang dibawa ke meja persidangan ternyata membuktikan bahwa 
Sir George Tryon dinyatakan bertanggung jawab penuh dalam kecelakaan fatal 
tersebut.

Banyak yang menyangsikan keputusan sidang tersebut, karena Tryon adalah 
pelaut ulung dan komandan yang sangat berpengalaman. Namun kesaksian dan 
jurnal resmi Rear-Admiral Markham (komando kapal HMS Camperdown) dan 
sejumlah perwira yang terlibat dalam latihan di laut Mediterania itu memberi 
kesaksian yang justru menjadi bukti penguat bahwa terjadi kesalahan perintah dari 
Sir George Tryon.

Kecelakaan ini kemudian ditulis dalam banyak jurnal dan buku dan menjadi satu 
tragedi besar dalam sejarah kelautan (militer) Inggris.

Profil Sang Admiral
George Tryon lahir di Bulwick Park, Northamptonshire 
Inggris pada 4 Januari 1832. Sebagai anak muda yang 
tertarik pada bahari dan “petualangan” dunia militer, ia 
masuk dinas Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada usia 16 
tahun sebagai kadet.

Pada November 1854, ia naik pangkat menjadi letnan. Di 
masa ini, satuannya pernah terlibat dalam pertempuran 
Crimean (antara 1854 dan 1856). Crimean War adalah 
sebuah peperangan rumit di Semenanjung Crimean, 

wilayah barat Turki di kawasan Laut Baltik yang melibatkan konflik antara 
Kekaisaran Rusia melawan aliansi Prancis, Inggris, Kerajaan Sardinia, dan Ottoman 
Empire.
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Pada tahun 1861, George Tryon ditugaskan menjadi komandan kapal perang HMS 
Warrior. Ia menjabat sebagai komandan kapal perang bertenaga uap itu sampai 
tahun 1864.

Pada 1867, kariernya menanjak. Dalam Kampanye Abyssianian (pertempuran di 
wilayah Abyssianian) , ia menjabat sebagai Direktur Transportasi. Lalu antara 
tahun 1874-1881, ia beberapa kali menjabat sebagai komandan pangkalan AL 
Inggris di India dan Mediterania.

Namun tragisnya, karier dan hidupnya berakhir dalam sebuah latihan militer di 
Perairan Mediteranian, disusul vonis bersalah setelah kematiannya.
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Liechtenstein 
Negeri “Impian” Eropa

da anekdot tentang Liechtenstein. Jika melintasi negeri ini dengan bus 
sambil merokok, saat perjalanan dimulai dari perbatasan Switzerland rokok 
baru dihidupkan, maka ketika sampai di Austria rokok masih tetap 

menyala. Negara ini memang nyaris tak tercantum dalam peta dunia. Bahkan di 
peta Eropa hanya sebuah noktah kecil. Namun seluruh dunia memandangnya 
dengan takjub. Kagum pada keindahan dan kemakmuran negeri yang pernah 
menjadi bagian dari Provinsi Raetia, pada masa Imperium Romawi Kuno itu.

Liechtenstein adalah negara monarki konstitusional yang berdaulat penuh. 
Wilayahnya terletak di pegunungan Alpen, bagian selatan Eropa tengah. Terjepit di 
antara Switzerland (di perbatasan barat) dan Austria (di perbatasan timur). 
Posisinya yang unik justru menjadi satu kelebihan negara yang merayakan hari 
kemerdekaanya pada 15 Agustus ini.

Pemandangan pegunungan Alpen yang khas, hasil peternakan dan pertanian, 
bangunan kuno termasuk Vaduz Castle sebagai istana pegunungan peninggalan 
Abad Pertengahan menjadi daya tarik utama pariwisata, selain prangko mereka.

Bagi Eropa, Liechtenstein adalah sebuah negeri impian. Bukan melulu karena 
keindahan alam, tetapi juga tingkat kemakmuran, kesejahteraan, kenyamanan, 
ketenangan dan gaya hidup penduduknya yang elegan berbaur dengan nilai 
tradisional.

Di negeri yang dipimpin oleh seorang pangeran itu, rakyatnya benar-benar 
merdeka. Tidak ada yang namanya pengangguran, negerinya bebas dari ambisi 
politik, tidak ada pajak yang memberatkan, kriminalitas sangat minim (nyaris tak 
ada penjahat), dan rakyatnya hidup tenteram.

Betapa tidak, pangeran yang memerintah secara turun-menurun rela memberikan 
subsidi pada semua kebutuhan vital dan fasilitas publik. Bahkan pada masa 
pemerintahan Franz Josef II, ia sangat pemurah. Rela menyisihkan harta pribadi 
untuk kepentingan rakyatnya. Pernah sang pangeran membiayai dua atlet sepeda 
Liechtenstein untuk mengikuti olimpiade, dengan dana pribadinya. Kedua atlet 
tersebut mewakili negeri yang “tidak dikenal” banyak negara peserta Olimpiade.

Saat bendera seluruh negara asal atlet dikibarkan, ternyata bendera Liechtenstein 
menyerupai bendera Haiti. Bendera dua warna: Biru (di atas) Merah (bawah)… Tak 
ingin orang salah mengenali negerinya, lantas ofisial negara tersebut dengan 
persetujuan negara kemudian menurunkan bendera dan dengan secepat mungkin 
menyulamkan lambang mahkota sebagai pembeda dengan Haiti.

Sejak itu pangeran menetapkan bendera Biru Merah dan lambang mahkota di sisi 
biru sebelah kiri atas tetap dipakai sebagai bendera kenegaraan. Sementara Haiti 
juga memberikan pembeda pada benderanya dengan menambahkan sebuah 
gambar pohon dan relief tertentu di tengah lapisan warna biru dan merah.

Cinta Damai
Liechtenstein yang teritori administratifnya hanya seluas 62 mil persegi (160 km 
persegi) itu memilih sebagai negara cinta damai. Dalam catatan sejarah mereka, 
pertempuran terakhir yang melibatkan prajurit negara tersebut adalah Perang 
Austro-Prusia, saat bergabung dengan bendera Konfederasi Jerman (1815-1866).

A
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Pada pertempuran tersebut, Liechtenstein mengirim satu kompi tentaranya yang 
terdiri dari 58 prajurit dan perwira. Namun sejak perang itu berakhir angkatan 
bersenjata Liechtenstein (1868) pun dibubarkan dan mereka menjadi sebuah 
negara netral seperti halnya Switzerland (Swiss).

Kini Liechtenstein hanya memiliki satu regu polisi bersenjata ringan yang terdiri 
dari 7 personel dinas aktif, 1 security khusus, dan seekor anjing polisi terlatih. 
Petugas bersenjata ini hanya alat formal negara yang menjaga keamanan dalam 
negeri!

Banyak orang yang ingin menjadi warga negara Liechtenstein, karena tertarik akan 
kenyamanan kehidupan di negeri itu. Namun aturan persyaratan pemerintah 
negara itu sangat ketat untuk orang asing guna membatasi populasi. Setidaknya 
warga asing harus menetap dulu selama minimum 5 tahun, bersedia membayar 
uang jaminan senilai 10 ribu dolar AS, itu pun harus atas persetujuan parlemen 
negara, barulah seorang warga asing bisa dipertimbangkan menjadi warga negara.

Prangko, Gunung dan Susu
Apa yang terkenal dari Liechtenstein? Bukan hanya sebagai negeri kaya yang 
penduduknya makmur, negeri yang tak lebih luas dari wilayah Jakarta Selatan dan 
seperenam luas Kota New York ini juga terkenal akan prangko, panorama 
pegunungan dan susu sapinya.

Bagi penghobi filateli, Liechtenstein dikenal akan prangkonya yang unik dan 
bernilai tinggi. Prangko cetakan Liechtenstein tergolong langka dan punya ciri khas. 
Sejak tahun 1912, negeri ini sudah menerbitkan 800 jenis prangko yang tetap 
diburu para kolektor hingga kini.

Selain prangko, negeri yang dialiri Sungai Rhine di sepanjang perbatasan barat 
wilayahnya ini juga menjadi surga bagi wisatawan. Pemandangan Pegunungan 
Alpen yang tertutup salju, hamparan hutan pinus, bangunan tua, kastil dan padang 
rumput luas menawarkan panorama alam pegunungan dan lembah yang menawan.

Sepanjang tahun, rombongan turis nyaris mengalir tanpa henti untuk menikmati 
keindahan lanskap Liechtenstein. Walau tak sampai satu hari saja mereka sudah 
bisa mengelilingi negeri ini, Liechtenstein tak pernah membosankan bagi para 
wisatawan.

Sampai kepala pemerintahan Leichtenstein pernah khawatir dengan membanjirnya 
arus turis ke negeri mereka. Ia khawatir kedatangan turis yang begitu banyak bisa 
mengubah tatanan hidup dan kebudayaan penduduk negerinya.

Turis juga suka melihat peternakan. Di lembah Pegunungan Alpen di sisi Sungai 
Rhine, bentangan padang rumput menjadi lahan penggembalaan yang istimewa. 
Pada musim panas, para peternak akan menggiring ternaknya ke lereng 
Pegunungan Alpen. Pada musim gugur ternak itu akan merumput di lembah yang 
indah itu.

Untuk mendukung jalur penggembalaan ternak ini, pemerintah membangun 
sebuah terowongan di bawah ruas jalan utama. Terowongan berbiaya mahal ini 
memang khusus dibangun, agar ternak sapi atau domba bisa bebas bergerak 
dalam jalurnya tanpa terganggu atau mengganggu arus transportasi.

Ini mungkin satu-satunya “jalan tol” di dunia yang dibangun khusus untuk ternak.
Kenikmatan yang dibangun buat ternak ini mungkin berhubungan dengan kualitas 
daging dan susu produksi Liechtenstein yang terkenal sangat prima.
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Memang devisa utama negeri Liechtenstein berasal dari sektor pariwisata dan 
agraria (peternakan dan pertanian), selain perdagangan prangko.

Sejak tahun 1950, Liechtenstein sudah mengubah imej ekonomi negeri mereka. 
Dari negara yang dikenal akan sektor peternakan kini menjadi salah satu negara 
yang kuat di sektor industri modern. Standar hidup di negeri ini juga tinggi, karena 
tingkat upah di sana juga termasuk yang tinggi di seluruh dunia.

Produk industri Liechtenstein memang bermutu tinggi seperti keramik, peralatan 
elektronik, pabrik produksi besi, teknologi pemanas, dan produk farmasi. 
Sementara di sektor agraria para peternak dan petani Liechtenstein memenuhi 
permintaan ekspor daging, susu, anggur (wine), gandum dan jagung, kentang, dan 
aneka sayuran dataran tinggi. Untuk kepentingan industri dan agraria ini sekitar 
5.000-12.000 pekerja berdatangan dari negara tetangga.

Sementara Liechtenstein menetapkan kebijakan pajak bagi bisnis warga asing di 
negerinya. Semua hal ini menjadi tambahan pendapatan bagi negeri yang 
ditempati lima ribuan perusahaan yang membuka kantor di berbagai kota di 
Liechtenstein.

Walau luas negaranya sebesar sebuah kota, tetapi negeri beribukota Vaduz 
(berpenduduk 5.000 jiwa, estimasi tahun 2005) itu terbagi menjadi 11 distrik. Total 
seluruhnya dihuni oleh 33 ribu penduduk. Mereka menggunakan bahasa Jerman 
dengan mata uang Swiss Franc dan bagi turis juga berlaku uang Mark Jerman.

Liechtenstein dalam Catatan Sejarah
Liechtenstein bukanlah negeri biasa. Catatan sejarah wilayah ini teramat panjang. 
Tercatat sejak 3.000 ribu tahun Sebelum Masehi sebagai wilayah berpenduduk 
tertutup. Orang-orang Pegunungan Alpen kuno sudah menempati wilayah tersebut 
sebelum Kekaisaran Romawi Kuno menjadikannya daerah taklukan.

Di masa kekuasaan Charlemagne (742-814), Raja Franks (suku Germanic Barat), 
negeri itu berada di bawah kekuasaannya. Namun pasca kematian Charlemagne 
selaku penguasa Eropa, wilayah tersebut terbagi dua negeri merdeka, Vaduz dan 
Schellenberg. Kedua negeri ini kemudian menjadi bagian Holy Roman Empire.

Lalu Johann Adam Liechtenstein, seorang pangeran asal Vienna, mencaplok 
Schellenberg (1699) dan Vaduz (1712). Kedua wilayah ini kemudian disatukannya, 
dan hingga kini pangeran yang menguasai Liechtenstein adalah keturunannya.

Secara historis, Liechtenstein menjadi negara merdeka sejak 1719, walau secara 
prinsip tercatat sejak berlakunya Treaty of Pressburg tahun 1806. Namun ketika 
Napoleon I (1769-1821) naik tahta selaku Kaisar Prancis, Liechtenstein tunduk di 
bawah kekuasaannya. Sampai akhirnya di tahun 1815, negeri itu bergabung 
dengan Konfederasi Jerman (persatuan negara-negara Jerman yang tetap 
independen). Konfederasi ini dibubarkan pada 1866 setelah berakhirnya Perang 
Tujuh Minggu (Seven Weeks’s War) atau disebut juga Perang Prusia.

Usai Perang Dunia I, akibat kehancuran ekonomi seusai perang, Liechtenstein 
mengikat kerja sama dengan Austria. Kemudian diperluas dengan Austria dan 
Hongaria. Lantas pada 1924, Liechtenstein kemudian setuju untuk berserikat 
secara ekonomi dengan Switzerland.

Selama Perang Dunia II, Liechtenstein tetap bersikap netral. Ia menjadi negara 
yang dititipi barang-barang berharga negara tetangga yang terlibat perang. Lantas 
selama Perang Dingin pasca PD II, negara ini memberikan suaka bagi sekitar lima 
ribu tentara First Russian National Army (gabungan tentara Rusia dan Jerman). 
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Sebagai kenangan akan peristiwa ini, dibangun sebuah monumen di kota 
perbatasan Schellenberg. Namun urusan suaka ini tidak berbiaya murah. 
Sementara Liechtenstein hanyalah negara kecil.

Untuk mengatasi krisis ekonomi pasca perang, keluarga kerajaan menjual 
beberapa koleksi benda seni mereka dalam lelang internasional. Termasuk satu 
portrait "Ginevra de' Benci" karya Leonardo da Vinci, yang akhirnya dibeli National 
Gallery of Art of The United States pada 1967.

Namun Liechtenstein dengan cepat membangun perekonomian negerinya. Negara 
mungil ini memodernisasi ekonominya dan menetapkan pajak murah untuk dunia 
usaha di negerinya. Ia juga mengembangkan perindustrian di samping usaha 
agraria (peternakan dan pertanian) yang sebelumnya menjadi hasil utama negeri 
itu. Karl Schwarzler bersama warga Liechtenstein, pernah dianugerahi hadiah Nobel 
dalam bidang ekonomi (2003) pada keunikan kebijakan ekonominya.

Pada 1991, Liechtenstein bergabung dengan European Free Trade Association 
(Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa).

Pangeran Liechtenstein tersohor dengan koleksi benda-benda seninya yang 
beragam dan langka. Ia menyimpan karya-karya seni itu di Vaduz Castle, termasuk
karya masterpiece Pieter Bruegel The Elder, Sandro Botticelli, Rembrandt, and 
Peter Paul Rubens.

Dinasti pangeran Liechtenstein (kini di tangan Prince Hans-Adam II dengan kepala 
pemerintahannya Otmar Hasler) termasuk dalam daftar 10 kepala negara terkaya 
di dunia, dengan estimasi kekayaan tetap 4 miliar dolar AS. Dan hal itu juga 
berdampak pada penduduk negeri tersebut sebagai salah satu rakyat yang 
menikmati standar hidup tertinggi di dunia. Artinya sangat makmur!

Liechtenstein dalam Peta
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Liechtenstein
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Misteri Jasad-jasad Alien
elama ribuan tahun, UFO sudah menggemparkan bumi. Selama itu pula 
misterinya belum juga terkuak. Seratusan ribu kali penampakannya di 
berbagai negara di seluruh planet bumi, barangkali telah terjadi sejumlah 

kecelakaan yang menimbulkan korban, dan mungkin saja meninggalkan puing UFO 
dan jasad alien…

Awal Juli 1947, seorang peternak dari Roswell wilayah tenggara New Mexico, 
William W Brazel, menemukan benda terbang tak dikenal yang jatuh di utara 
Roswell. Ia melaporkan penemuannya ke Pangkalan Udara Angkatan Darat AS (US 
Army Air Forces) di Roswell. Militer merespons laporan tersebut dan mengirim tim 
mereka ke area kecelakaan di padang pasir New Mexico.

Pada 8 Juli 1947, Letnan Walter Haut dari Divisi 509th Roswell Army Air Force di 
bawah perintah Kolonel William Blanchard menulis rilis pers yang dimuat di media 
lokal tentang penemuan reruntuhan piring terbang, berikut beberapa jasad 
makhluk tak dikenal dari luar angkasa.

Namun beberapa jam kemudian, Haut dengan perintah Kolonel William dan 
Jenderal Roger Ramey menulis ulang rilis pers tersebut (diterbitkan sehari setelah 
rilis pertama diterbitkan) dengan menyebutkan bahwa temuan mereka bukan UFO 
selain puing balon cuaca!

Tetapi belasan tahun setelah itu, sejumlah saksi mata termasuk para pekerja dan 
ilmuwan di pangkalan militer Roswell tersebut memberikan kesaksian.

Mereka menyatakan memang benar ada material pesawat asing (UFO) dan jasad 
makhluk yang diamankan dari lokasi jatuh ke pangkalan militer di Roswell. Makhluk 
itu mirip manusia, namun bertubuh kecil, kulit berkerut, kepala dan mata besar, 
lengan pendek, telinga dan hidung melesak ke dalam.

Peristiwa Roswell adalah satu kontroversi. Upaya keras pemerintah Amerika Serikat 
untuk menutupi fakta, membuat banyak pihak yang yakin bahwa ada sesuatu yang 
sangat penting sedang disembunyikan. Banyak yang yakin bahwa Roswell adalah 
satu tempat bersejarah dalam fenomena tentang UFO dan "tamu-tamu dari luar 
angkasa".

Sejumlah upaya untuk menguak misteri di Roswell memancing serangkaian
penelitian, baik bersifat ilmiah maupun paranormal. Keyakinan bahwa UFO 
mengalami kecelakaan di bumi semakin kental dengan desas-desus jasad alien di 
Roswell. Lalu sejumlah penelitian melansir laporan tentang UFO dan alien yang 
ternyata sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu.

Puing dan Jasad
Musim panas 1953, sebuah benda terbang asing jatuh di gurun pasir Arizona. Pihak 
Angkatan Udara AS (USAF) mengirimkan tim khusus ke lokasi kecelakaan dan saksi 
mata menyebutkan bahwa mereka melakukan evakuasi terhadap 5 jasad alien. 
Makhluk yang dievakuasi dari UFO tersebut mirip manusia, tetapi berlengan 
panjang, memiliki empat jari berselaput, satu di antaranya tampak masih 
bergerak-gerak.

Tanggal 14 September 1957, seorang kolumnis koran Brasil, Ibrahim Sued, 
mendapat surat berisi informasi dan sampel kepingan metal yang disebut berasal 
dari UFO. Surat itu menyebut bahwa sampel tersebut diambil dari lokasi jatuhnya 
sebuah UFO di Pantai Ubatuba, Sao Paulo. Uji terhadap keping metal tersebut 
ternyata menujukkan bahwa materialnya tidak dikenali dan tidak dijumpai di bumi.

S
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Tahun 1965, ada laporan mengenai pendaratan UFO di Pretoria, Afrika Selatan. 
Saksi mata menyebutkan, UFO tersebut berdiameter 9 meter (30 kaki). Begitu 
menyadari kehadiran manusia, benda itu mengudara dalam hitungan detik dan 
menghilang. Penelitian menunjukkan, bekas roda pendaratnya menyisakan lubang 
selebar 90 cm, dan ada area terbakar di bekas mesin pendorong seluas 1,8 meter.

Seorang saksi mata bernama Pedley melaporkan penampakan UFO di kawasan 
Tully River, utara Queensland Australia pada 1966. Pedley mendekati area dengan 
telaga kecil, karena tertarik melihat benda yang beranjak cepat terbang ke 
angkasa dari lokasi tersebut. Di bekas benda tersebut mengambang, terlihat bekas 
lingkaran aneh di rumput dengan diameter selebar 9 meter.

Maret 1968 di Berezovsky, wilayah Sverdlovsk (eks teritori Uni Soviet), sebuah 
piring terbang dilaporkan jatuh di tepian hutan. Militer Soviet segera menutup area 
tersebut dan melakukan penyelidikan. Setahun kemudian, dokumen intelijen 
menunjukkan proses autopsi terhadap jasad makhluk kerdil yang ditemukan dari 
reruntuhan UFO tersebut, dilakukan ilmuwan Rusia di Moskow.

Tahun 1971 di Kansas, seorang pemuda, Ron Johnson, yang menggembala domba 
melihat objek mirip payung jamur berkilat aneka warna, terbang di langit malam, 
melayang 25 meter menjauh dari Ron di atas pepohonan. Setelah UFO tersebut 
menghilang, ia menemukan sebuah cincin bersinar di lokasi tersebut. Anehnya, 
cincin tersebut tetap bercahaya selama beberapa tahun.

Pertanyaan besar masih berputar di benak kita. Bukan hanya persoalan apakah 
UFO dan alien itu memang benar ada, tetapi dari mana UFO dan para alien itu 
berasal?

Penampakan UFO di Indonesia
Penampakan UFO dilaporkan hampir dari semua belahan dunia. Walau lebih 
terekspos di wilayah Eropa dan Amerika, seperti yang dilaporkan dari Inggris baru-
baru ini, UFO ternyata singgah juga di Afrika dan Asia.
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Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia, Indonesia termasuk negara yang sering 
disinggahi UFO. Setidaknya berdasarkan laporan yang ada, tak kurang dari 125 kali 
penampakan terjadi selama satu abad (1900-2001). UFO ini dilaporkan muncul di 
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Irian Jaya, dan ruang 
udara serta perairan teritori Indonesia lainnya.

Berdasarkan catatan Beta UFO Indonesia, sedikitnya pernah tiga kali UFO terlihat di 
Medan, dan beberapa kali di Sumatera Utara. Laporan penampakan itu bertanggal 
28 Januari 1953, 26 Juni 1955, dan minggu pertama November 1968. Jika 
ditambah dengan laporan lainnya, juga pernah muncul pada tahun 1980-an di 
daerah Polonia Medan dan 1990-an di daerah Pegunungan Sibayak. Ada juga 
laporan penampakan UFO di Tanjungbalai, Asahan (25 Pebruari 1953), lalu di 
Bagan Siapi-api (6 November 1957).

Beberapa sumber informasi lain menyebutkan bahwa militer Indonesia pernah 
melakukan penembakan terhadap UFO. Peristiwa itu terjadi di Surabaya sekitar 
tahun 1964. Menurut cerita, selama tujuh hari saat langit gelap atau menjelang 
subuh, sejumlah UFO teridentifikasi radar pertahanan udara di pangkalan militer 
Surabaya. Saat UFO tersebut kembali muncul, meriam penangkis serangan udara 
ditembakkan. Namun UFO tersebut dengan sigap mengelak.

Laporan sejenis bukan hanya muncul di Indonesia, tembakan artileri pertahanan 
udara juga pernah terjadi di teritori Uni Soviet (1950). Sementara tembakan 
pesawat tempur ke UFO terjadi beberapa kali seperti yang terjadi di Kuba, Uni 
Soviet dan Amerika Serikat. Walau pesawat tempur Indonesia juga pernah 
berhadapan dengan UFO, namun belum sempat melakukan tembakan.

Sekilas UFO
Apakah sebenarnya UFO ini? Kesimpulan umum dan penyelidikan ilmiah mengacu 
pada benda terbang misterius dari luar bumi. Hal itu berdasarkan sampel material 
yang tertinggal bahwa bahan pembuatnya tidak dikenal dan tak terdapat di bumi.

Walau hasil penyelidikan merujuk pada kemungkinan penampakan UFO adalah 
akibat fenomena alam, salah identifikasi saksi mata terhadap objek yang terlihat, 
dan benda-benda langit buatan manusia, atau peralatan eksperimen militer, tetapi 
hal tersebut tidak bisa menjelaskan sejumlah penampakan UFO yang disertai bukti 
akurat.

Memang belakangan diketahui bahwa semasa Perang Dunia II, tentara NAZI-Hitler 
pernah melakukan eksperimen kendaraan tempur udara mirip piring terbang, tetapi 
hal tersebut tidak memberi jawaban memuaskan tentang UFO di era modern atau 
masa sebelum PD II.

Catatan kuno dari sastra Hindu Kuno, Ramayana sudah menguraikan soal mesin 
terbang rumit. Lalu pada masa Fiarun Thutmosis III (1450 SM), ada papirus yang 
mendeskripsikan benda asing di angkasa berupa "lingkaran-lingkaran api" yang 
terbang dengan formasi. Juga dari catatan masa Romawi oleh Julius Obsequens 
tahun 99 SM yang menyebutkan, "…objek bulat, seperti globe, perisai bundar atau 
bulat, terbang di langit dari barat menuju timur..."

Pada masa awal sejarah Islam, ada catatan yang menyebut bahwa Usaid bin 
Hudhair melihat gumpalan awan menyerupai payung di langit. Awan yang sangat 
indah dengan benda berkelip terang bercahaya, yang kemudian terbang tinggi 
menghilang.
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Lalu Jenderal Yoritsune pada Kekaisaran Jepang tahun 1235, bersama pasukannya 
melihat bola aneh bercahaya yang terbang tak beraturan di langit malam dekat 
Kyoto.

Yang spektakuler adalah dokumen 14 April 1561 di Nuremberg Jerman saat langit 
dipenuhi objek yang terlihat seperti melakukan pertempuran udara. Konon terlihat 
bola-bola kecil dan cakram-cakram muncul dari tabung besar. (berbagai sumber)

Kisah Alien dari Rusia
Tanggal 10 Agustus 1989, suatu hari yang tenang di Rusia berubah menjadi 
menegangkan di sebuah pangkalan radar militer Uni Soviet. Layar monitor 
mendeteksi gerakan cepat sebuah UFO. Kontak komunikasi pun dibuka, namun 
tidak direspons.

Sesuai prosedur, alarm siaga dibunyikan. Dan satu skuadron pesawat pemburu 
MIG-25 disiapkan untuk melakukan penyergapan. Upaya komuniksi terus 
dilakukan, namun UFO tersebut tetap tidak merespons. Komandan skuadon MIG 
terus mencoba mengontak benda terbang aneh tersebut. Namun kontak radio tak 
berbalas. Maka skuadron MIG membentuk formasi tempur.

UFO bersiap melarikan diri, namun dikepung rapat. Ketika masuk dalam jarak 
tembak, sebuah MIG melepaskan sejumlah rudal. Sebuah ledakan keras terdengar 
dan UFO tersebut oleng, mengarah tajam ke bawah ke gugus Pegunungan 
Kaukasus. Agaknya tembakan misil udara ke udara itu mengenai sasarannya.

Tim militer kemudian melacak lokasi jatuhnya UFO tersebut dengan menggunakan 
helikopter Mi-8. Setelah berputar-putar sekian lama, mereka menemukan puing 
UFO tersebut di luar wilayah Nizhnizy Chegem. Dari dekat terlihat benda misterius 
berbentuk cerutu tersebut berukuran panjang 6 meter dan tinggi 3 meter.

Menggunakan pakaian khusus anti radiasi, tim militer melakukan pemeriksaan. 
Ternyata di sekitar lokasi terdapat jejak radiasi. Meskipun pakaian mereka 
dirancang untuk menahan radiasi, toh beberapa personel militer belakangan 
diketahui terkena efek radiasi.

Lantas puing UFO dievakuasi dengan helikopter angkut ke Pangkalan Udara 
Mozdok. Tim penyelidik memasuki bangkai UFO tersebut dan mengumpulkan 
sejumlah bukti berupa instrumen panel pesawat dan perangkat elektronik yang 
berteknologi sangat canggih. Mereka juga menemukan tiga jasad alien (dua di 
antaranya sudah mati dan satu masih hidup). Dua alien tersebut diduga tewas 
akibat tertimpa komponen pesawat bagian atas dalam pendaratan darurat setelah 
tertembak jatuh.

Hasil penelitian yang dilakukan tim ahli Anton Anfalov, Lenura Azizova dan 
Alexander Mosolov menyebutkan, mereka berupaya menyelamatkan nyawa alien 
yang masih hidup itu, namun semua usaha itu gagal. Jasad alien tersebut 
diidentifikasi setinggi 1-1,2 meter dengan pakaian berwarna kelabu. Kulit mereka 
berwarna campuran hijau kebiruan dengan tekstur kulit kasar mirip reptil.
Mereka tidak memiliki rambut, bermata hitam besar dilindungi kelopak jari-jari 
panjang dan tangan kurus memanjang.

Aneka Jenis Alien
Berdasarkan hasil rekapitulasi dari sejumlah besar laporan kontak manusia dengan 
spesies alien yang disebut juga extraterrestrial, ada benang merah persamaan 
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identifikasi wujud mereka yang tampak di Afrika, Amerika, Eropa, Asia dan 
Australia. Makhluk-makhluk itu berkendara UFO (unidentified flying object) yang 
ragam jenisnya juga berbeda-beda.

Setidaknya laporan yang diyakini berdasarkan keterangan saksi mata terpercaya 
dan dokumentasi intelijen, ada beberapa jenis kelompok alien yang pernah singgah 
ke bumi. Alien-alien ini terdiri dari ras-ras yang berbeda secara deskripsi fisiknya.

Ada alien yang bertubuh hijau (green), abu-abu (grey) dan cokelat (brown). 
Namun rata-rata memiliki ukuran tubuh kerdil dan kecil jika dibandingkan dengan 
manusia. Tingginya kira-kira pada kisaran 90 cm-150 cm, berkepala lebih besar, 
bertangan kurus panjang atau pendek, berjari kurus berselaput atau tidak, 
bermata legam (hitam) besar, berkulit licin, berkerut atau kasar seperti reptil.

Secara umum, bentuk utama tubuhnya hampir sama dengan manusia, memiliki 
sepasang tangan, kaki, berkepala, memiliki kuping dan hidung serta mulut. Namun 
soal ukuran alat-alat indera dan organ tubuh itu tentunya berbeda. Ada alien yang 
berbibir tipis, tidak berbibir, tidak berambut, tidak memiliki cuping telinga seperti 
orang, dan hidung mereka hanya berupa lubang atau sangat pesek dan kecil.

Berdasarkan kebocoran data intelijen, sistem pernapasan mereka hampir mirip 
dengan organ paru-paru pada manusia. Artinya, kemungkinan besar mereka 
bernapas dengan udara yang mengandung oksigen juga. Namun bukti yang tersisa 
menunjukkan, teknologi mereka jauh lebih maju daripada teknologi manusia bumi.
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The Black Swan Project
Penggalian Harta Karun di Laut Dalam

ereka berhasil menemukan harta terpendam di dasar laut. Harta berupa 
500 ribu koin perak dan emas serta sejumlah benda berharga lainnya total 
seberat 17 ton. Inilah hasil perburuan harta karun dasar laut terbesar 

dalam sejarah!

The Black Swan Project adalah penamaan untuk ekspedisi penggalian harta karun 
di laut dalam yang dilakukan Odyssey Marine Exploration. Sebuah perusahaan 
spesialis berbasis di Tampa, Florida. Didirikan John Morris dan Greg Stemm tiga 
belas tahun lalu.

Mereka melakukan operasi penggalian harta karun itu di perairan internasional 
kawasan Samudra Atlantik Utara, tanpa merinci detail lokasi dan nama kapal yang 
ditemukan.

Publikasi pertama pihak Odyssey menyebutkan total temuan mereka ditaksir 
bernilai sedikitnya 500 juta dolar AS (kira-kira Rp 4,6 triliun). Sebagian besar 
terdiri dari koin-koin perak langka yang masih baik kondisinya. Keseluruhan harta 
karun tersebut diangkut dari dasar laut dengan menggunakan “robot selam” (ROV) 
berteknologi canggih dan kapal ekspedisi yang spektakuler milik Odyssey Marine 
Exploration.

Namun Black Swan Project kemudian dipertanyakan pihak Spanyol yang 
mengklaim kemungkinan wilayah kerja Odyssey Marine Exploration tersebut masih 
berada dalam teritorial laut Spanyol.

Klaim Spanyol mungkin ada benarnya, karena berdasarkan data pada 18 Mei 2007, 
harta bernilai tinggi itu dipindahkan dari Selat Giblartar menuju alamat yang tidak 
diketahui di Florida, AS.

Kerahasiaan lokasi yang ditetapkan Odyssey berdasar pertimbangan agar mereka 
bisa bekerja dengan leluasa selain pertimbangan faktor keamanan dari perompak 
dan bajak laut, atau kaum opurtunis pemburu harta karun, serta gangguan lain 
selama ekspedisi berlangsung.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Odyssey, penggalian harta karun itu 
dilakukan di laut dalam perairan internasional. Dari sebuah lokasi kapal karam dari 
era kolonialisasi (sekitar abad 16-18) tanpa merinci negara asal kapal dan 
namanya.

Spekulasi
Sementara, di samping adanya klaim dari pihak Spanyol, mereka saat ini sedang 
menunggu status dan kepastian hukum keabsahan penggalian harta karun 
bersandi Black Swan Project. Sementara berdasarkan surat izin pencarian kapal 
karam yang dikeluarkan pemerintah federal AS, kemungkinan sama dengan surat 
yang menyebutkan perizinan dan keabsahan operasi mereka di kawasan perairan 
barat daya Inggris sekitar 5 mil laut dari lepas pantai.

Lalu ada sumber lain menyebutkan ekspedisi Black Swan Project dilakukan tak jauh 
dari mulut Selat Inggris, sekitar 64 km dari daratan Inggris, di gugus kepulauan 
Cornwall di lepas pantai barat daya daratan Inggris Raya.

Kedua sumber tersebut mengacu pada satu spekulasi bahwa kemungkinan mereka 
melakukan penggalian di bangkai kapal dagang Kerajaan Inggris "Merchant Royal" 
yang tenggelam pada 23 September 1641 dalam pelayaran kembali ke London.

M
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Merchant Royal adalah kapal dagang berkapasitas penuh yang kemudian karam 
saat cuaca buruk. Kapal tersebut mengalami kebocoran dan ditinggalkan awaknya 
setelah segala upaya penyelamatan kapal gagal dilakukan. Dari para awak yang 
selamat dalam laporan bertahun 1641, disebutkan kargo kapal itu termasuk
300.000 koin perak Poundsterling, 100.000 keping emas poundsterling dan 
sejumlah besar perhiasan.

Lokasi kapal dagang Inggris tersebut disebutkan di dekat Pulau Scilly, sekitar 35 
atau 40 mil dari daratan Lands End.

Mengenai hal ini, sejumlah sonar kapal pemburu harta memang menangkap citra 
menyerupai reruntuhan kapal di sekitar Pulau Scilly di kedalaman 100 meter. Pada 
2005, Greg Stemm bersama pakar kapal karam Inggris Richard Larn, di bawah 
bendera Odyssey, melakukan penelitian dan pencarian intensif terhadap jejak 
Merchant Royal. Pada 2005 - 2006 kapal Odyssey memang beroperasi di sekitar 
wilayah yang diduga menjadi lokasi tenggelamnya kapal dagang tersebut.

Jika temuan dalam Balck Swan Project adalah harta dari Merchant Royal, maka 
pihak Spanyol dan Inggris memang berhak mengajukan klaim bagi hasil terhadap 
temuan harta karun tersebut.

Sebab hukum "harta karun" di perairan internasional menyebutkan sebanyaknya 
hanya 90% harta karun yang diperoleh yang boleh dimiliki penemunya, sisanya 
harus diberi pada otoritas negara yang berkaitan dengan asal muasal harta karun 
tersebut.*

Kontroversi Harta Karun “Black Swan”
“Kami telah menemukan harta karun terbesar dalam sejarah perburuan harta 
karun!” Begitu sumber di Odyssey Marine Exploration berkomentar tentang temuan 
500.000 koin dalam Black Swan Project yang masih dirahasiakan.

Sejak penemuan tersebut diumumkan pada Mei 2007, sejumlah media massa 
internasional merilis tulisan yang pada akhirnya memunculkan kontroversi! Akan 
masuk ke dalam kas mana harta karun tersebut, apakah Odyssey Marine 
Exploration sendiri, atau berbagai dengan badan warisan budaya internasional, 
atau negara asal harta dan kapal yang ditemukan? Semua masih tanda tanya 
besar.

Pihak penerbit, produser film dan dokumenter, tertarik untuk mengcover 
penemuan harta karun terbesar dalam sejarah tersebut. Kisah perburuan dan 
ekspedisi harta karun tersebut rencananya akan ditulis menjadi buku dan 
difilmkan.

Sementara, Pemerintah Spanyol secara resmi pada bulan yang sama, telah 
melakukan penyelidikan intensif di lokasi yang diduga tempat beroperasinya Black 
Swan Project! Apakah memang benar berada di perairan internasional atau tidak.

Jika ternyata berada di wilayah perairan Spanyol, maka ekspedisi Odyssey yang 
memindahkan artefak harta berusia ratusan tahun itu dianggap sebagai sebuah 
pelanggaran hukum.

Pada 12 Juli 2007, patroli penjaga Pantai Spanyol menyita perangkat kapal riset 
Odyssey Marine Exploration saat berada sekitar 3,5 mil laut dari lepas pantai 
Eropa.
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Penjaga Pantai Spanyol memang memiliki otoritas sebagai petugas pengawas 
perbatasan Uni Eropa di wilayah tersebut. Hak yang diberikan berdasarkan aturan 
EU Schengen Agreement.

Kapal peneliti itu diperintahkan untuk berlayar ke pelabuhan Spanyol di Algeciras 
untuk menjalani prosedur pemeriksaan atas perintah pengadilan dan hukum.

Otoritas Spanyol yakin betul bahwa temuan harta karun yang diangkut kapal 
tersebut berada dalam jangkauan hukum Spanyol, namun memang perlu 
penyelidikan.

Teritorial dan Hukum
Sebelumnya, pihak Odyssey Marine Exploration juga sudah pernah bermasalah 
dengan pemerintah Spanyol pada ekspedisi penggalian harta karun dari kapal 
karam di dasar laut, yang diduga sebagai HMS SUSSEX.

Pada Maret 2007, otoritas Spanyol di Junta Andalusia mengizinkan penggalian 
harta karun dilanjutkan dengan syarat harus mengikutsertakan arkeolog Spanyol, 
untuk mengawasi dan meneliti dengan pasti, apakah harta karun yang mereka gali 
memang berasal dari kapal karam HMS Sussex dan bukan salah satu armada 
galleon Spanyol yang tenggelam di perairan yang sama.

Pada aktivitas ekspedisi tahun-tahun sebelumnya, Odyssey Marine Exploration juga 
opernah menuai kontroversi dan kritikan pedas oleh organisasi dan lembaga seperti 
Dewan Arkeologi Inggris, Institut Arkeolog Lapangan atas “pembajakan” bangkai 
kapal karam mendahului penelitian arkeologi.

Persoalan harta karun memang senantiasa mengundang debat dan kontroversi. 
Nilai harta yang menggiurkan memang menuntut kepastian hukum, apakah harta 
karun itu memang benda bebas atau “milik” sah sebuah negara. Atau dari sisi ilmu 
pengetahuan, harta karun yang bernilai sejarah memang bukan untuk disimpan 
atau diperdagangkan. Tetapi menjadi warisan budaya sebagai konsumsi di 
museum!*

Odyssey Marine Exploration
Bendera Odyssey Marine Exploration (OMEX/OMR) sudah berkibar selama tiga 
belas tahun. Perusahaan swasta spesialis penggalian dan penyelamatan kapal-
kapal karam ini bersentuhan dengan eksplorasi arkeologi yang sensitif dan operasi 
penyelamatan bangkai kapal karam di perairan seluruh dunia.

Didirikan oleh John Morris dan Greg Stemm pada 1994, dan go public pada tahun 
1997 dengan saham yang terdaftar di bursa NASDAQ dengan simbol OMEX. 
Menyita mata dunia dalam bagian penyelamatan kargo kapal tua SS Republic 
(August 2003) dan harta karun berkode Balck Swan Project (2007)!

Bergerak dalam bidang ekspedisi bawah laut terutama kapal karam bernilai 
sejarah. Setidaknya kapal-kapal tenggelam yang sudah terkubur di bawah laut 
selama berabad-abad yang mengangkut benda-benda kuno.

Mereka mengaplikasikan teknologi terbaru dan tercanggih dalam setiap operasinya 
agar seluruh benda yang akan diselamatkan tetap berada dalam kondisi utuh.

Keunikan Odyssey adalah memposisikan dirinya sebagai perusahaan komersil 
pertama yang menspesialisasikan diri dalam urusan pencarian kapal-kapal karam, 
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penyelamatan harta benda berharga yang tenggelam dan sekaligus 
memasarkannya.

Track record mereka yaitu operasi pencarian kapal Sussex, Republic, "Conception" 
dan "Seattle" pada 1998 - 2003. Lalu pada 2001, melaporkan secara resmi kepada 
Pemerintah Kerajaan Inggris bahwa mereka telah selesai melakukan ekspedisi 
arkeologi pendahuluan atas bangkai kapal kuno milik Inggris HMS Sussex. Dan 
setahun kemudian bekerja sama dengan Inggris melakukan ekspedisi menggali 
bangkai HMS Sussex.

November 2003, melakukan operasi penggalian SS Republic dan berhasil 
menemukan koin pertama dari bangkai kapal tersebut. (Pada bulan dan tahun yang 
sama, Odyssey pindah ke bursa saham Amerika dan berganti simbol menjadi 
OMR). Dan Maret 2004, Odyssey mendapat penghargaan atas upayanya terhadap 
SS Republic.

Visi Odyssey memang bertujuan untuk mengembalikan nilai-nilai sejarah, budaya, 
ekonomi dari kapal-kapal karam demi kepentingan umat manusia melalui 
penerapan teknologi maju tercanggih, sains dan arkeologi.

Namun sepak terjang perusahaan ini memang kerap dibayangi kontroversi. 

Ga’ tau aku ni gambar apa!



29

Legenda El Dorado
l Dorado sempat menjadi impian pemburu harta karun. Bayangan tentang 
sebuah kota yang penuh emas. Namun selama ratusan tahun, tak satu 
ekspedisi pun yang berhasil membuka tabir misterinya. Apakah El Dorado 

hanya sebuah dongeng? Ataukah ia benar-benar ada?

Legenda El Dorado memancing rasa penasaran. Sejumlah penelitian sejarah atau 
penelitian pribadi dilakukan untuk mengungkap misteri yang meliputinya. 
Bayangan tentang emas dan permata berharga yang terkubur di suatu tempat di 
pedalaman Amerika Selatan itu tetap hangat dibicarakan.

Satu-satunya pijakan untuk mengungkap rahasia besar itu adalah legenda yang 
tersiar sejak lima ratus tahun lalu. Tentang suku Chibcha, sub suku Indian Amerika 
Selatan yang sangat memuja Dewa Matahari. Mitologi kuno mereka yang dilansir 
orang-orang Spanyol menyebutkan bahwa pemujaan ini berkaitan dengan 
sejumlah persembahan harta berharga seperti emas dan batu permata.

Orang-orang Chibcha menganggap emas adalah anugerah dari Dewa Matahari dan 
selayaknya dipersembahkan kembali kepada sang Dewa. Lalu kisah yang 
menyeruak dari mulut ke mulut menyebutkan bahwa pemujaan tersebut membuat 
suku-suku Chibcha melebur emas sebagai perisai bagi bangunannya. Sehingga 
kuil-kuil pemujaan mereka disebut dilapis lempeng emas. Namun tak ada bukti 
yang tersisa dari perkiraan ini.

Kisah ini mirip dengan legenda dalam bahasa Omagua yang diketahui sebagai 
Indian Tupi-Guyana di teritori antara Brasil dan Guyana. Mereka percaya pada 
legenda El Dorado berkaitan dengan emas. Namun penjelajah sering menafsir El 
Dorado mengacu pada sebuah kota emas. Dan dalam peta kuno mereka terdapat 
sebuah nama El Dorado yang lokasi persisnya tidak jelas.

Sebuah Mitologi
Dalam kepercayaan kuno Chibcha ada disebutkan soal Dewi penunggu danau suci. 
Selain pemujaan terhadap Dewa Matahari, pemujaan dewi air suci ini juga sangat 
populer di kalangan Indian itu di masa lalu.

Kisah tentang Dewi ini bermula dari mitologi tentang seorang istri kepala suku 
Chibcha di masa awal. Karena dituduh melakukan suatu pelanggaran "hukum" 
perempuan yang merasa benar itu kemudian bunuh diri dengan melompat ke 
dalam sebuah danau.

Kemurnian hatinya ternyata terbukti dan ia pun bertransfromasi menjadi seorang 
dewi.Maka sang Dewi ini pun menjadi penunggu danau suci --yang dalam 
perkamen tua dikenal sebagai Danau Guatavita.

Pemujaan terhadap Dewi Guatavita ini kemudian menjadi ceremoni satu tahun 
sekali. Di puncak upacara tersebut, seluruh tubuh kepala suku Chibcha akan 
dilabur dengan getah kemudian dilapisi dengan serbuk emas. Dari kepala hingga 
ujung jari kaki. Lewat ritual tertentu, kepala suku kemudian diarak menuju danau. 
Dari sana ia akan dinaikkan ke rakit hingga ke tengah danau. Tiba di tengah danau 
kepala suku akan terjun ke air dan membasuh tubuhnya hingga bersih. Saat ritus 
ini dilakukan, barisan upacara yang mengiringinya akan melemparkan sejumlah 
persembahan emas dan permata ke dalam danau.

Inilah yang disebut sebagai upacara orang emas yang dalam bahasa Muisca 
(Chibcha) disebut sebagai El Dorado. Benarkah legenda ini?

Sebuah laporan bertahun 1962 menyebutkan tentang penemuan spektakuler dua 
petani. Di suatu desa dekat Bogota (ibukota Colombia sekarang) mereka 

E
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menemukan sebuah liang gua yang sangat kecil. Penasaran, kedua petani ini 
kemudian masuk ke dalamnya dan mereka menemukan emas! Emas temuan 
mereka ini berupa artefak berbentuk rakit miniatur dengan delapan pendayung dan 
seorang kepala suku yang terbuat dari emas.

Kedelapan pendayung ini duduk membelakangi sang kepala suku. Inilah salah satu 
bukti kuat tentang legenda El Dorado yang berhasil ditemukan.

Namun impian tentang emas yang melimpah di El Dorado, tak pernah ditemukan 
hingga kini. Walau Danau Guatavita tercantum di peta, deskripsinya itu tidak 
sesuai dengan perkamen kuno tentang danau suci Guatavita yang sesungguhnya. 
Konon danau suci itu terdapat di antara pegunungan Andes, di dalam sebuah gua 
yang kini sudah tertutup di dekat Bogota. Seluruh upaya pencarian tidak 
membuahkan hasil. Terkadang misteri memang bukan untuk diungkap! *

Memburu Emas El Dorado
Semua berawal dari legenda. Dikisahkan dari mulut ke mulut oleh penjelajah 
Spanyol. Tentang sebuah kota yang berlapis emas bernama El Dorado. Legenda ini 
menarik minat beratus-ratus pemburu harta karun. Namun sebagian besar 
akhirnya menemui ajal. Tewas di pedalaman belantara Amerika Selatan di gugus 
pegunungan Andes!

Sejak penjelajah Spanyol, Juan Ponce de Leon pada 1513 menemukan Puerto Rico 
di Karibia. Ia mendengar kisah tentang emas di sana namun tak menemukannya. 
Sampai akhirnya orang-orang Indian menyebut bahwa di Pulau Bimini (sekarang 
Bahama) ada sumber air awet muda. Ia kemudian lebih tertarik mencari air awet 
muda. Dalam pencarian tersebut ia berlayar sampai ke semenanjung Florida.

Dalam sebuah ekspedisi militer tahun 1521, Ponce de Le�n mendarat di Charlotte 
Harbor (Florida) bersama 200 tentara yang menumpang 2 kapal. Saat itu pasukan 
ekspedisi militer Spanyol ini dihadang pejuang Indian Seminole. Pertempuran pun 
pecah. Ponce de Leon terkena panah dan segera dievakuasi, namun ia akhirnya 
menemui ajal setibanya di Kuba.

Paska de Leon, kisah tentang emas suku-suku Indian ternyata menarik bagi 
penjelajah Spanyol lain bernama Gonzalo Jim�nez de Quesada. Dengan 
menggunakan kekuatan senjata pada 1530-an Quesada bersama pasukan ekpedisi 
merangsek ke pedalaman Amerika Selatan. Ia kemudian mendarat di wilayah 
kerajaan Bogota (sekarang columbia) dan untuk pertama kali bertemu dengan 
suku Indian Chibcha (Sering disebut Muisca) di tahun 1537. Indian yang menghuni 
dataran tinggi yang erat dengan kisah emas tersembunyi.

Lalu ekspedisi lain yang dipimpin Sebastian de Belalcazar mendengar legenda El 
Dorado. Dalam bayangannya El Dorado adalah sebuah kota atau wilayah dengan 
emas yang melimpah ruah. Namun pencarian itu tak pernah membuahkan hasil.

Kegilaan pada emas terus menghantui para penjelajah. Orellana and Gonzalo 
Pizarro pada 1541 menyusul memasuki teritori Indian melalui perairan Amazon 
dengan melakukan pembantaian Indian dan pencarian emas yang paling brutal.

El Dorado
Para penjelajah tak pernah mengetahui pasti apakah El Dorado yang 
sesungguhnya. Kecuali cerita rakyat dan legenda yang membaur bahwa El Dorado 
berhubungan dengan emas dan harta karun paling berharga milik suku-suku Indian 
Amerika Selatan.
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Padahal sesungguhnya arti kata El Dorado lebih mendekati pengertian "Orang 
Emas" (Golden Man) ketimbang sebuah tempat emas (Golden Place), yang dalam 
penyebutan suku Indian lokal sebagai El Rey Dorado yang artinya raja emas.

Ekpedisi "Kematian"
Penyalahartian El Dorado sebagai suatu tempat dengan emas dan permata yang 
melimpah ternyata telah membutakan para penjajah dan penjelajah Eropa. 
Konsepsi El Dorado yang tak pernah jelas asal muasal aslinya ditangkap orang-
orang Eropa sebagai misteri tentang harta karun terpendam. Maka sejak isu 
tentang kota emas itu merebak, para pencari harta dan penjelajah berupaya mati-
matian mencari lokasinya.

Ternyata setiap ekspedisi yang dikirim selalu mengalamai kebuntuan. Total korban 
tewas dalam upaya pencarian emas ini mencapai ribuan. Mereka tewas dalam 
pertempuran dengan suku-suku Indian, terjebak keganasan alam hutan hujan 
tropis, tewas dalam kecelakaan di medan jelajah pegunungan dan lembah, namun 
tidak menemukan titik terang tentang harta karun, emas atau pun permata. 
Apakah El Dorado? Misteri besar masih meliputinya hingga kini…*

El Dorado, Mengandung banyak Pengertian
Chibcha adalah satu suku yang mendiami dataran tinggi di wilayah gugus 
pegunungan Andes teritori Columbia. Dalam sebuah catatan tentang mitologi suku 
ini kemungkinan El Dorado merupakan lambang dari sebuah energi besar yang 
mengandung kekuatan trinitas dari Chiminigagua. Sebuah kekuatan penciptaan 
semesta.

Namun kemudian El Dorado digunakan secara metaforis untuk merujuk pada 
tempat benda berharga bisa ditemukan. Karena itu nama El Dorado bisa ditemukan 
di dalam peta Amerika, terutama sebuah tempat di California dan beberapa tempat 
lain.

El Dorado juga digunakan untuk merujuk pada pengertian cinta, surgawi, 
kebahagiaan, atau kesuksesan. Bisa juga dipakai untuk menyatakan sesuatu 
harapan yang tidak terwujud atau ilusi yang tak nyata. Pemaknaan ini berkaitan 
dengan banyak upaya menguak misteri emas di balik El Dorado.

Dan Sir Walter Raleight pernah menduga El Dorado sebagai sebuah kota di tepian 
Danau Parima tak jauh dari Orinoco, Guyana (sekarang Venezuela). Dan beberapa 
penjelajah yang putus asa pernah berencana mengeringkan Danau Guatavita yang 
diduga menjadi kuburan harta karun suku Chibcha. Karena di tepian danau di 
wilayah Sesquile, Provinsi Almeidas itu pernah ditemukan sejumput hiasan emas 
dan batu zamrud. Namun upaya itu tak pernah diwujudkan… apakah harta karun 
itu terkubur di bawah lumpur danau?
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Kuil Abu Simbel
Pemindahan Kuil Abu Simbel yang Spektakuler

bu Simbel adalah kuil termegah peninggalan Mesir Kuno di masa 
pemerintahan Firaun Ramses II. Dibangun dengan desain dan konstruksi 
yang istimewa. Membentang menembus "perut" bukit, di DAS Sungai Nil. 

Namun pada pertengahan abad 20, kuil tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih 
tinggi dengan presisi hampir 100%.

Kuil Abu Simbel sendiri selama ribuan tahun setelah berdiri telah terkubur pasir 
dari gurun yang tersebar di Mesir. Pada abad keenam, ada catatan yang 
menunjukkan bahwa kuil tersebut telah terkubur pasir setinggi lulut patung raksasa 
Ramses II. Lalu kuil tersebut akhirnya terkubur sepenuhnya dan dilupakan.

Sampai akhirnya pada 1813, seorang peneliti dunia timur berkebangsaan Swiss, JL 
Burckhardt menemukan puncak kuil tersebut. Ia berbagai informasi dengan 
seorang penjelajah Italia bernama Giovanni Belzoni, yang kemudian melakukan 
ekspedisi ke lokasi kuil tersebut. Tetapi Belzoni gagal menggali dan tak 
menemukan pintu masuk ke kuil tersebut.

Setelah melakukan persiapan lebih matang, pada tahun 1817 ia pun kembali ke 
lokasi situs tersebut. Kini ia berhasil masuk ke dalam kuil dan mengambil sebagian 
benda berharga yang bisa dibawanya.

Namun, nama Abu Simbel sebagai penamaan kuil tersebut, berasal dari nama 
seorang bocah yang menjadi guide pertama kali ke situs ini. Ia mengaku melihat 
kuil ini dari hari ke hari sampai akhirnya menggali kuburan pasir itu sendirian. 
Sampai akhirnya kuil tersebut bisa terlihat. Setidaknya begitu kata legenda. 
Sehingga untuk mengenang dedikasinya, kuil ini disebut sebagai Abu Simbel.

Relokasi Spektakuler
Sementara itu, pemerintah Mesir merencanakan proyek pembangunan Aswan High 
Dam (bendungan besar dekat Aswan, Mesir) yang kemudian dilanjutkan dengan 
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pembuatan Danau Nasser, di tepian aliran Sungai Nil sekarang. Berdasarkan 
blueprint proyek tersebut, Kuil Abu Simbel pun terancam tenggelam oleh genangan 
air.

Bersamaan dengan rencana itu, pada 1959, muncul gerakan kampanye donasi 
untuk menyelamatkan situs-situs yang menjadi monumen Nubia. Yaitu kelompok 
situs Mesir Kuno di aliran Sungai Nil yang memang hampir semuanya agak 
terbengkalai dan terancam tenggelam oleh kenaikan permukaan aliran Sungai Nil 
akibat proyek DAM.

Di bawah bendera UNESCO (sebagai salah satu badan PBB), Kuil Abu Simbel 
dicetuskan sebagai salah satu situs yang paling terancam oleh proyek bendungan 
Aswan di Sungai Nil.

Pada tahun 1963, proyek ini pun selesai direncanakan di atas kertas dengan dana 
80 juta dolar AS (masa itu) atau sekitar 728 miliar rupiah (kurs Rp 9.200). Dan 
pekerjaan lapangan dimulai pada 1964. Dengan melibatkan sejumlah ahli 
konstruksi, arkeolog dan pakar lainnya. Solusinya, Kuil Abu Simbel harus 
dipindahkan secara utuh ke lokasi baru.

Selama empat tahun proyek pemindahan itu dilakukan dengan perhitungan dan 
akurasi yang luar biasa. Masing-masing bagian kuil yang terbuat dari batu seberat 
ratusan ribu ton itu dengan teliti dibelah-belah. Masing-masing menjadi potongan 
blok batu seberat rata-rata puluhan ton dengan jumlah sekitar 1050 potongan.

Semua potongan batu itu kemudian dipindahkan ke lokasi baru sekitar 200 meter 
ke arah selatan di ketinggian 60 meter dari lokasi aslinya. Di lokasi baru, 
potongan-potongan batu itu disusun ulang bagai menyusun potongan puzzle 
mosaik.

Bulan demi bulan, kepingan-kepingan itu mulai tersusun dengan presisi yang luar 
biasa tepat. Sampai akhirnya seluruh potongan batu sudah terpasang di lokasi baru 
pada 1968. Untuk memberi kesan yang persis seperti aslinya, para ahli pun 
melengkapinya dengan bukit buatan di bagian atas dan belakang kuil tersebut.

Sementara untuk menutup bekas potongan, mereka melakukan finishing dengan 
menggunakan teknik yang luar biasa. Hasilnya, sama sekali tidak terlihat bekas 
potongan di kuil tersebut. Semua tampak mulus di bagian luar dan dalamnya 
tertata sesuai dengan kondisi 3000-an tahun lalu.
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Kuil Abu Simbel yang ditata ulang menghadap Danau Nasser ini menjadi proyek 
pergeseran bangunan paling spektakuler di abad ke-20. Menjadi daerah tujuan 
wisata yang terkenal di Mesir dan seluruh dunia.
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840 Tahun Terkubur di Dasar Laut
ni merupakan langkah besar dalam sejarah pelayaran dunia. Sebuah kapal 
berusia 840 tahun yang karam di dekat muara Sungai Zhu Jiang (Pearl River-
Sungai Mutiara) RRC akan segera diangkat ke permukaan dalam keadaan 

utuh.

Kapal tersebut adalah kapal dagang kuno terlengkap yang pernah ditemukan di 
wilayah perairan RRC. Rencana pengangkatan kapal bernama Nan Hai Yi Hao 
(South China Sea I) ini merupakan proyek arkeologi laut terbesar yang akan 
dilakukan sejak RRC berdiri sebagai negara.

Song Jiahui, Direktur Departemen Penyelamatan di Kementerian Perhubungan, 
pada 16 Januari 2007 dalam sebuah konferensi pers di Beijing telah 
mengumumkan akan melakukan pengangkatan terhadap kapal kuno tersebut 
dalam keadaan utuh. Berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, kemungkinan 
besar proyek itu akan berlangsung pada Maret tahun ini.

Untuk mendukung proyek raksasa yang prestisius ini, Dinas Perhubungan bagian 
Penggalian dan Penyelamatan di Guang Zhou, RRC, yang ditunjuk sebagai otoritas 
pelaksana lapangan, sudah menyelesaikan pembuatan sebuah kapal khusus 
semacam tugboat (kapal penarik bertenaga besar) yang dilengkapi alat penarik 
berkekuatan 400 ton.

Keseluruhan proyek penggalian dan pengangkatan kapal South China Sea I ini 
akan dikonsentrasikan di Provinsi Goang Dong, yang langsung dikepalai Wakil 
Gubernurnya, Lei Yu Lan.

Tetap Awet
Dilaporkan oleh Xinhua, pada 16 Januari 2007, sebuah tim khusus telah berada di 
kawasan penggalian kapal untuk melakukan pemeriksaan akhir kondisi lautan 
sekitar. Lokasi persisnya South China Sea I tenggelam 840 tahun yang lalu adalah 
di bagian barat muara Sungai Mutiara (Zhu Jiang-Pearl River), RRC.

Kapal dagang peninggalan Dinasti Song ini ditemukan pertama kali pada 1986. 
Penemuan ini mengejutkan dunia, karena ini merupakan temuan pertama terhadap 
kapal dagang yang karam berusia ratusan tahun yang muatannya masih dalam 
keadaan lengkap. Selain itu, kondisi kapal juga terlihat masih utuh tanpa 
kerusakan berarti. Ini menjadi kapal karam tertua yang kondisinya masih sangat 
baik, dengan muatan yang masih utuh pula.

Selama 20 tahunan, Kementerian Perhubungan RRC sudah melakukan penelitian 
dan konservasi di sekitar perairan tempat kapal itu tenggelam.

Berdasarkan rekomendasi lembaga negara RRC urusan benda sejarah dan 
purbakala, ditetapkan untuk melakukan proyek penggalian dan pengangkatan 
kapal itu secara utuh dari dasar laut.

Secara teknis, South China Sea I tenggelam di kedalaman 20 meter. Kapal yang 
terbuat dari kayu itu benar-benar tampak masih kokoh laksana kapal baru. Dengan 
total bobot diperkirakan tak lebih dari 4.000 ton.

Seandainya proyek pengangkatan kapal ini berhasil menarik South China Sea I dari 
dalam air dalam keadaan utuh, maka ia akan mengimbangi popularitas pasukan 
Terakota.

I
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Terakota atau Prajurit Terakota adalah kumpulan koleksi dari 8.099 patung 
berbentuk tokoh prajurit dan kuda dengan ukuran asli yang terletak di dekat 
makam Kaisar pertama Dinasti Qin yakni Qin Shi Huang.

Ribuan prajurit batu itu ditemukan pada tahun 1974 dekat Xi'an, Provinsi Shaanxi. 
Terakota dibangun tahun 210 SM-209 SM dan bertujuan untuk melindungi Kaisar 
Qin sesudah kematiannya.

Sementara South China Sea I adalah kapal dagang berusia 840-an tahun 
peninggalan Dinasti Song yang masih terkubur di bawah laut dalam keadaan utuh.

Pengangkatan kapal ini akan membuka lembaran baru untuk melengkapi khasanah 
sejarah perdagangan laut China dan menambah pengetahuan tentang Dinasti Song 
(960-1279).

Ekspedisi Pengangkatan Kapal Karam
RRC berencana akan mengangkat sebuah kapal karam berusia seribuan tahun di 
Laut China Selatan.

Song Jiahui, Direktur Departemen Penyelamatan di Kementerian Perhubungan 
dalam konferensi persnya mengemukakan bahwa kapal tersebut akan diangkat dari 
lautan secara keseluruhan.

Ditambahkannya, operasi pengangkatan yang akan mereka lakukan menjadi 
operasi MOC terbesar. Kapal yang karam tersebut diberi nama South China Sea I 
yang diketahui aktif di masa Dinasti Song Utara (960-1127). Kapal ini ditemukan 
pada 1986 dan para penyelam sudah mengeksplorasi kapal karam tersebut sejak 
saat itu.

Operasi pengangkatan akan dilaksanakan dalam pertengahan tahun ini, yang 
dilakukan oleh biro penyelamatan Kota Guangzhou. Sebuah kapal yang mampu 
mengangkat bobot seberat 4.000 ton akan diikutsertakan guna mengangkat kapal 
tersebut.

Kendati demikian, Song tidak menjelaskan bagaimana kapal tersebut masih tetap 
utuh di sana setelah melewati satu milenium di bawah laut dan dia juga tidak 
menyebutkan lokasi yang pasti keberadaan kapal tersebut, kedalamannya serta 
berapa besarnya kapal itu.

"Naga Langit Tionghoa", Penderek Terbesar
Untuk memuluskan proyek pengangkatan kapal kuno South China Sea I di muara 
Zhu Jiang, RRC membuat mesin derek yang disebut Hua Tian Long (Naga Langit 
Tionghoa). Mesin ini akan ditempatkan di kapal penarik yang dikembangkan 
Shanghai Zhenhua Port Machinery Co Ltd (ZPMC), sebagai pabrik pembuat mesin 
derek dan struktur baja. Alat ini dirancang dengan kekuatan mengangkat beban 
sebesar 4.000 ton dan sudah dikirim ke Biro Penyelamatan Guangzhou.

Upaya ini menandai keberhasilan RRC yang merancang dan menghasilkan 
peralatan air kolosal yang dimilikinya. Kapal tongkang (tugboat) ini sendiri masih 
diperlukan sebagai alat yang membantu mengeksplorasi minyak dan membantu 
upaya-upaya penyelamatan di dasar air.

Kepala Eksekutif ZPMC Guan Tongxian kepada China Daily Shanghai & Delta 
mengemukakan bahwa perusahaannya tahun depan akan merancang sebuah derek 
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yang mengapung, dengan kemampuan mengangkat bobot sebesar 7.000 ton. Ini 
akan menjadi yang terbesar di dunia.

Pada uji coba, kapal tongkang sepanjang 165 meter dengan lebar 48 meter ini 
secara perlahan berhasil mengangkat muatan seberat 4.000 ton dan menjadi wakil 
dari perusahaan ZPMC, disaksikan oleh biro penyelamatan dan pemerintah 
setempat serta para ahli lainnya.

Menurut pihak perusahaan, kapal-kapal tradisional dengan derek yang mengapung, 
tidak bisa berangkat jauh ke tengah lautan, sebab mereka rentan dengan cuaca 
ganas yang bisa menghancurkan kapal-kapal tersebut. Namun, Hua Tian Long, 
dengan derek yang dapat berputar, bisa tahan dari ombak besar dan mampu 
melakukan berbagai tugas berat seperti penyelamatan dan pengeksplorasian 
minyak.

"Secara total, kapal itu dirancang dan diproduksi oleh kaum intelektual RRC," ujar 
Guan.

Kapal derek ini akan digunakan guna mengangkat sebuah kapal yang karam dari 
masa Dinasti Song (960 hingga 1127) di laut China Selatan sebelum dikerahkan
guna membantu mengeksplorasi lahan minyak di laut lepas.

Sekilas Dinasti Song
Dinasti Song merupakan sebuah dinasti yang memerintah Tiongkok mulai dari 960 
hingga 1279. Dinasti ini ditandai oleh peledakan budaya dan militer serta bencana 
alam. Dinasti ini pun diteruskan oleh era Lima Dinasti dan Sepuluh Kerajaan yang 
hadir sebelum Dinasti Yuan.

Selama Dinasti Song, banyak kelompok yang mengancam perbatasan utara 
Tiongkok, yaitu Khitans dari Dinasti Liao, Tanguts dari Dinasti Xia Barat dan 
Jurchens dari Dinasti Jin. Dinasti Song sendiri dibagi menjadi dua periode yakni 
Song Utara dan Song Selatan. Song Utara (sekitar 960-1127) berjaya ketika 
ibukota Song berada di utara Kota Kaifeng dan dinasti tersebut dikendalikan oleh 
sebagian besar keturunan Tiongkok Dalam.

Song Selatan (sekitar 1127-1279) diperkirakan berjaya setelah Song kehilangan 
kendali utara Tiongkok untuk diserahkan kepada Jurchen dari Dinasti Jin. Kerajaan 
Song mundur ke selatan Sungai Yangtze dan mendirikan ibukotanya di Hangzhou.

Dinasti Jin berhasil ditaklukkan oleh Kekaisaran Mongol pada 1234, yang 
mengambil alih utara Tiongkok dan memiliki hubungan yang sulit dengan Kerajaan 
Song Selatan. Mongke Khan, pemimpin Khan keempat dari Kekaisaran Mongol, 
tewas selama dalam serangan militer melawan Song Selatan. Penerusnya, Kublai 
berhasil menyatukan kerajaan tersebut dengan menarik pasukan Mongol dari Timur 
Tengah dan akhirnya menaklukkan Dinasti Song pada 1279. Tiongkok saat itu 
sudah mulai bersatu, namun masih bagian dari Kekaisaran Mongol.

Pada masa Dinasti Song, pelayaran kapal dagang Tiongkok sudah dilakukan. 
Muatan utama yang mereka angkut adalah kerajinan berupa keramik dan sutra 
serta berbagai benda-benda berharga lainnya.



38

Nostradamus
Ramalan Nostradamus yang Termasyur di Sepanjang Zaman

ak peduli bagaimana orang-orang membicarakan Nostradamus dan 
astrologi, buku ramalannya telah dicetak ulang selama lebih dari 400 tahun. 
Ini mungkin terasa mengejutkan, tetapi kata “Nostradamus” adalah salah 

satu nama yang paling dicari di Internet, bahkan lebih populer dibanding Osama 
Bin Laden atau Madonna. Apa yang ingin diketahui orang-orang di abad 21 tentang 
Nostradamus dan ramalannya?

Peneliti Sejarah, ahli yang paling terkemuka dalam karya Michel de Nostredame di 
Rusia, Alexey Penzensky, mengatakan bahwa selama lebih dari 400 tahun 
penelitian resmi tidak menunjukkan perhatian apa pun terhadap karya-karya 
Nostradamus. Nostradamus tenggelam dalam sejarah hanya sebagai seorang 
peramal. Kita mengetahui sedikit tentang ramalan Leonardo da Vinci tetapi 
mengetahui dengan sempurna dan baik tentang pengobatannya, kebudayaan dan 
prestasi-prestasi teknik mesin dan rancang-bangun; bagi Nostradamus, ia dikenal 
hanya dalam hubungan dengan kebatinan.

Paranormal amatir dengan seketika menyadari bahwa mereka mempunyai 
kesempatan yang sangat bagus untuk menganggap apa yang mereka inginkan dari 
setiap pernyataan Nostradamus. Pada akhir abad yang ke-16, ada upaya untuk 
menggunakan pernyataan Nostradamus demi tujuan politik. Tergantung atas 
kepentingan politik, sebagian orang sering menafsirkan beberapa ramalan seperti 
yang telah dibuat oleh Nostradamus.

Alexey Penzensky mengatakan bahwa sebagai tambahan terhadap ramalan 
Nostradamus juga telah disusun syair-syair, tetapi orang-orang menemukan syair-
syair itu aneh karena gaya telegraf yang tidak biasa dari Nostradamus. Itu 
hanyalah pada abad-abad yang lalu dimana syair-syairnya mendapat penghargaan 
atas tren baru dalam literatur yang muncul pada masa itu.

Guillaume pollinaire, salah satu penyair terbesar Perancis abad ke-20 menyebut 
Nostradamus sebagai penyair agung. Akhirnya, ahli bahasa dan sejarawan 
menyadari bahwa ramalan-ramalan Nostradamus adalah sebuah karya besar 
sepanjang jaman. Tak peduli bagaimana orang-orang membicarakan Nostradamus 
dan astrologi, buku ramalannya telah dicetak ulang selama lebih dari 400 tahun 
yang mana memberikan banyak inspirasi kepada kita.

Para peneliti telah berusaha melakukan studi ilmiah terhadap hasil karya 
Nostradamus sejak dahulu, bahkan sebelum Revolusi Perancis. Baru-baru ini, para 
peneliti yang mempelajari karya-karya Nostradamus menemukan beberapa 
penerbitan tanpa nama pada sebuah majalah Perancis dimana ramalan-ramalan 
Nostradamus ditelaah dalam konteks jaman dan kebudayaan dimana ramalan-
ramalan tersebut dibuat dengan tidak berhubungan dengan masa depan.

Apakah maksud utama dari ramalan-ramalan Nostradamus? Banyak peneliti telah 
mengambil suatu kesimpulan bahwa Nostradamus ingin menekankan bahwa 
sejarah berulang.

Hanya sedikit karya ilmiah mengenai Nostradamus. James Randi dengan The Mask 
of Nostradamus: The Prophecies of the World’s Most Famous Seer (Ramalan-
ramalan dari Peramal Paling Terkenal Dunia) adalah salah satunya tetapi buku 
tersebut tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia (juga bahasa Indonesia--
red). Randi menyatakan bahwa Michel Nostradamus adalah seorang dukun atau 
orang gila dan tidak mempercayai dirinya sendiri terhadap apa yang dilakukannya. 
Bagaimanapun juga, tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh Nostradamus setelah 
kematiannya menunjukkan dia tidaklah gila sama sekali.

T
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Ketika Uni Soviet runtuh pada awal 
tahun 1990, media Soviet melaporkan 
bahwa menurut dugaan, Nostradamus 
telah meramalkan bahwa Uni Soviet 
akan berakhir setelah 73 tahun 7 
bulan. Tentu saja, dalam sebuah 
pesan kepada King Henry II, 
Nostradamus meramalkan muncul 
Anti-Kristus di suatu hari dekat 
dengan tanggal gerhana 12 Oktober 
1605. Dan Nostradamus bukan satu-
satunya orang yang meramalkan 
adanya anti-Kristus pada periode itu.

Dalam karyanya, Nostradamus tidak 
memakai permainan huruf dan kata-
kata atau nama-nama rahasia. Sering 
terjadi ketika seorang tukang 
penyusun huruf merancukan nama-
nama perkotaan kecil dan desa. Yang 
mengejutkan adalah Nostradamus 
tidak menyebutkan misalnya tempat-
tempat seperti Novgorod, Berlin, 
Warsawa atau Krakow pada saat 

ketika orang-orang sudah mengetahui tempat-tempat itu. Tetapi peramal 
menyebutkan banyak perkotaan kecil dimana sangat sulit untuk ditemukan pada 
peta-peta detail sekarang ini.

Nostradamus mempunyai sebuah perpustakaan terdiri dari sekitar 50 jilid buku 
atau lebih yang mana tidak khas bagi orang-orang yang bukan berasal dari 
bangsawan. Ia mempunyai suatu buku petunjuk yang menyebutkan perkotaan-
perkotaan kecil di Perancis. Sayangnya, banyak komentator tidak berhasil 
menemukan nama-nama yang disebutkan di dalam karya-karya Nostradamus 
adalah nama-nama asli dari kota-kota di Perancis.

Untuk beberapa alasan, dunia tahu sedikit tentang nabi biarawan Rusia Avel yang 
memprediksikan penggulingan keluarga Kerajaan Romanovs lebih dari satu abad 
sebelum terjadian nyata. Alexey Penzensky mengatakan bahwa ramalan-ramalan 
tentang legenda Avel tidak ditulis selama masa hidupnya sehingga mereka tidak 
dapat mempelajari secara ilmiah. Sangat banyak ramalan-ramalan legenda di 
Barat. Adalah penting bahwa ramalan-ramalan Nostradamus dipublikasikan pada 
tahun 1555. Pada waktu yang sama, banyak ramalan-ramalan yang dipublikasikan 
telah dilupakan di Barat. Penata tulisan Nostradamus membuat karya Nostradamus 
menjadi sangat populer.

Michael Mc Clellan, seorang pengamat metafisika dan pakar pembacaan
Nostradamus mengemukakan sejumlah ramalan pentingnya. Berikut ramalannya.

1. KEMUNGKINAN AKAN MELETUSNYA PERANG DUNIA KE-3 (ARMAGEDON) YANG 
AKAN MENJADI AKHIR DARI PERADABAN MANUSIA.
Seluruh dunia akan terlibat dan akan menggunakan 1001 senjata mutakhir 
(disinyalir mucul dari timur tengah).

2. BENCANA ALAM DASYHAT DISELURUH DUNIA.
[century IV ayat 67] : periode kekacauan dimulai dengan masa masa 
pergeseran geologis bumi. Gempa, letusan gunung berapi dan gangguan 
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sistem cuaca menjadi tanda alam yg mengkhawatirkan. akibatnya bencana 
kelaparan terjadi dimana mana sementara di belahan bumi lain terjadi 
BENCANA BANJIR!. Bangsa-bangsa MAKMUR khususnya bangsa barat akan 
menjadi lemah. Mereka akan dikalahkan oleh SIPIL dan orang akan berebut ke 
tempat yg dipenuhi air. Kekuasaan AMERIKA SERIKAT akan takluk oleh 
bencana alam yg maha dashyat. Secara ekonomi, AS akan mengalami 
kebangkrutan dan tiga Negara besar lain akan mengirim bantuan untuk sipil yg 
menderita.

3. KEMUNCULAN RAJA TEROR
[Century VIII ayat 29] : Pada saat org2 menderita,raja teror akan muncul 
sebagai HERO yg taktik sebenarnya hanyalah perbudakan bagi org yg ditolong.
raja teror akan menggunakan bencana alam sebagai peluang merobohkan 
kekuasaan pemerintah. TIMUR TENGAH akan dijadikan basis.

4. RAJA TEROR MULAI BERKUASA DI TIMUR TENGAH (IRAN)
[century II ayat 23 dan 81] : Raja teror akan MWENGAMBIL ALIH IRAN dengan 
menggunakan jebakan melalui tokoh2 politik. pengkhianatan akan muncul dan 
terjadi perang sipil disana seorang wakil akan muncul namun akan terbunuh 
ketika iran diambil alih. Kekuasaan raja teror akan di ekkspansi hingga ke 
eropa kemudian ke mediterania. dia juga akan menyatukan AFRIKA UTARA yg
bersimpati karna latar budaya dgn asia dan timur tengah.

5. PEMIMPIN DI TIMUR TENGAH AKAN LUNCURKAN NUKLIR DI MEDITERANIA
[CENTURY II AYAT 3 DAN 4] : Seorang penguasa ditimur tengah akan berhasil 
mendapat senjata nuklir dan akan meluncurkannya akbiat obsesinya pada 
perang. NEGERI ITU MEMILIKI SEBUAH PANTAI DI MEDITERANIA. Salah satu 
bom akan jatuh di daratan dan perairan mediterania, meracuni seluruh ikan2, 
terjadi disebuah pantai timur mediterania yang berkarang gelap.

6. PARA PEMIMPIN NEGARA DUNIA KE 3 AKAN BERSELISIH (NEGARA MISKIN)
[century III ayat 60] : SEORANG PRIA MUDA BERKULIT GELAP muncul sebagai 
pemimpin di Negara dunia ke-3 dengan tujuan menyatukan negara2 dunia ke3 
untuk melawan negara maju khususnya diseputar laut Adriatik, Kaspia dan 
ISRAEL. (ditegaskan oleh mc clellan BANYAK RAMALAN YG MENGACU PADA
PERISTIWA INI)

7. PERISTIWA PEMBUNUIHAN TERHADAP PARA TOKOH PENTING DUNIA DI 
BELAHAN DUNIA.

8. TEWASNYA GEORGE WALKER BUSH
Adalah ironi ketika sebuah film menggambarkan pembunuhan George W. Bush
yang AKAN DIRILIS OKTOBER 2007. Ini sesuatu yg menyerupai kenyataan
dibanding sebuah film. Bush akan tewas 07 Mei 2007. Angka 7 diambil akibat 
peristiwa di Irak atas rencana pembunuhan ayahnya GEORGE BUSH Sr. mei 
1993, 14 (2x7) tahun silam. Ini berarti ramalan tersebut MUNGKIN SAJA 
GAGAL. Metode penanggalan tujuh merupakan penanggalan peristiwa masa 
lampau. Seperti masalah teroris yg mengalami pengulangan dimasa lalu hingga 
ke masa depan. Presiden yg sekarang berkuasa akan "pergi" dengan cara2 luar 
biasa. Inilah ramalannya:

[Century 8 ayat 73] : Raja yang agung akan diserang oleh serdadu biadab
secara tidak adil, tidak jauh dari kematian. IBU KESERAKAHAN akan 
menyebabkan akibat, KONSPIRATOR DAN DUNIA DALAM PENYESALAH BESAR.

Artinya: The king is struck by a barbarian soldier, unjustly, not far 
from death. The greedy will be the cause of the deed, conspirator and 
realm in great remorse.
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9. MUNCULNYA IBU KESERAKAHAN
Disinyalir adalah CINDY SHEEHAN seorang aktvis anti perang dan pelawan 
kebijaksanaan BUSH karena anaknya tewas di Irak. sekarang ia haus akan 
popularitas, tapi itu semua tidak cukup untuk mengganti anaknya yg telah 
hilang. Jika ayat ini menjadi kenyataan, maka CINDY SHEEHAN akan 
merancang skenario demonstrasi massal di Washington dan meluas menjadi 
kerusuhan besar dan membuat teroris yang menyamar menjadi pelajar akan 
dengan mudah menjalankan aksinya.

10. MUNCULNYA PENAMPAKAN PUTRI DIANA
Peringatan 10 tahun kematian lady diana akan terjadi kesuraman dimana
LETUSAN GUNUNG BERAPI YELLOWSTONE AKAN MENGHANTUI INGGRIS PADA 
TAHUN 2008.

PADA OKTOBER 2008 AKAN MUNCUL SEBUAH CAHAYA API DENGAN 
BAYANGAN MENYERUPAI WANITA DAN AKAN MUNCUL DITANAH TEMPAT PUTRI 
DIANA DIKUBURKAN dan DAPAT DISAKSIKAN SELURUH ORANG. Ribuan orang 
akan datang menyaksikan peristiwa ini dan saat itu pula diana aka 
menyampaikan pesan pesannya kepada dunia.

11. PERANG ANTAR PENDETA
Atas peristiwa kemunculan lady diana, banyak pendeta yang tidak mau
mengakui kemunculan diana sebagai mukjizat tuhan. Maka dari itu, akan
muncul 2 kubu besar yang satu menganggap peristiwa itu adalah isapan
jempol belaka, dan yang lainnya menganggap diana adalah orang suci yang
diutus tuhan. puncaknya akan terjadi pertumpahan darah di kalangan gereja 
dan tidak sedikit pendeta yang terbunuh.

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

Nostradamus, Swissair 111 dan Bahtera Sirius

Betapa sulit mencerna ramalan yang jadi kenyataan. Seperti ramalan Nostradamus 
terhadap kecelakaan Swissair 111 di Nova Scotia, Kanada, dan pemboman NATO 
terhadap Novi Sad, berikut ini.

Ramalan pun adalah suatu fenomena. Tak pernah ada yang bisa menjelaskan jika 
sebuah atau lebih ramalan ternyata jadi kenyataan. Masyarakat Jawa paling tidak 
mengenal sastrawan bernama Jayabaya, yang karya-karya tulisnya diyakini 
merupakan gambaran masa kini.

Walau kerap dipandang skeptis, bangsa Eropa yang didominasi masyarakat yang 
serba ilmiah pun memiliki tokoh seperti Jayabaya. Dia adalah Nostradamus, tokoh 
masa lalu yang kini mendunia karena ramalannya.

Aneh tapi nyata, seperti sering diulas dalam berbagai artikel pseudo-science, apa 
yang telah ditulis tokoh yang satu ini ternyata banyak yang menjadi kenyataan. 
Meski untuk mengerti koneksitasnya memang perlu pemahaman khusus. Berkaitan 
dengan ini, Angkasa mengajak pembaca untuk menelusuri koneksitas Quatrain VI-
97 dan Quatrain II-41 berikut ini (telah dialihbahasakan ke bahasa Inggris) dengan 
beberapa kejadian yang sulit dilupakan dunia.

Quatrain VI-97

Forty five degrees the sky will burn,
Fire to approach the great new city.
In an instant a great scattered flame will leap up,
When they want to have proof of the Normans.
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Quatrain II-41
The great star will burn for seven days,
The cloud will make double sun appear:
The large mastiff will howl all night
When the great pontiff changes his abode.

Mirip Jayabaya, Nostradamus memecah-mecah karyanya ke dalam bentuk seperti 
puisi. Ia biasa menyebutnya Quatrain. Terlepas dari absurdnya membedah 
ramalan, namun tak ada salahnya kita ikuti cuplikan hasil penelitian Goro Adachi, 
pengamat karya Nostradamus asal Amerika berikut ini. Goro Adachi sendiri bukan 
peramal, ia hanya ahli matematik yang kemudian menemukan rumus 'Babylon 
Matrix' yang bisa digunakan memecah (decoding) hubungan yang terputus antara 
posisi bintang-bintang dengan ramalan yang menjadi kenyataan.

Bagaimana keunikan dan cara kerja Babylon Matrix itu sendiri tak akan dijelaskan 
di sini. Angkasa hanya menurunkan tulisan ringan tentang dua karya Nostradamus 
tersebut, yang tentu saja berkaitan dengan aspek kedirgantaraan.

Pada baris pertama dan kedua Quatrain VI-97, Nostradamus menulis: Forty five 
degrees the sky will burn, fire to approach the great new city. Aneh tapi nyata, 
Goro Adachi menemukan koneksitasnya dengan: 1. Kecelakaan MD-11 Swissair 
111, 2 September 1998 di wilayah Nova Scotia; 2. Pemboman NATO terhadap 
kilang minyak Yugoslavia di Novi-Sad; dan 3. Peledakan pesawat PanAm nomor 
penerbangan 103 di atas Skotlandia.

Dua baris karya Nostradamus tersebut lebih-kurang bisa diartikan sebagai: sebuah 
malapetaka yang disertai kobaran api di udara (sky) akan terjadi pada garis lintang 
45 derajad, dan tragedi ini menuju sebuah wilayah (kota) baru yang besar. Percaya 
atau tidak, ini amat berkaitan dengan dua kecelakaan pertama. Sebab, bukankah 
lokasi jatuhnya Swissair 111 di Nova Scotia dan Novi Sad terletak pada garis 
Lintang (Utara) 45 derajad.

Seperti tertera dalam Britannica Atlas (Chicago, 1982), Nova Scotia persisnya 
terletak dalam koordinat 45.00� LU-63.00�BB, sementara Novi Sad pada 45.15�LU-
19.50�BT. Dan, ajaibnya, keduanya berkaitan erat dengan unsur 'api'. Lebih lanjut, 
keduanya juga berhubungan dengan 'tanah atau wilayah baru'. Ini bisa disimak 
dari tempat kejadiannya, dimana 'Nova' atau 'Novi' yang juga bisa diartikan 'baru'.

Akan halnya dengan kasus peledakan PanAm 103 sendiri, Adachi mengkaitkannya 
dengan baris keempat, yakni, bahwa: "Ketika semua itu ingin dibuktikan orang 
Norman". Percaya atau tidak, salah seorang jaksa penuntut kasus yang melibatkan 
teroris Libya ini adalah orang Scotlandia bernama Norman McFadyen. Ini artinya 
tak masalah jika bagian baris ini kemudian disempurnakan menjadi 'proof of 
Norman'.

Hantaman Komet SL-9
Masih berkaitan dengan kedirgantaraan, terhadap baris pertama dan kedua 
Quatrain II-41 Adachi menghubungkannya dengan persitiwa pecahan komet SL 
(Shoemaker-Levy)-9 yang menghantam planet Jupiter pada Juli 1994. Seperti 
ditulis Nostradamus, kejadian ini memang berlangsung selama tujuh hari dan 
berhubungan dengan bintang besar atau yang dapat ditafsirkan pula sebagai planet 
terbesar (dalam tata-surya kita), yang tak lain adalah Jupiter.

Lalu apa kaitannya dengan baris: "The cloud will make double sun appear." Dalam 
hal ini, menurut Adachi, nampaknya Nostradamus menggambarkan gelombang 
pecahan komet SL-9 sebagai serbuan awan yang sanggup membelah si bintang 
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besar (Jupiter) menjadi dua matahari. Nah, dalam baris ini pulalah, sepertinya 
begitu tambah Adachi Sang Peramal mengikutkan unsur (bintang besar bercahaya 
paling cemerlang) Sirius, yang selanjutnya dianggap berhubungan dengan Quatrain 
VI-97.

Sirius sendiri dalam ilmu astronomi adalah salah satu bintang paling cemerlang 
dalam gugus Canis Major (yang artinya adalah anjing besar), yang juga dikenal 
sebagai bintang terdekat dengan matahari dalam tata-surya kita. Lebih lanjut, 
Adachi sendiri banyak memberi uraian, yang singkat kata bahwa kedua quatrain ini 
punya koneksitas khusus dengan kompleks bintang Sirius, yang kemudian diberi 
simbol sebagai 'Bahtera Sirius' (The Ark of Sirius).

Apa pun itu, meski menurut akal 
nalar, tak pernah ditemukan 
hubungan yang segnifikan antara 
ramalan dengan kejadian atau 
peristiwa sesungguhnya, harus 
diakui bahwa nampaknya memang 
seperti ada kekuatan yang tak 
nyata dalam diri seorang peramal. 
Betapa pun untuk kejadian yang 
dimaksud harus menunggu ratusan 
tahun. Bahwa empati seorang 
peramal seperti Nostradamus bisa 
menggambarkan kecelakaan 
pesawat dengan posisi yang tepat, 
harus diakui ini juga sebuah 
kemampuan yang fenomental.

Kita sendiri kadang terusik untuk 
ingin mengetahui masa depan. 
Tentang jalan hidup kita. Tentang 
peruntungan kita. Atau, mungkin, 
dalam skala lebih luas: bagaimana 
dengan nasib tanah tempat berpijak 
kita, Bumi, di masa datang.

Kembali, percaya atau tidak, 
Nostradamus sempat menulis 
beberapa bait karyanya yang 
kemudian ditafsirkan sebagai 
ramalan tentang tragedi yang akan 
dialami planet tempat manusia 
mukim ini. Dia persisnya pernah meramal bahwa Bumi akan terserempet komet 
mahabesar pada tanggal 16 Agustus 1999! Peristiwanya bisa dibilang akan mirip 
seperti tragedi yang dilukiskan dalam film layar lebar 'Deep Impact'. Ramalan ini 
kabarnya telah membuat panik sejumlah kelompok masyarakat di dunia, namun 
untung saja hal itu tak menjadi kenyataan.

Lalu bagaimana pula kisah yang akan ditempuh Bumi pada bulan Mei tahun 2000 
nanti? Akan ada apakah gerangan? Kabarnya, pada suatu hari pada bulan itu, 
planet-planet dalam tata-surya kita akan berjajar dan akan membuat Bumi 
'jungkir-balik' karena harus menahan garavitasi yang demikian besar. Akankah 
terjadi? Wah, wallahualam ya.
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Stigmata
ejumlah pemeluk Kristiani yang fanatik mengalami penderitaan 
sebagaimana dialami Kristus. Pada tubuh mereka tumbuh luka. Mereka 
berdarah. Mengapa demikian? Apakah ini fenomena tentang stigmata? 

Apakah mereka tidak kesakitan? Masih banyak pertanyaan senada yang tersisa 
untuk dijawab.

Gemma Galgani adalah seorang anak yatim. Usianya 23 tahun dan berhasrat 
menjadi biarawati. Namun kehendak alam tidak mengijinkan dirinya menggenakan 
jubah putih itu. Dia menderita penyakitTBC tulang belakang. Dia menerima 
nasibnya dengan pasrah dan akhirnya bekerja sebagai pembantu rumaha tangga. 
Tapi Gemma tidak lupa pada cita-citanya. Dia tetap rajin berdoa dan sangat taat 
kepada Tuhannya. Suatu hari ketika sedang berdoa menjelang hari peringatan 
penyaliban Yesus Kristus, Gemma mengalami sebuah penglihatan yang mengubah 
jalan hidupnya. Keesokan harinya, saat membuka pintu kamar Gemma, ibunya 
menjerit ketakutan. Tangan dan pungung Gemma dipenuhi tanda seperti bilur-bilur 
luka dan pakainnya basah oleh darah. Inilah gejala awal dimulainya Stigmata. 
Stigmata selalu terjadi pada hari Kamis dan menghilang dengan sendirinya 
keesokan harinya. Luka stigmata biasanya menutup pada hari Jumat dengan 
meninggalkan bekas berwarna keputih putihan.

Peristiwa ini terjadi pada 1901. Kasus Stigmata yang terawal diberitakan terjadi 
berabad-abad yang lalu yaitu pada tahun 1224. Santo Fransiskus dari Assisi 
mengalami Stigmata saat menjalani retret spritual (khalwat) di gunung Alvernia 
Itali. Namun sejak 1909 sudah banyak kasus Stigmata yang dilaporkan.

Seorang pemimpin agama berdarah Spanyol yang menunjuk dirinya Paus berkali-
kali mengalami Stigmata dengan luka dibagian kepala seperti akibat memakai 
mahkota duri dan luka di lambung selama tahun 1970 an.

Pastor Pio Fortgione memperoleh 
Stigmata pada tahun 1915 di usianya 
yang ke28. Semenjak itu dia terus terus 
mengalami Stigmata sampai akhir 
hayatnya pada 1968.

Pastor Pio salah satu penerima Stigmata 
yang paling dihormati. Pada kedua 
telapak tangannya terdapat luka 
berbentuk lubang sehingga dia selalu 
mengalami kesakitan. Tapi Pastor Pio 
tidak pernah mengeluh sedikit pun 
karena daya tahan nya yang luar biasa.

Teresa Neumann, seorang Bavaria yang 
miskin menderita sakit yang tidak bisa 
disembuhkan. Dia mengalami Stigmata 
di tahun 1926. Luka-luka muncul di 
daerah tangan, lambung, dan dahinya. 
Bobot badannya turun drastis. Sejumlah 
dokter yang memeriksanya heran 
melihat kenyataan itu. Dunia kedokteran 
lebih dikejutkan lagi dengan fakta aneh 
pada diri Theresia. Meskipun wanita itu 
tidak mengeluarkan sekresi (keringat, air 
seni, feces dsb.) dan sistim pencernaan 

S
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nya rusak, dia bisa berumur panjang.

Cloretta Robinson seorang bocah seumur 10 tahun, mengalami Stigmata pada 
tahun 1972. Dia mampu hidup selama 19 hari setelah kejadian itu. Kasus ini 
menimbulkan banyak pertanyaan, sebab dia warga kulit hitam non Katholik yang 
mengalami Stigmata. Ada kasus lain yang tentang seseorang yang menangis darah 
yang dianggap sebagai tanda stigmata sesungguhnya.

Kasus-kasus Stigmata seperti ini terus terjadi bahkan hingga masa kini. Pertanyaan 
yang terbit berkaitan dengan ini, siapa orang-orang yang mengalami Stigmata itu 
sendiri?

Istilah Stigmata berarti luka yang diderita Yesus sejak dia ditanggkap, diadili, dan 
disalibkan. Orang-orang yang mengalami Stigmata juga mengalami luka diberbagai 
bagian tubuh seperti Yesus. Darah sehat, bukan karena suatu penyakit. Luka-luka 
itu sering tetap menganga dalam waktu lama, tapi tidak mengalami infeksi. Dunia 
kedokteran semakin dipenuhi tanda tanya sebab luka-luka itu muncul dan 
menghilang dengan sendiri nya. Munculnya luka Stigmata diduga tergantung pada 
kondisi sadar hingga kondisi trance manakala si penerima stigmata mengalami 
penyatuan diri dengan penderitaan kristus. Stigmata biasanya terjadi pada masa 
paskah, pada hari hari besar gereja pada hari Jumat, terutama Jumat Paskah yang 
dikenal sebagai Jumat Agung.

Kasus Stigmata terutama terjadi di kalangan Gereja Katholik Roma. Gereja juga 
tidak mempunyai jawaban mendasar mengenai penyebabnya. Banyak percobaan 
dilakukan untuk menghadirkan Stigmata lewat hipnosis. Namun hasilnya justru 
malapetaka. Luka itu membuat kulit merah dan sekali terjadi pendarahaan. Selain 
itu, reaksinya bertolak belakang dengan stigmata yang sebenernya, dimana 
lukanya sembuh dengan sendirinya.

Begitulah, semua penjelasan itu masih belum mampu menguak misteri Stigmata 
hingga saat kini. Satu-satunya penjelasan yang mungkin bisa diterima, peristiwa 
Stigmata pastilah memiliki hubungan dengan pikiran bawah sadar penerima 
Stigmata dengan penyaliban Yesus Kristus. Apa penyebab sebenarnya tentu masih 
misteri. Muncul dan sembuhnya luka tetap merupakan keajaiban. Sejauh ini belum 
ada teori dalam ilmu kedokteran yang sanggup menjelaskan fenomena stigmata.

Teresa Neumann ↓
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Pastor Pio Fortgione ↓
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Montauk Monster
aat ini berita tentang monster ini sedang membuat geger Amrik. Hewan ini 
ditemukan mati di pantai Montauk bagian timur Long Island, New York. 
Pertama kali gambar ini diterbitkan oleh sebuah blog gossip gowker.com 

dengan judul gambar "GOOD LUCK WITH YOUR HELL DEMON".

Bentuknya seperti anjing bengkak, tidak berbulu, tetapi memiliki moncong seperti 
elang. Tulang alis yang menonjol dan cakar yang panjang.

Beberapa spekulasipun beredar mungkin ini seekor hitherto sejenis mammalia laut 
yang tidak dikenal, atau kura2 laut yang kehilangan cangkang, atau suatu hasil 
karya dengan Photoshop atau seekor hewan yang lepas dari sarana eksprimen 
pemerintah di Plum Island di lepas pantai Montauk.

Berbagai tanggapan muncul salah satunya adalah memberikan gambar dibawah ini 
yang juga mirip dengan gambar Montauk Monster. Gambar ini diambil oleh Ryan 
O'shea dari Brooklyn, Ini komentar asli dari beliau:

"Everybody I showed her pictures to said it looks like a dead dog," O'Shea said. 
"But looking at the claws, and at the teeth in the front, it looked like it could be 
something else, something vicious." It was relatively small, roughly 2 1/2 to 3 feet 
long, he said. "I kept thinking, 'Boy, I hope its mother isn't around...l"

S
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Koq beda ya sama gambar di atas,, Montauk yang mana lagi nih?
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Lorong Waktu yang Menggemparkan
ua orang korban musibah Kapal Titanic pada tahun 1912, tiba-tiba muncul 
dalam keadaan masih hidup. Secara fisik mereka tidak berubah persis 
seperti semula. Teori lorong waktu telah menjawabnya.

Lorong Waktu yang Menggemparkan
Misteri peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, dan yang membuat 
gempar adalah nasib mujur kemunculan kembali korban Kapal Laut Titanic yang 
masih hidup.

Di antara kedua korban yang beruntung ini, yang satu adalah seorang penumpang 
wanita yang ditemukan pada tahun 1990, dan lainnya lagi adalah seorang kapten 
kapal Titanic yang ditemukan pada tahun 1991.

Kapten kapal Smith ditemukan pada tanggal 9 Agustus 1991, setahun setelah 
ditemukannya seorang korban yang beruntung bernama Wenny Kathe, dia 
diselamatkan dari atas gunung es. Selama berpuluh-puluh tahun hanyut terapung-
apung di atas lautan, namun tidak membuatnya kelihatan tua dan lemah, Kapten 
Smith yang meskipun telah berusia 139 tahun, namun masih tampak seperti orang 
yang berusia 60 tahun lebih, dan bahkan dia masih menganggap bahwa saat itu 
adalah masa-masa sekitar tenggelamnya Kapal Titanic pada tanggal 15 April 1912.

Melalui identifikasi sidik jari yang masih tersimpan dalam catatan pelayaran laut, 
maka bisa dipastikan identitas Kapten Smith.

Seorang lagi korban musibah Kapal Titanic, Wenny Kathe yang berusia 29 tahun 
diselamatkan di atas gumpalan es Samudera Atlantik Utara pada tanggal 24 
September 1990.

Namun yang membuat orang terkejut adalah sejak dia hilang pada tahun 1912 
hingga sekarang, tidak terlihat tanda-tanda tua sedikitpun juga.

Dia ditemukan dan diselamatkan di atas gumpalan es 363 km barat daya Islandia. 
Kantor pelayaran telah menemukan daftar nama penumpang Kapal Titanic dan 
menegaskan keaslian identitas dirinya.

Smith, kapten kapal Titanic dan penumpangnya Wenny Kathe adalah saksi hidup 
orang hilang yang muncul kembali melalui lintasan lorong waktu.

Oleh karena mereka menghilang dan muncul kembali secara misterius, maka hal 
ini sangat menarik perhatian orang banyak.

Ilmuwan Amerika Ado Snandick berpendapat, mata manusia tidak bisa melihat 
keberadaan suatu benda dalam ruang lain, itulah obyektifitas keberadaan lorong 
waktu.

Dalam sejarah, orang, kapal-kapal, pesawat terbang dan lain-lain sebagainya yang 
hilang secara misterius seperti yang sering kita dengar di perairan Segitiga 
Bermuda, sebenarnya adalah masuk ke dalam lorong waktu yang misterius ini.

Dalam penyelidikannya terhadap lorong waktu, John Buckally mengemukakan teori 
hipotesanya sebagai berikut.

Pertama, obyektifitas keberadaan lorong waktu adalah bersifat kematerialan, tidak 
terlihat, tidak dapat disentuh, tertutup untuk dunia fana kehidupan umat manusia, 
namun tidak mutlak, karena terkadang ia akan membukanya.

D



KUMPULAN MISTERI DUNIA VOL 6

Page 50 of 89

Kedua, lorong waktu dengan dunia manusia bukanlah suatu sistem waktu, setelah 
memasuki seperangkat sistem waktu, ada kemungkinan kembali ke masa lalu yang 
sangat jauh, atau memasuki masa depan, karena di dalam lorong waktu tersebut, 
waktu dapat bersifat searah maupun berlawanan arah, bisa bergerak lurus juga 
bisa berbalik, dan bahkan bisa diam membeku.

Ketiga, terhadap dunia fana (ruang fisik kita) di bumi, jika memasuki lorong waktu, 
berarti hilang secara misterius, dan jika keluar dari lorong waktu itu, maka artinya 
adalah muncul lagi secara misterius.

Disebabkan lorong waktu dan bumi bukan merupakan sebuah sistem waktu, dan 
karena waktu bisa diam membeku, maka meskipun telah hilang selama 3 tahun, 5 
tahun, bahkan 30 atau 50 tahun, waktunya sama seperti dengan satu atau 
setengah hari.

Dalam ajaran Buddha terdapat satu bait penuturan: “Bagaikan sehari di 
kahyangan, tapi rasanya sudah ribuan tahun lamanya di bumi‿, tampaknya 
memiliki makna kebenaran yang sangat dalam.
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Misteri Waktu Berputar Kembali
eajaiban yang diciptakan alam dengan jelas dan pasti memberitahu kita, 
bahwa pada abad ke-20 yang baru saja berlalu, secara membingungkan 
terjadilah sesuatu yang tak habis dimengerti yaitu waktu berputar kembali.

Misteri Waktu Berputar Kembali
Secara teori, bahwa waktu berputar kembali, dan kembali ke masa lalu bukan tidak 
memungkinkan. Menurut teori Einstein, waktu dan ruang dapat mengalami 
perubahan dalam kecepatan cahaya.

Jadi, seandainya suatu benda terbang dengan kecepatan 300000 km/detik, maka 
ruang bisa di perpendek, dan waktu bisa diperlambat.

Pada awal tahun 1994 silam, sebuah pesawat sipil Italia terbang di angkasa pantai 
Afrika. Tiba-tiba, pesawat lenyap dari layar radar di ruang kontrol.

Di saat petugas bandara di landa kecemasan, pesawat sipil itu muncul lagi di ruang 
udara semula, dan radar dapat melacak kembali sinyal pesawat tersebut.

Terakhir, pesawat sipil ini berhasil mendarat dengan mulus di bandara wilayah 
Italia. Namun, awak pesawat dan 315 penumpangnya sama sekali tidak tahu 
bahwa mereka pernah “lenyap‿.

Dengan perasaan bingung kapten pilot berkata : “Pesawat kami tampak stabil 
setelah lepas landas dari Manila, dan tidak terjadi insiden apapun, namun, di luar 
dugaan petugas di ruang kontrol melaporkan kehilangan jejak pesawat, memang 
agak tidak normal.‿

Tetapi, kenyataannnya tidak dapat dibantah : ketika tiba di bandara, jam setiap 
penumpang terlambat 20 menit. Meskipun jarang tapi ada kejadian yang serupa.

Menurut catatan arsip, pada 1970 silam juga pernah terjadi peristiwa serupa. Kala 
itu, sebuah pesawat penumpang jet 727 juga tanpa sebab yang jelas “hilang‿
selama 10 menit dalam penerbangannya ke bandara Internasional Miami, AS.

10 menit kemudian, pesawat tersebut muncul lagi di tempat semula, selanjutnya, 
pesawat tersebut tiba dengan selamat di tempat tujuan.

Seluruh penumpang di dalam pesawat tersebut tidak tahu apa yang telah terjadi, 
dan alasan yang akhirnya membuat mereka percaya adalah karena jam mereka 
masing-masing terlambat 10 menit.

Atas fenomena ini, menurut para ahli satu-satunya penjelasan adalah : “dalam 
sesaat “kehilangan‿ itu, waktu “berhenti‿ tidak bergerak, atau dengan kata lain 
waktu berputar kembali.

Uang Perak Modern Masuk ke Kuil
Tepat ketika pesawat penumpang Italia mengalami bahaya di udara pada tahun 
yang sama, dilaporkan bahwa kembali terjadi keajaiban waktu berputar kembali 
4000 tahun di Mesir:

Sekeping uang perak modern yang belum di edarkan, terpendam di dasar sebuah 
Kuil Dewa Matahari.

K
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Kala itu, sebuah tim arkeologi yang dibentuk oleh arkeolog Perancis, tiba di daerah 
aktivitas pertama manusia di tepi Sungai Nil untuk riset ilmiah.

Di sana mereka menemukan sebuah Kuil Dewa Matahari, dan hingga kini sudah 
4000 tahun sejarahnya. Karena tak pernah dikunjungi manusia, kuil itu sudah lama 
runtuh, yang tersisa hanya puing-puing reruntuhan, sehingga tampak sunyi dan
rongsok.

Ketika arkeolog menggali reruntuhan tersebut, di bawah sebuah tonggak batu 
kuno, mereka menemukan sekeping uang perak terkubur di bawah tanah.

Namun anehnya, itu bukan uang perak Mesir kuno, melainkan sekeping uang perak 
Amerika ; yang lebih mengherankan lagi, itu bukan uang perak kuno Amerika, tapi 
sekeping uang perak zaman sekarang.

Namun, yang tak habis dimengerti adalah : itu adalah uang perak dengan nilai 
nominal 25 sen dollar AS yang telah di cetak dan belum diedarkan yang masih 
“tertinggal‿ di kas negara Amerika, yang rencananya baru akan diedarkan pada 
tahun 1997.

Mengapa uang perak AS zaman sekarang bisa “berada‿ di dalam kuil Mesir kuno 
pada 4000 tahun silam ? Para ilmuwan benar-benar bingung dibuatnya.

Laporan Sangat Rahasia NATO
Andaikata, karena perputaran waktu dan kembali ke masa lalu seperti tersebut di 
atas hanya kejadian yang kebetulan dan tidaklah aneh, bahkan diragukan.

Namun anehnya, seorang fisikawan juga membeberkan laporan sangat rahasia dari 
NATO, dan fakta yang di lukiskan dalam laporan tersebut, juga mengherankan : 

pada 1982 silam, dalam suatu latihan terbang dari Eropa Timur, tiba-tiba dalam 
medan penglihatan seorang pilot NATO muncul ratusan ekor dinosaurus, di luar 
dugaan pesawat itu tiba di daratan Afrika zaman prasejarah.

Dalam suatu penerbangan, seorang pilot juga “kesasar‿dalam Perang Jerman 
semasa Perang Dunia ke-2. Pilot tentara Sekutu dan pesawat tempur Jerman 
melihat-nya, dan hanya dalam waktu satu menit kemudian, ia kembali lagi ke 
realita.

Apakah Waktu Bisa Berputar Kembali?
Secara realitas, kecerdasan manusia masih belum cukup membendung berlalunya 
waktu ; secara teori, bahwa waktu berputar kembali, dan kembali ke masa lalu 
bukan tidak memungkinkan.

Menurut teori Einstein, waktu dan ruang dapat mengalami perubahan dalam 
kecepatan cahaya.

Jadi, seandainya suatu benda terbang dengan kecepatan 300 ribu km/detik, maka 
ruang bisa di perpendek, dan waktu bisa di perlambat.

Setelah seorang fisikawan dari California of University mengkalkulasi hal terkait 
menuturkan ; manusia perlu waktu 200 ribu tahun untuk bisa tiba di Andromeda 
dari bumi, sedangkan di atas kapal dengan kecepatan cahaya hanya perlu 20 
tahun.

Namun, apakah hal yang indah ini benar-benar bisa terjadi ? Jawabannya pasti.
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Sebab para ilmuwan sudah menemukan partikel gaib yang terdapat di alam 
semesta yang bahkan jauh lebih cepat dibanding dengan kecepatan cahaya, dalam 
penelitiannya para ilmuwan mendapati : ketika pesawat antariksa melewati 
gravitasi, gaya tarik medan gravitasi diubah menjadi tenaga pendorong, maka 
dalam waktu itu, pesawat antariksa bisa terbang dengan kecepatan cahaya bahkan 
dengan kecepatan cahaya ultra.

Para ahli dari Badan Antariksa Nasional Amerika telah membentuk “teori resonansi 
medan waktu‿, teori ini dibentuk berdasarkan “teori medan kesatuan‿ Einstein dan 
fisikawan asal Jerman sebagai dasar teori.

Intinya adalah : dengan bantuan elastisitas perkembangan bersama 
elektromagnet, gravitasi, kecepatan cahaya dan ruang, sesaat melintasi ruang 
antarbintang.

Sampai saat itu, waktu berputar kembali tidak lagi merupakan sebuah misteri yang 
ditunggu pemecahannya. Terbetik berita, bahwa apabila kecepatan melampaui 
kecepatan cahaya, maka waktu akan berputar kembali.
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Misteri Bencana Alam Penyebab 
Kiamat

elain banjir, senjata nuklir, polusi lingkungan, memburuknya iklim, dan lain 
sebagainya, menurut laporan majalah Discovery, AS, para ilmuwan juga 
memperhitungkan puluhan jenis bencana alam atau ulah manusia yang 

bisa mengakibatkan manusia mendekati kepunahan.

Letusan protuberan yang maha besar (Courtessy: NOAA Photo Library)

Jaman sekarang, setiap saat orang-orang menyebarkan informasi tentang 
kepunahan spesies, sehingga kita mulai menyadari bahwa ini bukan sebuah 
fenomena perputaran alam yang baik.

Para ilmuwan telah memperkirakan, bahwa rasio kepunahan spesies organisme 
sekarang adalah 1.000 kali lipatnya zaman fosil, menurut statistik bahwa di atas 
bumi secara aktual terdapat 99% spesies berada di ujung kepunahan.

Dan pembunuh-pembunuh yang menghancurkan spesies ini, sebagian besar 
disebabkan aktivitas peradaban manusia saat ini. Aktivitas-aktivitas ini 
menyebabkan berbagai jenis makhluk hidup di bumi, termasuk manusia sendiri 
secara perlahan-lahan menuju ke dalam kondisi yang kritis, ada beberapa kondisi 
yang mungkin dapat dialami dalam gerakan putaran alam.

Mungkin Anda akan menganggap bahwa peringatan di atas hanya imajinasi 
sastrawan, namun di bawah pengamatan dan penyelidikan ilmuwan ditemukan 
bahwa dalam sejarah ratusan juta tahun, di atas bumi berkali-kali menyisakan 
bekas-bekas dihancurkan.

Gempa bumi dan Perubahan Kerak Bumi
Dari sejumlah besar bangunan yang ditemukan di samudra, dengan fosil makhluk 
hidup samudra di atas daratan.

S
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Semua ini cukup membuktikan “samudra berubah jadi sawah ladang, dan sawah 
ladang berubah jadi samudra (dunia mengalami perubahan besar)”, daratan 
tenggelam ke samudra, perubahan kerak bumi dasar laut yang naik menjadi 
daratan adalah fenomena yang sangat normal dalam aktivitas bumi.

Seperti misalnya Danau Lago Titicaca di Bolivia, Amerika Selatan, meski terletak di 
atas dataran tinggi, namun di kawasan sekeliling danau muncul jutaan fosil kulit 
kerang samudra, dan hingga sekarang masih terdapat makhluk samudra di danau 
tersebut, nelayan dapat menjala kuda laut, udang bercapit hijau dan kerang-
kerangan.

Ini menunjukkan bahwa pada zaman dulu, dataran tinggi di sini mungkin masih 
berada di dasar laut, namun, karena perubahan kerak bumi, di desak hingga naik 
ke atas, dan masa terjadinya diperkirakan kurang lebih pada seratus juta tahun 
lampau. Daratan Atlantis dalam legenda, adalah peradaban yang hilang tenggelam 
ke laut karena perubahan kerak bumi.

Kerak Bumi Berubah Posisi
Ketika professor Charles H.Hapgood sedang mempelajari peta kuno Kutub Selatan, 
ia pernah mengemukakan hipotesa peralihan kerak bumi (Earth Crust 
Displacement).

Dalam kondisi tertentu, segenap kerak luar bumi mungkin dapat menggerakkan 
posisinya secara menyeluruh, bagaikan selembar kulit jeruk tak berisi, setelah 
kendor dan terkelupas, akan menggerakkan segenap posisinya.

Menurut hipotesa tersebut, kerak bumi setebal 30 mil dapat meluncur di atas inti 
bumi yang tebalnya 8 ribu mil, beberapa sarjana AS mengaitkan hipotesa ini 
dengan bencana dahsyat di Alaska dan Siberia pada 11 ribu tahun lampau. Mereka 
memprediksikan daratan di Kutub Selatan saat ini, ternyata adalah daerah berjarak 
sekitar 2 ribu mil sebelah utara Kutub Selatan.

Dan sebelum adanya peradaban manusia ini, minimal pada 6 ribu tahun silam, 
telah terjadi peralihan kerak bumi, segenap kerak bumi menggerakkan posisi, 
hingga menggeser daratan Kutub Selatan ke posisinya saat ini. Ini membuat 
daratan yang hangat mendadak menjadi dingin, dan secara perlahan diselimuti 
dengan es dan salju.

Dan di saat bersamaan, Alaska dan Siberia juga mengarah ke Kutub Utara, 
sehingga membuat daratan yang semula hangat dalam sekejab menjadi dingin 
“membeku”. Ini secara rasional telah menjelaskan tentang lapisan tanah beku di 
utara Siberia, gajah raksasa berbulu panjang yang ditemukan serta sejumlah besar 
binatang yang tidak dapat hidup di daerah dingin, seperti misalnya badak, banteng, 
kuda, gezelle, srigala, machairodont (harimau bergigi pedang), singa dan 
sebagainya, selain itu juga ada mayat manusia.

Ledakan Sinar Gamma
Sinar Gamma adalah ledakan dengan kekuatan terdahsyat yang sudah diketahui di 
alam semesta saat ini, dan pengetahuan yang dipahami ilmuwan atas hal ini masih 
sangat terbatas.

Ilmuwan mendapati, bahwa sinar gamma (Gamma Ray Burst, GRB) yang berasal 
dari galaksi luar yang jauh, adalah energi yang dilepaskan kembali setelah 
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hancurnya 2 bintang tetap, energi pancarannya sangat kuat dan tak dapat diduga, 
kurang lebih seribu kali lipatnya matahari.

Sebelum perubahan besar ini terjadi, manusia sama sekali tidak dapat mengamati 
perubahan sesudahnya, sehingga dengan demikian juga tidak tahu bagaimana cara 
mengantisipasinya. Jika terjadi, maka meski berada di tempat sejauh seribu tahun 
cahaya, dan meski pada malam yang biasanya cerah di sebuah tempat yang 
jauhnya tidak dapat Anda saksikan, ia juga akan terang secara tiba-tiba seperti 
matahari, kemudian melepaskan energi yang maha besar, dan menyinari bumi 
dengan pancarannya.

Meskipun lapisan atmosfer dapat melindungi kita terhindar dari serangan sinar 
Gamma dan sinar -X, namun pancaran-pancaran berenergi tinggi ini dapat 
membuat lapisan atmosfer menjadi panas dan menghasilkan nitrogenoksida, yang 
dapat secara serius merusak ozonosfer (lapisan ozon).

Yang lebih parah adalah ini dapat secara langsung mengacaukan proses 
fotosintesis plankton di samudera (mereka dapat menyuplai oksigen bagi 
atmosfer), merusak ekologi sekaligus juga menghancurkan rantai makanan.

Jarak sinar gamma yang ditemukan saat ini sangat jauh dari kita, meski 
pengetahuan yang diketahui ilmuwan atas hal ini sangat terbatas, namun dapat 
dibayangkan akibat yang mengerikan seandainya secara tiba-tiba ia menyinari 
bumi kita.

Planet Menabrak Bumi
Pada 1908 silam, sebuah meteorit komet setinggi kurang lebih 200 kaki (� 60 m) 
pernah melintasi lapisan atmosfer, dan mengenai kawasan, Siberia, akibatnya 
terjadi ledakan di kawasan tersebut.

Menurut perhitungan astronom bahwa peristiwa sejenis akan terjadi setiap 100-
300 tahun. Peristiwa ini, seandainya terjadi di samudera atau daerah yang jarang 
penduduknya, yang mana meskipun rasio kemungkinan manusia terhindar dari 
bencana ini sedikit lebih besar, namun ilmuwan mengatakan: terhadap planet 
besar, tidaklah penting di mana posisi yang diterjang mereka (planet).

Jika meteorit selebar � mil (� 800 m) menabrak bumi (� setiap 250 ribu tahun) 
meski tidak sampai menyebabkan kepunahan seluruh umat manusia, namun cukup 
memusnahkan pembangunan peradaban umat manusia sekarang.

Sebuah meteorit selebar 5 mil menabrak bumi dapat menimbulkan gempa, 
tsunami, letusan gunung berapi, dan mengakibatkan kepunahan yang lebih 
dahsyat, sama seperti akhir zaman dinosaurus.

Pada 1994 silam, ilmuwan berhasil mengamati seluruh proses tabrakan Comet 
Shoemaker-Levy 9 dengan Jupiter, ini menjelaskan bahwa planet menabrak bumi 
bukan tidak mungkin, juga bukan peristiwa mengerikan yang baru akan terjadi 
ratusan tahun kemudian.

Lubang Hitam
Sistim galaktik pada umumnya dipenuhi dengan Lubang Hitam (black hole). 
Menurut prediksi ilmuwan secara garis besar, bahwa dalam sistem galaktik 
terdapat sekitar satu juta lubang hitam, benda-benda ini beredar sama seperti 
bintang lainnya.
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Seandainya ada sebuah planet sedang akan mendekati kita, hal itu bisa kita 
prediksi, tapi jika seandainya itu adalah lubang hitam maka kita tidak akan 
mendapat peringatan. Jika sebuah planet yang akan menabrak bumi, para ilmuwan 
puluhan tahun silam bisa saja mengamati dan memprediksikan waktu maupun 
energinya secara konkret.

Namun lubang hitam tidak akan menabrak atau menghancurkan bumi, akan tetapi, 
ia -dengan kekuatan gravitasinya yang luar biasa- dapat mengacaukan orbit 
peredaran benda langit, sehingga suhu di bumi akan mengalami perubahan yang 
drastis.

Badai Matahari
Selama beberapa tahun terakhir ini, matahari sudah memasuki perubahan periodik 
medan magnetik yang terjadi setiap 10-11 tahun. Dalam masa demikian, partikel 
dan pancaran kemungkinan akan menerpa ke bumi dengan kecepatan 1juta 
km/jam. Dan ancamannya terhadap bumi, adalah suatu hal yang tak dapat 
diperhitungkan para ilmuwan.

Pada April 2001 silam, sebagaimana yang diperkirakan ilmuwan, telah terjadi 
ledakan bintik matahari yang dahsyat di permukaannya, dan ini merupakan salah 
satu ledakan terbesar yang tercatat selama ini, untungnya solar Flare (letusan gas 
matahari) tidak mengarah ke bumi (lihat pada foto di atas).

Karena itu sebagian besar energi yang dilepaskan letusan protuberan tidak akan 
sampai menerjang bumi. Letusan protuberan atau gas matahari disebabkan 
ledakan tiba-tiba dari energi magnetik.

Letusan ini dapat menambah kecepatan gerak partikel matahari hingga mendekati 
kecepatan cahaya dalam beberapa detik, sekaligus membuat suhu di permukaan 
matahari naik hingga jutaan derajat.

Energi yang dilepaskan letusan protuberan bahkan mencapai miliaran ton energi 
yang dihasilkan ledakan bahan peledak.
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Keris Mpu Gandring 
eris Mpu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat 
berdirinya Kerajaan Singhasari di daerah Malang, Jawa Timur sekarang. 
Keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan 

elit Singasari termasuk pendiri dan pemakainya, ken Arok.

Keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti yang bernama 
Mpu Gandring, atas pesanan Ken Arok, salah seorang tokoh penyamun yang 
menurut seorang brahmana bernama Lohgawe adalah titisan wisnu. Ken Arok 
memesan keris ini kepada Mpu Gandring dengan waktu satu malam saja, yang 
merupakan pekerjaan hampir mustahil dilakukan oleh para "mpu" (gelar bagi 
seorang pandai logam yang sangat sakti) pada masa itu. Namun Mpu Gandring 
menyanggupinya dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Bahkan kekuatan tadi 
"ditransfer" kedalam keris buatannya itu untuk menambah kemampuan dan 
kesaktian keris tersebut.

Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna bahkan 
memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka 
masa itu. Mpu Gandring menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris 
tersebut. Namun belum lagi sarung tersebut selesai dibuat, Ken Arok datang 
mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah satu hari dan haris diambil. 
Kemudian Ken Arok menguji Keris tersebut dan terakhir Keris tersebut 
ditusukkannya pada Mpu Gandring yang konon menurutnya tidak menepati janji 
(karena sarung keris itu belum selesai dibuat) selebihnya bahkan dikatakan untuk 
menguji kemampuan keris tersebut melawan kekuatan supranatural si pembuat 
keris (yang justru disimpan dalam keris itu untuk menambah kemampuannya). 
Dalam keadaan sekarat, Mpu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa Keris 
tersebut akan meminta korban nyawa tujuh turunan dari Ken Arok. Dalam 
perjalanannya, keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan 
Singhasari yakni :

Terbunuhnya Tunggul Ametung
Tunggul Ametung, kepala daerah Tumapel (cikal bakal Singhasari) yang saat itu 
adalah bawahan dari Kerajaan Kadiri yang saat itu diperintah oleh Kertajaya yang 
bergelar "Dandang Gendis" (raja terakhir kerajaan ini). Tumapel sendiri adalah 
pecahan dari sebuah kerajaan besar yang dulunya adalah Kerajaan Jenggala yang 

K
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dihancurkan Kadiri, dimana kedua-duanya awalnya adalah satu wilayah yang 
dipimpin oleh Airlangga.

Ken Arok membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya yang cantik, 
Ken Dedes. Ken Arok sendiri saat itu adalah pegawai kepercayaan dari Tunggul 
Ametung yang sangat dipercaya. Latar belakang pembunuhan ini adalah karena 
Ken Arok mendengar dari Brahmana Lohgawe bahwa "barang siapa yang 
memperistri Ken Dedes akan menjadi Raja Dunia".

Sebelum Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, keris ini dipinjamkan kepada 
rekan kerjanya, yang bernama Kebo Ijo yang tertarik dengan keris itu dan selalu 
dibawa-bawanya kemana mana untuk menarik perhatian umum. Bagi Ken Arok 
sendiri, peminjaman keris itu adalah sebagai siasat agar nanti yang dituduh oleh 
publik Tumapel adalah Kebo Ijo dalam kasus pembunuhan yang dirancang sendiri 
oleh Ken Arok. Siasatnya berhasil dan hampir seluruh publik Tumapel termasuk 
beberapa pejabat percaya bahwa Kebo Ijo adalah tersangka pembunuhan Tunggul 
Ametung. Ken Arok yang saat itu adalah orang kepercayaan Tunggul Ametung 
langsung membunuh Kebo Ijo yang konon, dengan keris pusaka itu.

Terbunuhnya Ken Arok
Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil jabatannya, 
memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung dan memperluas 
pengaruh Tumapel sehingga akhirnya mampu menghancurkan Kerajaan Kediri. Ken 
Arok sendiri akhirnya mendirikan kerajaan Singhasari.

Rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati, anak Ken Dedes dengan 
ayah Tunggul Ametung. Anusapati, yang diangkat anak oleh Ken Arok mengetahui 
semua kejadian itu dari ibunya, Ken Dedes dan bertekat untuk menuntut balas. 
Anusapati akhirnya merancang pembalasan pembunuhan itu dengan menyuruh 
seorang pendekar sakti kepercayaannya, Ki Pengalasan.

Pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan, Ken Arok mengamati pusaka 
kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa 
sarung buatan Mpu Gandring yang dikenal sebagai Keris Mpu Gandring. Melihat 
ceceran darah pada keris tersebut, ia merasa ketakutan terlebih lebih terdengar 
suara ghaib dari dalam keris tersebut yang meminta tumbal. Ia ingat kutukan Mpu 
Gandring yang dibunuhnya, dan serta merta mebantingnya ke tanah sampai 
hancur berkeping-keping. Ia bermaksud memusnahkannya. Namun ternyata keris 
tersebut melayang dan menghilang. Sementara Anusapati dan Ki Pengalasan 
merancang pembunuhan tersebut, tiba-tiba keris tersebut berada di tangan 
Anusapati. Anusapati menyerahkan keris kepada Ki Pengalasan yang menurut 
bahasa sekarang, bertugas sebagai "eksekutor" terhadap Ken Arok. Tugas itu 
dilaksanakannya, dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Ki 
Pengalasan dengan keris itu.

Terbunuhnya Anusapati
Anusapati mengambil alih pemerintahan Ken Arok, namun tidak lama. Karena 
Tohjaya, Putra Ken Arok dari Ken Umang akhirnya mengetahui kasus pembunuhan 
itu. Dan Tohjaya pun menuntut balas.

Tohjaya mengadakan acara Sabung Ayam kerajaan yang sangat digemari 
Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Tohjaya mengambil keris Mpu Gandring 
tersebut dan langsung membunuhnya di tempat. Tohjaya membunuhnya 
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berdasarkan hukuman dimana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Setelah 
membunuh Anusapati, Tohjaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan 
Anusapati.

Tohjaya sendiri tidak lama memerintah. Muncul berbagai ketidak puasan baik 
dikalangan rakyat dan bahkan kalangan elit istana yang merupakan keluarganya 
dan saudaranya sendiri, diantaranya Mahisa Campaka dan Dyah Lembu Tal. 
Ketidakpuasan dan intrik istana ini akhirnya berkobar menjadi peperangan yang 
menyebabkan tewasnya Tohjaya. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tahta 
kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni yang memerintah cukup lama dan 
dikatakan adalah masa damai kerajaan Singashari. Sejak terbunuhnya Tohjaya, 
Keris Mpu Gandring hilang tidak diketahui rimbanya.

KISAH LAIN NYA 
Kisah tentang keris Empu Gandring bisa ditemui di kitab Pararaton. Kisah ini tak 
bisa dilepaskan dari sosok wanita cantik, Ken Dedes, yang konon menjadi ihwal 
munculnya kutukan sang empu. Berkaitan dengan asmara yang membara.

Banyak kita tahu kisah-kisah tentang keris yang memiliki tuah atau daya linuwih. 
Masing-masing kisah menceritakan bagaimana sebuah keris yang memiliki 
kekuatan daya supranatural mampu membantu mengubah nasib sang pemiliknya 
yang terkadang dengan cara yang sulit di nalar manusia. Tetapi, dari berbagai 
tentang kisah keris bertuah, tidak ada yang lebih menarik dan legendaris dari kisah 
keris Empu Gandring milik Ken Arok dari tumapel yaitu masa sebelum kerajaan 
Singosari.

Alkisah dalam serat Pararaton disebutkan, Ken Arok berniat membunuh Tunggul 
ametung, seorang akuwu (penguasa) di Tumapel. Niat ini muncul setelah secara 
tidak sengaja Ken Arok yang waktu itu menjadi abdi di Tumapel, melihat betis 
mulus Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, ketika Ken Dedes turun dari kereta.

Bukan itu saja, "barang rahasia" milik Ken Dedes pun terlihat oleh Ken Arok. Dari 
"barang rahasia" sang dewi nampak adanya sinar yang menyala. Ken Arok terkejut 
dan seketika itu tertarik menatap sang dewi. Benar-benar wanita cantik yang tiada 
taranya di dunia ini, pikir Ken Arok.

Kemudian Ken Arok menceritakan pengalamannya tersebut kepada Dhang Hyang 
Lohgawe, seorang brahmana yang waskita. Menurut sang brahmana, wanita 
dengan tanda seperti itu disebut Nareswari. Ia adalah wanita utama, ratu dari 
semua wanita. Meskipun seorang pria papa dan hina dina, jika beristri wanita 
semacam ini maka pria tersebut tentu akan bisa menjadi raja atau orang yang 
tinggi jabatnnya.

Mendengar penjelasan sang brahmana seperti ini Ken Arok semakin bilat tekadnya 
untuk dapat memperistri Ken Dedes walau apapun risikonya, termasuk dengan 
cara membunuh Tunggul Ametung. Maka berangkatlah Ken Arok menuju tempat 
tinggal Empu gandring, seorang empu pembuat keris yang sangat termasyur. 
Dengan keris buatan empu gandring ini Ken Arok bermaksud membunuh Tunggul 
Ametung.

"Ki Empu, tolong bikinkanlah saya sebuah keris yang ampuh. Saya harapkan bisa 
selesai dalam waktu lima bulan. Harap diperhatikan, Ki, agar keris itu dapat 
selesai."

Empu Gandring menjawab,"Kalau kamu menghendaki yang baik, seharusnya dalam 
satu tahun. Kalau dalam lima bulan belumlah cukup."
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Ken Arok berkata lagi,"Pengukiran keris itu terserah saja bagaimana bentuk serta 
coraknya. Saya tidak peduli masalah janji, pkoknya dalam lima bulan harus 
selesai."

Setelah lima bulan, maka Ken Arok pun teringat akan janjinya, yakni akan pesana 
keris tersebut kepada Empu Gandring. Empu gandring pada waktu itu sedang 
mengukir keris. Ken Arok perlahan bicara,"Ki, sudah selesaikah keris pesanan saya 
itu?" Empu gandring pun menjawab pula dengan halus," duh kaki. Kerismu itu 
justru yang sedang kukikir ini." Ketika mendengar jawaban tersebut, Ken Arok 
menjadi tak senang hati dan bersikap kurang sopan.

Ken Arok melihat kerisnya yang sedang di kikir (diperhalus). Keris diberikan oleh 
Empu gandring, diterima oleh Ken Arok dan diamat-amati. Serentak sadar bahwa 
kerisnya belum selesai, maka Ken Arok marah. "ini keris belum rampung!Bukanlah 
saya sudah berkali-kali berpesan. Tak ada gunanya saya berkata kalu begini 
kenyataannya, Ki. Terlalu sekali kau ini, Ki. Masakan mengikir pun sampai lima 
bulan masih juga belum selesai. Benar-benar mengacuhkan pesanku, kau Empu 
Gandring!" Ken Arok pun mengamuk membabi buta.
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Epu Gandring di tusuknya dengan keris bikinan sang empu itu sendiri. Segera sang 
empu gandring pingsan. KenArok keterlanjuran menurutkan api amarah. Keris 
disabetkan di lumpang tempat kikiran besi.

Lumpang yang terbuat dari batu itu terbelah jadi dua. Setelah itu keris disabetkan 
kearah paron (alas untuk menempa besi). Paron pun pecah berkepingan. Setelah 
itu terdengarlah suara Empu Gandring yang menyumpah serapahi,"Ken Arok, 
besok kau sendiri pun akan mati oleh keris itu juga. Anak dan cucu-cucumu, tujuh 
orang raja akan meninggal pula dengan senjata yang sama."

Setelah mengucapkan kalimat tersebut, mak Empu gandring segera meninggal. 
Ken Arok sangat menyesal dengan kematian Empu gandring. Tuah keris empu 
gandring ternyata terbukti sakti. Buktinya, keris ini berhasil membunuh Tunggul 
ametung, Ken arok sendiri, dan keturunannya. Sehingga tepat seperti sumpah 
Empu gandring bahwa kerisnya membunuh tujuh orang raja.

Percaya atau tidak?

Yang pasti, kisah ini terdapat dalam serat Pararaton Ken Arok, kitab sastra jawa 
yang diakui kesahihannya oleh para ahli sejarah.

Keris Mpu Gandring: Hipotesis
GANDRING dikenal sebagai pengrajin logam yang tersohor di kerajaan Tumapel 
(cikal bakal Singosari). Ia juga dikenal sakti. Karena “profesional” dan sakti itu ia 
kemudian diberi gelar “Mpu”. Ken Arok, seseorang yang dipercaya sebagai titisan 
Wisnu, memesan keris kepadanya. “Satu hari”, begitu Ken Arok memberikan 
tenggat waktu bagi Gandring. Satu hari berlalu dan Gandring telah menyelesaikan 
kerisnya. Namun sarung keris belum tuntas. Karena tak sabar, Ken Arok 
mengambilnya, lalu membunuh Gandring. Gandring sempat menyumpahi Ken Arok 
dan keturunannya: tujuh turunan bakal mati tertikam keris itu.

Jaman itu, teknologi pengolahan logam atau metalurgi masih sangat tradisional: 
besi dipanaskan dan ditempa; atau dalam istilah metalurgi, diberi perlakuan panas 
(heat treatment) dan dibentuk (forging). Kemudian, ilmu metafisika masuk, dan 
besi yang telah terbentuk (misal: pedang, keris dll), diberi doa-doa, dan menjadi 
sakti. Begitukah? Entahlah.

Bagaimana Mpu Gandring membuat kerisnya jadi ampuh? Mpu Gandring memilih 
bahan yang kuat tapi ringan. Jaman itu, proses pemaduan logam dengan logam 
lain barangkali tak menghasilkan paduan yang memuaskan. Jadi, bahan monolitik 
adalah pilihan. Mpu Gandring memilih batu meteor sebagai bahan kerisnya. Hal ini 
juga perlu diteliti lebih jauh apakah batu meteornya bisa diberi perlakuan panas 
dan dibentuk. Batu meteor ini bisa dilihat dan disentuh di Museum Geologi -
Bandung. Tapi, apakah bahan itu yang digunakan Mpu Gandring atau bukan, ini 
masih pertanyaan.

Setelah, keris terbentuk, Mpu Gandring mencelupkan keris (yang masih panas) 
tersebut ke dalam bisa ular. Ada proses difusi dari racun ular ke dalam keris yang 
masih membara itu. Bisa ular sebagian menempel hanya di permukaan, dan 
sebagian lain berdifusi ke dalam keris. Setelah mendingin, keris dimasukkan ke 
dalam sarungnya, dan disimpan. Bisa dibayangkan jika keris itu disentuh atau 
ditancapkan ke tubuh: bisa ular segera menempel dan masuk ke dalam darah, lalu 
bagian tubuh akan lumpuh dan manusia bisa mati. Pada jaman itu, hanya sedikit 
orang yang mengetahui proses pembuatan keris secara “ilmiah”; salah satunya 



KUMPULAN MISTERI DUNIA VOL 6

Page 63 of 89

adalah Mpu Gandring. Karena pengetahuan dan pengalaman yang cukup advanced 
dalam pembuatan keris, mungkin Mpu Gandring juga dikenal sebagai mahaguru 
pada jaman itu. Apakah dia bisa disebut profesor di jaman ini?

Penelitian lebih jauh sangat diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai peta 
kemajuan teknologi Jawa pada abad lampau.
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Mayat 2.150 Tahun Masih Utuh
Mayat 2.150 Tahun Masih Utuh dan Segar!

esosok jasad wanita berusia 2.150 tahun dalam keadaan basah dan utuh 
diawetkan dengan teknologi tinggi oleh tim ahli China dan dipamerkan di 
museum Changsha, Provinsi Hunan, China, jadi sasaran kunjungan 

wisatawan.

Mayat 2.150 Tahun Masih Utuh dan Segar Dari museum peninggalan benda 
bersejarah China di Kota Changsha itu hari Kamis dilaporkan, mayat tersebut utuh 
bagai manusia hidup dan diletakan dalam kotak bening berisi cairan pengawet.

Mayat wanita bernama Sinzui tersebut berkulit putih pucat, dengan mata tertutup, 
lidah terjulur dan berambut hitam dengan tinggi badan mencapai 158 sentimeter.

Berdasarkan atas data di museum tersebut, mayat itu ditemukan tahun 1972 
dalam peti kayu berukuran panjang lima meter, lebar dua setengah meter dan 
tinggi dua meter, yang terkubur pada kedalaman 20 meter dari permukaan tanah 
di kawasan perbukitan Mantui, Changsha.

Saat ditemukan, tiga peti dengan ukuran sama di dalamnya masing-masing 
terdapat satu mayat, yakni seorang laki-laki berusia 58 tahun dan 30 tahun, 
namun jasad dua lelaki itu tidak dipamerkan di museum Changsha.

Penemuan tiga peti besar utuh tersebut berawal dari perintah pemimpin China saat 
itu agar rakyat di Changsha menggali lubang besar untuk berlindung bila terjadi 
perang. Ketika rakyat menggali di perbukitan Maantui, pada kedalaman 20 meter 
ditemukan ketiga peti kayu berukuran besar tersebut dan setelah dibuka berisi 
masing-masing satu mayat.

Selain itu, aneka barang digunakan sejak 2.100 tahun lalu itu juga tersimpan 
dalam peti dan masih utuh, bahkan warnanya pun tidak memudar. Pemerintah 
China kemudian menurunkan tim ahli membongkar dan menyelamatkan tiga peti 
kayu dan seluruh isinya, termasuk tiga mayat tersebut.

Tim dokter ahli, yang melakukan pembedahan, menyatakan mayat itu utuh dan 
basah tanpa rusak, meski terkubur 2.100 tahun. Setelah dibedah, mayat itu 
diawetkan dengan teknologi tinggi untuk selanjutnya disimpan dalam museum 
Changsha, yang dibangun untuk menyelamatkan, menyimpan dan memamerkan 
temuan, yang bisa mengungkapkan kehidupan warga China pada 2.100 lalu itu.

S
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Berbagai alat juga ditemukan dalam peti itu, yang juga diselamatkan dan 
dibersihkan dengan teknologi tinggi dan bersama mayat wanita itu disimpan dan 
dipamerkan di museum Changsa.

Benda kuno bersejarah tinggi itu antara lain puluhan guci berukuran besar dan 
kecil, aneka tulang-belulang binatang, yang dagingnya dimakan manusia saat itu, 
mata uang logam bulat dan petak dari bambu.

Selain itu, alat masak dari kayu dan logam, sendok logam dan kayu berukuran 
besar, piring dan gelas dari logam dan kayu. Puluhan patung manusia dari tanah 
liat dan kayu, senjata kuno berupa anak panah dan busurnya, pedang kuno 
sepanjang 1,5 meter dan aneka senjata tajam lain juga tersimpan di sana.

Di samping itu, terdapat relief tanah liat bergambar puluhan orang, yang hidup 
pada zaman tersebut, alat penumbuk padi, alat musik kecapi berukuran kecil dan 
besar, gitar kuno, belasan seruling aneka ukuran, angklung dari kayu, tikar 
berukuran 2x05 meter dan alat permainan, seperti, catur kuno.

Selain itu, surat catatan kejadian 2.100 tahun lalu, nama pemimpin saat itu, 
puluhan kitab China kuno, puluhan lukisan bunga, belasan kain sutra dan baju 
kuno china, ikat pinggang, selendang, kaos kaki, sepatu dan celana.

Semua barang kuno tersebut ditemukan bersamaan di dalam peti kayu berisi tiga 
sosok mayat tersebut. Menurut Yu Wen Hui, pemimpin biro perjalanan Dong Fang 
Internasional Ltd, Guangzhou, China, berdasarkan atas catatan, yang 
diterjemahkan dari kitab kuno dan surat ditemukan dalam peti, usia mayat dan 
barang kuno tersebut mencapai 2.100 tahun.

Mayat dan aneka barang peninggalan bersejarah kehidupan China tempo dulu itu 
kini menjadi salah satu objek wisata unggulan di kota Changsha dan dikunjungi 
sekitar 800.000 orang tiap tahun, kata Yu Wen Hui.
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Satu Lagi Bukti Manusia Raksasa
eski sudah beberapa bukti ditemukan, masih banyak orang yang 
meragukan eksistensi manusia raksasa. Para ilmuwan bahkan penasaran 
terhadap kemungkinan pernah hidupnya jenis manusia besar ini.

Satu Lagi Bukti Manusia Raksasa
Atas dasar itulah, sekelompok ilmuwan Rusia mengadakan penelitian sejak awal 
tahun 2005 lalu di Suriah, Mesir, Lebanon, dan kawasan lainnya di Arab Saudi.

Pelacakan tim ilmuwan Rusia yang dipimpin Ernst Muldashev ini ternyata tidak sia-
sia. Menurut laporan Trust Rusia pada 1 Desember 2005 lalu, mereka telah 
memperoleh penemuan penting dalam penyelidikan bersejarah atas keberadaan 
manusia raksasa di planet kita ini.

Tidak hanya ditemukan jejak kaki manusia raksasa, mereka juga menjumpai 
makam manusia raksasa.

Ernst Muldashev menunjuk beberapa contoh makam manusia raksasa. Dan salah 
satu di diantaranya adalah makam Abel, terletak di sekitar Damaskus ibukota 
Suriah.

Panjang makam kurang lebih enam meter, dan lebar sekitar 1.8 meter. Di daerah
lain di Suriah juga banyak ditemui makam manusia raksasa, di mana salah satu di 
antara manusia raksasa dalam kuburan itu tingginya mencapai 7.5 meter.

Hanya saja mereka kurang leluasa mengadakan penelitian ini karena adanya faktor 
penghambat. Menurut, Ernst Muldashev, warga setempat dengan alasan agama 
dan faktor lainnya tidak menyokong penyelidikan ini.

M
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Belakangan ini karena kerusakan makam yang ditimbulkan pencari harta karun, 
sedikit banyak mereka berpeluang mendekati sejumlah makam.

Hasil temuan ilmuwan Rusia ini bukanlah suatu yang kebetulan. Karena, selain 
legenda dari berbagai bangsa di dunia tentang manusia raksasa dalam budaya 
barat dan timur, juga banyak dicatat dalam buku sejarah. Sejumlah besar 
penemuan arkeologi belakangan ini juga sudah membuktikannya.

Lihat saja penemuan jejak kaki raksasa di sebuah palung sungai Paluxy di Glen 
Rose, Texas AS, serta lukisan raksasa yang ditemukan di etsa lapisan terbawah 
padang pasir timur Los Angeles, California, AS. (Lihat tabloid Era Baru edisi 
14/Tahun I 2003).

Selain itu juga ditemukannya kerangka tulang manusia raksasa oleh tim eksplorasi 
ARAMCO dalam eksplorasi ladang minyak di kawasan Empty Quarter, sebelah 
Timur Arab Saudi.

Koran Travelling Thailand pada edisi 02 Juni 2005, juga melaporkan bahwa 
bencana Tsunami di samudera Hindia pada 26 Desember2005 lalu telah 
menyebabkan kerangka manusia raksasa purba terapung dipermukaan laut.

Kerangka manusia besar dengan tinggi 3.1 meter ini ditemukan di kepulauan PP 
Thailand, dan sempat menjadi perhatian banyak orang.

Begitu juga laporan CNA, Singapura pada awal 2006 ini. Disebutkan di negara 
bagian Johor, Malaysia yang berbatasan dengan Singapura tersiar kabar adanya 
manusia raksasa dengan tinggi hampir tiga meter.

Menurut laporan media Singapura dan Malaysia, ada yang pernah melihat manusia 
liar di hutan sekitar air terjun, Johor. Setelah berita itu tersebar, lembaga 
himpunan alam Malaysia lalu kesana melakukan pencarian, namun, sampai 
sekarang tidak ada hasil.

Dinas Pertamanan Nasional Johor menuturkan, mereka tidak punya data terkait, 
dan tidak dapat membuktikan manusia liar itu benar-benar eksis atau tidak.

Penduduk setempat yang pernah melihat manusia liar itu menceritakan, manusia 
liar itu tingginya hampir tiga meter, jejak kaki yang ditinggalkan panjangnya 50
cm, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bulu lebat, celah giginya besar, wujudnya 
persis seperti gorila, dan kerap muncul di hutan sekitar air terjun.

Setelah kabar tentang manusia liar bertubuh besar ini tersebar luas, himpunan 
alam Malaysia lalu membawa serombongan reporter, menyelami hutan di sekitar 
air terjun, Johor, mencari jejak manusia liar.

Kepada media, penanggung jawab himpunan alam Malaysia itu menuturkan, bahwa 
manusia liar meninggalkan jejak kaki sepanjang 50 cm di berbagai tempat.

Namun, dinas pertamanan nasional Johor mengatakan, karena tidak mempunyai 
data yang lengkap, tidak dapat dipastikan makhluk apa sesungguhnya manusia liar 
yang diceritakan penduduk setempat tersebut.



68

Ayat Suci dalam Kromosom Manusia
r. Ahmad Khan seorang peneliti 
lulusan Summa Cumlaude dari Duke 
University menemukan informasi 

lain selain konstruksi Polipeptida yang 
dibangun dari kodon DNA.

DNA (Deoxy Nucleotida Acid) sendiri 
merupakan materi genetik yang membawa 
informasi yang dapat diturunkan. Di dalam 
sel manusia DNA dapat ditemukan pada inti 
sel dan di dalam mitokhondria.

Di dalam inti sel, DNA membentuk satu 
kesatuan untaian yang disebut kromosom. 
Setiap sel manusia yang normal memiliki 46 
kromosom yang terdiri dari 22 pasang 
kromosom somatik dan 1 pasang kromosom 
sex (XX atau XY)

Dalam dunia biologi dan genetika dikenal 
banyaknya DNA yang hadir tanpa 
memproduksi protein sama sekali.

Area tanpa produksi ini disebut Junk DNA 
atau DNA sampah.

Kenyataannya DNA tersebut menurut 
Ahmad Khan jauh sekali dari makna 
sampah. Menurut hasil hasil risetnya, Junk 
DNA tersebut merupakan untaian firman-
firman Allah sebagai pencipta serta sebagai 
tanda kebesaran Allah bagi kaum yang 
berpikir.

Setelah bekerjasama dengan adiknya yang 
bernama Imran, seorang yang ahli dalam 
analisis sistem, laboratorium genetiknya 
mendapatkan proyek dari pemerintah.

Proyek tersebut awalnya ditujukan untuk 
meneliti gen kecerdasan pada manusia. 
Dengan kerja kerasnya Ahmad Khan 
berupaya untuk menemukan huruf Arab yang mungkin dibentuk dari rantai Kodon 
pada kromosom manusia.

Sampai kombinasi tersebut menghasilkan ayat-ayat Al Qur"an. Akhirnya pada 
tanggal 2 Januari tahun 1999 pukul 2 pagi, ia menemukan ayat yang pertama 
"Bismillah ir Rahman ir Rahiim. "Iqra bismirrabbika ladzi Khalq", "Bacalah dengan 
nama Tuhanmu yang menciptakan".

Ayat tersebut adalah awal dari surat Al-A"laq yang merupakan surat pertama yang 
diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira.

Anehnya setelah penemuan ayat pertama tersebut ayat lain muncul satu persatu 
secara cepat. Sampai sekarang ia telah berhasil menemukan 1/10 ayat Alquran.

Ahmad Khan kemudian menghimpun penemuan-penemuannya dalam beberapa 
lembar kertas yang banyak memuat kode-kode genetika rantai kodon pada 

D
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cromosome manusia yaitu; T, C, G, dan A masing-masing kode Nucleotida akan 
menghasilkan huruf Arab yang apabila dirangkai akan menjadi firman Allah yang 
sangat mengagumkan.

Catatan :

Beberapa sumber menganggap pernyataan Dr. Ahmad Khan hanya sekedar olok-
olok (HOAX). Artikel sanggahan bisa anda lihat di sini:

http://www.themodernreligion.com/misc/hoax/quran_dna.htm

http://www.themodernreligion.com/misc/hoax/quran_dna.htm
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Suku Xhosa yang Tergusur
rang-orang kulit hitam sudah beribu-ribu tahun mendiami benua Afrika. 
Diduga kaum San (yang kemudian disebut orang kulit putih sebagai suku 
Bushmen - orang semak) merupakan keturunan asli nenek moyang orang 

Afrika dari masa prasejarah yang menjadi orang pribumi Afrika. Merekalah yang 
diketahui sudah mendiami Afrika selama ribuan tahun sebelum Masehi.

Namun jika menyebut soal orang Afrika (saat ini), barangkali orang-orang kulit 
hitam dari suku bangsa Bantu adalah yang dominan. Terutama mendiami kawasan 
Afrika bagian Selatan. Mereka yang berbahasa Bantu ini tercatat sudah memiliki 
peradaban di Afrika sejak 2.000 tahun lalu.

Sayangnya, sejarah kehidupan di Afrika Selatan tidak terdokumentasikan dalam 
bentuk peninggalan tertulis sampai akhirnya orang-orang Eropa tiba di sana sekitar 
tahun 1400-an. Satu-satunya bukti yang bisa dipelajari dari mereka adalah 
legenda, mitologi, pola budaya dan artefak kuno serta bahasa ibu mereka.

Xhoisa adalah satu sub suku berkulit hitam Afrika berbahasa Bantu yang 
mendominasi wilayah Afrika Selatan. Merekalah yang menjadi nenek moyang 
orang-orang Afrika Selatan masa kini, yang awalnya melakukan migrasi dari 
wilayah Afrika bagian Utara. Perpindahan suku Xhosa ke Afrika selatan secara 
besar-besaran terjadi pada tahun 1500-an. Lebih dari setengah populasi suku 
Xhosa yang berjumlah 5 juta jiwa kini mendiami kawasan Eastern Cape Province di 
Afrika Selatan.

Umumnya orang-orang kulit hitam suku Xhosa ini adalah bangsa peternak dan 
petani. Namun mereka lebih senang menjadi petani dan peternak nomaden. 
Lambang kekayaan bagi anggota suku Xhosa diukur dari kepemilikan ternaknya 
(biasanya sapi). Begitu pun, suku Xhosa tak mau menyantap daging sapi 
peliharaan mereka. Sapi atau ternak lain hanya dikorbankan untuk kepentingan 
ritual keagamaan atau perayaan. Karena itu makanan pokok mereka lebih didapat 
dari hasil tani.

Kaum lelaki Xhosa terbiasa mengikuti tradisi poligami, mereka suka memiliki istri 
lebih dari satu, mungkin karena menjadi simbol keperkasaan. Aslinya suku Xhosa 
suka tinggal dalam komunitas keluarga besar dalam satu kompleks rumah. Satu 
keluarga besar memiliki areal kompleks masing-masing dengan rumah-rumah kecil 
berbentuk kerucut beratap ilalang untuk satu kepala keluarga. Namun tradisi 
bermukim secara berkelompok keluarag besaar ini kemudian sirna sejak tahun 
1900-an.

Kehidupan asli Xhosa yang dulunya cukup makmur, ternyata berubah drastis 
setelah kedatangan orang Eropa di Afrika Selatan. Sejumlah besar "bule" asal 
Inggris dan Belanda membentuk koloni besar-besaran di daerah Xhosa. Walau 
awalnya suku Xhosa angkat senjata menentang kedatangan orang Eropa, namun 
penduduk asli ini akhirnya tergusur dan terdesak di wilayah mereka sendiri setelah 
kalah dalam beberapa pertempuran dengan orang-orang Inggris pada abad ke-19. 
Mereka pun akhirnya menjadi budak atau pekerja kasar bagi koloni orang-orang 
kulit putih.

Kini, suku Xhosa sudah kehilangan gaya hidup dan tradisi leluhur mereka.banyak 
orang Xhosa yang akhirnya hidup di perkotaan. Akibat kehilangan ladang dan 
kesulitan mendapatkan ternak sendiri, mereka memilih sebagai kaum pekerja di 
peternakan atau pertanian orang-orang kulit putih. Mereka harus mengurut dada 
saat berhadapan dengan politik diskriminatif kulit putih terhadap kulit hitam.

Penderitaan itu ternyata semakin parah kala konflik antar suku Xhosa dan Zulu 
(kelompok suku terbesar di Afrika Selatan) terjadi pada kurun 1080-an sampai 
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1990-an. Perang saudara ini menimbulkan korban tewas jutaan umat di kedua 
belah pihak. Perang “modern” mereka ini hanya karena perbedaan pandangan 
politik…

Perang Hitam-Putih
Tragedi tahun 1856 ini tertulis dalam catatan sejarah kehidupan suku Xhosa. 
Kelompok suku terbesar kedua yang menempati wilayah Afrika Selatan itu nyaris 
punah hanya karena seorang gadis usia 14 tahun. Kepercayaan mereka pada 
kekuatan magis ternyata membawa petaka yang menewaskan lebih dari 50.000 
anggota suku!

Gadis kecil itu bernama Nongqause. Seorang perempuan muda suku Xhosa yang 
diyakini menjadi gadis muda pilihan para dewa leluhur. Ia melihat sebuah 
penampakan gaib yang dipercaya sebagai pesan dari dunia lain. Nongquase 
dianggap sebagai mediator suku Xhosa dengan para leluhur dan dewa-dewa 
mereka. Ia membawa pesan penting yang dipercaya bisa mengubah nasib suku 
Xhosa yang teraniaya… namun kepercayaan berlebih suku Xhosa justru membawa 
mereka ke jurang maut!

Kala itu, suku Xhosa sedang terpuruk. Mereka terdesak oleh ekspansi dan 
kolonialisai orang-orang kulit putih Eropa. Setelah kalah dalam beberapa 
pertempuran yang tak seimbang, kaum Xhosa tergusur dan menderita di tanah 
airnya sendiri. Kaum Xhosa yang dulunya dikenal sebagai bangsa gagah perkasa di 
antara orang-orang kulit hitam Afrika tak bisa menerima kekalahan telak mereka 
dalam pertempuran. Pada 1853, para pejuang suku Xhosa yang gagah berani 
melakukan konsolidasi untuk pertempuran penghabisan mengusir orang-orang kulit 
putih dari teritori mereka.

Sebelum serangan dimulai, pada 1854 penyakit ternak misterius mewabah dan 
menyerang hampir semua hewan ternak orang-orang Xhosa. Faktanya, penyakit 
ternak itu ditularkan dari hewan ternak orang-orang kulit putih, namun orang-
orang Xhosa justru menganggap penyakit itu disebar oleh mantra sihir orang-orang 
"bule" yang disebut ubuthi. Banyaknya hewan ternak yang mati dan gagalnya hasil 
panen akibat kemarau, membuat kaum Xhosa frustasi dan membatalkan serangan.

Ramalan
Lalu pada Mei 1856, Nongqause tampil. Saat itu, gadis belia usia 14 tahun itu 
berniat untuk mengambil air di sebuah kolam air di tepi muara Gxarha River. 
Sekembalinya dari sungai itu, Nongqause melapor pada pamannya Mhlakaza 
bahwa ia telah bertemu 3 roh di kolam itu. Ia mengatakan bahwa ketiga roh 
tersebut berpesan padanya agar seluruh hewan ternak kaum Xhosa harus 
disembelih dan panenan mereka dimusnahkan. Setelah semua hal itu dilakukan, 
para pejuang dan satria suku Xhosa yang telah mati akan bangkit kembali dan 
membantu mereka mengusir orang-orang kulit putih. Lalu roh leluhur Xhosa akan 
memberi mereka ternak-ternak baru yang sehat dan gemuk untuk menggantikan 
setiap ternak yang sudah disembelih.

Mhlakaza yakin betul akan penampakan dan pesan yang disampaikan leluhur 
mereka melalui Nongqause. Dengan tergesa-gesa ia menemui kepala suku Xhosa, 
Sarhili. Sang kepala suku Sarhili kemudian mengeluarkan perintah agar seluruh 
rakyat suku Xhosa untuk mematuhi petuah dan petunjuk roh-roh leluhur tersebut. 
Untuk pertama kalinya, kaum Xhosa pun menyembelih ternak-ternak yang paling 
gemuk secara massal.
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Setelah pemotongan hewan itu terlaksana, Nongqause kembali ke tepi sungai 
tempat pertama kali ia melihat penampakan roh-roh leluhur tersebut. Di sana ia 
mendengar suara keras yang aneh dan menakutkan dari dalam kolam. Seperti 
suara lenguhan tak teratur dari hewan yang disembelih. Ia kembali melapor pada 
Mhlakaza tentang hal tersebut.

Mhlakaza menganggap bahwa itu adalah tanda bahwa hewan ternak harus 
disembelih lebih banyak lagi. Artinya seluruh hewan ternak yang dimiliki suku 
Xhosa diperintahkan roh leluhur itu agar tak ada yang dibiarkan hidup, begitu juga 
dengan setiap hasil panen jagung mereka harus dimusnahkan. Jika semua hal itu 
sudah terlaksana maka pada 11 Agustus 1856 (sesuai tanggal penetapan dalam 
penampakan Nongqause), roh leluhur akan memenuhi janjinya.

Sementara para panglima perang suku Xhosa yang nyaris kehilangan semangat 
tempur, akhirnya kembali bersemangat setelah mendengar soal ramalan itu apalagi 
mereka mendapat kabar kematian Letnan Jenderal Cathcart pemimpin pasukan 
orang-orang kulit putih. Kematian itu mereka anggap akibat adanya intervensi roh-
roh leluhur.

Sebagian besar suku Xhosa kemudian mematuhi perintah kepala sukunya. Seluruh 
ternak dibunuh dan seluruh ladang dan hasil panen dibakar… Keputusan ini 
ternyata mengakibatkan petaka.

Kelaparan segera merambat ke seluruh daerah Xhosa. Walau sudah begitu 
menderita, rakyat Xhosa tetap menanti tanggal digenapinya ramalan itu.

Tepat pada 10 Agustus 1856, seluruh tetua suku, pejuang dan sejumlah besar 
rakyat berkumpul di suatu lapangan terbuka. Seluruh suku Xhosa mengenakan 
pakaian kebesaran mereka. Kalung-kalung manik dari tulang dan coret-moret khas 
di sekujur tubuh. Sejak matahari terbenam sampai matahari menjelang terbit, 
mereka menari-nari dengan tenaga yang tersisa. Di tengah bencana kelaparan 
berbulan-bulan mereka yakin harapan sudah di depan mata.

Matahari pun terbit pada pagi 11 Agustus 1856. Menurut ramalan, matahari yang 
terbit akan berwarna merah darah dan terpaku sekian lama di puncak tengah hari… 
kala itulah para dewa dan leluhur akan menampakkan diri dan memenuhi semua 
janjinya. Seluruh suku terpana memandang langit, mereka menanti-nanti 
keajaiban itu muncul.

Namun hingga matahari kembali terbenam tak ada keajaiban apapun yang muncul. 
Kecuali korban tewas akibat kelaparan semakin bertambah… mereka kemudian 
tersadar bahwa apa yang mereka lakukan ternyata sia-sia. Namun semuanya 
sudah terlambat… Yang selamat kemudian berupaya mencari makanan dari wilayah 
sekitar, atau yang sudah frustasi akhirnya menjadi kanibal. Mereka saling 
membunuh dan memakan daging sesamanya… sungguh tragedi kemanusiaan!

Sejarah mencatat 25.000 orang Xhosa yang tewas dalam tragedi tersebut. Dan 
total sampai suku Xhosa kembali terbebas dari kelaparan jumlah korban sudah 
melebihi angka 50.000 orang tewas!

Kehidupan sederhana suku Xhosa di Afrika Selatan yang nyaman dan tenteram tak 
bertahan selamanya. Ketenangan itu mulai terusik ketika penjelajah Eropa mulai 
mendarat di pantai Afrika Selatan. Lalu penderitaan dan kesengsaraan mulai 
menghantui mereka…

Orang Eropa pertama yang membentuk pemukiman di wilayah Afrika Selatan 
adalah orang-orang Belanda (The Dutch) pada pertengahan 1600-an. Mereka 
membangun kawasan pemukiman di wilayah dekat Sungai Fish River di Afrika 
Selatan. Sementara orang-orang Xhosa sudah mendiami wilayah timur sungai itu 
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sampai teritori yang didiami orang-orang kulit hitam berbahasa Zulu (kini Kota 
Durban).

Suku Xhosa sebenarnya amat terbuka dan suka bergaul dengan kelompok 
masyarakat suku lain. Mereka berinteraksi dengan suku Koi, orang Bushmen dan 
suku nomaden Afrika. Terkadang untuk berdagang atau saling tukar informasi dan 
pengetahuan.

Namun orang-orang kulit putih mulai mendesak wilayah kaum Xhosa sehingga 
menimbulkan konflik. Orang-orang Xhosa tadinya adalah peternak dan petani yang 
menguasai padang rumput yang luas. Namun orang-orang kulit putih juga 
beternak dan berladang sehingga sering muncul konflik tanah.

Pertikaian kedua ras berbeda ini menyulut adu senjata pertama kali di awal tahun 
1700-an di sekitar Somerset East. Lantas dalam tahun-tahun berikutnya, konflik 
semakin meluas setelah terjadi perluasan kolonialisasi eropa di Afrika Selatan. Lalu 
pada 1700-an akhir, saat orang Indo (perkimpoian silang Afrika- Eropa) melakukan 
migrasi dari Cape Town ke wilayah Great Fish River di Eastern Cape, mereka 
semakin memperuncing konflik dengan suku Xhosa.

Selama 20 tahun lebih perang dan konflik semakin menajam. Sampai akhirnya 
pejuang-pejuang suku Xhosa terlibat perang terbuka dengan orang-orang kulit 
putih. Pada 1811-1812, suku Xhosa terdesak semakin ke timur oleh pasukan 
kolonial Inggris dalam perang Third Frontier War.

Lantas di tahun berikutnya, suku Xhosa juga terlibat konflik antar suku Afrika dan 
terdesak ke barat dalam ekspansi suku Zulu (yang juga membenci orang-orang 
kulit putih). Akibatnya kehidupan suku Xhosa sangat terjepit. Di satu sisi oleh 
sesama orang kulit hitam, di sisi lain oleh orang-orang kolonial Eropa.

Kekalahan demi kekalahan dalam pertempuran tombak melawan bedil membuat 
mereka semakin sengsara. Wabah meluas dan ternak semakin kurus, hasil panen 
tak mencukupi. Kelaparan pun mengancam. Apalagi dengan munculnya gerakan 
pembataian hewan ternak tahun 1856 (cattle-killing movement) akibat 
kepercayaan buta pada ramalan Nongqause seorang gadis belia.

Peristiwa itu nyaris memusnahkan suku dominan kedua terbesar di Afrika Selatan 
tersebut. Bencana kelaparan dan praktik kanibalisme itu menjadi catatan paling 
kelam dalam sejarah Afrika Selatan!

Sejak itu Xhosa berupaya bangkit dari keterpurukan. Namun masalah perbudakan 
dan politik kulit putih membuat mereka menjadi bansga yang tertindas. Hingga kini 
konflik masih terjadi suku Xhosa masih terlibat konflik politik dengan suku Zulu! 

berbagai sumber
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Petir-petir Pencabut Nyawa
alau sudah zaman teknologi tinggi, masih saja ada orang tewas hanya 
gara-gara tersambar petir. Fenomena alam ini rupanya tak pilih korban. 
Tak hanya anak desa, seorang pejabat di Batam pun pernah roboh 

tersambar. Awas, di musim hujan ini “mereka” tengah gentayangan mengincar 
korban.

Fenomena Alam Pencabut Nyawa
Kedengarannya memang ironis. Walau sebentar lagi umat manusia akan memasuki 
era millennium ketiga yang amat sarat dengan teknologi dan kebudayaan tinggi, 
masih saja ada tragedi yang mengingatkan kita pada zaman para dewa. Dahulu 
kala, menurut legenda Yunani, konon Bumi ini dikuasai sejumlah dewa, di 
antaranya adalah Zeus, Dewa Petir. Ia bisa menghukum siapa saja dengan petir 
yang bisa dilecut dari tangannya. Tiada ampun bagi korbannya.

Begitulah legenda. Namun lepas dari semua itu, kasus orang tersambar petir 
ternyata masih terjadi pada masa yang telah begitu modern ini. Terlebih naif 
sendiri, setelah lebih dari empat abad Benjamin Franklin menaklukkan petir dengan 
layang-layang yang digantungi kunci itu. Dalam hal ini, para pembaca budiman 
mungkin masih ingat dengan musibah yang dialami seorang pejabat di Batam 
beberapa tahun lalu ketika sedang mengayunkan stick golf-nya. Tanpa dinyana ia 
langsung roboh setelah sebuah petir menyambarnya.

Selain itu, tentunya masih segar dalam ingatan kita betapa menyedihkan nasib tiga 
dari delapan anak dari Kampung Parigi Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Jawa 
Barat, yang pada suatu sore (9/10) tengah bermain di sebuah persawahan. Mereka 
tewas seketika dengan tubuh hangus, juga akibat sambaran petir. Sore itu, seperti 
biasa mereka berhamburan meneduh ke sebuah gubuk yang ada di tengah 
persawahan begitu hujan tiba-tiba turun. Mereka pun tak pernah menaruh syak 
wasangka ketika petir mulai menyambar-nyambar, hingga suatu ketika sebuah di 
antaranya “terkirim” tepat mengenai gubuk tempat mereka meneduh. Rohmin, 
Uslani, dan Solihin langsung terjungkal tewas dengan tubuh hangus terbakar. 
(Kompas, 12/10)

W
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Di rumah sakit Ashobirin, selagi masih dirawat akibat shock, Usriandi kakak Uslani 
yang sama-sama ikut berteduh di gubuk nahas itu, menceritakan kegetiran yang 
terjadi. "Ketika itu hujan memang deras. Tiba-tiba saja petir menyambar dan saya 
segera tak sadarkan diri."

Umumnya petir-petir pencabut nyawa ini memang mengincar korban yang tengah 
“bercanda” di wilayah datar yang terbuka. Di negara yang sudah terbilang maju 
sekalipun, seperti di Inggris, kasus petir makan korban juga masih terjadi. Salah 
satu kasus terjadi pada 14 September beberapa tahun lalu. Ketika itu seorang pria 
dewasa yang tengah melintas Taman Finsbury, London, tiba-tiba terpental ketika 
sebuah petir menyambarnya. Seperti juga korban lainnya, ia tewas seketika 
dengan tubuh terbakar.

Terdorong rasa ingin tahu yang mendalam, seorang fisikawan lalu melakukan 
penelitian terhadap tubuh korban. Menurut pengamatannya, pola lintasan arus 
listrik yang begitu tinggi dari sang petir nampak mengikuti jalur pembuluh darah 
vena. "Lintasannya mulai dari leher atas bahu sebelah kanan lalu melintas dada 
hingga rongga perut depan bagian bawah. Pola yang terjadi memang tak selalu 
demikian, namun nampaknya listrik petir mencari bagian tubuh yang memiliki 
resistensi rendah," ujarnya.

1.000.000 Volt
Menurut batasan fisika, petir adalah lompatan bunga api raksasa antara dua massa 
dengan medan listrik berbeda. Prinsip dasarnya kira-kira sama dengan lompatan 
api pada busi. Di alam sekitar kita, petir biasa terjadi pada awan yang tengah 
membesar menuju awan badai (Cumulonimbus). Sedemikian raksasanya sampai-
sampai ketika petir itu melesat, tubuh awan akan terang dibuatnya. Dan, sebagai 
akibat udara yang terbelah, sambarannya yang rata-rata memiliki kecepatan 
150.000 km/detik itu juga akan menimbulkan suara yang menggelegar, bunyi yang 
kemudian biasa kita sebut geluduk, guntur, atau halilintar. Dalam musim 
penghujan seperti saat inilah awan-awan jenis ini banyak terbentuk.

Di lain kesempatan, ketika akumulasi muatan listrik dalam awan tersebut telah 
membesar dan stabil, lompatan listrik (eletric discharge) yang terjadi pun akan 
merambah massa bermedan listrik lainnya, dalam hal ini adalah Bumi. Penghubung 
yang “digemari”, merujuk Hukum Faraday, tak lain adalah bangunan, pohon, atau 
tiang-tiang metal berujung lancip.

Memang belum pernah ada ilmuwan yang pernah menekuni langsung bagaimana 
terjadinya fenomena alam ini. Namun, mereka menduga hingga lompatan bunga 
api listriknya sendiri terjadi, ada beberapa tahapan yang biasanya dilalui. Pertama 
adalah pemampatan muatan listrik pada awan bersangkutan. Umumnya, akan 
menumpuk di bagian paling atas awan adalah listrik muatan negatif; di bagian 
tengah adalah listrik bermuatan positif, sementara di bagian dasar adalah muatan 
negatif yang berbaur dengan muatan positif. Pada bagian bawah inilah petir biasa 
berlontaran.

Besar medan listrik minimal yang memungkinkan terpicunya petir ini adalah sekitar
1.000.000 volt per meter. Bayangkan betapa mengerikannya jika lompatan bunga 
api ini mengenai tubuh makhluk hidup!

Akibat kondisi tertentu, Bumi yang cenderung menjadi peredam listrik statis, bisa 
pula ikut berinteraksi. Hal ini dimungkinkan jika pada suatu luasan tertentu terjadi 
pengkonsentrasian listrik bermuatan positif. Apakah itu di bawah bangunan atau 
pohon. Ketika beda muatan antara dasar awan dengan ujung bangunan/pohon 
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sudah mencapai batas tertentu, akan menjadi suatu kejadian lumrah jika kemudian 
terjadi perpindahan listrik. Maka secara fisik kita akan melihatnya sebagai petir 
menyambar bangunan atau pohon. Muatan yang begitu besar selanjutnya akan 
segera menyebar ke seluruh bagian bangunan/pohon, untuk kemudian menjalar ke 
tanah dan ternetralisasi pada kedalaman yang mengandung air tanah.

Kondisi seperti itu sudah pasti amat berbahaya bagi orang-orang yang ada di 
sekitarnya. Jika sambarannya tak terlampau kuat, korbannya paling hanya 
mengalami cedera dan/atau shock. Namun jika serangannya kuat, seperti dialami 
tiga orang anak dari Kampung Parigi itu, korbannya akan tewas seketika karena 
selain terbakar ia akan menjadi “penghantar” listrik yang besarnya mencapai 
ribuan volt.

Kemajuan teknologi sebenarnya telah memungkinkan cara-cara pengendalian arus 
listrik yang begitu besar dari langit itu. Yakni, dengan penangkal petir di mana arus 
listrik yang begitu besar ditangkap sebuah atau sejumlah pucuk tembaga runcing 
lalu dialirkan lewat “jalan tol” berupa kawat tembaga yang terpasang di sisi 
bangunan dan langsung dibawa menuju air tanah.

Menurut penelitian, daerah serbuan petir sendiri tak selamanya merupakan daerah 
yang dinaungi awan-awan besar. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa suatu 
daerah pernah mendapat sambaran petir hebat meski langit di atasnya bersih dari 
awan. Contoh paling ekstrem yang pernah dicatat terjadi di Hereford, Inggris. 
Suatu ketika sebuah petir kuat menyerbu sebuah gedung setelah petir ini 
menempuh perjalanan sekitar lima mil dari “pusatnya”. Dari kejauhan sejumlah 
saksi melihatnya sebagai pemandangan yang begitu indah sekaligus mengerikan. 
(Handbook of Unusual Natural Phenomena, 1986).

Itu sebabnya di musim hujan kita lebih baik tak usah bermain-main di wilayah 
terbuka atau bernaung di bawah pohon pada saat hujan. Ini semata-mata untuk 
menghindar dari kemungkinan yang tak diinginkan. Sebab, kita tak pernah bisa 
menduga apakah tanah yang sedang kita pijak telah berpotensi menjadi penarik 
petir atau tidak. 

Sumber:Angkasa Online
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Legenda Dewi Ma Zu
rang Tiongkok memujanya sebagai Dewi Pelindung Laut (Pelaut)-Chinese 
Goddess of The Sea. Punya 36 lebih julukan, namun populer sebagai 
"Bunda Penolong" atau Shunji Fu Ren yang dianugerahkan seorang kaisar 

dari Dinasti Song.

Ma Zu (Mandarin) atau Ma Cho (Hock Kian) adalah salah satu dewi dalam 
kepercayaan orang Tiongkok (termasuk Taiwan). Dipuja karena dikenal sebagai 
sosok penolong, pelindung (terutama bagi pelaut dan nelayan), dan sangat berbudi 
luhur. Banyak versi mengenai kisah dewi bernama asli Lin Mo Niang ini, namun 
semua mengarah pada satu kesamaan. Bahwa ia adalah manusia yang "terpilih" 
menjadi orang suci.

Legenda Ma Zu (Bunda Pelindung) ini berasal dari masa awal Dinasti Song (960-
1279 M) di Tiongkok kuno pada seribu empat puluh tujuh tahun lalu. Adalah 
keluarga Lin (disebut juga Lim), keturunan mantan Gubernur Provinsi Fu Zian 
(Tiongkok) bernama Lin Fu. Anaknya bernama Lin Wei Ke menempati sebuah 
rumah di Provinsi Fu Zian, dekat kota Pu Tian, persisnya di sebuah pulau kecil 
bernama Mei Zhou (sering juga disebut Pulau Matsu -wilayah RRC).

Lin Wei -seperti juga ayahnya- adalah mantan pejabat pemerintah Tiongkok. 
Setelah pensiun ia kembali ke kampung halamannya. Menghabiskan masa tuanya 
dengan bertani dan mempelajari banyak kitab agama dan buku pengetahuan. Ia 
hidup bahagia, damai dan tenang.

Lin dikenal sebagai orang yang sangat saleh, baik budi, suka menolong dan 
berderma, sehingga sangat dihormati penduduk Mei Zhou. Dari istri tercintanya 
Wang Shi, Lin memiliki 6 anak, 5 perempuan dan 1 lelaki. Keenam anaknya 
tumbuh menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Namun anak lelakinya 
bernama Hong bertubuh sangat lemah dan sakit-sakitan.

O
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Wang Shi, sangat prihatin dan khawatir pada nasib anak lelakinya. Ia dan 
suaminya Lin, selalu memohon pada Yang Maha Kuasa agar diberi anak lelaki lagi. 
Namun yang sehat dan kuat sebagai penerus generasi marga Lin.

Kelahiran Lin Mo Niang
Suatu hari, Lin dan Wang melakukan sembahyang khusus di klenteng. Mereka 
memohon kepada Dewi Kuan Im untuk mengabulkan harapan mereka untuk 
mendapatkan seorang anak lelaki lagi. Malam harinya setelah pulang dari klenteng, 
Wang Shi pun bermimpi. Ia bermimpi didatangi Dewi Kuan Im yang mengatakan 
bahwa semua amal dan kebajikan pasangan Lin dan Wang pantas mendapat 
balasan. Sang Dewi memberi Wang sebuah pil bundar sebesar kelereng dan 
menyuruh menelannya. Wang Shi pun menelan pil tersebut.

Setelah menelan pil itu Wang Shi pun mengandung. Ia hamil selama 12 bulan. 
Tepat pada malam tanggal 23 bulan 3 tahun Imlek (960 M), langit di wilayah Barat 
Laut Mei Zhou memendarkan cahaya merah terang. Menerangi rumah Lin dan 
Wang. Dibarengi sinar warna-warni yang memukau, Wang Shi pun melahirkan 
seorang bayi perempuan.

Walau heran mengapa diberi anak perempuan, Lin dan Wang tetap bersyukur juga. 
Sebulan sudah kelahirannya, anak tersebut tidak pernah sekali pun menangis. 
Karena itulah Lin memberi nama padanya Mo Niang (Mo artinya diam; Niang 
artinya perempuan), "Perempuan Pendiam".

Masa Kecil
Sejak kecil Lin Mo Niang sangat berbeda dari anak seusianya. Ia tampak lebih 
cerdas, bijak dan terampil. Sejak umur 8 tahun, ia sudah tertarik pada 
pengetahuan dan buku. Kelebihannya, sekali baca, Mo Niang akan tetap mengingat 
apa yang telah dibacanya. Jika ada yang ingin diketahuinya, ia selalu rajin bertanya 
pada orang dewasa, sampai sedetail-detailnya.

Umur 10 tahun, Mo Niang sudah rajin sembahyang dan mempelajari isi kitab-kitab 
suci Buddha. Sampai akhirnya diusia 13 tahun ia sudah menamatkan semua 
pelajaran dan menguasai banyak pengetahuan dan keterampilan, termasuk dalam 
bidang agama dan kepercayaan. Ia berkembang menjadi remaja yang sangat 
cerdas, kritis dan suka menolong. Ia pun menjadi sangat dihormati penduduk Mei 
Zhou dan sekitarnya.

Satu kesenangan Mo Niang, yaitu ia sangat menyukai air. Kehidupan di tepi laut 
menempa dirinya menjadi seorang perempuan yang tak pernah gentar menghadapi 
dahsyatnya gelombang dan angin badai yang menghantui para pelaut. Di seluruh 
pulau, ia dikenal sebagai jagoan renang bahkan di gelombang laut yang besar 
sekali pun.

Saat remaja ini, Mo Niang pernah bertemu seorang pertapa tua. Si pertapa merasa 
pengetahuan umumnya ternyata masih kalah dengan Mo Niang. Dari "orang pintar" 
ini lah kemudian Mo Niang mendapat pelajaran mengenai taktik dan strategi 
militer, pengenalan dan penggunaan alat-alat perang, sampai beberapa ilmu
"rahasia" leluhur.

Kebajikan
Ketika menginjak usia 16 tahun, Mo Niang mengalami peristiwa aneh. Suatu hari ia 
(seperti juga gadis remaja lainnya) sedang mematut diri dengan baju baru di 
depan cermin bersama teman remaja sebaya di sebuah taman di dekat sebuah 
sumur. Tiba-tiba , dari dalam sumur muncul sosok lelaki tua misterius. 
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Penampakan itu sangat mengejutkan. Teman-temannya langsung lari ketakutan 
karena mengira orang tua aneh itu adalah siluman. Namun Mo Niang segera sujud 
menyembah, karena ia tahu sosok itu adalah jelmaan Dewa. Sang Dewa ternyata 
membawa sebuah jimat dari kuningan dan memberikannya pada Lin Mo Niang.

Sejak mendapat jimat, Mo Niang pun langsung memanfaatkannya untuk menolong 
sesama. Ia membantu menyembuhkan orang sakit, memberi penghiburan pada 
yang bersedih, menjauhkan malapetaka dan banyak perbuatan baik lainnya. 
Kemahirannya dalam pengobatan ini menyebabkan orang-orang di desa 
menyebutnya sebagai ling nu (gadis mukjizat), long nu (gadis naga) dan shen gu 
(bibi yang sakti).

Pernah suatu kali saat usianya baru 17 tahun, Mo Niang melihat ada kapal yang 
berlayar di dekat Pulau Mei Zhou yang sedang dipermainkan badai besar. Kapal itu 
tenggelam dengan cepatnya. Namun Mo Niang segera melompat ke laut dan 
dengan cekatan ia menyelamatkan seluruh pelaut yang terjebak badai tersebut. 
Semua awak berhasil diselamatkannya. Dari sini banyak orang yang mendengar 
tentang kehebatan, dan budi baik Mo Niang. Ia pun semakin terkenal dan 
dihormati.

Ada versi legenda yang mengatakan, pada usia 23 tahun, Mo Niang berhasil 
menaklukkan 2 orang sakti yang menguasai pegunungan Tao Hua Shan. Keduanya 
adalah Chien Li Yen yang punya penglihatan sangat tajam dan Hsun Feng Erh yang 
pendengarannya sangat peka. Setelah dikalahkan akhirnya mereka menjadi 
pengawalnya.

"Mimpi Buruk"
Lin Mo Niang memang sangat cantik dan baik hati, namun ia tidak pernah menikah. 
Setidaknya ia memang membaktikan dirinya untuk menolong sesama dan berbuat 
kebaikan sesuai ajaran kebajikan.

Menginjak usia 28 tahun, di musim panas (sekitar tahun 987 M), sebuah "tragedi" 
terjadi. Saat itu Lin Mo Niang sedang menenun pakaian. Namun karena lelah, ia 
pun tertidur pulas.

Sementara itu ayah dan saudaranya sedang berlayar pulang ke Mei Zhou dari 
perjalanan jauh. Kapal yang mereka tumpangi diserang badai dan akhirnya 
tenggelam.

Bersamaan dengan itu, Mo Niang bermimpi, ia merasa rohnya melayang-layang di 
atas permukaan laut. Ia terkejut saat menyaksikan kapal sang ayah tenggelam. 
Ayah dan saudaranya pun terseret masuk ke dalam amukan badai. Mo Niang 
segera berenang dan menyelam ke laut untuk menolong mereka. Ia menggigit baju 
sang ayah sementara dengan tangan yang lain ia menyeret abangnya. Bersusah 
payah ia mencoba menyelamatkan kedua orang yang dikasihinya itu.

Namun saat penyelamatan masih berlangsung, tiba-tiba ibunya memanggil. Ia pun 
terkejut dan berteriak kaget, sehingga gigitannya terlepas sementara tangannya 
tetap menyeret tubuh abangnya. Tetapi saat terbangun Lin Mo Niang mendapati 
dirinya masih di ruang tenun. Ia pun menceritakan mimpinya itu pada sang ibu. 
Wang Shi, ibunya, berkata bahwa itu hanya mimpi.

Tetapi tak lama kemudian, sebuah kabar buruk pun datang. Seorang pelaut 
memberitahu bahwa kapal yang ditumpangi Lin dan putranya tenggelam. Jasad Lin 
tidak ditemukan, tetapi Hong abangnya berhasil diselamatkan.

Mendengar kabar itu, betapa pilu hati Mo Niang. Dalam keadaan sedih ia pun 
segera berlayar ke laut. Selama tiga hari tiga malam ia berusaha menemukan 
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jasad ayahnya. Pencariannya tak sia-sia. Ia pun kemudian ke Pantai Mei Zhou 
bersama jasad sang ayah.

Menjadi Dewi
Sejak kematian sang ayah, Mo Niang setiap hari bersedih dan selalu menangis. 
Hingga pada tanggal 8 bulan 9 tahun Imlek (987 M), ia pun mengakhiri 
kepiluannya. Saat itu ia berkata kepada seluruh keluarga dan ibunya bahwa ia 
akan menyendiri dan menjauhi keramaian duniawi. Ia akan pergi dalam perjalanan 
yang sangat jauh.

Keesokan harinya, tanggal 9 bulan 9 Imlek (987 M), Lin Mo Niang melakukan 
persiapan. Ia sembahyang dengan sangat khusyuk sambil merapal kitab-kitab suci. 
Suasana sangat hening dan memilukan. Seluruh keluarga pun kini yakin bahwa Mo 
Niang memang bertekad akan pergi jauh.

Ibunya meminta Mo Niang untuk tidak pergi seorang diri dan menawarkan seorang 
pendamping dalam perjalanannya. Namun Mo Niang menolaknya dengan halus dan 
menyakinkan seluruh keluarga bahwa kini sudah tiba waktunya untuk pergi 
seorang diri.

Usai memanjatkan doa, tiba-tiba langit di sekitar kediaman keluarga Lin di Pulau 
Mei Zhou dikelilingi selubung awan putih. Pendar sinar warna-warni yang indah 
terlihat di atas langit. Banyak orang yang menyaksikan sinar terang dan sosok 
Dewi Kuan Im berada di atas sebuah awan yang paling terang.

Lalu tiba-tiba Lin Mo Niang menatap ke atas dan melompat ke awan. Awan tiba-
tiba menutup dan terang cahaya semakin memudar. Akhirnya awan membumbung 
terbang jauh seiring sinar yang menghilang lenyap… langit pun kembali normal. Lin 
Mo Niang pun lenyap bersama awan…

Klenteng Dewi Ma Zu
Lin Mo Niang tetap dikenang sampai seribuan tahun. Perempuan yang sudah 
dianggap sebagai Dewi Ma Zu itu, hingga kini tetap dipuja sebagai "Bunda 
Pelindung" dan "Bunda Penolong" bagi sebagian besar orang Tiongkok.

Setelah "kepergiannya" yang gaib, di Pulau Mei Zhou (Matsu), sebuah klenteng 
dibangun untuk pemujaannya. Klenteng itu dikenal sebagai Tian Hou Gong (Istana 
sang Dewi).

Kini, diperkirakan sekitar 5.000-an unit klenteng Ma Zu di dua puluh negara di 
dunia sudah didirikan. Seluruh klenteng itu dibangun untuk memuja dan 
sembahyang kepada Dewi Ma Zu oleh sekitar 200 juta jiwa orang yang 
mempercayainya.

Setiap tahunnya, lebih dari sejuta orang memenuhi klenteng itu untuk sembahyang 
dan meminta berkat pada Dewi Ma Zu. Karena orang Tiongkok percaya bahwa 
Dewi Ma Zu bisa melindungi dan mengabulkan segala permohonan mereka. Bahkan 
kaum pelaut di wilayah pantai dan perairan Timur RRC (termasuk Taiwan) memuja 
Dewi Ma Zu sebagai Dewi Pelindung Laut. Dewi yang melindungi mereka saat 
melaut.

Dua tahun sekali, persisnya pada tanggal 23 bulan 3 dalam penanggalan lunar 
(kalender China/imlek) dan tanggal 9 bulan 9, pemuja Dewi Ma Zu, berkumpul dan 
melakukan sembahyang di klenteng Dewi Ma Zu untuk menghormatinya. Tanggal 
23 bulan 3 adalah peringatan ulang tahunnya dan tanggal 9 bulan 9 adalah 
peringatan wafatnya.



KUMPULAN MISTERI DUNIA VOL 6

Page 81 of 89

Hingga kini, Klenteng Ma Zu di Pulau Mei Zhou sebagai klenteng pertama bagi Lin 
Mo Niang, tetap dipenuhi orang.

Bahkan menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Selat Taiwan, Laut China Timur. 
Klenteng itu dibangun pada masa Dinasti Song sekitar tahun 987 M di puncak 
sebuah bukit. Ditandai dengan patung Dewi Ma Zu setinggi 14,35 meter. Inilah 
yang menjadi lambang kebanggaan dan ciri khas budaya penduduk Pulau Mei 
Zhou.

Sejak tahun 1998, pemerintah Pulau Mei Zhou juga telah membangun sebuah 
Istana Dewi Ma Zu di dekat klenteng tuanya.

Bangunan istana ini didirikan sepanjang 323 meter dengan lebar bangunan 99 
meter. Arsitekturnya ditata seindah mungkin mengikuti garis kontur perbukitan di 
pulau tersebut. Istana Dewi Ma Zu ini sangat megah.

Mengimbangi kemegahan Potala Palace tempat Dalai Lama Tibet di Lhasa. 
Bangunan istana untuk menghormati Dewi Ma Zu ini selesai dikerjakan pada 2002. 
Kini menjadi satu obyek wisata yang cukup tersohor.

Sementara di Indonesia, khususnya di Medan, terdapat juga klenteng Dewi Ma Zu 
(Dewi Macho) di kawasan Jalan Pandu Medan. Selain itu juga tersebar di tepi pantai 
timur Sumatera dan daerah lainnya.

Kepercayaan kepada Dewi Ma Zu
Dewi Ma Zu sangat diagungkan di Taiwan. Hampir seluruh warga Taiwan selalu 
memuja dan menghormati Dewi Ma Zu. Bukan hanya rakyat biasa, para pejabat 
tinggi pemerintahan juga senantiasa memohon restu padanya.

Bahkan Presiden Taiwan sendiri, Chen Shui-bian, juga kerap mengunjungi klenteng 
Dewi Ma Zu untuk meminta restu dan perlindungan dari sang dewi, agar ia 
senantiasa dicintai rakyatnya. Pada saat menjelang Pemilu di Taiwan, banyak 
kandidat dan tokoh politik yang juga melakukan sembahyang di Klenteng Dewi Ma 
Zu.

Sementara kisah-kisah rakyat dan para pelaut menyebutkan bahwa penampakan 
Dewi Ma Zu sering terlihat. Umumnya saat ombak laut sedang mengganas atau 
badai mendera. Dewi Ma Zu disebutkan hadir untuk menolong para pelaut yang 
mempercayainya.

Konon kehadiran Dewi Ma Zu ini ditandai dengan sinar merah terang. Mungkin 
karena sejumlah saksi mata yang pernah terselamatkan dari amuk lautan 
mengatakan bahwa Dewi Ma Zu senantiasa menggunakan pakaian merah sambil 
memegang lampion terang benderang yang juga berwarna merah. Dengan 
panduan lampion tersebut, Dewi Ma Zu membimbing pelaut dan nelayan meniti 
gelombang menuju tempat yang aman.

Karena itulah Dewi Ma Zu begitu populer dikalangan masyarakat nelayan dan desa-
desa tepi laut. Bahkan sejak dulu para pelaut Tiongkok selalu sembahyang kepada 
Dewi Ma Zu agar diberi keselamatan dalam pelayaran. Mereka juga memasang 
patung Dewi Ma Zu di kapalnya.

Walau dikenal sebagai Dewi Pelindung Laut, Dewi Ma Zu tetap saja dipuja bukan 
oleh kalangan nelayan dan pelaut semata. Ia juga dipercaya dapat memberikan 
berkat untuk menyembuhkan penyakit, menepis bencana dan malapetaka, 
memberi kesuburan, sampai memberi perlindungan dan keselamatan.
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Mammoth 
Mammoth Berbulu Temuan Luar Biasa dari Siberia

oolly Mammoth. Nama 
tersebut diberikan 
padanya karena 

tampilan fisiknya yang ditutupi 
bulu tebal, paling tebal di antara 
spesies mammoth lainnya. 
Namun ukurannya hampir sama 
dengan gajah Afrika yang hidup 
hingga kini.

Perkiraan ukuran berdasarkan 
catatan fosil-fosil lama dari 
mammoth jenis ini menunjukkan 
selisih tipis dengan ukuran gajah 
Afrika. Jika gajah Afrika bisa 
mencapai tinggi 4 meter maka 
Woolly Mammoth (Mammoth 
berbulu) hanya berukuran 2,8 -
3,5 meter.

Dikenali dari fosilnya yang 
membeku di Irlandia hingga 
daerah pesisir Amerika Utara. 
Namun "fosil" yang paling awet justru ditemukan di Siberia. Bahkan beberapa 
sumber menyebutnya bahwa temuan mammoth di Siberia yang paling utuh 
lengkap dengan tulang, daging, bulu, dan dagingnya. Saking awetnya sehingga 
lebih tepat disebut sebagai "jasad" ketimbang "fosil".

Spesis mammoth ini pada mulanya dicatat sekitar 150.000 tahun yang muncul di 
zaman es di Eurasia (lempeng benua Eropa dan Asia masih menyatu). Ketika 
sebagian besar mammoths berbulu lebat ini punah di akhir zaman Pleistocene 
(12.000 tahun silam), sejumlah kelompok kecil berhasil selamat di Pulau Wrangel 
yang terletak di Samudera Arktik hingga sekitar 1700 SM.

Kemungkinan disebabkan terbatasnya pasokan makanan yang tersedia, hewan-
hewan ini mengalami adaptasi sehingga ukuran tubuhnya semakin mengecil dari 
jenis mammoth berbulu lebat yang asli di zaman Pleistocene.

Beberapa mammoth berbulu lebat ditemukan di daerah es yang masih tersisa. 
Pada 1977, kerangka yang masih utuh yang ditemukan adalah mammoth bayi yang 
berusia 7 atau 8 bulan yang diberi nama "Dima". Kerangka ini ditemukan di anak 
Sungai Kolyma di timurlaut Siberia. Bayi mammoth berbulu lebat ini beratnya 
sekitar 100 kg dalam keadaan mati dan tingginya 104 cm serta panjangnya 115 
cm.

Penangalan Radiokarbon menentukan bahwa Dima ini mati sekitar 40.000 tahun 
silam. Sejumlah organ internalnya mirip dengan gajah-gajah masa kini, namun 
telinganya hanya 1/10 ukuran gajah Afrika pada usia yang sama.

Berdasarkan teori bentukan baru, seandainya mammoth masih hidup hinggga kini, 
mereka akan bisa berkembang dengan gajah-gajah India. Ini menurut gagasan 
bahwa mungkin makhluk yang menyerupai mammoth bisa diciptakan kembali 
dengan mengambil genetik dari mammoth yang beku dan menggabungkannya 
dengan gajah India modern. Sebuah upaya rekayasa genetik!

W
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Marco Polo di Daratan Tiongkok
ata kota modern di daratan Tiongkok membuat pemuda 20 tahun itu 
tercengang. Ia melihat arsitektur megah, jalanan yang rapi dengan taman, 
jembatan lengkung, petugas pemadam kebakaran, dan sistem pos 

(ekspedisi) berkuda sudah ada pada masa itu. Hal luar biasa yang melampuai 
sistem tata kota di Eropa (khususnya wilayah Italia) pada masa itu. Pemuda itu 
pun menghabiskan waktu selama 20-an tahun di Daratan Tiongkok yang baginya 
seakan-akan di taman Firdaus.

Pemuda itu bernama Marco Polo. Ia bersama ayahnya Nicolo Polo dan pamannya 
Maffeo Polo adalah penjelajah Eropa pertama yang punya pengalaman puluhan 
tahun di daratan Tiongkok dan Asia. Apa yang membuat kagum Marco Polo adalah 
sebuah kota bernama Hang Zhou (lafal Barat: Shang Du). Kota pertama di daratan 
Tiongkok yang menyita perhatian dan kekagumannya.

Perjalanan mencapai daratan Tiongkok itu dilakukan melalui jalur laut dan melintasi 
Jalur Sutra sampai ke wilayah Utara Tembok Tiongkok di teritori Xia Du (1272). Di 
sini mereka menghadap Kublai Khan (dinasti penguasa Tiongkok 1279 - 1368), 
Kaisar Mongolia yang saat itu sudah menginvasi daratan Tiongkok. Kublai Khan 
menyambut baik kehadiran mereka dan membawanya ke ibukota Tiongkok yang 
ditetapkan Kublai Khan di Cambaluc (sekarang Beijing, dikuasai Kublai Khan sejak 
1264).

Hubungan yang baik dengan Kublai Khan akhirnya membawa Marco Polo berkeliling 
wilayah Tiongkok dan sekitarnya. Sampai akhirnya Kublai Khan berhasil 
menaklukkan Hang Zhou pada 1976. Kublai Khan sering mengajak Marco Polo 
muda untuk menunggang gajah bersama dalam perburuan, dan memberikannya 
izin keleluasaan keluar masuk lingkungan istana, ia juga diajak berkeliling ke 
beberrapa daerah taklukan di daratan Tiongkok.

Marco Polo terkagum-kagum akan kemegahan kota-kota di daratan Tiongkok, 
kebudayaannya, barang-barang seni, ukiran, desain bangunan, tata kota, sistem 
pemerintahan yang dianggapnya sudah sangat maju. Termasuk kebiasaan kaisar 
setiap dua tahun sekali untuk memilih seratusan gadis cantik sebagai selir istana 
yang dikunjungi setiap malam. Marco Polo merekam semua pengalaman hidupnya 
di lingkungan istana, daratan Tiongkok dan sekitarnya (Muangthai, Birma, Tibet) 
dalam catatan-catatan perjalanannya.

Saking sayangnya Kublai Khan pada Marco Polo, ia kemudian mengangkat Marco 
Polo sebagai pejabat tinggi di kekaisarannya di Tiongkok. Saat itu ia diberi jabatan 

T
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sebagai Kepala Daerah Jiang Nan yang beribukota Yang Zhou yang membawahi 24 
kota di teritori itu. Saat itu Yang Zhou menjadi kota penting bagi kekaisaran Kublai 
Khan dan menjadi pusat produksi persenjataan.

Diusia raja yang ke-72 tahun (1288), Nicolo Polo dan Maffeo Polo menjadi mitra 
dagang utama kekaisaran dan sudah mengumpulkan banyak harta dan kekayaan. 
Saat itu mereka mulai merasa banyak pihak yang mencemburui mereka. 
Sementara Marco Polo mencium gerakan pengambil alihan kekuasaan Kublai Khan.

Kekhawatiran ini membuat mereka ingin kembali ke Venesia. Kublai Khan 
mengabulkan permintaan mereka dan ia menyiapkan sebuah kapal khusus bagi 
ketiganya untuk berlayar kembali ke Venesia di tahun 1292. Kapal tersebut 
bergerak dari pelabuhan di wilayah Quan Zhou berlayar kembali ke Venesia 
melintasi Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Samudra Hindia, terus ke Laut Arab dan 
dilanjutkan dengan jalur darat ke Venesia.

Marco Polo beserta ayah dan pamannya, kemudian menjadi orang Eropa pertama 
yang menginjak daratan Tiongkok lebih lama dari siapa pun, dan Marco Polo yang 
membuat catatan detail soal Asia dan Tiongkok pertama di Eropa, termasuk 
penjelajah Eropa yang tercatat pertama kali melintasi jalur Laut China Selatan, dan 
orang Eropa pertama yang membuka sekaligus penujuk jalan menuju wilayah 
Timur. Perjalanan mereka kemudian menginspirasi banyak penjelajah Eropa untuk 
mengeksplorasi wilayah Asia (Timur).

A Description of The World
Tiga tahun setelah kembali ke Venesia, saat itu perang berkecamuk antara Venesia 
dan Genoa. Marco Polo yang saat itu berusia 42 tahun ditunjuk otoritas Venesia 
sebagai salah satu komandan strategi armada perang.

Namun pada 1296, Genoa berhasil menaklukkan Venesia. Dalam perang yang 
dilatarbelakangi dominasi jalur perdagangan laut itu serdadu Genoa menangkap 
Marco Polo dan mentransfernya ke salah satu kamp penjara di Genoa.

Di dalam penjara, Marco Polo menghabiskan waktu dengan mencatat ulang kisah 
perjalanan hidupnya selama di daratan Tiongkok. Ia lalu bertemu dengan seorang 
penulis terkenal di zamannya, yaitu Rustichello of Pisa. Melalui Rustichello-lah ia 
bertutur dan menyerahkan sebagian catatannya. Rustichello tertarik dengan kisah-
kisah perjalanan Marco Polo.

Kemudian ia menulis ulang semua kisah Marco Polo. Ia menerjemahkan deskripsi 
Marco Polo dalam bahasa Prancis Tua (standar penulisan Itali masa itu). Setelah 
bekerja selama dua tahun, Rustichello mempublikasikan kisah perjalanan Marco 
Polo dalam sebuah buku yang diterbitkan tahun 1298.

Buku ini kemudian dikenal sebagai Description of the World yang menggemparkan 
literatur Eropa. Dalam buku ini diuraikan mengenai kejayaan dan kemajuan yang 
dicapai kerajaan Tiongkok pada masa pemerintahan Kublai Khan. Dijelaskan bahwa 
kota-kota di daratan Tiongkok sudah demikian maju dan punya arsitektur yang 
cukup modern di masanya.

Beberapa hal yang belun diketahui di dunia barat, diuraikan detail dalam buku 
tersebut. Kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Tiongkok yang maju itu membuat 
banyak orang Eropa yang menganggap kisah Marco Polo itu hanya bualan. Apalagi 
setelah mengetahui di Tiongkok sudah digunakan uang kertas, padahal di Eropa 
masih menggunakan koin logam, perak dan emas.
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Walau ditentang dan dianggap berdusta atas informasi tak masuk akal, tulisan 
dalam Description of the World ternyata mempengaruhi para penjelajah Eropa 
untuk menguak kebenaran kisah tersebut. Dari sinilah mata Barat terbuka untuk 
menjelajah ke dunia Timur yang mereka anggap masih barbar dan sangat primitif.

Sampai ujung hayatnya di tahun 1324, Marco Polo yang diminta salah satu Pastor 
untuk mengaku dosa atas pandangannya terhadap timur justru berucap bahwa apa 
yang dituturkannya dalam buku Description of The World hanyalah sebagian kecil 
dari pengalamannya di wilayah Timur (Tiongkok dan sekitarnya).

Para penjelajah setelah meninggalnya Marco Polo justru membuat laporan bahwa 
kisah Marco Polo adalah benar. Apa yang kemudian ditemukan orang Eropa di 
Timur sungguh mengejutkan bahwa peradaban di Timur memang sudah maju 
sesuai gambaran Marco Polo. 

berbagai sumber
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Misteri Gulungan Naskah Laut Merah
ulungan Naskah Laut Mati memang merupakan temuan yang tak ternilai. 
Suatu benda peninggalan dua ribu tahun lebih yang memuat banyak 
dokumen penting sejarah (terutama kisah dari zaman para Nabi). Naskah 

kuno itu juga memuat kode-kode rahasia yang belum terpecahkan seluruhnya.

Para ahli sebelumnya sudah menemukan bukti tentang beberapa kitab salinan 
Yahudi berbahasa Hebrew yang ditulis pada masa sesudah Masehi (kira-kira 1.300 
tahun lalu).

Namun Gulungan Naskah Laut Mati berdasarkan uji karbon yang dilakukan para 
ahli dari Chicago, AS, menunjukkan material yang digunakan sebagai media 
penulisan naskah itu disimpulkan dari masa 200-an tahun sebelum Masehi.

Para peneliti menemukan naskah yang belum terindentifikasi di antara Gulungan 
Naskah Laut Mati itu. Teks yang tak terbaca itu dianggap sebagai Gulungan Naskah 
Biara (Temple Scroll) yang memuat peraturan dan hukum dalam Pentateuch yang 
dikenal sebagai bagian dari lima kitab pertama dalam Bibel Hebrew dan Perjanjian 
Lama.

Termasuk di dalamnya Kitab Disiplin Community Rule yang mendeskripsikan 
bagimana komunitas itu yang bertempat di Qumran mengorganisir kehidupan 
spiritualnya. Lalu ada bagian yang memaparkan tentang Jalan Keselamatan (The 
Way) dan pertempuran antara Putra Cahaya (Son of Light) melawan Putra 
Kegelapan (Son of Darkness), yang berisi rencana detail perang penghabisan yang 
dinantikan komunitas Qumran.

Gulungan Naskah lainnya berisi soal berbagai doa, kidung pujian, komentar-
komentar tentang bagian-bagian Bibel, legenda, ramalan, argumentasi reliji, dan 
berbagai kisah yang tak diketahui yang berhubungan dengan karakter yang 
tercantum dalam Bibel Hebrew.

Khirbet Qumran
Para ahli arkeologi menemukan sebuah situs biara yang berjarak kira-kira 540 
meter dari lubang gua pertama ditemukannya Gulungan Naskah Laut Mati. Mereka 
mengidentifikasinya sebagai Biara Khirbet Qumran.

G
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Khirbet Qumran ini adalah satu komunitas 
sekte yang sangat ketat mengikuti ajaran 
para Nabi di zaman sebelum Jesus Kristus. 
Mereka cenderung mengucilkan diri dari 
kehidupan sosial dan menekuni isi kitab-kitab 
Perjanjian Lama, hidup dengan penuh 
pengabdian pada sektenya, merapal doa, 
beribadah dan menyalin kitab-kitab tua.

Di situs biara ini ditemukan benda-benda 
yang berkaitan dengan tulis menulis. 
Diantaranya ditemukan 2 buah pot tinta, 
beberapa stylus (alat tulis jaman purba 
semacam pulpen yang dibuat dari potongan 
tulang, batu, atau material khusus), dan 
sebuah guci yang persis sama dengan guci 
yang ditemukan di gua tempat penyimpanan 
Gulungan Naskah Laut Mati.

Berdasarkan penelitian dan uji laboratorium, 
benda-benda kuno ini dibuat sekitar tahun 68 
Masehi. Dalam salah satu perkamen naskah 

dituliskan bahwa saat itu Legiun Kekaisaran Romawi menguasai wilayah Barat Laut 
Mati (saat ini Palestina dan Israel). Para pendeta di biara tersebut sempat 
menyembunyikan beberapa naskah ke dalam gua di tepian Laut Mati.

Sebagian besar dokumen ditulis dengan bahasa Hebrew (Ibrani-Yahudi) bahkan 
ada dokumen yang disamarkan begitu kecil sampai sebesar perangko. Lalu ada 
juga yang dituliskan dalam aksara Yunani Kuno (Septuagint).

Temuan di sekitar biara dan teritori Qumran ini ada sekitar 500-an kitab, termasuk 
bagian kitab Perjanjian Lama. Namun tak dapat dipastikan apakah mereka 
berhubungan dengan sekte Essenes, Yahudi Kuno, dan Pengikut Yesus Kristus 
(Kristen). Semua masih tetap misteri.
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Asal Muasal KOTAK PANDORA dan 
Mitologi Yunani
by bandar cendol

Pandora
elain manusia, bumi dulu juga ditempati oleh para titan (bangsa raksasa). 
Zeus sangat tidak menyukai beberapa titan, dan titan yang paling tak 
disukainya adalah Promotehus yang bersikukuh hendak mencuri cahaya 

pengetahuan dari puncak Olympus. Nietzsche sangat mengagumi titan satu ini 
yang menurutnya memiliki ciri “uebermensch” (sebagian menerjemahkannya 
“superman”, tapi penerjemah spesialis nietzsche, walter kauffman, lebih suka 
menerjemahkannya menjadi “overman”. St sunardi, dalam bukunya tentang 
nietzsche yang diterbikan lkis, menerjemahkan uebermensch menjadi 
“adimanusia”).

Zeus, diceritakan, juga membenci titan lainnya yang bernama Ephimetheus. Dia 
adalah kakak Promotheus. Untuk itu Zeus memerintahkan seorang dewa yang 
dikenal buruk rupa tapi memiliki keahlian seni yang mumpuni untuk membuat 
sebuah patung perempuan. Nama dewa itu Haphaestus. Dia sendiri adalah anak 
Zeus dari hasil perkimpoian dengan Hera. Karena dia memendam asmara tak 
kesampaian dengan Aphrodite, maka ia membuat patung perempuan yang 
kecantikannya menyerupai Aphrodite.

Penciptaan patung tersebut juga dipenuhi berkah dari dewa-dewi lain. Aphrodite 
menganugerahinya kecantikan, keanggunan dan gairah. Hermes memberinya 
kecerdikan, keberanian dan kemampuan untuk membujuk. Demeter 
menunjukkannya cara memelihara taman. Athena mengajari ketangkasan dan 
memberi roh padanya. Apollo mengajarinya bernyanyi dengan merdu dan 
memainkan alat musik petik. Poseidon memberinya kalung mutiara dan kesaktian 
agar tak pernah tenggelam. Horae menambah daya tarik patung itu dengan 
menghiasi rambutnya dengan rangkaian bunga dan tumbuhan lain untuk 
membangkitkan ketertarikan para pria padanya. Hera memberinya rasa ingin tahu. 
Zeus membuatnya nekat, nakal dan suka bermalas-malasan.

Zeus senang dengan kesempurnaan patung itu dan lantas memberi patung itu 
kehidupan. Patung itu sendiri bentuknya lebih kecil dari ukuran manusia. Patung 
yang sudah diberi kehidupan itu diberi nama Pandora. Oleh Zeus, Pandora dititipi 
pula sebuah kotak rahasia yang tak boleh dibukanya.

Zeus lantas menghadiahkan patung itu pada Ephimetus. Kendati Promotheus sudah 
memeringatkan kakaknya akan kemungkinan tipu muslihat zeus, Ephimetus 
telanjur menyukai dan mencintainya karena Pandora memang sangat cantik. 
Singkat kata, Pandora dan Ephimetus hidup berdampingan. Pandora sendiri hingga 
beberapa lama mampu menaati perintah untuk tidak membuka kotak itu. Tapi, 
lama kelamaan, Pandora penasaran dengan apa isi kotak yang dititipkan padanya.

Maka dibukalah kotak tersebut. Dari dalam kotak, berhamburanlah segala macam 
keburukan, seperti penyakit, wabah kesedihan dan keputusasaan. Sejak itu, bumi 
mulai mengenal penyakit dan segala keburukan hidup lainnya. Hanya saja, 
ternyata, di dalam kotak itu juga masih ada satu benda lain. Benda itu kecil 
bentuknya. Namanya: “harapan”. Benda inilah yang kelak digunakan manusia di 
bumi untuk terus bertahan dari segala macam penyakit, wabah, kesedihan, dll.

S
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Mitologi Yunani
Mitologi yunani adalah kumpulan legenda yunani tentang dewa-dewi yunani serta 
para pahlawan yang berawal dan tersebar melalui tradisi lisan.

Kebanyakan dewa yunani digambarkan seperti manusia, dilahirkan namun tak akan 
tua, kebal terhadap apapun, bisa tak terlihat, dan tiap dewa mempunyai 
karakteristik tersendiri. Karena itu, para dewa juga memiliki nama-nama gelar 
untuk tiap karakternya yang mungkin lebih dari 1 seperti Demeter. Dewa-dewi ini 
terkadang membantu manusia dan bahkan memperistri seorang wanita manusia 
menghasilkan anak yang setengah manusia setengah dewa. Anak-anak inilah yang 
kemudian dikenal sebagai pahlawan.

Walaupun ada berbagai mitologi di seluruh dunia kata mitologi berasal dari yunani 
yang terdiri dari 2 kata:

1. Muthos yang dalam bahasa yunani berarti sebuah seni bahasa yang 
menjadi ritual.

2. Logos yang berarti sebuah kata, sabda, firman, cerita atau argumen yang 
meyakinkan.

Beberapa sumber yang dipakai sebagai rujukan mitologi yunani antara lain adalah 
karya-karya Homerus dan Hesiodus.

1. Dewa-dewi dasar

Chaos
Gaia
Aether
Uranus
Uros
Erebus
Nyx
Hemera
Ophion

Tartaros
Titan
Kronos & Rhea
Oceanus & Tethys
Hyperion & Theia
Coeus & Phoebe
Mnemosyne
Themis
Crius

Iapetus
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius

2. Dewa-dewi Olympus

Zeus
Aphrodite
Apollo
Ares
Artemis

Athena
Demeter
Hades
Hephaestus
Hermes

Hestia
Poseidon
Hera

3. Dewa-dewi lain

Dionysus
Helios
Eos
Hebe

Pan
Persephone
Selene
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