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1 Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru di bawah matahari. Yang ada hanyalah hal-
hal lawas yang belum pernah kita ketahui. (Ambrose Bierce)

Kucing Bersayap?
Sejarah Dan Penyebab Kucing Bersayap

etidaknya ada ratusan catatan sejarah tentang kucing bersayap ini. Berita paling baru 
tentang kucing bersayap yang berasal dari China juga pernah dimuat di website 
kucingkita.com ini.

Pada tahun 2004, di Bukreyevk (sekitar Kursk), Russia bagian tengah, seekor kucing bersayap 
dibunuh oleh penduduk setempat yang percaya takhayul. Menurut harian lokal (Komsomolskaya 
Pravda), kucing tersebut ditenggelamkan karena dianggap sebagai utusan iblis.

Pada tahun 1998, seekor kucing hitam bersayap ditemukan di Northwood, Middlesex. Sayapnya 
terletak sekitar 2-3 inci dari tulang belikat dengan lebar sekitar 4 inci, tebal 1 inci dan panjang 8 
inci (sekitar 20 cm). Sepasang sayap tersebut telihat mengepak ketika kucing berlari.

Catatan Sejarah
Sekitar 138 kasus kucing bersayap pernah tercatat dalam sejarah. Sayangnya hanya 28 kasus 
yang terdokumentasi.

Laporan awal mengenai kucing bersayap yang pernah tercatat, terjadi bulan juni 1842, dilaporkan 
oleh Henry David Thoreau di daerah pertanian sekitar Lincoln.

1868 (India). Penduduk lokal menyebutnya “pankha billi” (kucing bersayap). Kucing tersebut 
ditembak oleh Mr. Alexander Gibson kemudian kulitnya yang dikeringkan tersebut diukur 
mempunyai panjang 44 cm dan dipamerkan di pertemuan komunitas Bombay.

Pada tanggal 26 Juni 1897 seekor kucing bersayap dilaporkan ditemukan di Matlock, Derbyshire. 
Harian setempat menggambarkan kucing tersebut sebagai kucing jantan besar berwarna 
tortoishell (tortie). Sepasang sayapnya muncul dari kedua sisi di daerah tulang rusuk ke empat. 
Jika laporan tersebut benar, berarti kucing tersebut termasuk “mahluk langka”. Langka karena 
sayapnya, juga karena jarangnya kucing warna tortoishell (tortie) yang berjenis kelamin jantan.

Pada tahun 1899, majalah Strand, London melaporkan adanya kucing bersayap milik seorang 
wanita yang tinggal di daerah Wiveliscombe, Somerset, England. Kucing tersebut terlihat normal 
kecuali ada sepasang sayap yang menonjol.

Kucing-kucing bersayap ini juga dilaporkan pada tahun 1933, 1934 di Inggris, 1936 di skotlandia, 
1939 di Inggris, 1942 di Middlesex, 1949 di Swedia, 1950 di Nottinghamshire dan di Madrid 
(dikenal sebagai “angolina”), 1959 di Virginia Barat, 1966 di Kanada, 1970 di Conecticut dan 1975 
di manchester.

Pada beberapa kejadian, dilaporkan sayap tersebut tumbuh pada musim dingin dan lepas/tanggal 
pada musim semi.

Penyebab Kucing bersayap
Dari berbagai laporan mengenai kucing bersayap, diperkirakan sayap pada kucing tersebut bisa 
disebabkan oleh beberapa hal :

S
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1. Bulu rontok yang menggumpal. Pada beberapa laporan menyatakan, saat musim dingin sayap 
muncul pada kucing yang berbulu panjang, kemudian sayap kucing tersebut lepas pada musim 
semi. Sebagian besar bentuk yang menyerupai sayap tersebut adalah bulu rontok yang 
menggumpal (gimbal). Sebagian besar Laporan kucing bersayap sekitar tahun 1900-an diduga 
diakibatkan “bulu gimbal” ini. Pada saat itu kebiasaan grooming kucing berbulu panjang belum 
ada dan peralatan grooming belum secanggih saat ini.
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Contoh "sayap" yang terbentuk dari bulu gimbal

2. Cacat lahir. Beberapa kasus kucing bersayap yang tercatat dalam sejarah diduga merupakan 
hasil dari cacat lahir ini. Satu dokumentasi menunjukkan adanya kembar siam (conjoined twin) 
dengan kaki kembaran yang satu lagi muncul di daerah punggung.

Contoh "sayap" yang terbentuk dari cacat lahir kembar siam (conjoined cat) 

3. Feline Cutaneous Asthenia (FCA) adalah suatu penyakit keturunan yang menyebabkan kulit 
menjadi sangat elastis dan mudah robek/terluka. Elastisitas kulit yang belebihan ini juga 
dapat terjadi pada anjing dan manusia. Sejarah mencatat Jim Morris sang “Manusia Karet” 
dari India yang dapat menarik kulit sampai 44 cm dari tubuhnya. Kucing dengan FCA 
mempunyai kulit sensitif yang mudah luka dan robek. Menurut beberapa orang, kemungkinan 
besar “sayap” yang muncul di daerah punggung kucing adalah sobekan/luka di kulit yang masih 
tertutup bulu.
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Feline Cutaneous Asthenia, Perhatikan "sayap" yang terbentuk di daerah sekitar panggul

Sumber: www.kucingkita.com

http://www.kucingkita.com/


5 Kebenaran dapat tahan dari segala macam pertanyaan dan pemeriksaan meski 
bersifat menjatuhkan. (Layth dari Free-Minds.org)

SEJARAH ANIME
nime adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan film animasi/kartun Jepang. Kata 
tersebut berasal dari kata animation yang dalam pelafalan bahasa Jepang menjadi 
animeshon. Kata tersebut kemudian disingkat menjadi anime. Meskipun pada dasarnya 

anime tidak dimaksudkan khusus untuk animasi Jepang, tetapi kebanyakan orang menggunakan 
kata tersebut untuk membedakan antara film animasi buatan Jepang dan non-Jepang.

Sejarah karya animasi di Jepang diawali dengan dilakukannya First Experiments in Animation 
oleh Shimokawa Bokoten, Koichi Junichi, dan Kitayama Seitaro pada tahun 1913. Kemudian diikuti 
film pendek (hanya berdurasi sekitar 5 menit) karya Oten Shimokawa yang berjudul Imokawa 
Mukuzo Genkanban no Maki tahun 1917. Pada saat itu Oten membutuhkan waktu 6 bulan hanya 
untuk mengerjakan animasi sepanjang 5 menit tersebut dan masih berupa “film bisu”. Karya Oten 
itu kemudian disusul dengan anime berjudul Saru Kani Kassen dan Momotaro hasil karya Seitaro 
Kitayama pada tahun 1918, yang dibuat untuk pihak movie company Nihon Katsudo Shashin 
(Nikatsu). Pada tahun 1918 Seitaro kembali membuat anime dengan judul Taro no Banpei. Tetapi 
semua catatan tentang anime tersebut dikatakan hilang akibat gempa bumi di Tokyo pada tahun 
1923.

Selain Oten dan Seitaro, ada juga beberapa animator lain seperti, Junichi Kouichi (Hanahekonai 
Meitou no Maki, 1917), Sanae Yamamoto (Obasuteyama, 1924), Noburo Ofuji (Saiyuki, 1926 dan 
Urashima Taro, 1928), Yasushi Murata (Dobutsu Olympic Taikai, 1928). Pada saat itu, muncul pula 
anime pertama yang mempunyai sekuel yaitu Sarugashima (1930) dan kelanjutannya yaitu 
Kaizoku-bune (1931).

Pada tahun 1927, Amerika Serikat telah berhasil membuat animasi dengan menggunakan suara 
(pada saat itu hanya menggunakan background music). Jepang kemudian mengikuti langkah itu dan 
anime pertama dengan menggunakan suara musik adalah Kujira (1927) karya Noburo Ofuji. 
Sedangkan anime pertama yang “berbicara” adalah karya Ofuji yang berjudul Kuro Nyago(1930) 
dan berdurasi 90 detik. Salah satu anime yang tercatat sebelum meletus Perang Dunia II dan 
merupakan anime pertama dengan menggunakan optic track (seperti yang digunakan pada masa 
sekarang) adalah Chikara To Onna No Yononaka (1932) karya Kenzo Masaoka.

Dalam tahun 1943 Masaoka bersama dengan seorang muridnya, Senoo Kosei, mereka membuat 
kurang lebih lima episode anime berjudul Momotaro no Umiwashi (Momotaro, the Sea Eagle). 
Anime yang ditayangkan ini merupakan anime Jepang pertama dengan durasi lebih dari 30 menit 
(short animated feature film). Mendekati akhir dari Perang Pasifik, yaitu pada bulan April 1945, 
Senoo telah membuat dan menampilkan kurang lebih sembilan episode anime yang merupakan 
karya besarnya, Momotaro: Umi no Shinpei (Momotaro: Devine Soldier of the Sea). Anime ini 
merupakan anime Jepang pertama yang berdurasi panjang, yaitu sekitar 72 menit (animated 
feature film). Keduanya adalah anime propaganda yang mengadaptasi dari cerita legenda terkenal 
Jepang, Momotaro, dan merupakan salah satu dari anime terpopuler pada masa tersebut.

Noburo Ofuji juga pernah mencoba membuat anime yang berwarna. Pada saat itu ia membuat 
anime Ogon no Hana (1930) dengan hanya 2 warna, tetapi tidak pernah dirilis. Anime pertama 
yang dirilis dengan warna baru muncul lama setelah itu yaitu Boku no Yakyu (194 8) karya Megumi 
Asano.

A
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Setelah Perang Dunia II, industri anime dan manga bangkit kembali berkat Osamu Tezuka. Orang 
yang dijuluki “God of Manga” ini pada saat itu baru berusia sekitar 20 tahun dan karyanya adalah 
Shintakarajima yang muncul pada tahun 1947. Hanya dalam beberapa tahun saja, Tezuka 
kemudian menjadi sangat terkenal.

Ketika habis masa kontraknya dengan Toei pada tahun 1962, Tezuka kemudian mendirikan Osamu 
Tezuka Production Animation Departement, yang kemudian disebut dengan Mushi Productions 
dengan produksi pertamanya film pendek berjudul Aru Machi Kado no Monogatari (1962). Produk 
Mushi Production yang terkenal adalah Tetsuwan Atom. Namun Tetsuwan Atom bukanlah animasi 
televisi buatan lokal pertama yang ditayangkan. Tahun 1960 adalah pertama kalinya ditayangkan 
anime TV di Jepang, yaitu Mittsu no Hanashi (Tree Tales) – The Third Blood yang merupakan 
anime TV Special. Dilanjutkan dengan penayangan serial anime TV produksi Otogi-Pro berjudul 
Instant Story pada tanggal 1 Mei 1961 di stasiun televisi Fuji (Fuji Terebi). Walaupun hanya 
berdurasi 3 menit serial ini cukup mendapat popularitas serta bertahan hingga tahun 1962. 
Penayangan anime tersebut merupakan merupakan tanda bagi kelahiran anime TV Series produksi 
Jepang yang pertama. Meski demikian, Tetsuwan Atom adalah anime pertama yang ditayangkan 
secara reguler. Acara ini sangat terkenal bahkan sampai ke beberapa negara di luar Jepang (di 
Amerika Tetsuwan Atom dikenal sebagai Astro Boy).

ANIME GENERASI BERIKUTNYA
Sekitar tahun 1960-an, anime di televisi kebanyakan masih ditujukan untuk anak-anak. Materi 
cerita yang disajikan masih berkisar dalam kebaikan melawan kejahatan dan sesuatu yang lucu. 
Meski demikian dalam beberapa anime seperti 8-Man, diceritakan bahwa tokoh utamanya mati 
terbunuh kemudian dihidupkan kembali sebagai cyborg atau bahkan Mach Go Go Godengan plot 
yang agak mendalam tetapi semua masih tetap menitikberatkan pada pertentangan antara 
kebaikan dan kejahatan.

Perubahan baru mulai tampak terjadi pada era 1970-an. Anime yang diangkat dari karya mangaka 
dengan nama Monkey Punchyaitu Lupin Sansei (Lupin III) menjadi anime yang ditujukan bagi 
penonton dewasa dengan menyajikan humor-humor dewasa dan slapstick violence. Acara televisi 
ini ternyata sangat digemari sehingga muncul dalam bentuk film dan bahkan serial televisinya pun 
dibuat menjadi 2 sekuel.

Robot besar dalam anime pertama kali diperkenalkan pada tahun 1966 melalui karya Shotaro 
Kaneda, Tetsujin 28. Sejak itu mulai bermunculan anime-anime yang bertema hampir serupa. Pada 
tahun 1979, muncul anime Kidou Senshi Gundam yang menurut sebagian orang pada saat itu 
merupakan “formula campuran” antara robot dari Tetsujin 28 dan cerita kepahlawanan luar 
angkasa dari Uchuu Senkan Yamato.

Memasuki era 80-an, anime semakin digemari dan semakin banyak produser film yang berusaha 
memenuhi keinginan masyarakat. Pertumbuhan ini semakin ditunjang dengan munculnya kaset 
video sebagai media. Dengan adanya teknologi VCR, masyarakat bisa memperoleh anime 
kesayangan mereka dalam bentuk video. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya versi 
video sebuah anime yang langsung dijual kepada masyarakat tanpa harus ditayangkan di televisi 
terlebih dahulu. (Dikenal dengan istilah OVA - Original Video Animation atau OAV - Original 
Animated Video).
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Pada era 80 sampai 90-an awal, Akira Toriyama dan Rumiko Takahashi disebut-sebut sebagai 
mangaka yang menguasai dunia anime dan manga. Toriyama dengan anime Dragon Ball nya yang 
muncul mulai tahun 1986 dan Takahashi dengan karya-karyanya seperti Urusei Yatsura dan 
Ranma � serta Maison Ikkoku yang bertema komedi dan roman. Selain Toriyama dan Takahashi, 
ada seorang mangaka lain yang namanya juga dikenal di kalangan penggemar anime dan manga. Ia 
adalah Go Nagai. Berbeda dengan mangaka lainnya, Go Nagai banyak menghasilkan karya-karya 
yang cenderung untuk konsumsi orang dewasa karena di dalamnya seringkali ditemukan materi 
untuk dewasa. Selain itu, Go Nagai juga dikenal sebagai pencipta super robot.

Sutradara ternama dari Jepang pada saat itu adalah Otamo Katsuhiro dengan karyanya yang 
terkenal Akira (1988). Akira merupakan anime yang terkenal dalam skala internasional dan 
dianggap sebagai tonggak baru dalam anime. Sutradara lain yang juga mempengaruhi perubahan 
dalam dunia anime adalah Shiro Masamune. Melalui manganya Appleseed dan Black Magic M-66ia 
menyuguhkan cerita dengan setting masa depan di mana batas antara teknologi dengan 
kemanusiaan menjadi semakin kabur. Pada tahun 1995 Shiro menghasilkan Kokaku Kidoutai 
(dikenal dengan Ghost In The Shell) yang terkenal.

Selain tema-tema khayalan seperti karya Otamo dan Shiro, juga mulai bermunculan anime dengan 
tema yang lebih serius dan nyata. Keiji Nakazawa mengangkat tema korban Hiroshima dengan 
judul Hadashi no Gen yang diangkat menjadi anime pada tahun 1983 dengan sutradara Masaki 
Mari. Salah satu anime terkenal yang mengangkat tema serupa adalah Hotaru no Haka (Grave of 
the Fireflies). Dengan bermunculannya anime-anime dengan tema yang kompleks dan mendalam, 
maka anime telah menembus batasan “hanya untuk anak-anak” dan telah menjadi tontonan bagi 
berbagai macam tingkat usia pemirsa.

STUDIO-STUDIO ANIME BERKUALITAS
Toshio Okada mengumpulkan beberapa orang pencipta anime dan mendirikan GAINAX. Pada 
tahun 80 dan 90-an, Gainax memproduksi anime-anime yang cukup signifikan dalam perkembangan 
dunia anime. Video pertama dari Gainax adalah Otaku no Video yang berkisah tentang dunia 
penggemar anime yang cukup unik tetapi tidak cukup untuk mengangkat nama mereka. Karya 
mereka yang berikutnya adalah Oneamitsu no Tsubasa Oritsu Uchuu Gun (Wings of Honneamise) 
merupakan cerita fiksi ilmiah yang terkenal. Diikuti kemudian dengan serial Top O Nerae! 
Gunbuster dan serial televisi Fushigi na Umi no Nadia (Nadia, Secret of Blue Water). Gainax 
kemudian merilis anime yang menjadi titik tolak baru yaitu Shinseiki Evangelion (Neon Genesis 
Evangelion) yang menawarkan konsep yang memadukan fiksi ilmiah dengan unsur psikologi.

Selain Gainax, juga ada Studio Ghibliyang didirikan oleh Isao Takahata dan Hayao Miyazaki. Pada 
tahun 1971, keduanya pernah menjadi sutradara serial Lupin Sansei dan kemudian berkolaborasi 
menciptakan Mirai no Shonen Conan. Karya Miyazaki yang signifikan adalah pada tahun 1978 yang 
berjudul Cagliostro no Shiro. Karya ini kemudian diikuti dengan Kaze no Tani no Nausicaa, Tenku 
no Shiro Rapyuta, Tonari no Totoro, Majo no Takkyubin, Kurenai no Tuta/Porco Rosso, Heisei 
Tanuki Gassen Ponpoko, dan Mononoke Hime. Saat ini, bisa dikatakan Studio Ghibli adalah rumah 
produksi anime yang menghasilkan anime-anime berkualitas tinggi baik dari segi art maupun 
cerita. Karya terbaru Miyazaki, Sen to Chihiro no Kamikakushi(Spirited Away), berhasil 
memenangkan penghargaan Academy Award tahun 2002.
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Sekarang ini, sudah mulai banyak bermunculan rumah produksi yang menghasilkan anime-anime 
berkualitas tinggi baik dari art maupun cerita seperti GONZO Animation, BONES, Studio 
Pierrot, dan masih banyak lainnya. Demikian pula dengan para penciptanya (anime maupun manga) 
seperti CLAMP, Yuu Watase, dan yang lainnya. Selain itu, seiring dengan maraknya game console, 
juga mulai bermunculan anime-anime yang diangkat dari game seperti Sakura Taisen (beserta 
sekuel-sekuelnya) sampai dengan Gun Parade March (2003).

ANIME DI INDONESIA
Anime pertama yang tercatat di Indonesia kemungkinan adalah Wanpaku Omukashi Kum-Kum 
yang dikenal melalui media televisi (pada masa itu hanya ada 1 stasiun televisi yaitu TVRI) pada 
sekitar akhir tahun 70-an. Anime ini ditayangkan pada sore hari sekitar pukul 17.30 WIB. 
Memasuki era 80-an, di Indonesia mulai dikenal adanya VCR player (Beta kemudian disusul VHS) 
yang kemudian mengawali beredarnya anime secara luas. Pada awalnya yang masuk adalah Cyborg 
009 (OVA). Kemudian muncul serial anime pertama yaitu Chodenji Mashin Voltes V (Voltus 5) 
yang mendapat respon sangat baik. Setelah kesuksesan Voltus, menyusul kemudian judul-judul 
anime lain dari berbagai genre. Selain Voltes, kemudian dikenal pula serial-serial seperti Sengoku 
Majin Goshogun, Uchuu Taitei God Sigma, Mazinger Z (Red Shadow), Getta Robo (Shogun Geta), 
Kotetsu Jeeg (Jeeg the Steel Robot), Ginga Shippuu Sasuraiger (Wonder Six), Cho Kosoku 
Galvion, Babiru 2 Sei (Babylon Tower), Mashin Hayabusa, Ikkyu San, Candy Candy, Hana no Ko 
Runrun (Lulu the Flower Angel), Uchuu Senkan Yamato (tidak semua serialnya, hanya versi movie) 
dan mungkin masih ada beberapa judul lainnya. Sekitar pertengahan tahun 80-an, anime-anime ini 
terhenti mendadak, bahkan ada yang baru muncul beberapa volume sudah berhenti tengah jalan. 
Menurut informasi, distributor anime Indonesia pada waktu itu mengalami kebangkrutan karena 
terjadinya pembajakan besar-besaran terhadap anime dan semenjak itu terjadi vakum anime di 
Indonesia selama beberapa tahun.

Pada awal tahun 90-an, berdiri stasiun televisi swasta pertama di Indonesia yaitu RCTI. 
Beberapa waktu setelah RCTI berdiri, mulai muncul anime lagi yaitu Doraemon. Doraemon 
kemudian berhasil mendongkrak kembali popularitas anime di Indonesia. Saat ini telah berdiri 
beberapa stasiun televisi swasta lainnya, dan masing-masing mempunyai program tayangan anime 
seperti yang ada sekarang ini.

SEJARAH MANGA

Manga adalah istilah yang digunakan untuk menyebut komik Jepang. Kata "manga" digunakan 
pertama kali oleh seorang seniman bernama Hokusai dan berasal dari dua huruf Cina yang artinya 
kira-kira gambar manusia untuk menceritakan sesuatu.

Pada akhir abad 18, manga mulai muncul untuk pertama kalinya. Buku komik yang pertama muncul 
adalah kibyoushi yang berisikan cerita dengan gambar beserta narasi dan dialog di 
sebelah/mengelilinginya. Tema yang diangkat pun bermacam-macam. Pada akhir abad 19, Jepang 
secara cepat menyerap budaya, pengetahuan dan teknologi Barat, sehingga kibyoushi tergeser 
keberadaannya.
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Dalam sejarah manga, mungkin yang perlu dicatat adalah peranan Osamu Tezuka yang dikenal 
sebagai “God of Manga”. Tetsuwan Atom adalah manga karya Osamu Tezuka yang terkenal dan 
mendunia baik sebagai manga maupun anime.



10 Percayalah pada orang yang selalu mencari kebenaran. Sebaliknya, jangan gampang 
percaya pada orang yang mengaku telah menemukan kebenaran. (Andre Gide)

Legenda Lau Kawar
anau Kawar / lau Kawar merupakan salah satu obyek wisata yang ada di Kabupaten 
karo dengan luas lebih kurang 100 hektar. Jaraknya dari kota Medan lebih kurang 85 
Km. Dulu objek wisata ini setiap hari sabtu dan Minggu serta hari-hari libur ramai 

dikunjungi oleh wisatawan domestik dan manca negara, tapi 10 tahun terakhir ini kelihatannya 
sudah kurang terawat dan jarang dikunjungi oleh para wisatawan kata Kristian Sukatendel 
mengomentari keadaan Danau Lau Kawar kebanggan masyarakar Karo ini. Konon menurut 
ceritanya, Danau Lau Kawar ini berasal dari lokasi sebuah perkampungan yang namanya Kawar.

Penduduk desa yang pada umumnya bekerja sebagai petani sebagaimana dengan warga lainnya di 
Tanah Karo. Hasil pertanian masyarakat selalu berlimpah ruah karena Tanahnya cukup subur. Para 
petani tidka ada memakai pupuk atau obat-obatan seperti sekarang. Singkat cerita, tibalah 
musim panen padi. Seluruh warga gembira melihat hasilnya menguning bernas. Demikian juga 
tentunya kepala desa lau Kawar memiliki kebahagiaan tersendiri mengingat ladangnya cukup luas. 
Apa yang diharapkan penghulu desa selama ini ternyata telah dikabulkan Tuhan pada tahun itu.

Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan maka penghulu ( kepala ) Desa Kawar menyelenggarakan 
pesta Gendang Guro-guro aron di ladang tersebut selama empat hari-empat malam. Seluruh 
warga di undang berpesta pora yang luar biasa meriahnya. Dapat dimaklumi, karena yang 
mengundang adalah penghulu desa maka tidak ada seorangpun yang berani menolak kecuali 
seorang wanita karena telah lanjut usia dan dia sendiri adlah ibu kandung dari pada penghulu 
Desa Kawar yang menyelenggarakan pesta yang meriah selama empat hari empat malam suntuk 
itu.

Wanita tersebut tinggal sendirian di rumah, seluruh anak dan cucunya pergi. Bertalu-talu sayup-
sayup suara gendang sesekali terdengar dari tempat wanita itu terbaring. Sekitar pukul satu 
siang acara menari di berhentikan karena tiba waktu makan siang. Penghulu dan warga desa 
seluruhnya makan dengan lauk pauk yang cukup mewah dan berkelimpahan. Lembu dan kambing 
serta babi dan ayam khusus dipotong semua kenyang puas dan gembira. Ini baru hari pertama 
Setelah istirahat sebentar, acara menari dan menyanyipun dilanjutkan kembali dengan dipandu 
anak beru penghulu desa.

D
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Anehnya saat manari menjelang sore penghulu desa memanggil anak yang masih kecil dan lugu, 
rupanya dia teringan ibunya yang tertinggal sendirian dirumah belum ada yang mengantar nasi 
untuk makan siang. Nasi dengan lauk pauk yang cukup dipersiapkan. Anak penghulu yang masih lugu 
dan kecil tadi disuruh mengantarkannya kerumah neneknya.

Namun nasib malang lagi menimpa si nenek, sudah tidak diingat mengantar nasi pada waktunya, 
malah nasi yang diantar cucunya ditengah jalan bungkusannya di buka serta seluruh daging lembu, 
kambing, ayam, dan babi dimakan serta tulang belulangnya kembali dimasukkan sang cucu kedalam 
bungkusan dan dikemas kembali seperti semula.

Sekalipun nasi untuk makan siang menjelang sore baru tiba ternyata baru tiba ternyata sang 
nenek masih mampu tersenyum melihat sang cucu datang membawa bungkusan. Begitu bungkusan 
di terima,si cucupun terus kembali menuju ladang. Wanita tua inipun dengan susah payah bangun 
dari pembaringan agar segera makan.Begitu bungkusan di buka si nenekpun begitu terkejut 
karena yang ada didalam hanya tulang belulang. Lama si nenek tercengang menatap bungkusan itu, 
tak sadar air matanyapun jatuh membasahi pipinya yang sudah keriput. Malang memang nasib si 
nenek.

Anak seorang penghulu yang disegani namun dirinya sampai melupakan ibunya yang sejak kecil 
mangasuh, membesarkan dan membimbing. Hati nurani nenekpun memberontak tak terbendung 
lagi. Dia menangis terisak, bersumpah sembari memeras air susunya " aku yang melahirkan dan 
membesarkan engkau, engkau telah mendapt kedudukan terhormat ternyata engkau tidak dapat 
menghormati orangtua sendiri, air susu ini menjadi saksi anakku, untuk itu aku bersumpah tiada 
henti, tiada putus asa sembari air mata terus mengalir di pipi dan memeras air mata terus 
mengalir di pipi dan memeras air susunya. Tak lama kemudian sumpah nenek yang malang itupun 
terkabul, embun gelap mulai menutup langit seakan hari mulai malam.

Kilat dan guntur bergemuruh sambung menyambung. Seluruh warga yang berpesta meriah mulai 
panik, terlebih-labih hujan mulai turun dengan derasnya.Pestapun mulai bubar seketika ,seluruh 
penduduk lari mencari tempat berteduh. Hujan tiada mau peduli, selama tujuh hari-tujuh malam 
deras tiada hentinya, air bah pun terjadi.Desa kawar yang persis terletak di bawah gunung Kaki 
sinabung itupun tenggelam. Seluruh harta benda tidak ada yang terselamatkan. Desa Kawar telah 
berubah wujud menjadi sebuag danau, yang sekarang disebut dengan Danau Lau Kawar. Dari 
legenda diatas bisa dipetik suatu kesimpulan bahwa,

1. Bila kehidupan telah tercukupi maka yang pertama yang harus dilakukan adalah bersyukur 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Hendaknya janganlah berkelimpahan yang telah dimiliki menjadi lupa terhadap orang tua, 
sebagai wujud dan syukur kepada Tuhan harus dibuktikan pertama kepada orang tua, yaitu 
dengan memberikan yang terbauk kepada orang tua. III. Jika menerima amanah dari 
seseorang untuk disampaikan kepada orang lain janganlah sesekali megutak-atiknya 
bertanggung jawablah atas kepercayaan yang telah diberikan. Sampaikanlah amanah itu 
kepada orang yang berhak menerimanya.



12 Pendidikan bukan cuma urusan memperbanyak isi memori otak atau mencari tahu 
sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Namun lebih dari itu adalah upaya untuk 
menghubungkan semua yang sudah diketahui dengan hal-hal yang masih menjadi 
misteri. (Anatole France)

RITUAL PAMER PAYUDARA
RITUAL PAMER PAYUDARA DI UMBUL MANDING

da larangan tak tertulis bagi kaum perempuan yang mandi di sumber air yang 
dikeramatkan ini. Mereka dilarang menutupi payudaranya. Alhasil, ritual pamer 
payudara pun semarak. Terutama di malam Jum’at Legi.

Umbul Manding sumber air bersih yang ada di Desa Semanding, Keca. Pucanglaban, Kab. 
Tulungagung, Jawa Tengah. Sejak dulu debit air di tempat ini memang besar. Bahkan, saat 
kemarau panjang sekalipun, umbul ini tak pernah kekurangan air.

Karena debit airnya yang relatif besar dan bersih, maka sumber air ini sejak dulu dimanfaatkan 
warga Desa Semanding dan sekitarnya. Terutama untuk masak, mandi, mencuci, bahkan untuk 
mengairi sawah. Maklum saja, Umbul Manding memang berada di daerah pegunungan yang amat 
sulit air.

Yang dapat dikatakan unik, tempat yang biasanya digunakan untuk mandi sejak dulu sengaja 
dibiarkan terbuka. Tidak ditutupi apa-apa. Padahal, yang mandi disitu tidak hanya laki-laki, tapi 
juga perempuan. Mereka berbaur menjadi satu untuk mandi bersama.

Adakah rasa kikuk atau malu pada diri mereka? Mungkin karena sudah menjadi kebiasaan, maka 
tidak ada yang merasa malu jika dilihat orang, terutama lawan jenis. Bahkan kalau kaum 
perempuan sedang mandi mereka sama sekali tidak perlu merasa repot menyembunyikan 
payudaranya. Bahkan, ada kesan payudara itu sengaja dipamerkan.

Bagi warga pendatang yang belum terbiasa, kalau mandi di Umbul terpaksa menutupi payudaranya. 
Salah satunya seperti dialami Darsini, seorang guru SD yang ditugaskan mengajar di daerah itu.

Bu Darsini mengaku pada awalnya sangat malu kalau mandi di umbul. Namun, karena tidak ada 
sumber air di desa tempatnya mengabdi selain umbul itu, dia terpaksa mandi disitu juga. Karena 
masih malu, pada awalnya kalau mandi terpaksa dia memakai baju. Lama-lama karena sudah biasa 
bajunya dilepas, begitu juga BH-nya. Akhirnya, kalau mandi telanjang dada.

“Tidak tahu kenapa, tapi mungkin karena kebiasaan, sekarang kalau mandi saya ikut dengan warga. 
Semuanya pamer payudara,” kata Bu Darsini sambil tersenyum. Walau didekatnya ada Pak Guru 
dia tidak merasa malu lagi. “Biarin, dari pada dilihat orang lain, lebih baik dilihat teman sendiri,” 
selorohnya.

Karena ritual mandi telanjang dada ini, maka siapa saja yang kebetulan lewat bisa melihat dengan 
jelas payudara wanita-wanita desa setempat.

Dilihat dari dekat, masyarakat Desa Semanding memang tergolong masih kolot. Contohnya, warga 
di sana masih percaya dengan berbagai kepercayaan kuno. Umpamanya, perawan sebelum datang 
bulan yang pertama, giginya harus dipungur. Alasannya, kalau sudah datang bulan payudaranya 
supaya cepat besar. Kalau sudah begitu, perawan tersebut biar cepat laku.

Karena masih percaya dengan adat dan kepercayaan tersebut, jumlah wanita di sana yang tidak 
bisa menyelesaikan pendidikan dasar masih sangat tinggi. Sebab walau masih SD kalau 
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payudaranya sudah kelihatan besar langsung ditikahkan. Umumnya orang tua disana merasa malu 
kalau punya anak perawan yang payudaranya sudah kelihatan besar, tapi belum menikah.

Anehnya lagi, bagi yang sudah tidak perawan, pulang mandi dari umbul selalu telanjang dada.

“Nanti kalau tidak telanjang dada malah dikira masih perawan. Padahal anak saya sudah tiga,” 
kata Yu Sayem ketika minta keterangan oleh Misteri.

Kenapa tempat mandi di Umbul Manding dibiarkan terbuka? Dan, kenapa juga kalau mandi kaum 
perempuan harus bertelanjang dada?

Rupanya hal ini berkaitan dengan sebuah legenda masyarakat Semanding. Mereka percaya dengan 
kisah perawan desa yang bernama Srikunti.

Alkisah, beberapa puluh tahun silam, Srikunti ikut daftar jadi calon PNS. Ternyata dia diterima. 
Bahkan kemudian bunga desa ini menjadi guru di SD Semanding.

Walau Srikunti sudah menjadi guru namun dia tidak berubah. Terhadap siapa saja dia tetap tidak 
membeda-bedakan. Sehingga banyak orang yang simpati kepadanya. Salah satunya adalah mandor 
hutan yang bernama Basman. Cinta Basman diterima Srikunti. Keduanya berjanji akan hidup 
bersama.

Akhirnya setelah menikah, Srikunti diboyong Basman ke rumah orang tuanya yang juga ada di 
Desa Semanding. Mula-mula penganten ini hidup rukun. Srikunti sendiri waktu itu sudah kerasan 
hidup di rumah mertuanya.

Tetapi yang namanya hidup berrumah tangga ada saja rintangannya. Suatu ketika Srikunti 
mendengar kabar kalau suaminya suka mabuk-mabukkan. Walau dia sudah mengingatkan, suaminya 
tetap saja tidak mau mendengar. Hampir setiap hari Basman malah pulang sempoyongan karena 
mabuk.

Karena merasa kecewa, diam-diam Srikunti nekad pergi meninggalkan rumah. Supaya tidak 
terlihat orang setelah Maghrib dia baru berangkat. Namun setelah dia sampai di Umbul Munding 
malah berhenti. Lalu dia duduk di tepi umbul. Angan-angannnya pergi entah kemana. Dia teringat 
orang tuannya dan adik-adiknya. Hatinya susah.

Tidak terasa, sudah begitu lama Srikunti duduk melamun di tepi umbul. Sewaktu dia akan 
meninggalkan umbul, tiba-tiba dari dalam air muncul seorang puteri yang naik bulus raksasa. Sang 
putri menghampiri Srikunti.

“Kamu jangan mupus (putus asa) dan harus tetap tabah,” kata puteri itu. “Aku datang mau 
menolong kamu. Sekarang pulanglah ke rumah orang tuamu. Sediakan bunga tujuh warna. Besok 
bawa ke sini. Apa yang kamu minta bakal kesampaian,” sambungnya.

Setelah berkata begitu, puteri cantik tadi hilang entah kemana. Yang kelihatan di depan Srikunti 
tinggal bulus yang tadi dinaiki sang puteri.

Sementara itu, di rumah Basman bingung mencari isterinya. Sudah dicari kemana-mana tapi tidak 
ada.

Waktu tengah malam, Basman mendengar kabar kalau ada seorang wanita pingsan di dekat Umbul 
Munding. Dia cepat-cepat pergi kesana. Ternyata, wanita yang pingsan di dekat umbul adalah 
isterinya.
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Setelah sadar, Srikunti menceritakan apa yang dialaminya. Mendengar kisah Srikunti, muncul 
kepercayaan dia sudah dibawa pergi siluman Bulus Putih. Sementara, Basman berjanji tidak akan 
mabuk-mabukan lagi.

Srikunti menjalankan pesan putri gaib yang menemuinya. Dia menyediakan bunga tujuh warna. 
Setelah itu, dibawa ke umbul dengan ditemani Basman, suaminya.

Keduanya menunggu datangnya sang puteri. Tetapi di tunggu sampai jauh malam sang puteri tak 
kunjung datang.

“Apakah sang puteri menipu saya, sehingga dia tidak datang?” Gumam Srikunti.

Karena tidak ada tanda-tanda sang putri akan datang, Srikunti dan Basman memutuskan 
meninggalkan umbul. Tetapi baru saja melangkah, tiba-tiba terdengar ada suara yang memanggil 
mereka.

“Kalau kamu ingin harta banyak jangan tergesa-gesa!” Kata suara dari dalam umbul.

“Kamu siapa?” Tanya Srikunti.

“Saya siluman Bulus Putih yang menunggu Umbul Manding.”

Srikunti dan Basman terdiam. Di hadapan mereka tampak sesosok putri cantik jelita.

“Kalau kamu ingin kaya, jaga umbul ini supaya sumbernya tetap besar!” Kata sang putri lagi.

“Bagaimana caranya?” Tanya Srikunti.

“Caranya gampang. Semua wanita yang di sini kalau mandi jangan ada yang menutupi payudara. 
Sebab, kalau ada yang berani menutupi payudaranya, siluman Bulus Putih akan marah.”

Setelah memberi pesan demikian, sang putri menghilang.

Entah bagaimana, cerita dari mulut ke mulut ini akhirnya dipercaya oleh banyak orang. Terutama 
warga Desa Semanding dan sekitarnya.

Ya, karena masih banyak yang percaya, sampai sekarang masih banyak orang yang ngalap berkah 
ke Umbul Manding. Apa lagi kalau malam Jum’at Legi, banyak warga luar Desa Semanding yang 
datang. Mereka melakukan ritual pamer payudara.

Pemandangan unik bisa saja kita saksikan. Selepas mandi dari Umbul Manding, banyak yang pulang 
dengan telanjang dada. Payudaranya dibiarkan dilihat orang. Ah, ada-ada saja!

Sayang ga’ ada fotonya, ato jangan2 ada dan cuma dinikmati sendiri sama bro 
Havana?



15 Kalau saja kita bisa membuka dan menutup telinga, semudah membuka dan 
menutup mata, alangkah indah dan damainya dunia. (Georg Christtoph Lichtenberg)

Mengenal Uang Dinar dan Dirham
anyak orang mengira bahwa Dinar Iraq dan lain sebagainya adalah sama dengan Dinar 
Islam. Maka perlu saya buat penjelasan yang sangat jelas bahwa Dinar Iraq dan 
sejenisnya adalah tidak sama dan bukan Dinar Islam. Dinar Iraq adalah uang kertas 

biasa, sedangkan Dinar Islam adalah uang emas 22 karat 4.25 gram.

Lebih jauh agar kita mengenal Dinar Islam ini lebih dekat, berikut saya petikkan uraian dari buku 
saya (Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar dan Dirham) yang menjelaskan detil 
tentang Dinar Islam.

Islamic Dinar and Dirham

Uang dalam berbagai bentuknya sebagai alat tukar perdagangan telah dikenal ribuan tahun yang 
lalu seperti dalam sejarah Mesir kuno sekitar 4000 SM – 2000 SM. Dalam bentuknya yang lebih 
standar uang emas dan perak diperkenalkan oleh Julius Caesar dari Romawi sekitar tahun 46 SM.
Julius Caesar ini pula yang memperkenalkan standar konversi dari uang emas ke uang perak dan 
sebaliknya dengan perbandingan 12 : 1 untuk perak terhadap emas. Standar Julius Caesar ini 
berlaku di belahan dunia Eropa selama sekitar 1250 tahun yaitu sampai tahun 1204.

Di belahan dunia lainnya di Dunia Islam, uang emas dan perak yang dikenal dengan Dinar dan 
Dirham juga digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti 
zakat dan diyat sampai berakhirnya Kekhalifahan Usmaniah Turki tahun 1924.

Standarisasi berat uang Dinar dan Dirham mengikuti Hadits Rasulullah SAW, ”Timbangan adalah 
timbangan penduduk Makkah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah” (HR. Abu Daud).

Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 642 Masehi bersamaan dengan pencetakan 
uang Dirham pertama di Kekhalifahan, standar hubungan berat antara uang emas dan perak 
dibakukan yaitu berat 7 Dinar sama dengan berat 10 Dirham.

Berat 1 Dinar ini sama dengan 1 mitsqal atau kurang lebih setara dengan berat 72 butir gandum 
ukuran sedang yang dipotong kedua ujungnya . Dari Dinar-Dinar yang tersimpan di musium setelah 
ditimbang dengan timbangan yang akurat maka di ketahui bahwa timbangan berat uang 1 Dinar 
Islam yang diterbitkan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah 4.25 gram, berat ini 
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sama dengan berat mata uang Byzantium yang disebut Solidos dan mata uang Yunani yang disebut 
Drachma.

Atas dasar rumusan hubungan berat antara Dinar dan Dirham dan hasil penimbangan Dinar di 
musium ini, maka dapat pula dihitung berat 1 Dirham adalah 7/10 x 4.25 gram atau sama dengan 
2.975 gram .

Sampai pertengahan abad ke 13 baik di negeri Islam maupun di negeri non Islam sejarah 
menunjukan bahwa mata uang emas yang relatif standar tersebut secara luas digunakan. Hal ini 
tidak mengherankan karena sejak awal perkembangannya-pun kaum muslimin banyak melakukan 
perjalanan perdagangan ke negeri yang jauh. Keaneka ragaman mata uang di Eropa kemudian 
dimulai ketika Republik Florence di Italy pada tahun 1252 mencetak uangnya sendiri yang disebut 
emas Florin, kemudian diikuti oleh Republik Venesia dengan uangnya yang disebut Ducat.

Pada akhir abad ke 13 tersebut Islam mulai merambah Eropa dengan berdirinya kekalifahan 
Usmaniyah dan tonggak sejarahnya tercapai pada tahun 1453 ketika Muhammad Al Fatih 
menaklukkan Konstantinopel dan terjadilah penyatuan dari seluruh kekuasan Kekhalifahan 
Usmaniyah.

Selama tujuh abad dari abad ke 13 sampai awal abad 20, Dinar dan Dirham adalah mata uang yang 
paling luas digunakan. Penggunaan Dinar dan Dirham meliputi seluruh wilayah kekuasaan 
Usmaniyah yang meliputi tiga benua yaitu Eropa bagian selatan dan timur, Afrika bagian utara 
dan sebagian Asia.

Pada puncak kejayaannya kekuasaan Usmaniyah pada abad 16 dan 17 membentang mulai dari Selat 
Gibraltar di bagian barat (pada tahun 1553 mencapai pantai Atlantik di Afrika Utara ) sampai 
sebagian kepulauan nusantara di bagian timur, kemudian dari sebagian Austria, Slovakia dan 
Ukraine dibagian utara sampai Sudan dan Yemen di bagian selatan. Apabila ditambah dengan masa 
kejayaan Islam sebelumnya yaitu mulai dari awal kenabian Rasululullah SAW (610) maka secara 
keseluruhan Dinar dan Dirham adalah mata uang modern yang dipakai paling lama (14 abad) dalam 
sejarah manusia.

Selain emas dan perak, baik di negeri Islam maupun non Islam juga dikenal uang logam yang 
dibuat dari tembaga atau perunggu. Dalam fiqih Islam, uang emas dan perak dikenal sebagai alat 
tukar yang hakiki (thaman haqiqi atau thaman khalqi) sedangkan uang dari tembaga atau perunggu 
dikenal sebagai fulus dan menjadi alat tukar berdasar kesepakatan atau thaman istilahi. Dari sisi 
sifatnya yang tidak memiliki nilai intrinsik sebesar nilai tukarnya, fulus ini lebih dekat kepada 
sifat uang kertas yang kita kenal sampai sekarang .

Dinar dan Dirham memang sudah ada sejak sebelum Islam lahir, karena Dinar (Dinarium) sudah 
dipakai di Romawi sebelumnya dan Dirham sudah dipakai di Persia. Kita ketahui bahwa apa-apa 
yang ada sebelum Islam namun setelah turunnya Islam tidak dilarang atau bahkan juga digunakan 
oleh Rasulullah SAW– maka hal itu menjadi ketetapan (Taqrir) Rasulullah SAW yang berarti 
menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri, Dinar dan Dirham masuk kategori ini.



17 Satu hal yang paling tidak bisa saya mengerti dari alam semesta ini adalah semua 
yang ada didalamnya ternyata “bisa dimengerti”. (ALBERT EINSTEIN)

Kahlil Gibran
AMPAI kini, belum ada sastrawan 
Lebanon yang namanya dapat 
disejajarkan dengan Gibran. Dalam 

rentang usianya yang pendek, tak lebih dari 48 
tahun, ia telah melahirkan karya yang kemudian 
jadi abadi. Jejak yang ia tinggalkan menembus 
waktu, generasi, ras, agama dan budaya. Namanya 
bahkan acap disandingkan sejajar dengan 
maestro lain, Blake, Dante, Tagore, Nietzsche, 
Micheleangelo, Rodin, dan Gothe.

Karya Gibran menjadi abadi bukan hanya karena 
keindahannya, melainkan karena mengandung 
ambisinya yang dingin tentang kejujuran. Bahkan, 
"Keindahan ekspresi dan kedalaman misteri yang 
terkandung dalam syair maupun parabel Gibran 
telah memenuhi standar tulisan kitab suci," puji 
John Heynes Holmes, Menteri Urusan Gereja 
New York, dalam peluncuran buku Gibran, Jesus 
the Son of Man, 1928.

Nama Gibran bukan hanya mengharumkan 
Libanon, tapi juga semua kebudayaan, yang mengajarkan bagaimana menjadi manusia atas dasar 
cinta. Tak heran jika kemudian Gibran seakan menjadi kiblat bagi orang lain untuk ikut 
mengekspresikan diri. Dia seperti sang nabi, yang dipatuhi jutaan pengikut.

"Pengaruh Gibran sedemikia luas, sehingga kita dengan mudah akan menemukan corak 
"gibranisme", bukan hanya di Timur Tengah, melainkan juga di Eropa, Amerika, bahkan Amerika 
Latin," tulis Philip K Hitti, pakar sejarah kebudayaan Arab, saat Gibran dianugerahi penghargaan 
oleh Arab-American Society, 1929.

Lebanon, Cinta, dan Kepasrahan

Gibran lahir di Beshari, Lebanon 6 Januari 1883. Dan badai dan gempa, serta kilat, adalah inang 
pengasuhnya. Gibran kecil acap menatap badai, lidah petir, dan angin yang merontokkan gunung, 
dari kaca jendela rumahnya. Dan jika sudah begitu, tak ada hal lain yang dapat membetot 
perhatiannya. "Aku merasakan sukmaku bergemuruh, setiap tenaga alam itu tertangkap mataku," 
tulisnya.

Tapi Lebanon ternyata terlalu kecil untuk ladang bermain imajinasi Gibran. Usia 10 tahun, 
bersama ibu dan kedua adik perempuannya, ia pindah ke Boston, Amerika. Tapi, berada jauh dari 
tanah leluhurnya, ingatan Gibran selalu pulang ke Lebanon. Ia merasa, eksotisme Timur tak dapat 
ia temukan di perantauannya.
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Tapi putus asa adalah pantangan dalam hidup Gibran. Dari pinggiran rel kereta di Boston, dia 
mengasah bakat melukisnya. "Aku bisa hidup hanya dengan modal keyakinan," ucapnya.

Dan terbukti. Dalam sebuah pameran di tahun 1896, Florence Pierce, seorang guru seni lukis, 
justru melihat ketajaman bakatnya. Tapi bukan hanya bakat melukis itu yang membetot perhatian 
orang, karya lirisnya, Al-Mawakib (The Procession) yang melukiskan keindahan pohonan Cedar di 
Lebanon, bahkan membuat orang harus menahan napas. Bukan sesuatu yang aneh. Pegunungan 
Cedar yang dia gambarkan adalah "kuil tak kasat mata, tempat semesta kesunyian mendatangi 
diriku." Dan kerinduan pada alam Lebanon itu juga yang membuat Gibran kembali ke sana, 1905, 
untuk memperdalam bahasa dan budaya Lebanon.

Dunia Barat dan Timur yang dia selami menumbuhkan kesadaran rekonsiliasi antarkutub itu, yang 
diwakili Islam dan Kristen. Gibran yakin, apa yang terjadi bukanlah konflik agama, karena pada hal 
yang paling mendasar, ada kesamaan antara agama itu. Karena itu, meski dibesaran sebagai 
Kristen Maronite, Gibran menyatakan keagungan Alquran, dan potensinya bagi inspirasi spiritual, 
sosial, dan sastra.

Sedangkan terhadap Yesus, Gibran meyakininya sebagai tokoh supremasi semua zaman. " Seniku 
tak dapat menemukan tempat istirah yang lebih baik daripada kepribadian Yesus.... Hidupnya 
adalah simbol perikemanusiaan. Ia akan selalu menjadi tokoh segala zaman, dan dalam dirinya, 
kita akan selalu menemukan misteri, gairah, cinta, imajinasi, tragedi, keindahan, romansa, dan 
kebenaran," kata Gibran dalam The Crucified.

Kekaguman Gibran pada Yesus bermula dari perkenalannya dengan Abdul Baha, pemimpin Baha'i, 
1912. Dari percakapan dengan Baha itulah Gibran berhasuil menemukan wujud spiritualisme 
Yesus, yang kemudian ia gambarkan dalam karyanya, Yesus, Anak Manusia.

Gaya karya awal Gibran memang tak dapat dilepaskan dari corak romantisme Arab. Tapi Gibran 
menyimpangkannya dengan memasukkan unsur pemberontakan pada tradisi yang ia rasa 
mengungkung kebebasan. Dari New York dia mengajak dan mengilhami versi baru Ramantisme 
Arab yang memperhalus jiwa manusia dengan spiritualisme.

Gibran menunjukkan hal itu dengan pengungkapannya yang dalam pemikiran sufistik melalui Iram 
Dhat al'Imad (Iram, Kota di atas Pilar). Namun ia juga mengkritik nilai sosial arab melalui 
beberapa karyanya, yang kemudian menuai kritik, terutama dari May Ziadah, pengarang Mesir 
yang kemudian menjadi kekasihnya.

Tapi tetap karya monumental Gibran adalah Sang Nabi (The Prophet). Dalam Sang Nabi, Gibran 
seperti bernyanyi menembangkan mistitisme dan kebijakan Timur, imajinasinya menjelma menjadi 
semacam wahyu.

Sebagai pribadi yang romantis, cukup aneh "karier asmara" Gibran justru tak menghentak. Ia 
hanya dikelilingi empat wanita, dengan cinta yang dahsyat pada dua di antaranya: Mary Haskell, 
wanita Amerika yang menyekolahkannya ke Paris, dan May Ziadah. Pada keduanya, cinta Gibran 
mengarus lembut, mesra, sangat dalam sekaligus intelek, sebagaimana tercermin dalam Sayap-
sayap Patah (Al-ajnihah al-Mutakassirah).

Gibran tak punya cerita tentang seks. Cinta, bagi dirinya yang rapuh karena diterkam sakit yang 
menahun, adalah kejujuran dan kepasrahan, sikap yang mencerminkan ketotalan "sang nabi" dari 



Kumpulan Misteri Dunia Vol 8

19 | P a g e

Lebanon ini. Maka, ketika maut menjemputnya melalui tali bronchitis, Gibran tersenyum 
menyambutnya, April 1931. (Aulia A Muhammad)



20 Charles Darwin berteori, manusia mungkin berevolusi dari kera. Namun, lepas dari 
benar-tidaknya pendapat itu, sampai saat ini masih banyak komunitas kera yang sulit 
percaya, kalau mereka ternyata nenek moyang manusia. (H.L. Mencken)

KISAH LADY GODIVA 
By goldamoeba
Ini kisah yg paling exotic bagi org2 yg suka ngintipin cewek telanjang alias Peeping Tom....

ada abad kesebelas di Inggris, tepatnya di sebuah daerah bernama Coventry, 
hiduplah seorang bangsawati Anglo-Saxon bernama Lady Godiva (1040-1080). Godiva, 
versi lainnya adalah Godgifu atau Godgyfu, berarti berkah dari Tuhan. Lady Godiva 

adalah istri dari Leofric, Earl of Mercia, salah satu tuan tanah yang berkuasa memerintah 
Inggris di bawah Raja Denmark, Canute.

Salah satu tugas Leofric adalah mengurus masalah finansial dan pembangunan kota Coventry. 
Untuk mengembangkan kotanya, tentu saja dibutuhkan dana dan oleh sebab itu Leofric 
menetapkan berbagai pajak untuk orang-orang Coventry (termasuk konon pajak yang konyol 
seperti denda karena kuda seseorang buang kotoran sembarangan dan pajak atas lukisan). Lady 
Godiva antara kasihan dengan penderitaan rakyat Coventry dan jengkel karena pajak membuat 
mereka tidak dapat mengembangkan kehidupan yang berkesenian, meminta pada Leofric agar 
pajak diturunkan. Leofric setuju dengan syarat : istrinya harus menunggang kuda di tengah hari 
pasaran di Coventry tanpa busana.

Lady Godiva setuju dan pada saat yang telah ditentukan (Kamis bulan Agustus) dengan kuda 
putihnya dia berkendara siang hari bolong di Coventry, bertelanjang penuh. Setelahnya, Leofric 
meniadakan seluruh pajak untuk Coventry kecuali pajak kuda.

Kemudian, pada sekitar abad ketujuh belas, muncul tambahan pada legenda ini. Dikisahkan, semua 
penduduk Coventry sudah diberi tahu bahwa sang Lady akan melintas dan sebagai penghormatan 
mereka masuk ke rumah dan menutup jendela. Semua, kecuali seorang penjahit yang bernama 
Tom. Tom membuat lubang untuk mengintip ketika Lady Godiva lewat (digambarkan tubuhnya 
tertutup oleh rambut pirang panjangnya) dan seketika jadi buta. 

Dari situlah istilah peeping tom bagi para tukang intip muncul, beserta istilah sindrom Lady 
Godiva bagi orang yang suka memamerkan anggota tubuh telanjangnya pada orang lain. 

NOTE : Kisah si Tom yg jadi buta konon dibuat oleh pemuka katholik pada masa itu untuk 
menakut2i org yg suka melihat perempuan telanjang.

Kisah ini udah beberapa kali pernah difilmkan dari dulu gue pengen nyari filmnya. Dulu pernah 
dapet hitam putih tapi ilang gk tau kemana waktu masih kaset betamax.... yg menariknya 
difilmnya itu, pas adegan waktu lady godiva akan keliling naik kuda sambil bugil, seluruh kota jadi 
sepi...persis spt dilukisan itu. dia dituntun pembantunya. Mungkin semua penduduk jaman dulu 
punya rasa malu ngeliat org yg paling dihormati mereka bugil kali ya....kecuali si Tom itu satu2nya 
org yg menyaksikan kejadian itu. dia lalu bercerita kepada teman2nya tentang apa yg dilihatnya.

P



21 Untung ada Thomas Alfa Edison. Kalau tidak, sampai saat ini, barangkali kita masih 
harus nonton teve ditemani cahaya lilin. (Al Boliska)

Pelacur Elit Sekaligus Agen Mata-mata
by mleduk666

Penari

eorang wanita Belanda di era PD-I menjadi 
penari orientalis dan spion politik untuk 
pemerintah Jerman dan Perancis. Gadis 

Belanda itu bernama Margarethe Gertruide Zelle. 
Dia lahir di Leeuwarden, Belanda. Ketika dia berusia 
19 tahun, tepatnya tahun 1895, dia dinikahi oleh 
Rudolph Macleod,(39 tahun). Rudolph adalah perwira 
tinggi militer Belanda yang bertugas di Indonesia. 
Pasangan baru kimpoi ini diboyong ke Indonesia, 
pertama kali tinggal di Semarang. Margarethe senang 
dengan rumah di Semarang yang nyaman. Tak berapa 
lama lagi, suaminya harus berpindah tugas ke Malang, 
di daerah Tumpang. Di situ Margarethe suka bermain 
ke candi Jago, candi Kidal, candi Singosari. Dia 
mengagumi tarian Serimpi yang ditarikan di candi-
candi tersebut. Kemudian Suaminya dipindah 
tugaskan ke Sumatra.

Margarethe tidak kerasan tinggal di Sumatra. Dia 
rindu dengan suasana di Jawa. Apalagi anak laki-
lakinya Norman meninggal di Sumatra. Tahun 1902
pasangan ini kembali ke Belanda. Dan berakhir dengan 
perpisahan. Rudolph tinggal dengan anak 
perempuannya. Masih tahun yang sama Margarethe 
pergi ke Paris, dengan tujuan akan belajar balet yang kemudian timbul niat Margarethe untuk 
menjadi penari orientalis di sebuah klab malam. Dia mencoba menari sebisanya bergaya tarian 
Jawa. Apalagi dia dulu sering melihat tari Serimpi di candi Jago, Malang. Pakaianpun dia variasi 
sendiri. Bahkan Margarethe sebenarnya tidak tahu banyak kesenian Jawa, apalagi agama nenek 
moyang orang Jawa. Dia nekat saja menari dan berpakaian khas ketimuran.

Tarian dia membuat gebrakan baru. Bukan saja dia pandai menari orientalis di mata orang Paris, 
namun dia juga menari dengan eksotik dan telanjang. Dalam waktu singkat namanya sudah cepat 
melambung. Banyak kaum elit Paris dan Eropa lainnya terkesima dengan penampilannya. Ketika 
banyak media menyorotnya. Dia mengaku kalau lahir di kota Jaffnapatam, pantai Malabar, India. 
Sedang ayahnya seorang Brahmana dan ibunya seorang penari di candi. Kebohongannya membuat 
publik makin yakin. Apalagi setelah nama yang sebenarnya sebagai istri Rudolph Mcleod itu 
diganti dengan nama MATA HARI.

Nama itu kedengarannya sangat asing di telinga orang barat. Khas ketimurannya menonjol. Mata 
Hari memang cocok dianggap orang timur. Bukan saja rambutnya yang hitam kelam dan kulitnya 

S
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yang kecoklatan. Tapi bibir dan matanya tampak bukan seperti orang barat. Tariannya sungguh 
liar dan mengundang decak kagum banyak penonton.

Seorang yang dibuat tergila-gila pertama kali adalah Emile Guimet. Dia pengusaha industri sabun 
cuci dari kota Lyon, Perancis. Sejak tahun 1885, Guimet telah mendirikan museum yang 
mengkoleksi barang-barang seni orientalis dan dia juga mempersilakan museumnya untuk pentas 
dan mengenalkan pada kalangan elit Paris. Honor yang didapat Mata Hari saat itu berupa emas 
seharga 1000 Franc. Pada tahun 1905 Mata Hari telah melakukan pertunjukan sebanyak 35 kali. 
Penonton yang terbanyak di Olympia-Theater, dia mendapat bayaran sejumlah 10.000 Francs. Di 
samping dia pentas di pertunjukan umum, juga melayani pentas privat. Mata Hari bercita-cita 
punya pacar orang kaya. Dan kini cita-citanya telah tercapai. Tak hanya orang kaya dan 
bangsawan yang menjadi pacarnya, tapi termasuk para perwira tinggi. Dia hidup dengan 
kemewahan. 
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Kemudian Mata Hari berganti pacar lagi, kali ini dengan seorang pengacara bernama Edouard 
Clunet. Dia meminta saran Clunet untuk menghubungkan dengan sebuah agen yang profesional 
untuk mengurus pementasannya. Clunet lalu menghubungkan dengan agen teater terkenal bernama 
Gabriel Astruc. Pada Januari 1906, pertama kali Mata Hari pentas di luar Perancis yaitu di 
Madrid. Pada Pebruari 1906 penari yang juga menyandang nama Margarethe itu pergi ke Berlin. 
Dia tak butuh waktu lama untuk memperkenalkan kebolehannya ke publik. Apalagi ada dukungan 
dari seorang bangsawan setempat. Kemudian dia pergi lagi ke Wina, karena dia mendapatkan 
surat dari Astruc untuk pentas di ibu kota kekaisaran Austria-Hongaria. Publik di Wina luar 
biasa. Media terkecoh dengan pemberitaan asal mula Margarethe. Beberapa media menulis 
bervariasi, dia berasal dari Belanda, Jawa, Bali dan India. Postur tubuhnya juga diekpos, besar
dan langsing. Kemolekannya seperti seekor binatang liar.

Seorang perempuan cantik yang mirip dewi aneh, berkulit gelap mirip gelapnya malam. Sebuah 
media mewartakan, kalau Margarethe berusia 30 tahun, tapi wajahnya seperti gadis muda. 
Bahkan di bulan Desember di Belanda terbit sebuah buku berjudul: "The Life of Mata Hari, the 
Biography of my Daughter". Buku itu ditulis oleh Adam Zelle, ayah Margarethe. Margarethe 
tidak yakin, kalau itu tulisan ayahnya sendiri. Dia percaya, kalau ada dua penulis mendatangi 
ayahnya, karena kepopulerannya. 

Spion (Double Eye Spy)

Sudah berbulan-bulan telah beredar desas-desus ketegangan internasional di seluruh Eropa. 
Perang akan terancam meletus. Pada awal Agustus 1914 diumumkan perang telah meletus. Orang-
orang di jalan marah dan beringas. Pertokoan di sepanjang jalan di Paris yang berlabel Jerman 
atau Austria dibakar. Tak ada lagi "Brasserie Viennoise" dan "Caf� Klein". Polisipun kewalahan 
antara memihak bangsanya atau manusia pada umumnya. Di Berlin reaksinya tak beda dengan di 
Paris. Bangsa Jerman dan Perancis bersitegang dan dipertanyakan, kenapa Margarethe mondar-
mandir di Berlin? Hanya seorang penari, namun banyak punya kenalan luas dan orang-orang 
penting. Akhir bulan Juli 1914 Margarethe menjalin hubungan dengan seorang komandan polisi 
bernama Griebel. Margarethe sebagai gundiknya ikut melihat demonstrasi di luar istana kaisar. 
Semboyan "Deutschland �ber Alles" mengumandang keras. Dalam beberapa hari saja, Margarethe 
kena sasaran aksi anti orang asing. Suasana yang mencekam itu juga mengkhawatirkan 
keselamatan Margarethe. Kini dia sudah berusia 38 tahun. Dia punya akal ke Paris lewat Z�rich, 
Switzerland. Namun pada 7 Agustus dia sudah berada di Berlin lagi. Bukan saja dia tanpa kawan 
di Berlin, tapi juga tanpa pakaian. Dia beruntung ada orang Belanda tua yang baik hati dan 
membelikan tiket kereta api untuk keluar dari Berlin menuju Belanda. Pada 14 Agustus dia 
meninggalkan Berlin dan berhenti di Frankfurt meminta dokumen perjalanan konsul Belanda. 
Tanggal 16 Agustus dia tiba di Amsterdam. Pada 14 Desember 1914 untuk pertama kalinya 
Margarethe manggung di publik Belanda. Gedung teater di Den Haag penuh sesak pengunjung. 
Semua orang ingin melihat penampilan Mata Hari yang sudah tersohor itu. Tak begitu lama 
Margarethe menemukan pasangan barunya, Baron Edouard van der Capellen. Baron Edouard tak 
hanya kaya, tapi juga pimpinan kavaleri. Dia berusia 52 tahun. Dalam tempo sebulan dari 
perjumpaannya Margarethe dibuatkan sebuah rumah mungil nan indah oleh Baron di Den Haag. 
Baron menganggap Margarethe bagaikan prostitusi.



Kumpulan Misteri Dunia Vol 8

24 | P a g e

Pada 13 Maret 1915 Margarethe membaca koran Belanda yang memuat fotonya dengan judul 
"Madame Mata Hari". Dia sedih meratapi masa jayanya yang sudah lewat, sementara di rumah 
pemberian Baron seperti terkekang. Pada Agustus 1915 Margarethe berulang tahun yang ke 39 
tahun. Kehidupan sehari-hari Margarethe terasa sepi, karena Baron sering bertugas berbulan-
bulan tak pulang. Margarethe mencoba kabur dan akan kembali ke Paris lagi. Jalan yang dia 
tempuh harus berkeliling dari Amsterdam menuju pelabuhan Inggris, selat Biskaya ke 
Vigo,Spanyol utara. kedatangan Margarethe di Paris Desember 1915 menjadi sorotan agen 
Prancis. Margarethe mengenakan pakaian mahal dan berlagak sombong. Apalagi dia merasa pernah 
menjadi bintang di Paris. 

Pada suatu kesempatan Margarethe mengungkapkan: Suatu malam bulan Mei 1916 di Den Haag 
aku didatangi seseorang yang bernama Karl Kramer. Kramer memberitahu tentang hubungannya 
dengan Perancis. Dan dia tanya aku, apakah kiranya aku bisa sedikit berbuat yang bisa membuat 
senang bangsa Jerman? Margarethe menirukan tawaran Kramer: "Kalau kamu bisa bantu, aku 
gembira dan aku sediakan bayaran sebanyak 20.000 Franc."

Mendengar tawaran uang, Margarethe terpikat. Namun dia butuh beberapa hari untuk 
mempertimbangkan. Bagi Margarethe tidaklah teramat sulit, karena dia sudah terbiasa berbuat 
naif dan menjalani liku-liku dengan berbagai kalangan elit. Margarethe mengajukan usulan, 
seandainya dirinya bisa berbuat lebih, bisakah ditambah bayarannya? Dan Kramer menyetujui. 
Akhirnya dia menulis surat jawaban ke Kramer, kalau dirinya sanggup menerima tawaran. Betapa 
senang Kramer, dia cepat-cepat mendatangi rumah Margarethe sambil membawa uang kontan 
20.000 Franc. Kramer juga membawa peralatan tulis rahasia berupa tiga botol tinta. Dua botol 
diantaranya berupa tinta tanpa warna. Sedang sebuah botol berisi tinta berwarna biru kehijauan. 
Cairan di botol pertama berfungsi untuk melembabkan kertas. Cairan botol kedua untuk menulis 
berita dan cairan di botol ketiga untuk menghapus. Margarethe tampak heran dengan peralatan 
rahasia itu. Tapi dia mempercayai Kramer. Tak hanya di situ persiapan sebagai agen ata-mata. 
Namun ada sandi khusus yang harus dipakai Margarethe yaitu sandi nomor: H21. Sandi nomor itu 
harus ditulis sebagai tanda tangan. Dan semua beritaharus dikirim ke alamat Hotel de l`Europe di 
Amsterdam. 

Lalu Margarethe dikirim ke Paris, untuk mengirim berita-berita yang penting. Tapi Margarethe 
tak tahu apa-apa tentang tugas yang akan dilakukan. Memang antara dunia spionase dan seks 
sangat erat. Orang-orang yang penting posisinya dan intelek sekalipun tetap akan bertekuk lutut 
di atas ranjang. Di Paris petualangan cinta Margarethe dimulai lagi. Kali ini dengan seorang 
perwira muda Rusia bernama Vadime de Masloff. Pada suatu malam ulang tahun Margarethe yang 
ke 40 itu, pemuda Vadime bercinta di kamar Grand Hotel. Vadime usianya 20 tahun lebih muda 
dari Margarethe. Bahkan Margarethe berujar, selama hidupnya dia hanya bercinta dengan para 
perwira. Suatu hari sebuah musibah menimpa pada Vadime. Sebuah granat meledak dan melukai 
wajah serta leher Vadime dan terkena asap gas beracun. Dia harus dirawat di rumah sakit 
tentara. Margarethe cemas dan bermaksud ingin mengunjungi Vadime di rumah sakit. Namun 
diperlukan surat khusus dari sebuah kantor kementerian perang di Boulevard St.Germain. Tak 
tahunya di kantor itu juga dipakai sebagai kantor agen spion Perancis. Di sebuah tangga gedung 
itu, secara kebetulan Margarethe berpapasan dengan kapten George Ladoux. Hubungan antara 
Margarethe dan Ladoux makin dekat. Makin diketahui, kalau Ladoux sebenarnya ketua spion 
Perancis.
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Margarethe ditawari, untuk bekerja sebagai spion untuk Perancis. Ladoux menanyakan berapa 
gaji yang diminta? Bayangan Margarethe melambung tinggi, utamanya mencita-citakan hidup di 
masa depan dengan pacar terbarunya Vadime. "Satu Juta Franc", jawab Margarethe. Ladoux 
mempertimbangkannya, karena gaji sejumlah itu sama dengan gaji untuk 12 spion paling handal. 
Namun Ladoux mencurigai, kalau Margarethe sebenarnya adalah spion untuk Jerman. Mendengar 
permintaan gaji yang kurang ditanggapi Ladoux, maka Margarethe mencoba meyakinkan lagi. Kalau 
dirinya juga kenal orang penting di Jerman bernama Kramer. Telinga Ladoux hampir pecah 
mendengar nama Kramer. Karena memang dia orang penting Jerman. Dari sini Ladoux makin yakin, 
kalau Margarethe benar-benar spion Jerman. Dan Margarethe mencoba akan menjadi double 
agen. Ladoux tidak mau mengambil resiko lebih jauh. Dia tak menyanggupi membayar satu juta 
Franc. 

Pada 13 Pebruari Albert Priole, komandan polisi mengetuk pintu kamar hotel, tempat Margarethe 
menginap. Polisi itu membawa surat perintah penahanan dantertulis: "Madame Zelle, 
Margarethe dengan nama Mata Hari, beragama kristen protestan, lahir di Belanda 7 Agustus 
1876, tinggi 1,75, bisa baca tulis telah dinyatakan terdakwa sebagai spion yang menyebarkan 
berita ke musuh."

Margarethe resmi menjadi tahanan di Palais de Justice. dibawah pengawasan kapten Pierre 
Bouchardon. Kapten Bouchardon terus mempelajari dokumen yang dikirim dari kantor Ladoux. 
Margarethe dikeluarkan dari sel untuk dilakukan pemeriksaan. Kesibukan pemeriksaan makin 
ditingkatkan, kasus per kasus yang telah terlewati dipertanyakan langsung pada Margarethe. 
Hasil pemeriksaan, sangat diragukan loyalitas Margarethe sebagai spion Perancis. Dia dituduh 
berbohong dan jelas terbukti sebagai spion Jerman. Margarethe mengelak dan justru mengaku 
bekerja untuk Ladoux. Buktinya dia sudah mengirim berita penting dari Madrid. Dalam 
pemeriksaan Ladoux tidak ada di tempat. Margarethe meminta menghadirkan Ladoux. Pada 10 
April pihak kepolisian menyerahkan bukti pemeriksaan pada zat-zat kimia yang dipakai 
Margarethe. Sebuah botol tinta bertuliskan: Beracun, ternyata sebuah tinta tanpa warna itu dari 
bahan kwalitas terbaik. Ketika temuan polisi itu diutarakan Margarethe oleh Bouchardon. 
Margarethe mengelak, dia mengaku memesan di Spanyol. 

Pada 25 Juli 1917 sebuah sidang tertutup digelar dengan penjagaan ekstra ketat. Beberapa saksi 
dan pejabat militer perang hadir. Oleh hakim pengadilan perang, Margarethe disodorkan delapan 
pertanyaan. Dan Margarethe dinyatakan terbukti bersalah sebagai spion Jerman. Untuk itu 
pengadilan perang Perancis menjatuhkan hukuman mati pada Margarethe. Pelaksanaan hukuman 
mati pada Senin, 15 Oktober 1917 di Bois de Vincennes, bagian timur kota Paris. 12 resimen 
artileri siap dengan senapan di sebuah pagi yang dingin dan berkabut. 

Sedang usia semua tentara tersebut masih muda, sekitar 20 tahun. Sehari setelah pelaksanaan 
eksekusi, tepatnya pada Selasa, 16 Oktober 1917, berbagai media internasional memberitakan. 
"The Time" memberitakan penari Mata Hari telah dihukum tembak. "Daily Express", juga 
melangsir berita dengan judul "Spion cantik Mata Hari dihukum mati". "New York Times" menulis, 
penari dan petualang Mata Hari dijatuhi hukuman mati. Dia diambil dari penjara St.Lazare dan 
dibawa ke Vincennes untuk dihadapkan regu tembak. "Le Figoro" mengabarkan, spion Mata Hari 
dihukum mati dan mayatnya dikubur di kuburan Vincennes. Dua tahun kemudian Jeanne-Louise, 
anak perempuan Mata Hari yang sedang menginjak usia 21 tahun meninggal dunia akibat 
pendarahan di otak.



26 Anak-anak bisa menikmati masa kini, karena mereka belum punya masa lalu dan 
tidak memikirkan masa depan. (Jean de la Bruyere)

Cuaca yang Rada Aneh
by agregatlonefail

Cuaca yang kita kenal ternyata tidak hanya kemarau dan hujan saja, atau kita kenal musim semi, 
musim gugur atau, musim dingin atau musim panas.

Di luar dari empat musim yang biasa alami terjadi, ternyata ada beberapa jenis cuaca di dunia 
yang memiliki keunikan dan keanehan. Cuaca apa saja sih... ? Yuk..... kita lihat........!

Ice Fall/Bomb
Banyak orang yang pernah merasakan berada di tengah badai besar tahu-tahu terkena 
bongkahan atau potongan es, biasanya besarnya tidak lebih dari bola softball, yang 
berjatuhan dari awan badai. Tapi jarang yang menjumpai ukuran lebih besar dari bola softball 
(rekor seberat 80 pon) jatuh dari langit, membuat orang terkejut lalu hancur berkeping-
keping waktu sampai ke tanah.

Yang lebih misterius bongkah bola raksasa ini terkadang jatuh secara tiba-tiba padahal tidak 
ada awan di langit. Beberapa kejadian mungkin tercatat jatuh dari pesawat, tapi lebih banyak 
yang tidak diketahui apa penyebabnya.

St. Elmo's Fires
Selama terjadai badai petir, banyak orang melaporkan melihat bola-bola api, menari di atas 
kapal, galah panjang, tanduk sapi. Bola kecil, dan berkilauan ini disebut api St. Elmo.

Lecutan listrik statis yang terjadi sepanjang badai petir dan menyambar obyek yang tinggi. 
Ini bisa terjadi sebelum petir menyambar, jadi mending menyingkir deh…

Sprites, Jets and Elves
Selama bertahun-tahun, para pilot telah melaporkan melihat kilatan cahaya berwarna aneh 
dari puncak awan badai, biasanya banyak yang sangsi, tapi sekarang ilmuwan sudah 
menemukan bukti bahwa tipe petir aneh ini benar-benar ada.

Peri merah (red sprites) adalah kilatan cahaya merah yang naik setinggi 50 mil diatas bumi, 
biasanya muncul berbarengan 2 atau lebih. Sepupu mereka blue jet, adalah sinar kebiru-
biruan berbentuk kerucut yang letaknya di atmosfir lebih rendah dari peri merah.

Terjadi pada saat berbarengan dengan peri merah adalah elves, berbentuk kue dadar yang 
menyala merah terbentuk dari panasnya petir. Ilmuwan juga masih nyari sih apa 
penyebabnya…

Whirlwinds of Fire
Meski yang ini tidak seganas tornado, dust evil bisa keliatan serem. Angin beliung ini, adalah 
versi kecil dari tornado yang berasal dari panas yang ekstrim di tanah, dan menyebabkan 
udara diatasnya naik dan angin yang menyebabkan udara yang naik berputar.

Angin puting beliung ini akan membawa debu-debu di tanah, makanya dinamai dust evil. 
Saudaranya yang lebih ngeri adalah fire evil, yang terbentuk dari panas yang ekstrim dan 
membentuk putaran api yang menyala.
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Sea Monster or Spinning Water ?
Monster Loch Ness mungkin hanya pusaran air yang terlalu aktif. Angin puyuh kecil, biasanya 
disebut water devil, bisa terbentuk diatas air hangat, membawa air ke atas dan membentuk 
semacam saluran di atas permukaan air.

Water devil ini bisa berputar-putar tak beraturan, kadang mengeluarkan suara desis dan 
blekutuk blekutuk (ada yang ngerti blekutuk-blekutuk ? Hehehe. Suara semacam buble gitu 
lah). Suara berisiknya ini ditambah bentuk seperti leher yang panjang bisa memberi kesan 
orang yang melihat bahwa ada monster laut mulai muncul mau sarapan. Nyammmmmmm…..

Once in a Blue Moon
Pikirkan istilahnya, Bulan biru…Hmmm..biasanya sih merujuk pada kejadian dua setengah 
tahunan waktu purnama terjadi dua kali sebulan, jarang banget terjadi bulan keliatan biru.

Sprites, Jets and Elves

Kebakaran hutan dan letusan gunung bisa menyemburkan abu dan jelaga ke atmosfir dimana 
ini akan bercampur dengan tetesan air.

Campuran ini bisa terbawa angin ribuan mil berkeliling dunia dan kadang-kadang membiaskan 
cahaya bulan dan membuatnya tampak kebiru2an. Kok kayaknya serem-serem romantis yah…

Seeing Triple
Meski cuaca lagi cerah, mataharinya terang banget, langit bisa memberi kejutan, setidaknya 
untuk mata lah. Jika matahari dekat banget dengan horizon dan ada awan cirrus di langit, 
kadang matahari bisa muncul terpantul di kedua sisinya juga, sehingga memberi kesan tiga 
matahari muncul berbarengan di langit.

Kawai………….. Matahari ‘hantu’ ini sebenarnya warna cerah dari titik cahaya yang diciptakan 
oleh matahari yang dibelokkan oleh kristal di awan yang tinggi. Fenomena pandangan mata 
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yang umum tapi nggak selalu muncul. (Hati-hati yah…melihat matahari dengan mata telanjang 
bisa menyebabkan kebutaan loh…apalagi tiga…wihhh)

The Sky is Bleeding!
Darah menetes dari langit kedengarannya kok kayak film horor Hollywood yah ? Tapi hujan 
berwarna merah tua dilaporkan sejak jaman ancient Roman. Meski hujan ini membuat ngeri 
orang-orang, hujan ini sebenarnya bukan darah.

Ini disebabkan oleh debu atau pasir yang tertiup ke atmosfir dan terbawa oleh angin dengan 
jarak yang sangat jauh akhirnya bercampur dengan awan hujan dan memberi warna pada 
hujan itu sendiri. Di Eropa hujan merah ini biasanya diwarnai oleh debu yang terbawa 
menyebrangi benua berasal dari badai pasir Sahara.

Hujan berwarna yang lain bisa terjadi karena obyek2 lain (pollen bisa membuat hujan kuning, 
debu dari tambang batu bara bisa membuat hujan hitam, bahkan beberapa debu bisa 
membuat hujan susu putih, yummyyy……)

Great Balls of Fire
Selama berabad-abad, orang-orang melaporkan keanehan listrik menyerang rumah mereka, 
biasanya selama badai petir. Bola api, ukurannya macam-macam bisa sebesar bola golf sampai 
bola sepak, kadang melayang selama badai , nggak diragukan lagi bakal mengejutkan orang 
yang mengalami.

Disebut ball lightning, nggak berbau, nggak memancarkan panas, dan sedikit berisik. Ini 
biasanya menghilang dengan suara ‘pop’ kalau berbenturan dengan barang elektronik kayak TV 
misal, tapi kadang bisa meledak hebat dan menyebabkan kebakaran.

Raining Fish and Frogs
Dari California ke England ke India, orang-orang secara berkala melaporkan adanya hujan 
aneh. Hujan binatang-binatang kecil semacem ikan, kodok, ular kadang-kadang terjadi tanpa 
diduga, bahkan jauh dari area perairan loh.

Tornado di atas air bisa berputar dan membawa serta air, dan apapun yang ada didalamnya, 
ke atas awan. Angin yang kuat bisa membawa muatan ini ke jarak yang jauh sebelum 
membuangnya diatas orang-orang yang nggak menduga. Syukur yah.... Cuma ikan sama kodok, 
kalau kerbau sama sapi gimana hayooo… ! 

www.man3malang.com/ly

http://www.man3malang.com/ly


29 Jangan berjalan di belakangku, karena aku bukan pemimpinmu. Jangan juga berjalan 
di depanku, karena belum tentu aku mau jadi pengikutmu. Namun berjalanlah di 
sisiku dan jadilah sahabatku. (Albert Camus)

Pemanasan di Mars Menunjukan Pemanasan 
Global disebabkan oleh Matahari, Bukan 
Manusia
By Magicadespell

Catatan: Artikel ini aslinya dalam bahasa Inggris dan sudah saya terjemahkan. Beberapa bagian 
telah diedit, sehingga untuk melihat versi aslinya, dapat dilihat pranala langsungnya.

Further, we’re headed for a "steep cooling" in 15-20 years

28 Februari 2007 - Pemanasan di Bumi dan Mars menunjukan bahwa perubahan iklim planet kita 
kini disebabkan oleh alam, bukan manusia, menurut Habibullo Abdussamatov, kepala 
Observatorium Astronomikal Pulkovo St. Petersburg di Rusia.

Bumi kini mengalami pemanasan cepat, dengan mayoritas ilmuwan menyatakan bahwa pemanasan 
ini diakibatkan oleh tingginya tingkat gas rumah kaca di atmosfir.

Mars juga mengalami pemanasan. Pemanasan di Mars menurut Abdussamatov, "adalah bukti 
bahwa pemanasan global di Bumi sekarang diakibatkan oleh perubahan pada matahari."

"Peningkatan jangka panjang pemancaran matahari memanaskan baik Bumi dan Mars," ujarnya.

Mars dan Bumi telah mengalami zaman es pada sejarah mereka. "Pemanasan rumah kaca akibat 
manusia memberikan sedikit kontribusi terhadap pemanasan Bumi, tetapi tidak sebanding dengan 
peningkatan pancaran Matahari," ujar Abdussamatov.

Dengan mempelajari ketidaktetapan suhu matahari, Abdussamatov percaya ia dapat melihat pola 
yang cocok terhadap iklim pada Bumi dan Mars.

Seluruh planet mengalami wobble karena melakukan perjalanan mengitari matahari. Wobble Bumi 
disebut siklus Milankovitch dan muncul antara setiap 20.000 sampai 100.000 tahun. 
Ketidaktetapan tersebut merubah poros Bumi dan jaraknya dari matahari dan diduga 
menyebabkan zaman es pada Bumi.

Abdussamatov juga menyatakan bahwa karbon dioksida hanya memberikan sedikit pengaruh 
terhadap iklim Bumi dan tidak memberikan pengaruh terhadap Mars.

"Pemancaran matahari mulai berkurang pada tahun 1990-an, dan tingkat minimum akan tercapai 
kira-kira tahun 2040," menurut Abdussamatov. "Sehingga akan menyebabkan pendinginan iklim 
Bumi dalam waktu 15 sampai 20 tahun."

"Karya Abdussamatov tidak diterima dengan baik oleh ilmuwan lainnya."

"Pandangannya sepenuhnya aneh," menurut Colin Wilson, fisikawan Planet di Universitas Oxford, 
Inggris.

Selengkapnya (bahasa Inggris) bisa dilihat di: 
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html

http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html
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Pemanasan Global di Yupiter
4 Mei 2006 - Terdapat bintik merah baru di Yupiter dan Teleskop Hubble sedang memotret 
kejadian tersebut.

Disebut "Red Spot Jr.", terbentuk setelah terjadinya tiga badai berbentuk oval berwarna 
putih-dua diantaranya berusia 90 tahun-bergabung antara tahun 1998 dan 2000.

Penelitian dilakukan oleh Imke de Pater dan Philip Marcus di Universitas California, Berkeley.

Pertumbuhan tersebut menandai peningkatan suhu sekitar 10 derajat Fahrenheit di wilayah 
tersebut. 

http://www.space.com/scienceastronomy/060504_red_jr.html

Pemanasan Global di Triton
28 Juni 1998 - Teleskop Hubble NASA dan beberapa alat 
lainnya menunjukan bahwa suhu bulan terbesar Neptunus 
meningkat. Permukaan Triton yang terdiri dari nitrogen beku 
berubah menjadi gas.

"Paling tidak sejak tahun 1989, Triton mengalami pemanasan 
global," menurut astronom James Elliot. Elliot dan koleganya 
dari Observatorium Lowell dan Williams College melaporkan 
penemuan mereka. Diperkirakan suhu Triton meningkat dari -
392 sampai -389 derajat F.

Selengkapnya:
http://www.scienceagogo.com/news/19980526052143data_trunc_sys.shtml

Pemanasan Global di Pluto
9 Oktober 2002 - Astronom menyatakan Pluto mengalami pemanasan global meskipun Pluto 
terletak jauh dari Matahari. Tekanan atmosfir Pluto bertambah selama 14 tahun terakhir, 
menandai peningkatan suhu. Mereka menduga suhu permukaan rata-rata meningkat sekitar 3.5 
derajat Fahrenheit atau 2 derajat Celcius.

Pluto tetap menjadi misteri yang rahasianya tidak mudah dijelaskan. Seorang astronom 
menduga pemanasan ini disebabkan oleh aktivitas eruptif.

Selengkapnya:
http://www.space.com/scienceastronomy/pluto_warming_021009.html

Pemanasan global, hoax kah?
Maret 27th, 2007

Beberapa pekan yang lalu, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa telah sepakat untuk 
mengurangi emisi gas CO2 dengan target yang cukup ambisius yaitu pengurangan emisi sebesar 
20% hingga 2020. Bahkan Inggris berencana untuk mengurangi emisi CO2-nya sebesar 60% 
hingga 2050.

http://www.space.com/scienceastronomy/060504_red_jr.html
http://www.scienceagogo.com/news/19980526052143data_trunc_sys.shtml
http://www.space.com/scienceastronomy/pluto_warming_021009.html
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Isu pemanasan global memang sedang hangat dibahas di Eropa, apalagi dengan adanya fenomena 
musim dingin yang hangat di tahun 2006-2007 ini dan semakin banyaknya fenomena 
“penyimpangan” cuaca seperti badai dan angin ribut yang secara ekonomi sangat merugikan. Juga 
dengan semakin banyaknya data yang menunjukkan penambahan laju mencairnya es di kutub utara. 
Dan semua itu, menurut sebagian besar pakar, terjadi karena meningkatnya kandungan gas rumah 
kaca dari hasil kegiatan manusia (antropogenik), maka dari itu wajar saja kalau apa yang 
dibicarakan oleh para pemimpin dunia saat ini adalah menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut.

Tahun 2006 sendiri oleh WMO ditetapkan sebagai tahun terpanas ke-6, dimana temperatur 
permukaan rata-rata global tahun 2006 lebih hangat 0.42�C dari harga rata-rata tahunan pada 
periode 1961-1990. Bahkan menurut NOAA, tahun 2006 tercatat sebagai tahun terpanas di 
Amerika, dimana berdasarkan data harga rata-ratanya, tahun 2006 1,2�C lebih hangat daripada 
rata-rata temperatur di abad ke-20 dan 0,04�C lebih panas daripada tahun 1998. Bahkan 
menurut laporan WMO, jika harga rata-rata suhu permukaan dipisahkan antara Bumi belahan 
utara (BBU) dan selatan (BBS), maka kenaikan suhu permukaan di BBU jauh lebih tinggi daripada 
BBS. Di BBU harga temperatur permukaan rata-rata 0,58�C di atas harga rata-rata 30 tahun 
yang besarnya 14,6�C (terpanas ke-4 sejak tahun 1861) sementara di BBS 0,26�C di atas harga 
rata-rata 30 tahun yang besarnya 13,4�C (terpanas ke-7 sejak tahun 1861).

Sejauh ini sebenarnya masih terjadi pro dan kontra tentang pemanasan global ini (dan juga 
penyebab utamanya), karena selain mereka yang marak menyuarakan terjadinya pemanasan global 
dengan (salah satu) indikator naiknya suhu permukaan Bumi, ada juga sebagian ahli yang masih 
menyangsikan data naiknya suhu permukaan yang dikemukakan oleh mereka yang pro tersebut. 
Selain itu, faktor utama penyebab pemanasan global pun masih jadi perdebatan dan diskusi yang 
hangat hingga akhir ini.

Salah satu dari mereka (para ahli) yang masih menyangsikan adanya pemanasan global adalah 
Prof. Bjarne Andresen dari Universitas Kopenhagen. Beliau menganggap bahwa isu pemanasan 
global lebih kental unsur politisnya daripada ilmiahnya. Hal ini dikemukakannya tentu bukan tanpa 
argumentasi yang jelas. Beliau yang bekerjasama dengan Prof. Christopher Essex dari 
Universitas Ontario Barat dan Prof. Ross McKitrick dari Universitas Guelph, keduanya di Ontario 
Kanada telah mencoba menganalisis topik tentang pemanasan global ini dan telah mereka 
publikasikan dalam Jurnal Non-Equilibrium Thermodynamics.

Pernyataan tentang terjadinya pemanasan global yang diberikan oleh para pakar yang pro 
didasarkan pada asumsi umum atmosfer Bumi dan lautan menjadi hangat dalam 50 tahun terakhir 
yang terjadi akibat kecenderungan (trend) naiknya suhu global yang merupakan hasil dari 
perhitungan njelimet dan perata-rataan suhu udara yang diukur di seluruh dunia. Menurut Prof. 
Andresen yang pakar termodnamika, adalah tidak mungkin berbicara tentang suhu sendirian pada 
sesuatu yang rumit seperti iklim di Bumi. Suhu hanya bisa ditentukan pada sebuah sistem yang 
homogen. Lebih dari itu, iklim tidak dibentuk oleh suhu sendirian. Perbedaan suhu akan 
menyebabkan terjadinya sebuah proses dan menghasilkan badai, arus laut dan lain-lain yang 
membentuk iklim. Menurut beliau metode yang sekarang digunakan untuk menentukan suhu global 
dan kesimpulan yang diambil dari metode tersebut lebih bersifat politis daripada ilmiah.

Selain ketiga profesor tersebut, masih ada juga pakar lain yang punya pendapat menarik, 
terutama berkaitan dengan faktor penyebab utama perubahan iklim (climate change) di Bumi ini. 
Lagi-lagi pakar yang punya pendapat menarik ini ternyata berasal dari Denmark juga, yaitu Henrik 
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Svensmark and Eigil Friis-Christensen. Menurut mereka, faktor utama yang kemungkinan besar 
menjadi penyebab utama dari perubahan iklim di Bumi adalah sinar kosmik, dan bukan gas rumah 
kaca.

Sekitar sepuluh tahun yang lalu mereka berhipotesa bahwa sinar kosmik dari angkasa 
mempengaruhi iklim di Bumi dengan cara mempengaruhi pembentukan awan di atmosfer bagian 
bawah. Hipotesa ini didasarkan pada adanya korelasi yang kuat antara tingkat radiasi kosmik dan 
penutupan awan dimana semakin besar radiasi kosmik semakin besar pula penutupan awan. Awan 
mendinginkan iklim di Bumi karena ia memantulkan kembali sekitar 20% radiasi Matahari ke 
angkasa.

Menurut mereka, selama abad ke-20 pemasukan (influx) cahaya kosmik berkurang akibat 
berlipatgandanya medan magnetik Matahari yang memperisai (menghalangi) Bumi dari sinar 
kosmik. Berdasarkan pada hipotesa di atas, sedikitnya radiasi kosmik berarti sedikit pulalah 
terjadinya pembentukan awan di atmosfer Bumi. Akibatnya, suhu di Bumi menjadi hangat, seperti 
yang terjadi sekarang ini.

Untuk yang tertarik dengan pendapat yang kontra (atau yang mengkritisi) apa yang disampaikan 
oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan film An Inconvenienth Truth, 
silahkan menonton The Great Global Warming Swindle.



33 Saya lebih suka berangan-angan tentang sesuatu, seraya berkomentar ‘why not?’
Ketimbang cuma memandangi sesuatu, sambil berkomentar ‘why?’ (George Bernard 
Shaw)

Cara Hidup Masyarakat Jepang
Misteri Dibalik Cara Hidup Masyarakat Jepang

rang Jepang selalu terlihat misterius. Mereka biasanya jarang tersenyum, kaku dan 
terlihat sering saling tingkah. Mengetahui ada apa dibalik kebiasaan yang sering 
dilakukan mungkin dapat sedikit menyibak kemisteriusannya.

Kimono, sumo, sumpit dan sake adalah empat hal yang selalu berkaitan dengan Jepang. Ketiga hal 
itu juga banyak mempengaruhi cara hidup mereka.

Kimono
Kimono misalnya, baju tradisional ini ternyata bukan sekedar penutup tubuh. Banyak falsafah 
hidup yang terkandung di dalamnya. Mengenakan kimono tidak boleh sembarang. Ada aturan baku 
yang harus diikuti. Tidak hanya itu, banyak hal unik yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan 
hal-hal tersebut.

Sumpit
Sumpit tidak bisa dipisahkan dalam tata cara makan. Sebagian besar orang Jepang akan 
mematahkan sumpitnya menjadi dua bagian selesai makan. Menurut adat, apabila sumpit tidak 
dipatahkan, mereka akan terserang suatu penyakit akibat makanan tersebut. Namun, saat ini 
tradisi tersebut hanya dilakukan saat bersantap di restoran. Untuk bersantap di rumah, setiap 
anggota keluarga menyimpan sendiri sumpit masing-masing. Bertukar sumpit tabu dilakukan 
karena dapat dianggap membawa sial.

Budaya yang dipengaruhi agama Budha juga mempengaruhi pentingnya benda ini. Masyarakat 
Jepang selalu menyediakan semacam sesaji untuk arwah kerabatnya yang berbentuk semangkuk 
nasi dengan sepasang sumpit yang tertancap tegak lurus ditengah nasi. Sepintas benda ini akan 
berbentuk seperti kuburan dengan sumpit sebagai nisannya.

Sumo
Kita mungkin bertanya mengapa pemain Sumo selalu berbadan gendut dan besar. Memang, syarat 
utama pemain Sumo adalah, lelaki dengan struktur tulang besar, dan mampu dan mau menambah 
berat badannya. tidak semua pemain sumo besar sejak kecil. Malah, banyak yang menjadi besar 
dan gendut setelah masuk pelatihan khusus. Ketika seseorang sudah diterima sebagai pemain 
sumo, ia harus mampu menjaga “kebesaran” badannnya.

Banyak anak muda yang bercita-cita sebagai pemain sumo. Hal ini dapat dimengerti karena 
seorang juara sumo mendapat tempat istimewa dalam masyarakat. Setiap pemain dianggap dewa 
daerah asalnya. Dua orang petarung dianggap mewakili Dewa Gunung (Yamasachichiko) dan Dewa 
Lautan (Umisachichiko). Sebagai juara dia berhak memperoleh fasilitas mobil lengkap dengan 
bahan bakarnya selama setahun penuh (bensin sangat mahal di Jepang). Ia juga berhak 

O
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memperoleh seribu jamur shiitake dan seekor sapi setiap kali makan. Selain itu, ia juga berhak 
mengkonsumsi minuman cola sesuka hatinya.

Sake
Minuman tradisional ini harus diminum dalam cangkir yang kecil. Hal ini berkaitan dengan tradisi 
Jepang Kuno. Nenek moyang mereka selalu makan dengan tempat yang terbuat dari kulit kerang 
besar. Sedangkan kulit kerang kcil digunakan sebagai cawan air. Maka, saat ini minuman harus 
selalu ditempatkan di wadah kecil. Sedangkan makanan dalam wadah yang lebih besar. Setiap 
orang yang hendak minum, harus menuangkannya untuk temannya terlebih dulu. Pada acara minum, 
pantang menuangkannya untuk diri sendiri.

Mabuk setelah minum sake adalah hal yang biasa. Apalagi minuman dengan kadar alkohol tinggi ini 
(sekitar 20%) harus selalu hadir dalam setiap acara. Sejak remaja mereka sudah boleh minum 
sake. Namun, tentu saja hanya satu atau dua cangkir. Sake selalu disajikan dalam tiga kategori. 
Dari yang biasa sampai spesial. Jenis sake yang paling biasa disebut nikyu. Kualitas yang diatasnya 
disebut ikkyu. Sedangkan yang spesial disebut tokkyu. Untuk acara seperti pernikahan, perayaan 
karena promosi jabatan atau hanya sekedar makan malam romantis tentu saja harus sake spesial. 
Tingginya kadar alkohol di dalam sake membuat kesan orang Jepang suka sekali mabuk. Selain 
sake, mereka juga suka sekali minum whiski dan bir.

Selain ketiga hal diatas, banyak tradisi lain yang menarik. Saling bertukar kartu nama seperti 
yang sering kita lakukan saat bertemu kenalan baru, dipercaya berasal dari Jepang. Oleh karena 
itu, kartu nama adalah hal yang penting seperti halnya telepon genggam. Sebagian besar 
perusahaan Jepang mencetak kartu nama karyawannya dengan kertas dan bentuk yang menarik. 
Semakin bagus kartu namanya, semakin bergengsi perusahaannya. Masih menganggap orang 
Jepang misterius?



35 Dari kebutuhan ingin mendapatkan penerangan yang lebih baik, Thomas Edison 
berusaha menciptakan lampu pijar. Ia tidak mencoba memperbaiki kualitas lilin. 
(Wendy Kopp)

JOHN TITOR THE TIME TRAVELER
by egames

eseorang yang mengaku dari tahun 2036 datang ke tahun 2000 untuk memposting di 
forum internet, mengaku sebagai prajurit amerika di tahun 2036 mengemban misi ke 
tahun 1975 untuk mengambil komputer portable pertama di dunia yaitu IBM 5100, dan 

mampir di tahun 2000-2001 untuk melihat keluarganya.

Adapun pro dan kontra terhadap orang ini di forum menjadi topik hangat saat itu, karena dia 
dapat membuktikan hal-hal yang akan terjadi di masa dpn, dia juga mengupload foto mesin waktu 
nya, cara kerjanya, dan juga menyebarkan formula ilmiah mesin waktu tersebut di forum.

Beberapa orang di forum mulai memberondong John Titor dgn beragam pertanyaan, kesimpulan 
yang di dapat bahwa JOhn Titor adalah orang yg cerdas dan mempunya ilmu pengetahuan science 
yg mendalam, meski JOhn mengaku spesialisasi di History bukan di bidang komputer maupun 
science.

Siapa John Titor ? Dia mengaku lahir tahun 1998 di florida, dia mengemban tugas dari tahun 
2036 untuk ke tahun 1975 tuk mengambil PC IBM 5100, yg menurut dia dimana pc itu terdapat 
bahasa unix yg dpt memecahkan beragam bahasa unix. menurut dia teknologi di pc itu hanya 
seglintir org ibm saja yg tahu dan teknologi itu tidak pernah lagi di pasang di pc generasi selanjut 
nya hingga 2036.

Menurut dia semua sistem unix akan menghadapi time error di tahun 2036, oleh sebab itu IBM 
5100 sangat penting.

Hal ini langsung diakui oleh pihak IBM, dan mereka kaget, karena hanya 5 org yg mengetahui hal 
itu, dan itu pun terjadi pada tahun 1975.

Konsep mesin waktu, John mengaku mesin waktu yg di pakai dia adalah C204 yg dpt memuat 
sampai 3 org mesin ini dimiliki oleh militer amerika di tahun 2036, dan mesin waktu bukan barang 
yg aneh di masa dia, ada lagi yg tipe lebih besar yaitu C206 yg di buat oleh GE (General Electric) 
dapat sampai 7 orang. Mesin ini hanya mampu membawa mereka maksium 60tahun ke masa silam 
dgn kecepatan 10tahun per jam.

Teori mesin waktu menurut John Titor

1. Apapun yg saya lakukan dgn pergi ke masa silam tidak akan merubah masa depan saya, karena 
kita hidup di dimensi yg berbeda. Jadi menurut dia bahwa masa depan adalah keputusan. apa 
pun keputusan yg dibuat, di masa depan sudah ada jawaban nya.

2. Mesin waktu sangat berat bentuk nya panjang seperti box amunisi dengan beban mencapai 
500kg, dia harus menaruh alat itu di dalam mobil dgn suspensi yg kuat, dan jika di nyalakan 
akan terbentu suatu black hole kecil yg mirip dgn donut. dan disaat itu lah semua akan 
terhisap kedalam black hole itu termasuk mobil nya menuju ketempat tujuan dalam proses 
perjalanan akan sangat panas, sulit untuk bernafas, dan jika tujuan anda nanti ternyata ada 
benda atau tembok yg menghalangi kehadiran anda di titik point yg sama maka otomatis mesin 

S
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waktu akan switch off. jadi anda tidak pindah dari 1 titik ke titik yg lain, tapi anda pindah ke 
dimensi yg lain.

3. Hukum fisika Kuantum Everett-Wheeler adalah teori yg benar untuk mesin waktu, model ini 
juga bisa disebut "Many-Worlds Interpretation" atau dgn kata lain banyak hasil kemungkinan 
yang akan terjadi di masa depan berdasarkan keputusan saat ini, contoh nya, jika saya 
kembali ke tahun 1975 untuk membunuh kakek saya, lalu saya kembali ke 2036, saya akan
tetap eksis, begitupun orang tua saya. tetapi di dimensi tahun 1975 dan masa depan nya saya 
dan orangtua saya tidak eksis. ini lah yg disebut many worlds interpretation.

PREDIKSI

John tidak pernah akan memberikan prediksi untuk menyangkut sport tips, atau untuk 
memperkaya diri.

John tidak pernah akan memberikan prediksi kepada org untuk menghindari kematian, 
kecelakaan, tragedi.

John tidak akan pernah menunjuk/menyebutkan nama lengkap seseorang yg akan berpengaruh 
nantinya di masa depan.

John dalam postingannya tidak pernah memberi prediksi secara langsung, hasil prediksi berikut 
merupakan rangkuman dari apa yg telah menjadi bahan diskusi John selama 5 bulan dari 
November 2000 - Maret 2001.

1. John menyebutkan initial Tipler dan Kerr, ilmuwan yang akan berpengaruh dgn mesin waktu. 
Nama kedua orang ini di lacak kebenerannya dan ternyata mereka eksis dan mereka adalah 
profesor fisika.

2. Konsep dasar mesin waktu akan di kemukakan oleh CERN di tahun 2001, kenyataanya di tahun 
2000-2001 blom banyak yg tahu tentang organisasi CERN, dan ternyata bener pd tahun 2001 
CERN menyatakan menemukan konsep black hole, dimana ini akan menjadi dasar mesin waktu.

3. John Titor memberikan rincian mesin waktu yang dia pakai kpd kita, yg berisi Magnetic 
housing units for dual microsignularities, Electron injection manifold to alter mass and 
gravity of microsingularities, Cooling and x-ray venting system, Gravity sensors (VGL 
system), Main clocks (4 cesium units), Main computer units (3). Para ilmuwan skrg 
menyatakan dgn mesin dan cara operasional yg disampaikan John memungkinkan untuk 
melakukan timetravel.

4. Prediksi cepat John ttg Amerika bahwa, mulai tahun 2004 USA akan mulai terjadi perang 
saudara, dimana antara tahun 2004-2008 terjadi demonstrasi dan pergolakan di dalam USA, 
tahun 2008-2015 puncak dari perang saudara itu.

5. Perang dunia 3 akan di mulai tahun 2015, dia menyatakan Rusia akan menyerang Amerika dgn 
nuklir di tahun 2015, otomatis perang saudara di amerika berhenti dan mereka bersatu 
melawan russia dan nantinya Amerika hanya akan terbentuk menjadi 5 negara bagian dengan 
presiden setiap negara bagian masing2 dengan ibukota berpindah ke nebraska.
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Menurut dia kota2 besar di Amerika akan hancur begitun di Eropa, Cina, Timur Tengah. 
Sedangkan negara2 yg tidak terlibat perang dunia ke 3 adalah Amerika Selatan dan 
Australia, NZ. Perang ini akan menghilangkan 3 milyar populasi dunia.

6. Penyakit sapi gila akan mewabah dan makin parah di tahun 2036, karena penyakit ini dapat 
berdiam dalam tubuh manusia selama 30tahun lebih dan mulai beraksi saat kita menjelang 
tua, penyakit AIDS belum ada obatnya, penyakit kanker sudah bisa di atasi dgn menggunakan 
virus melawan kanker itu sendiri (teori kanker ini sudah terbukti di jaman kita).

7. Makanan dan air bersih sangat sukar di dapatkan akibat radiasi nuklir, di tahun 2036 setiap 
orang akan sangat berhati2 dengan makanan/minuman yg akan di konsumsinya, John 
menyatakan dia sangat ketakutan di tahun 2000-2001 dimana melihat orang dpt memesan 
makanan sesuka hatinya spt di fastfood tanpa mengecek kesehatan makanan tersebut.

8. Dimasa depan kehidupan bertani akan kembali,religi akan menjadi sangat kuat, banyak orang 
yg menyesalkan PD3 hanya karena permainan politik.

9. John pernah menyatakan di NY akan ada gedung pencakar langit yang akan hilang dalam waktu 
dekat (9/11) dan tidak ditemukan nya Senjata pemusnah massal di timur tengah (irak) tetap 
membuat politik amerika untuk berperang. 

10. Perkembangan IT akan sangat berkembang, dia menyatakan bahwa bakal banyak org akan 
membuat video mereka sendiri dan di upload ke internet (youtube) lalu sistem internet nanti 
akan independen dgn hanya menggunakan alat kecil dgn tenaga matahari dapat memancarkan 
signal sejauh 60mil (wi-max)

11. Di tahun 2036 energi hydrogen dan energi panas matahari berperan sangat penting dan lebih 
efisien.

12. Anda-anda sekarang barusan melewati bencana yg menakutkan, coba anda pikiran kembali apa 
yg ditakuti 1- 1,5 tahun yg lalu (taon 1999), menurut milis di forum yg di maksud adalah 
bencana Y2K, mereka menyatakan bahwa John telah kembali ke tahun 1975 untuk 
memberitahu para imuwan ttg bencana Y2K.

13. Menurut John, kehidupan sosial masyarakat sekarang adalah sangat parah, karena kita semua 
sangat malas, egois, individualis, acuh untuk bersosialisasi seperti domba dan banyak org yg 
menghabiskan waktu untuk hal2 yg tak berguna. Coba lah tuk bangun dan melihat keadaan 
disekeliling kita, kondisi alam makin rusak, bumi ini lagi sekarat.

14. Beberapa hal di sarankan John kepada kita,

a.Jangan makan atau menggunakan produk dari binatang yg di beri makan atau makan bangkai 
sesamanya.

b.Jgn cium atau berhubungan intim dgn org yang anda tidak kenal (maksudnya klo sungkem ga 
perlu cium pipi kiri kanan spt kebiasan org amrik).

c.Belajar lah dasar sanitasi dan penjernihan air.

d.Biasakan lah menggunakan senjata api, belajar menembak dan membersihkan senjata api.

e.Selalu sediakan kotak p3k dan belajarlah tuk menggunakannya.
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f. Carilah 5 org kawan yg anda percaya dalam radius 100mil dan selalu berkontak.

g.Ambilah salinan Undang-undang US dan bacalah.

h.Kurangin makan.

i. Carilah sepeda dan 2 set ban cadangan, bersepedalah 10 mil tiap minggu.

j. Pikirkanlah apa yg mesti kamu bawa jika kamu harus meninggalkan rumah dalam waktu 10 
menit dan tak akan pernah kembali lagi.

15. Di tahun 2036 tidak ada organisasi kesehatan yang akan melindungi mu, jadi jika anda sakit 
parah, siap2 gali lubang kubur sendiri. (klo saat ini ada jaminan kesehatan tuk seluruh 
penduduk amrik).

16. Temperatur dan suhu di dunia akan menjadi lebih dingin.

17. Saya tahu tentang prediksi bangsa maya ttg tahun 2012, yah memang sesuatu hal yg unik 
akan terjadi, kira2 seperti cerita ttg laut merah dan org mesir. tapi itu tidak membuat dunia 
ini kiamat.

18. Yahoo and microsoft is no longer exist in 2036.

19. MARS AND UFO, sampai tahun 2036 kita masih tidak menemukan apa2 di mars, begitu pun 
ttg ufo masih menjadi misteri, walaupun para ilmuwan di tahun 2036 pernah menyatakan 
bahwa ufo/alien juga adalah timetraveler dari masa depan dan alien adalah bangsa manusia yg 
telah berevolusi akibat perubahan alam/radiasi/perang, mereka para alien memiliki struktur 
tubuh dan organ2 internal yg sama dengan manusia.

John Titor last post tgl 21 maret 2001 mengatakan selamat tinggal, dan dia kembali ke tahun 
2036.

John Titor pernah meminta ayahnya untuk merekam proses time machine saat dia pakai untuk 
kembali ke tahun 2036 dan di upload ke internet melalui pengacara keluarganya Larry Harber, 
tapi entah kenapa rekaman video itu tidak jadi di upload, ada yg bilang rekaman itu telah di ambil 
oleh pihak intelijen amerika.

Saat john kembali ke 2036, tak lama keluarga titor pindah ke nebraska, seminggu sesudahnya 
terjadi badai topan ganas melanda florida dan menghancurkan tempat tinggal titor di florida.

Saat ini keluarga Titor dirahasiakan keberadaannya, dan bagi public yg ingin melakukan kontak 
dgn keluarganya dapat melalui pengacaranya Larry Harber.

THE END

Originally Posted by siperf3ct

John Titor adalah seorang militer zaman 2036 yang ditugaskan ke zaman ini untuk mendebug 
komputer IBM seri tertentu.

Kebetulan sekali, dia jatuh ke waktu kita (menurut para ahli, secara waktu paralel 
kemungkinannya sangat kecil). Waktu paralel gampangnya kita yang sekarang berjalan independen 
secara paralel dengan kita 1/~ detik yang akan datang dan sebelumnya.
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Dia sempat posting ke internet tentang dirinya selesai tugas sebagai bukti dia memotret mesin 
waktu yang dia gunakan, terdiri dari:

 Mesin Grafitasi.

 Black Hole Creator.

 4 komputer.

 ...........

Dia menceritakan kalo tahun 2015 bakal:

* Terjadi perang dunia III.

Trus tahun 2036:

* Microsoft dan Yahoo dah ga ada.

* Mobil dan mesin yang menggunakan BBM tidak dipakai lagi, sepeda kembali popular.

* Kehidupan beragama lebih diperhatikan.

Banyak PRO dan KONTRA tentang ini (tp banyakan yang kontra sih)

Selengkapnya:

LhYpsYnC
Jun 20 2007, 07:16 PM

waa time traveller, hue22,, kek Hiro Nakamura aja ---penginnn---

Kalo sekarang ini memang lebih beratan ke boongnya (hue22..evidence of hoaxing), soalnya 
kalo menurut lhypsync paling ga harus mempelajari doeloe cara memecah partikel dari tubuh 
kita dan menyatukannya kembali dalam kondisi yang benar. kalo memisahkan siy kekna bisa, 
yang susah menyusun kembalinya (dikutip dari Jimmy Neutron )

Pendapatnya masalah bahan bakar, global warming dan lain yang ta tangkep lebih menyerupai 
ramalan --kalo emang betol, ga perlu bli mobil dunkz orang ga ada bahan bakarnya.. yang jelas 
sepeda bakal jadi mahal.

want to be time traveler

to be or not to be

Jun 20 2007, 07:46 PM

Juga susahnya,, andai partikel-partikel itu jadi,, gimana caranya mendownload-nya ke dimensi 
yang lain ya??

Apa sifat dari dimensi tersebut sama dengan kita melakukan perjalanan biasa??

Apakah serumit paradoks??
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Kalau memang besok bisa.. pertanyaan selanjutnya adalah.. setting time-nya dengan 
mekanisme penyederhanaan kaya apa ya?? Gimana bisa tersebut disetting untuk ke suatu 
masa,, tiba2 dia mengubahnya/membelokkan ke waktu kita..

Dengan ngliat kata2 dia,, berarti di mesin tersebut udah diterapkan aspek user friendly.. 
juga karena dia bukan seorang engineer..

Dan juga,, jika dia dikirim untuk suatu misi,, berarti sebelum dia ada juga masa2 "trial and 
error" untuk mesin tersebut dong..

YANG GAGAL TERDAMPAR DI MASA APA YA..??

Terus,, untuk menjadikan proyek tersebut sebuah project yang berhasil,, kan dibutuhkan 
monitoring tuh,, gimana caranya berkomunikasi/memonitoring dari waktu satu ke waktu yang 
laen ya secara PERFECT..?

Dan jikalau semua itu benar,, maka akan dibutuhkan suatu line "keretakan waktu" yang bisa 
dijadikan celah untuk bisa disisipin hole/"jalan masuk" bagi aliran partikel diatas..

Apa dunia itu ga sempurna ya..??

& juga gimana caranya memastikan keseluruhannya dapat disampaikan sempurna??

Apa setiap titik partikel itu diberi suatu instruksi khusus?? Jadi kaya manusia "chip" gitu??

Kasihan orangnya...

Dan apabila terjadi 'crash' pada saat pengiriman mesin,,cara baliknya gimana ya??

Kalo menurut diskusi yang pernah saya hadiri...kemungkinan yang lebih besar terletak pada 
"perjalanan ke masa depan"..bukan ke masa lalu...

Maaf kalo kebanyakan..

Sama-sama masih belajar..

LhYpsYnC

Jun 20 2007, 09:01 PM

Wakakaka

Kalo yang ta tangkep si morgan mengganggap semua ini hoax.. setodjoooo

Kalo pas misalnya diperjalanan, partikel2nya ada yang ilang (anggep aja paket2 data di 
network yang sering korup)

Bahaya tu, bisa aja pas mbangun ulang partikel, kepalanya tinggal separo, dll, ngerii ahh

Emang kalo sekarang, kekna hal itu sangat tidak memungkinkan.

Mungkin level perkembangannya dari teleport doeloe aja kali ya

yang dalam waktu yang sama, kek internet ada komputer dulu kali --ahhh kebanyakan non 
fiksi nya niyyy....dahh aahhh cabbsss
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levi

Jun 21 2007, 12:23 PM

Wanda deh,

Wandak tau saiya.

kalau ada mesin waktu hubungan sebab akibat jadi gimana ya?

sebenarnya sih aku percaya ada Dzat yang tidak terikat oleh waktu. yaitu Yang Menciptakan 
Ruang dan Waktu itu sendiri,

HerryTM

Jun 27 2007, 11:05 AM

Menurut Aku !

Semua itu akan terjadi setelah Teknologi Chip Computer diatas 1 Mega bit, kan sekarang 
baru nyampai 64 Bit.

Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kehidupan dunia kita ini ada dalam Globe Computer yg 
menyimpan semua peristiwa Dunia Antar Waktu s/d dunia ini hancur ! Dari beberapa 
referency yg pernah aku baca, komputer bisa dikembangkan mendekati otak manusia, dimana 
dia bisa berhubungan langsung dg kita secara virtual dan AoutoSeve.

Dari hubungan tsb baru bisa dikembangkan teknologi untuk menciptakan "Time Gate" yang 
berhubungan dengan Time Trax Globe Computer, dimana kita bisa jalan2 sesuka kita. Kapan 
pergi dan kembali tak akan nyasar karena Pemindai Waktu Dunia berjalan secara Otomatis.

Masalah peluruhan / penghancuran Partikel dan penyusunan kembali pd tempat tujuan tak 
perlu dikhawatirkan, karena jutaan sel manusia mempunyai Code2 khusus masing2 dan tidak 
akan pernah salah dalam penyusunannya. Coba anda pikirkan "Sel Telur & Sperma " betapa 
kecilnya, namun mempunyai jutaan Code Data yg kita tidak tau.

Klo anda kawatir menghadapi Time Gate, dan takut kesasar dan hancur dalam perjalanan 
Antar Waktu yaaaa Siapkan saja Anti Virus yg hebat, Anti Code Jahat terhadap sel2 kita. 
Yang paling terakhir jangan lupa aktivkan " System Restore " biar kita bisa kembali ke Dunia 
Sekarang ini, He ..... He.......

Chimera

Apr 22 2008, 12:46 AM

Saya sering mengikuti berita John Titor. Sengaja bergabung ke forum ini setelah membaca 
postingan SALAH KAPRAH tentang John Titor di thread ini. John TIDAK mendownload 
dirinya lewat komputer ke zaman/dunia/dimensi kita! Mesin yg dia pakai ada unsur komputer 
tapi lebih ditujukan untuk menyokong kerja mesinnya. John bisa balik ke zaman kita karena 
dalam mesinnya ada 2 lubang hitam mini yg saling ditabrakkan. Alhasil, pecahlah energi yg 
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dahsyat (dalam bentuk lubang-cacing/wormhole - persis seperti film seri Stargate dan 
Sliders) yg mampu melempar dia ke zaman kita.

SIAPA JOHN TITOR?

Sejak 2 November 2000, John Titor muncul di forum dengan name Timetravel_0, mengaku 
sebagai tentara Amrik dari tahun 2036. Dia menge-post foto mesin waktunya dan buku 
manualnya. John diperintahkan balik ke tahun 1970an untuk mengambil komputer kuno milik 
kakeknya (IBM 5100). Sebab di masanya (2036), komputer UNIX mengalami masalah (semacam 
Y2K) dan hanya IBM 5100 yg mampu mengatasinya! John seharusnya langsung balik ke masanya 
tapi dia singgah di tahun 2001 untuk memperingatkan orangtuanya akan bahaya2 masa depan. 
Pada saat itulah John muncul di forum. 21 Maret 2001, John pamit pulang ke masanya dan sejak 
itu tak pernah muncul lagi di forum.

ORANG SUNGGUHAN ATAU PALSU?

John mengaku bahwa namanya cuma nama samaran. Nama aslinya tidak pernah diungkap. Katanya 
dia lahir tahun 1998 dan orangtuanya tinggal di Florida. Orangtua John tentu shock saat tahu 
siapa John sebenarnya. John juga sempat bertemu dengan "dirinya" sendiri (yg berumur 3th). 
John meninggalkan beberapa benda masa depan untuk orangtuanya dan meminta mereka membuat 
video detik2 keberangkatannya. Benda2 itu kini disimpan oleh pengacara orangtua John untuk 
dihancurkan. Video keberangkatan John smepat dikirim ke beberapa orang tapi tak pernah 
dipublikasikan. Anehnya, setelah kepergian John, orangtua John pindah dari Florida. Beberapa 
saat kemudian, 2 topan dahsyat menghajar area itu! Apakah mereka pindah karena John telah 
memperingatkan mereka???

KONTROVERSI

Namun, kaum yg tak percaya tetap menyerangnya dengan pertanyaan bahwa jika John memang 
benar dari masa depan, kenapa John tidak memperingatkan dunia tentang tragedi WTC 9/11, bom 
Bali, tsunami Aceh sebab tragedi2 itu menghebohkan dunia. Tapi kaum yg percaya membela John 
bahwa tragedi2 itu tidak ada artinya dibandingkan Perang Dunia 3 dan perang sipil 2015 yg 
mengoyak Amerika menjadi 5 pecahan (itu sebabnya John tidak menganggap penting untuk 
menyebutkan tragedi WTC dll).

TEORI PERJALANAN WAKTU (GRANDFATHER PARADOX)

Orang awam berpikir, jika si A balik ke masa lalu dan membunuh kakeknya sebelum si kakek punya 
keturunan (ayah/ibu si A), maka si A akan lenyap. Sebab tanpa ayah/ibunya, si A takkan lahir. 
Tapi masalah muncul. Jika di masa lalu, si kakek sudah mati sebelum dia punya keturunan, bagaima 
mungkin si A bisa ada di masa lalu untuk membunuhnya? Sebab logikanya, masa depan telah ditulis 
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ulang dan si A seharusnya hilang. Lalu kenapa si A bisa membunuh kakeknya di masa lalu? 
Paradoks/masalah itu dinamakan Paradoks Sang Kakek.

John Titor menyebutkan bahwa paradoks itu SALAH. Sebab jika si A balik ke masa lalu ataupun 
maju ke masa depan, dia akan mendarat di DUNIA LAIN serupa tapi tak sama. Agar lebih mudah 
dijelaskan, ibaratkan waktu sebagai sungai yg terdiri dari trilyunan tetes air. Dunia/masa kita ini 
adalah setetes air yg mengalir bersama tetes2 air lain membentuk sungai. Dunia John dan dunia 
kita serupa, sama2 seperti tetes air. Dengan mendatangi masa kita, John melompat dari dunianya 
dan mendarat di dunia kita. Meski masa kita serupa dengan masa lalu dari dunia John, dunai kita 
bukanlah dunianya. Jika John membunuh kakek kandungnya di dunia kita, kakek John yg asli (yg 
berasal dari dunia John) akan tetap selamat. Sebab orang yg John bunuh di masa kita adalah 
orang lain yg serupa tapi tak sama. Jadi intinya, jika kita balik ke masa lalu dan berharap bisa 
mengubah sesuatu agar masa depan berubah, hal itu takkan bisa terjadi. Sebab perubahan yg 
terjadi hanya mempengaruhi dunia yg kita datangi.

Berhubung dunia kita dengan dunia John tidak sama, walaupun serupa, ada beberapa hal yg 
mungkin tidak akan terjadi menurut "ramalan" John. John menyatakan beberapa kejadian 
mengerikan dari masanya. Kejadian2 itu mungkin takkan terjadi di dunia kita sebab dunia kita dan 
dunianya BERBEDA. TAPI dengan kehadirannya di dunia kita dan tindakannya yg membocorkan 
beberapa event masa depan MUNGKIN telah merubah dunia kita tanpa kita sadari! (contoh: 
mungkin saja, dunia kita seharusnya tidak bisa menciptakan mesin waktu dalam waktu dekat tapi 
gara2 John mengobral pengalamannya, ilmuwan2 dunia kita tertantang untuk menciptakan mesin 
waktu. Alhasil, dunia kita mengenal mesin waktu lebih cepat dari yg seharusnya)

Menurut rumus Fisika, semakin jauh kita berkelana ke masa lalu, dunia yg kita temui akan semakin 
berbeda. Mungkin saja di dunia masa lalu yg kita datangi, manusia gagal berevolusi. Dikarenakan 
hal ini, balik ke masa asal kita juga takkan mudah. Kita akan mendarat di dunia yg serupa tapi tak 
sama, sama dengan kejadian dalam film seri Sliders.

Karena jumlah dunia paralel itu tak terhitung, tak mungkin bagi seorang penjelajah waktu untuk 
kembali ke masa yg sama 2x sebab dia akan mendarat di dunia lain. Jadi John tak bisa kembali 
mengunjingi dunia kita di tahun 2001 2x atau lebih. Kalaupun ada seorang John Titor lain, maka 
John itu pasti John yg berasal dari dunia/masa LAIN (yg belum pernah datang ke dunia/masa 
kita).

"RAMALAN" JOHN vs KENYATAAN TAHUN 2008

Mudah sekali untuk menganggap Jon sebagai kebohongan science-fiction, banyak orang setuju 
bahwa ada sesuatu 'mengerikan' tentang dia. Sebab penjelasan ilmiahnya sangat akurat! 
Professor Ronald Mallet dari University of Connecticut membenarkan teori John dan malah 
dikabarkan sedang membangun mesin waktu! Beberapa prediksi John (pada masa 2001 memang 
terdengar konyol) mulai menjadi kenyataan!

1. KATA JOHN: Olimpiade 2004 adalah olimpiade yg terakhir. Olimpiade berikutnya 
dijadwalkan berlangsung tahun 2040.
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KENYATAAN: Seperti yg kita tahu, banyak orang menyerukan agar olimpiade Beijing 2008 
diboikot karena China dianggap tidak menghormati hak asasi Tibet. Jika benar diboikot, 
Olimpiade bisa gagal!

2. KATA JOHN: Di tahun 2001, John menyebut sebuah puisi "A Soldier's Winter" (Musin 
Dingin Seorang Tentara). Dia mengaku bahwa puisi itu ditulis oleh seorang personel militer 
Amrik. Saat penulis puisi itu meninggal, puisinya diedit dan dijadikan simbol di masa John.

KENYATAAN: Di masa kita, seorang pensiunan Kolonel dari Angkatan Darat Amrik bernama 
Larry Cluck menulis puisi berjudul "A Soldier's Winter" SETELAH John menyebutkannya!

3. KATA JOHN: Mesin waktunya memasok tenaga lubang hitam. Teknologi lubang hitam telah 
dimulai sejak awal 2000an. Di masanya, lubang hitam mudah diciptakan dengan mesin khusus.

KENYATAAN: (23 Feb 2007) Di Albuquerque, New Mexico, Amerika, di laboratorium Sandia 
National, para ahli menciptakan Mesin Z. Listrik secara diam2 dicuri dari kota untuk 
menghidupkan generator raksasa mesin Z. Energi yg dihasilkan diarahkan ke sebuah ruang 
hampa udara dan membentuk sebuah "matahari" mini yg lebih panas dari suhu inti dalam 
matahari kita. Terlalu panas, "matahari" itu meledak dan berubah menjadi lubang hitam mini 
yg mampu menyedot apapun (bahkan cahaya!). Lubang hitam jika dibiarkan bisa menyedot 
segalanya dan menyebabkan kiamat. Tapi beruntung, lubang hitam mini itu langsung musnah 
setelah tercipta. Penelitian lubang hitam telah dimulai sejak 1990. Kabarnya, mereka mau 
mengembangkan lubang hitam menjadi energi alternatif. Mesin Z juga bisa MELUMERKAN 
intan dalam sekejab!

FOTO MESIN Z:
http://www.kirps.com/cgi-bin/viewer....s/zmachine.jpg

BERITA MESIN Z:
http://www.zpenergy.com/modules.php?......le&sid=2103

4. KATA JOHN: Kanker dan AIDS masih mewabah di masanya tapi ilmuwan menemukan cara lain 
untuk memernagi kanker. Dengan memakai VIRUS!

KENYATAAN: Di Calgary, Canada, tahun 2007, ilmuwan mengembangkan virus yg bisa dipakai 
untuk menyernag sel kanker bernama Virus VSV. Virus ini berhasil memernagi sel kanker pada 
tikus2 percobaan.

http://news.monstersandcritics.com/h...n_cancer_cells

5. KATA JOHN: Meisn waktunya adalah model C204 yg dibuat oleh militer AS.

KENYATAAN: Militer AS sejak tahun 1989 telah mengembangkan alat penghasil gravitasi 
berputar/spinning gravity device (proyek 8914-I). Alat ini sangat besar dan tinggi, berputar 
dengan poros vertikal berlawanan jarum jam. Putarannya sangat cepat sehingga dimensi 
waktu dan ruang akan terdistorsi. Energi yg dihasilkan adalah electromagnetik. Alat ini mirip 
sekali dengan C204.

http://www.americanchronicle.com/art...articleID=9465

6. KATA JOHN: Internet di masanya tidak tergantung pada ISP. Internet model baru bisa 
"berdiri" sendiri (terpisah dari backbone), bisa diinstal di mana saja, bisa dipindah2. Dan 
mengisi energinya sendiri.

http://www.kirps.com/cgi-bin/viewer.pl?fil...es/zmachine.jpg
http://www.zpenergy.com/modules.php?name=N...le&sid=2103
http://news.monstersandcritics.com/health/...in_cancer_cells
http://www.americanchronicle.com/articles/...?articleID=9465
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KENYATAAN: Intel mengembangkan teknologi Wi-Fi yg bisa mengirim data sejauh 60MIL! 
Penduduk di pelosok pedalaman bisa memakai internet di kemudian hari. Teknologi ini disebut 
"Rural Connectivity Platform" (RCP) terdiri dari prosesor, "radio", software khusus dan 
antena. Mampu mengirim data 6.5 megabits/detik! Alat ini cuma membutuhkan energi 
matahari untuk berfungsi!

http://gizmodo.com/369436/intel-find...ce-of-60-miles
http://o3man.blogspot.com/2008/03/in...-60-miles.html

7. KATA JOHN: Penyakit sapi gila akan mewabah di masanya dan membunuh banyak orang tanpa 
bisa dihentikan.

KENYATAAN: Penyakit ini memang BELUM mewabah seperti flu burung. Tapi penelitian pada 
suku Papua Nugini (suku Fore) menunjukkan bahwa kuman penyebab sapi gila bisa 
bersmebunyi dalam tubuh manusia selama 56 TAHUN tanpa menunjukkan gejala! Banyak 
orang suku Fore terkena penyakit serupa sapi gila (akibat kanibalisme) tapi mereka hidup 
puluhan tahun sebelum akhirnya mati mengenaskan (paranoid/gila lalu mati). Para ahli 
berteori bahwa kemungkinan besar orang bisa mengidap sapi gila tanpa mengetahuinya selama 
puluhan tahun. Dan saat penyakit itu sudah "matang", takkan tertolong lagi.

http://www.consumerfreedom.com/issuepage.cfm/topic/5

8. KATA JOHN: Stephen Hawking punya teori SALAH soal lubang hitam mini, bahwa benda itu 
tak bisa ditahan sebab lubang hitam akan segera menguap begitu terbentuk.

KENYATAAN: Beberapa tahun setelah kepergian John, Stephen Hawking (
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_hawking) BENAR-BENAR MERUBAH pendapatnya 
soal lubang hitam saat dia mengunjungi laboratorium CERN (Badan Penelitian Nuklir Dewan 
Eropa). Stephen terpesona melihat CERN mampu menghasilkan lubang hitam mini dan 
menahannya!

"RAMALAN" YG BELUM TERJADI

1. Amerika akan jatuh miskin dan kacau akibat bencana alam skala besar. Penduduk Amrik yg 
selamat akan kelaparan dan kesal sehingga terjadi perang sipil. Amerika akan terkoyak. Kota2
besar akan rata dengan tanah. Setelah Amrik bangkit dari kehancuran, Amrik akan punya 
presiden bersama (beberapa presiden yg mewakili area Amrik yg terpecah). Kehidupan 
menjadi lebih sederhana. Tak ada pabrik yg menciptakan produk mewah, kendaraan, dan 
makanan ringan/kaleng. Makanan akan dihasilkan sendiri (berternak/berkebun) karena banyak 
area terkena radiasi dan penyakit. Orang2 akan lebih banyak membaca dan berbicara. 
Kehidupan beragama akan meningkat (karena semua trauma dengan bencana, perang, 
kematian).

2. China mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saat Amrik kacau, China akan menjajah 
Taiwan, Korea, dan Jepang! Tanda2 ke arah itu sudah muncul. China menghabiskan banyak uang 
untuk memperbaharui persenjataannya. Sampai2 Amerika penasaran.

3. Rusia juga gila, menyerang Amerika, Uni Eropa, dan China. Alhasil, Uni Eropa pecah. Negara2 
Eropa dan China akan hancur akibat serangan Rusia.

http://gizmodo.com/369436/intel-finds-a-wa...nce-of-60-miles
http://o3man.blogspot.com/2008/03/intel-tr...i-60-miles.html
http://www.consumerfreedom.com/issuepage.cfm/topic/5
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_hawking
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KESIMPULAN
Baik John Titor sungguhan ataupun palsu, hal ini takkan merubah kenyataan bahwa kita berada di 
ambang dunia baru. Dengan Mesin Z dan percobaan lubang hitam, dunia2 baru akan segera 
terbuka. Mari berharap takkan ada kecelakaan seperti kejadian dalam film The Mist di mana 
monster2 dunia lain masuk ke dunia kita akibat kesalahan dalam proyek pembukaan dimensi. Tapi 
harus diakui, "seram" sekali mengetahui bahwa beberapa "ramalan" John Titor ternyata terwujud! 

HAVANA:

Bahan pertimbangan

Quote:

Terlepas dari perdebatan mungkin dan tidak mungkin, adalah seorang bernama John 
Titor yang mengaku sebagai seorang pengelana waktu. Orang aneh ini mengaku dirinya 
seorang tentara Amerika di tahun 2036. John ditugaskan kembali ke tahun 1975 untuk 
memperbaiki sebuah komputer IBM 5100 yang menurutnya diperlukan untuk 
men"debug" sebagian besar progam komputer di tahun 2036 mengacu pada "UNIX 
2038 timeout error". ( Ini mungkin sebuah istilah yang membingungkan dan harus 
menunggu 28 tahun lagi untuk dimengerti ---pen). John Titor sengaja dipilih karena 
kakeknya terlibat langsung dalam pembuatan dan pemrograman komputer IBM 5100 ini. 
Mirip dengan kisah Back To The Future, John juga memasang mesin waktunya dalam 
sebuah mobil.

Paling tidak itulah yang dia posting dalam sebuah forum yaitu Time Travel Institute. 
Pada mulanya tokoh kita ini tidak menggunakan nama John Titor untuk postingnya, 
namun cuma nama TimeTravel_0. Nama John Titor baru dipakai setelah John 
diharuskan memasukkan nama untuk sign up untuk mendapatkan account di Art Bell BBS 
di mana kemudian ia melanjutkan menulis beberapa pengalamannya sebagai seorang 
pengelana waktu sampai di akhir Maret 2001 postingnya berakhir begitu saja. Walau 
demikian sampai saat ini banyak situs yang memperoduksi ulang posting John Titor yang 
tentunya ditambahi narasi dan hal-hal yang berhubungan dengan tokoh kita ini. Salah 
satunya adalah http://www.johntitor.com/ yang masih online sampai saat ini.

Ada hal yang menarik dari John Titor selain pengakuan yang membuat dahi kita 
mengernyit ini, yaitu prediksi-prediksinya akan peristiwa-peristiwa penting yang akan 
terjadi beberapa tahun setelah posting-postingnya itu. Beberapa di antaranya adalah :

1. Perang saudara di Amerika yang dimulai ketika pemilihan presiden di tahun 2004 
dan berakhir tahun 2008.

2. Olimpiade Musim Panas 2004 adalah Olimpiade terakhir yang akan dilaksanakan.

3. Perang Dunia III tahun terjadi di tahun 2015 yang ditandai dengan serangan 
nuklir Rusia ke Amerika, China dan Eropa.

http://www.johntitor.com/
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Seperti kita ketahui dua prediksi di atas ternyata tidak terbukti karena tidak ada 
perang saudara empat tahun terakhir ini di Amerika dan Olimpiade Musim Panas 2006 
justru telah sukses dilaksanakan. Kita tinggal menunggu tahun 2015. Mudah-mudahan 
salah juga. Bukan untuk mengatakan bahwa cerita John Titor hanya bohong belaka tapi 
Perang Dunia III? Nggak deehh!! 



48 Tuhan menyayangi burung, itu sebabnya Ia menciptakan pohon. Manusia juga 
mengaku mencintai burung, itu sebabnya mereka membuat sangkar. (Jacques Deval)

Pengalaman Menjelang mati (NDE)
By The Chaz

eorang teman berkata:
Sepertinya anda memang blom mengerti, mungkin anda perlu untuk hidup untuk 
beberapa tahun lagi agar anda tau dan sadar..

- Dimana anda berdiri?
- Siapa anda?
- Bagaimana cara kerja dunia ini?
- Apa saja asesoris pelengkap manusia agar bisa bertahan hidup?
- Apa saja perlu di persiapkan untuk mati?

Karna, percaya ato tidak.. saya pernah berjalan mengelilingi tubuh saya sewaktu kecelakaan 
beberapa tahun yang lalu..dan dari situ saya mengetahui bahwa setiap manusia yang sudah 
mati..roh mereka tidak akan bergentayangan di bumi ini untuk mengunjungi ato mendatangi 
orang2 yang dikenalnya tapi roh-roh tsbt akan pergi kepada sang pencipta….

Dan semua roh2 yang gentanyangan di bumi ini adalah iblis yang menjelma/mengambil bentuk 
manusia yang sudah mati tadi untuk mempengaruhi manusia menuju jalannya..

Semua hal itu diberitahu oleh sesuatu yang bentuknya seperti matahari, bercahaya hingga saya 
tak sanggup untuk melihatnya dan saya hanya menunduk melihat cahaya itu..

Sejak saat itu saya tidak pernah percaya akan hantu/roh yang bergentanyangan di bumi, karena 
mereka tidak sejalan dengan saya..

Saya hanya mengatakan yang sejujurnya, terserah pada teman2 untuk mempercayai ato tidak..

Love,
The Djojoch

Reply saya:

Ok, saya percaya. Anda mengalami NDE.

NDE (Near Death Experience) dialami oleh banyak orang, dan sifatnya subjektif. Itulah 
mengapa sains sampai saat ini masih belum mampu mengungkapkannya.

Ada orang yang melihat cahaya merah muncul di depannya dan menariknya. Bahkan bila saudara 
jo akrab dengan Guns n Roses, pada lagu terakhir album Use Your Illusion 1 terdapat 
pengalaman pribadi axel rose saat ia dalam kondisi koma karena OD. Kebetulan judulnya juga 
Coma dan merupakan lagu dengan durasi terpanjang dalam seluruh album GnR.

Jutaan orang mengatakan bahwa mereka mengalami NDE dan pastinya lebih banyak lagi yang 
mengalaminya namun tidak mau menceritakannya. Saya salut dengan rekan jo disini yang mau 

S
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bercerita mengenai hal tersebut kepada kita semua. Sebagai contoh sebuah badan statistik di 
amerika mencatat 8-12 juta orang mengalami NDE yang intinya bercerita tentang hidup 
sesudah mati itu seperti apa; di Inggris, ditemukan 7 dari 10 orang percaya pada apa yang ia 
saksikan pada saat NDE dan hal tersebut meyakinkan mereka bahwa hidup sesudah mati itu 
ada.

Mari kita lihat NDE dari orang lain.

Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana nenek saya sesaat sebelum meninggal 
mengatakan bahwa ada burung merak yang terbang dan hinggap di pintu kamar, tepat di 
belakang saya duduk waktu itu.

Jack Foreman, seorang teknisi angkatan laut, yang berhasil selamat, menceritakan bahwa ia 
menyaksikan seluruh kisah hidupnya terpampang didepannya seperti sebuah film di bioskop. 
mulai dari saat ia di dalam rahim, dibaptis saat kecil, peristiwa memalukan saat ia mengotori 
celananya waktu kecil. iapun mendengar suara ribut yang semakin lama semakin keras keluar 
dari sebuah lorong gelap dengan sumber cahaya super terang di ujung lorong tersebut. Cahaya 
ini mulai berujud manusia dan berpesan padanya, “Engkau mesti pergi.” Kemudian segalanya yang 
telah ia saksikan kembali bergerak mundur dengan cepat hingga ia kembali ke rahim dan 
akhirnya sadar dari koma.

Penelitian Dr. Susan Blackmore menyimpulkan bahwa keyakinan dalam hidup sesudah mati 
tidaklah perlu bagi seorang yang mengalami NDE:

“NDE terjadi pada orang2 yang ‘tidak beriman pada hari akhir’ : baik itu atheist maupun 
seorang pendosa. “

Howard Storm dan beberapa atheist terkenal yang mendapat kesempatan kedua mengakui 
diselamatkan oleh yesus saat ia akan dimasukkan neraka. Sehingga setelah hidup kembali ia 
menjadi orang beriman. Namun sebaliknya, malah ada atheist yang semakin kuat ke atheisannya 
setelah mengalami NDE, seperti Daniel C Dennett.

Penelitian dari Gerry Lougrhan, pada tahun 2001. Terhadap 50 peristiwa NDE yang di alami 
khusus oleh atheist mendapatkan data sbb:

1. 75% merasakan perasaan cinta yang sangat luar biasa.
2. 65% merasakan telepati mental.
3. 100% mengalami review kehidupan (dari bayi hingga saat itu).
4. 75% mengatakan melihat ‘Tuhan’.
5. 50% merasakan kegembiraan yang teramat sangat.
6. 63% merasakan mendapatkan sebuah pengetahuan yang tak terbatas.
7. 25% merasakan mengunjungi dunia akhirat (dalam berbagai versi).
8. 13% merasakan mendapat pesan bahwa ia belum saatnya mati.
9. 50% merasakan bertemu dengan Yesus.
10. 50% merasakan rasa takut yang teramat sangat.
11. 13% merasa diberitahu mengenai hidupnya di masa lalu.
12. 50% merasa berada atau melihat neraka.
13. 25% merasa berada atau melihat sumber pengetahuan universal.
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Hal2 yang tidak ditemukan dalam NDE yang dialami atheist, namun ditemukan pada NDE yang 
dialami oleh theist antara lain:

1. Atheist tidak merasakan di ingatkan bahwa ia memiliki sebuah pengetahuan yang tidak dia 
ketahui.

2. Atheist tidak merasakan di kunjungi atau mengunjungi teman2 lamanya yang telah tiada.
3. Atheist tidak merasa melihat roh berada di antara orang2.
4. Tidak ada atheist yang mengalami NDE akibat dari usaha bunuh diri.
5. Atheist tidak melihat adanya setan, iblis atau mahluk menyeramkan lainnya.

Kesimpulan dari data ini menurut Gerry adalah :

Fakta bahwa tidak ada atheist yang melihat roh berada di antara manusia dan tidak pula 
melihat iblis, menunjukkan bahwa apa yang ingin kita lihat pada saat mati, itulah yang akan kita 
lihat pada NDE. Atheist ingin tahu apakah tuhan itu benar2 ada atau tidak, maka ia melihat 
tuhan pada saat NDE.

Teori:
Begitu banyak teori misalnya teori dari bidang kedokteran, dan neurologi, evolusi juga ada. Dari 
bidang teistik ada penjelasan keagamaan. belum lagi teori tentang adanya kuasa kegelapan dan 
teori dimensi tinggi.

Para agamawan merasa bahwa ini adalah bukti adanya hidup sesudah mati dan bukti adanya 
tuhan. Di sisi lain, ilmuwan, terus bekerja di laboratorium untuk mengkaji secara ilmiah hal ini, 
terutama lewat sains neuro, khususnya model kesadaran behavioral dan psikobiologis.
Penelitian mengungkapkan bahwa kondisi NDE dapat dibuat pada subjek yang sehat lewat 
setting terapi memakai teknik desensitisasi dan reprosesing gerakan mata (EMDR). Subjek 
mengalami kondisi2 seperti yang dialami oleh orang yang merasakan NDE. Dengan kata lain NDE 
bukan lagi dapat diartikan pengalaman menjelang kematian, tetapi salah satu pengalaman yang 
dibangkitkan otak dari sekian banyak pengalaman yang dapat kita rasakan dalam hidup sehari2.

Penemuan ini sangat berharga bagi ilmuan untuk meneliti peristiwa NDE dengan mengasumsikan 
bahwa segala yang dirasakan oleh seorang yang mengalami terapi EMDR atau penggunaan 
obat2an tertentu yang menghasilkan NDE, sama dengan yang dirasakan oleh orang yang benar2 
mengalami NDE. Tentunya secara statistik. Lagi pula sangat sulit bagi ilmuan untuk meneliti 
subjek yang benar2 dalam kondisi NDE. Pasalnya, orang itu harus dibuat hampir mati dulu. 
Tentunya sangat tidak manusiawi.

Penelitian menunjukkan adanya penigkatan aktivitas lobus temporal dari otak manusia yang 
terjadi saat terapi. Daerah ini adalah daerah pengendali emosi pada manusia.

Kesimpulannya:
Apa yang saudara jo rasakan tidaklah mengkonfirmasi bahwa apa yang saudara jo lihat itu benar. 
Ia dirasakan oleh saudara jo, karena saudara jo ingin menyaksikan itu. Seperti dalam iklan leo 
stick,”apa permintaan terakhirmu?” kata kepala suku? “Leo.” jawab jo. Lho koq jadi iklan. Wehe. 
Pada prinsipnya, otak memaksakan diri untuk mengalami sesuatu yang di inginkan untuk di lihat 
sebelum mati. Mungkin karena setelah mati, hal tersebut tidak lagi dapat dirasakan. Tentu saja, 
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apa yang dilihat tersebut, adalah produk dari imajinasi dalam otak (sadar atau tidak sadar) 
sebelumnya, bukan kenyataannya.



52 Hanya mereka yang bekerja dengan hati yang dapat memberi inspirasi. (Albert 
Einstein)

D�j� vu
ampir semua dari kita pernah mengalami apa yang dinamakan deja vu: sebuah perasaan 
aneh yang mengatakan bahwa peristiwa baru yang sedang kita rasakan sebenarnya pernah 
kita alami jauh sebelumnya. Peristiwa ini bisa berupa sebuah tempat baru yang sedang 

dikunjungi, percakapan yang sedang dilakukan, atau sebuah acara TV yang sedang ditonton. Lebih 
anehnya lagi, kita juga seringkali tidak mampu untuk dapat benar-benar mengingat kapan dan 
bagaimana pengalaman sebelumnya itu terjadi secara rinci. Yang kita tahu hanyalah adanya 
sensasi misterius yang membuat kita tidak merasa asing dengan peristiwa baru itu.

Keanehan fenomena deja vu ini kemudian melahirkan beberapa teori metafisis yang mencoba 
menjelaskan sebab musababnya. Salah satunya adalah teori yang mengatakan bahwa deja vu 
sebenarnya berasal dari kejadian serupa yang pernah dialami oleh jiwa kita dalam salah satu 
kehidupan reinkarnasi sebelumnya di masa lampau. Bagaimana penjelasan ilmu psikologi sendiri?

Terkait dengan Umur dan Penyakit Degeneratif

Pada awalnya, beberapa ilmuwan beranggapan bahwa deja vu terjadi ketika sensasi optik yang 
diterima oleh sebelah mata sampai ke otak (dan dipersepsikan) lebih dulu daripada sensasi yang 
sama yang diterima oleh sebelah mata yang lain, sehingga menimbulkan perasaan familiar pada 
sesuatu yang sebenarnya baru pertama kali dilihat. Teori yang dikenal dengan nama “optical 
pathway delay” ini dipatahkan ketika pada bulan Desember tahun lalu ditemukan bahwa orang 
butapun bisa mengalami deja vu melalui indra penciuman, pendengaran, dan perabaannya.

Selain itu, sebelumnya Chris Moulin dari University of Leeds, Inggris, telah menemukan pula 
penderita deja vu kronis: orang-orang yang sering dapat menjelaskan secara rinci peristiwa-
peristiwa yang tidak pernah terjadi. Mereka merasa tidak perlu menonton TV karena merasa 
telah menonton acara TV tersebut sebelumnya (padahal belum), dan mereka bahkan merasa tidak 
perlu pergi ke dokter untuk mengobati ‘penyakit’nya karena mereka merasa sudah pergi ke 
dokter dan dapat menceritakan hal-hal rinci selama kunjungannya! Alih-alih kesalahan persepsi 
atau delusi, para peneliti mulai melihat sebab musabab deja vu ke dalam otak dan ingatan kita.

Baru-baru ini, sebuah eksperimen pada tikus mungkin dapat memberi pencerahan baru mengenai 
asal-usul deja vu yang sebenarnya. Susumu Tonegawa, seorang neuroscientist MIT, membiakkan 
sejumlah tikus yang tidak memiliki dentate gyrus, sebuah bagian kecil dari hippocampus, yang 
berfungsi normal. Bagian ini sebelumnya diketahui terkait dengan ingatan episodik, yaitu ingatan 
mengenai pengalaman pribadi kita. Ketika menjumpai sebuah situasi, dentate gyrus akan mencatat 
tanda-tanda visual, audio, bau, waktu, dan tanda-tanda lainnya dari panca indra untuk dicocokkan 
dengan ingatan episodik kita. Jika tidak ada yang cocok, situasi ini akan ‘didaftarkan’ sebagai 
pengalaman baru dan dicatat untuk pembandingan di masa depan.

Menurut Tonegawa, tikus normal mempunyai kemampuan yang sama seperti manusia dalam 
mencocokkan persamaan dan perbedaan antara beberapa situasi. Namun, seperti yang telah 
diduga, tikus-tikus yang dentate gyrus-nya tidak berfungsi normal kemudian mengalami kesulitan 
dalam membedakan dua situasi yang serupa tapi tak sama. Hal ini, tambahnya, dapat menjelaskan 
mengapa pengalaman akan deja vu meningkat seiring bertambahnya usia atau munculnya penyakit-
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penyakit degeneratif seperti Alzheimer: kehilangan atau rusaknya sel-sel pada dentate gyrus 
akibat kedua hal tersebut membuat kita sulit menentukan apakah sesuatu ‘baru’ atau ‘lama’.

Menciptakan ‘Deja Vu’ dalam Laboratorium

Salah satu hal yang menyulitkan para peneliti dalam mengungkap misteri deja vu adalah 
kemunculan alamiahnya yang spontan dan tidak dapat diperkirakan. Seorang peneliti tidak dapat 
begitu saja meminta partisipan untuk datang dan ‘menyuruh’ mereka mengalami deja vu dalam 
kondisi lab yang steril. Deja vu pada umumnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana tidak 
mungkin bagi peneliti untuk terus-menerus menghubungkan partisipan dengan alat pemindai otak 
yang besar dan berat. Selain itu, jarangnya deja vu terjadi membuat mengikuti partisipan 
kemana-mana setiap saat bukanlah hal yang efisien dan efektif untuk dilakukan. Namun beberapa 
peneliti telah berhasil mensimulasikan keadaan yang mirip deja vu.

Seperti yang dilaporkan LiveScience, Kenneth Peller dari Northwestern University menemukan 
cara yang sederhana untuk membuat seseorang memiliki ‘ingatan palsu’. Para partisipan 
diperlihatkan sebuah gambar, namun mereka diminta untuk membayangkan sebuah gambar yang 
lain sama sekali dalam benak mereka. Setelah dilakukan beberapa kali, para partisipan ini 
kemudian diminta untuk memilih apakah suatu gambar tertentu benar-benar mereka lihat atau 
hanya dibayangkan. Ternyata gambar-gambar yang hanya dibayangkan partisipan seringkali 
diklaim benar-benar mereka lihat. Karena itu, deja vu mungkin terjadi ketika secara kebetulan 
sebuah peristiwa yang dialami seseorang serupa atau mirip dengan gambaran yang pernah 
dibayangkan.

LiveScience juga melaporkan percobaan Akira O’Connor dan Chris Moulin dari University of 
Leeds dalam menciptakan sensasi deja vu melalui hipnosis. Para partisipan pertama-tama diminta 
untuk mengingat sederetan daftar kata-kata. Kemudian mereka dihipnotis agar mereka 
‘melupakan’ kata-kata tersebut. Ketika para partisipan ini ditunjukkan daftar kata-kata yang 
sama, setengah dari mereka melaporkan adanya sensasi yang serupa seperti dejavu, sementara 
separuhnya lagi sangat yakin bahwa yang mereka alami adalah benar-benar deja vu. Menurut 
mereka hal ini terjadi karena area otak yang terkait dengan familiaritas diganggu kerjanya oleh
hipnosis.

Sumber:

Some Imagination! How Memory Fails Us – LiveScience
Patients Suffer Deja Vu… Over and Over – LiveScience
Blind Man Has Deja Vu, Busting a Myth – LiveScience
Origin of Deja Vu Pinpointed – LiveScience
Entri Wikipedia Mengenai Deja Vu (lihat juga beberapa tautan yang diberikan di sana untuk 
bacaan lebih lanjut)

Menguak Misteri ”D�j� vu”
Di tengah keasyikan menonton sebuah teater, mendadak Andi terbawa ke masa silam. Ia yakin 
betul sudah pernah mengalami pengalaman yang sama persis dengan yang dialami detik itu juga. 
Pemandangan itu, musik itu, hingga ke warna baju orang di sebelahnya. Semua diyakini pernah ia 
alami sebelumnya. Tapi kapan dan di mana, lelaki itu tak pernah mampu mengingatnya.
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Andi hanya satu dari sekian juta orang di dunia ini yang mengalami d�j� vu. Apa itu d�j� vu? Agak 
sulit menjelaskan definisi peristiwa yang lebih populer dalam bahasa Prancis ini. Namun yang 
jelas, kalau ditanya pernahkan kita ada pada suatu kondisi di mana merasa pernah mengalami 
sebuah peristiwa yang sama persis di masa lalu, maka jawabnya hampir selalu ya.

Definisi d�j� vu secara ilmu kejiwaan, menurut Dr. Vernon Neppe MD, PhD, Direktur Pacific 
Neuropsychiatric Institute (PNI), adalah pengaruh subjektif mengenai anggapan adanya 
kesamaan pengalaman saat ini dengan masa lalu yang sulit dijelaskan. Sedangkan James Lampinen, 
profesor psikologi dari University of Arkansas mendefinisikan d�j� vu sebagai perasaan begitu 
kuat mengenai adanya kesamaan global yang terjadi pada situasi baru. Kesamaan pengalaman 
dalam d�j� vu ini bersifat keseluruhan, hingga setiap detail terkecil, mirip sekali dengan yang 
pernah dialami seseorang di masa lampau. Tapi pengalaman ini selalu disertai dengan perasaan 
tidak nyata.

”Kebanyakan orang pernah mengalami d�j� vu. Dari survei yang pernah dilakukan, mayoritas 
responden menjawab ia pernah mendapatkan pengalaman d�j� vu, minimal sekali dalam seumur 
hidupnya,” papar Lampinen seperti dilansir Scientific American.

Teori ini didukung oleh Neppe yang sempat mengadakan survei pada dekade 1980-an. Setidaknya 
70 persen dari populasi yang pernah dijumpainya sempat mengalami d�j� vu. Orang termuda yang 
pernah mengalami d�j� vu dilaporkan berusia lima tahun.

Sampai saat ini memang belum ditemukan apa gerangan penyebab d�j� vu. Namun beberapa
pendekatan teoretis sudah pernah dilakukan. Sigmund Freud, ahli psikoanalisis itu sempat 
mengamati ihwal kondisi aneh ini. Menurut Freud, d�j� vu terjadi ketika seseorang secara 
spontan teringat kembali pada sebuah fantasi yang muncul tanpa disadari. Karena hal ini tak 
disadari, maka kandungan fantasinya tidak bisa dicermati lebih lanjut. Ia hanya bisa teringat 
sepintas bahwa peristiwa yang terjadi detik itu sempat terlintas di benaknya entah kapan.

Proses Informasi

Lampinen yang memusatkan perhatian di bidang memori berpendapat, d�j� vu kerap dijelaskan 
sebagai proses sebuah informasi. Herman Sno, misalnya, seorang psikolog asal Belanda yang 
memang ahli masalah d�j� vu sempat menuturkan bahwa semua memori tersimpan dalam sebuah 
format di otak sama dengan yang digunakan untuk menyimpan gambar holografi. Yang dimaksud 
holografi oleh Sno adalah gambar tiga dimensi yang dihasilkan oleh sinar laser. Hasil gambarnya 
kita kenal dengan nama hologram.

Tidak seperti fotografi tradisional, setiap bagian hologram mengandung semua informasi yang 
diperlukan untuk menghasilkan gambar secara keseluruhan. Makin kecil sebuah bagian dipakai, 
makin sedikit kemiripan hasil gambar dengan aslinya.

Berangkat dari teori ini maka memori manusia bekerja dengan cara analog. Maka bisa disimpulkan 
bahwa pengalaman d�j� vu terjadi ketika seseorang mengalami situasi yang cocok dengan yang 
pernah terlintas di benaknya di masa silam.
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”Bisa juga dilakukan pendekatan d�j� vu sebagai kecocokan model memori secara keseluruhan. 
Dari sisi ini maka sebuah situasi bisa jadi terkesan sama bagi satu atau dua orang sekaligus,” 
tutur Lampinen yang memiliki laboratorium khusus untuk menganalisis memori ini.

Usaha untuk memahami apa itu d�j� vu juga melanda dunia neuro science (ilmu saraf) yang lebih 
memusatkan perhatian ke otak daripada kejiwaan manusia. Para ahli bidang ini membedakan 
memori menjadi dua bagian, yakni yang berasal dari ingatan kesengajaan dan keserupaan. Sebagai 
contoh, mayoritas orang bisa secara tak sengaja teringat pada ciuman pertamanya. Mereka 
secara mental mampu membawa dirinya kembali ke masa lalu. Tapi ada saatnya kita bertemu 
seseorang yang sudah pernah kita jumpai sebelumnya tanpa ingat kapan dan di mana.

Para ilmuwan percaya bahwa sistem 
memori termasuk di dalamnya korteks 
bagian depan dan media hippocampus 
bisa mengumpulkan kembali memori lama 
secara tidak disengaja. Hal ini terhubung 
juga dengan parahippocampal gyrus yang 
menjadi media perasaan adanya 
kesamaan.

Josef Spatt dari University of Lyon, 
Prancis merupakan orang pertama yang 
berargumen bahwa d�j� vu bisa terjadi 
ketika parahippocampal gyrus dan area 
yang terhubung teraktifkan dalam 
keadaan normal sesuai berfungsinya 
korteks bagian depan beserta 
hippocampus. Kondisi ini menghasilkan 
sebuah perasaan kuat yakni keyakinan 
adanya kesamaan suatu peristiwa tapi 
tidak diikuti dengan ingatan yang 
disengaja. Dalam hal ini maka kita tak 
mampu mengingatnya seperti saat kita 
mengenang ciuman pertama kita 
beberapa tahun silam.

Hingga hari ini, penelitian ihwal pengalaman aneh ini masih terus dilakukan. Dan mirip dengan 
mimpi, d�j� vu sangat sulit dijelaskan dengan mudah dan sederhana. Bahkan beberapa kalangan 
rohaniwan berpendapat bahwa d�j� vu merupakan bukti adanya reinkarnasi. Betulkah? Agaknya 
d�j� vu akan terus menjadi misteri.

Sumber: New York Times



56 Mencuri dari seseorang, namanya plagiat. Tapi mencuri dari banyak orang, disebut 
riset. (Wilson Mizner)

Laba Laba Bermuka Manusia
enurut laporan, "Laba-laba bermuka manusia" sebelumnya pernah ditemukan di 
Shandong, Guangxi, Zejiang, Henan, Sichuan, Mongolia dalam, Shanghai, Xinjiang dan 
daerah lainnya, begitu juga di Taiwan. Laba-laba ini, ukurannya berbeda-beda mulai dari 

beberapa milimeter sampai puluhan milimeter, dan pola hiasannya ada yang terdapat di bagian 
punggung dan perut. Ada yang seperti wanita berparas cantik, juga ada jeleknya bukan main, 
bahkan ada yang mirip “patung kayu”. Laba-laba yang ditemukan Mr.Wang di Kota Qianan, garis-
garis muka manusia-nya berada di bagian punggung yang menyembul.

Laba-laba bermuka manusia Nephila pilipes 
tergolong Tetragnathidae, nama ini diperoleh 
karena di dada depannya terdapat gambar 
yang mirip dengan muka manusia. Laba-laba ini 
tersebar di berbagai daerah datar di seluruh 
Taiwan hingga kawasan pegunungan. Suka 
menyimpul jaring di antara dahan-dahan pohon 
dan menangkap serangga, jaring yang 
disimpulnya bisa mencapai beberapa meter 
lebarnya. Begitu mendapatkan serangga, 
dengan cepat sang laba-laba akan 
memuntahkan jaringnya menangkap mangsanya 
kemudian menyantapnya.

Ada ahli terkait yang berpendapat, “Laba-laba bermuka manusia” mungkin adalah suatu gejala 
“bule” laba-laba, agak jarang ditemui. Selain itu ada juga ahli yang berpendapat, munculnya “laba-
laba bermuka manusia” ada tiga kemungkinan: pertama, suatu mutasi dari laba-laba biasa ; kedua, 
mungkin mengalami luka dari luar ; ketiga, tidak tertutup kemungkinan adalah subspesies laba-
laba.

Penemuan "laba-laba bermuka manusia" di berbagai tempat

Pada Mei 2006, pekerja di Wang Ling, Xia barat, menemukan seekor "laba-laba wanita cantik", 
wujud laba-laba itu unik, besarnya seperti sebutir kacang.

Bagian kepalanya hitam pekat, berbentuk beludru, mirip dengan bulu burung, pada bagian 
moncongnya terdapat dua helai sungut, persis seperti sebuah tang. Bagian perutnya berwarna 
hitam. Di kiri kanan pada keempat buah kakinya rata-rata berwarna abu-abu muda, penuh dengan 
bintik putih kecil secara merata. Bagian punggung berwarna kuning jingga, dihiasi dengan 4 bintik 
hitam, membentuk persegi empat, indah sekali. Di bagian ekornya terdapat segaris hitam 
berbentuk busur yang ditempeli bintik putih, membedakan dengan jelas bagian punggung dan 
perut, begitu unik, persis seperti seorang gadis cantik yang mengenakan sepotong gaun yang 
indah.
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17 Mei 2006, di rumah Nyonya Xia di asrama kantor material sekitar Kantor Polisi Hefei nan 7, 
ditemukan 3 ekor laba-laba yang ganjil. Ketiga laba-laba itu bukan saja memiliki sebuah “topeng 
wajah”, bahkan melukiskan abjad Inggris secara jelas. Persis seperti muka robot yang memakai 
topeng, 4 pasang cakar yang panjang-panjang. Di bagian ekor cakarnya tampak terlihat abjad “W 
M N Z” dan abjad Inggris lainnya. Namun ada yang mengatakan bahwa abjad Inggris itu adalah 
murni kebetulan. Mungkin karena laba-laba itu berulang kali memuntahkan jaringnya di sana 
sehingga pada abjad itu tampak tidak sama dengan jaring laba-laba. Padahal tidak ada bedanya, 
semua itu adalah jaring laba-laba.

22 April 2006, di kawasan Qingfang, Kota Wujiaqu, Xinjiang, penduduk setempat menangkap 4 
ekor “laba-laba bermuka manusia”. Segera setelah itu, secara berturut-turut warga setempat 
menemukan lagi “laba-laba bermuka manusia” di Urumqi, Xinjiang. Laba-laba aneh bewarna hijau 
yang ber-alis dan ber-hidung sebesar kacang ini menarik perhatian publik.

21 September 2005, seekor “laba-laba 
bermuka manusia” yang mirip wajah 
pemain opera Beijing, tanpa sengaja 
ditemukan di hutan oleh seorang warga 
Kota Rizhao, Provinsi Shandong.

Warga tersebut menuturkan, ketika ia 
sedang berjalan-jalan di sekitar 
rumahnya, tanpa sengaja ia menemukan 
laba-laba yang “unik” di hutan kecil ini. 
Laba-laba berbentuk elips sepanjang 
kurang lebih 5 cm ini, garis-garis di 
antara kuning dan hitam di punggungnya 
persis seperti tawon besar. Setelah diamati bagian perutnya tak disangka ternyata berbentuk 
seperti “muka manusia”, garis-garis moncong, mata, hidung dan bagian mukanya begitu mencolok 
mata, tampak begitu hidup, seperti seraut wajah tokoh pemain opera Beijing yang sangat indah.

14 Juni 2005, di toko Mr.Wang, kota Taiyuan, Provinsi Shanxi, seekor “laba-laba bermuka 
manusia” menarik cukup banyak pengunjung datang menyaksikannya. Di atas punggung laba-laba 
terdapat “mata” dan “hidung”. Persis seperti sebuah patung seorang biksu, sehingga membuat 
orang yang melihatnya merasa heran.

Pada 26 Juli 2003, nyonya pemilik toko busana Dandinghe di Hequn Road No.60, Guiyang City, 
dikejutkan oleh seekor laba-laba di atas gorden pintu ketika ia membuka pintu tokonya pagi 
ketika itu. Laba-laba ini berwarna hijau muda, dua kaki di sisi kirinya cacat. Anehnya di atas 
punggung perutnya yang berbentuk hati, terdapat beberapa pola hiasan merah muda, mirip sekali 
dengan seraut wajah wanita.

20 Agustus 2002, nyonya Wu dari Desa Yongkang, Sichuan, menuturkan, ketika ia dan suaminya 
memetik bunga di tamannya, mereka melihat 2 ekor laba-laba “bermuka manusia” dalam bunga 
yang mereka petik. Warna putih, bertempurung, di atas tempurung sang laba-laba terdapat 
gambar muka manusia lengkap dengan pancaindera seperti mata, moncong dan alis.



58 Bukan kebenaran yang menjadikan manusia istimewa, tapi manusialah yang 
seharusnya menjadikan kebenaran lebih bermakna. (Konfucius)

Halloween
By The Chaz

alloween ([h�lə'win], [h�lo'win]) adalah 
tradisi perayaan malam tanggal 31 Oktober 
di negara-negara berpenutur bahasa 

Inggris, dilakukan anak-anak berpakaian aneh yang 
berkeliling dari pintu ke pintu rumah tetangga 
meminta permen atau coklat dengan berkata 
"Trick or treat!" Ucapan "Trick or treat!" 
merupakan semacam "ancaman" yang berarti "Beri 
kami (permen) atau kami jahili." Anak zaman 
sekarang biasanya tidak lagi menjahili rumah 
orang yang tidak memberi apa-apa. Sebagian anak-
anak masih menjahili rumah orang yang dianggap 
pelit dengan cara "menghiasi" pohon yang ada di 
depan rumah dengan kertas toilet atau menulisi 
jendela dengan sabun.

Halloween biasanya identik dengan setan, tukang 
sihir, hantu Goblin dan makhluk-makhluk 
menyeramkan lain dari kebudayaan Barat. 
Halloween disambut dengan menghias rumah dan pusat perbelanjaan dengan simbol-simbol 
Halloween.

Halloween berasal dari kata Hallowe'en yang merupakan kependekan dari All Hallow's Eve (malam 
sebelum hari raya All Hallow)[1]. Hari raya agama Katolik bernama Hari Raya Semua Orang Kudus 
(All Saints Holy Day) yang dirayakan 1 November pernah dikenal sebagai All Hallows' Day yang 
merupakan penyingkatan dari All Hallowed Souls. Dalam bahasa Inggris, kata Hallowed (holy) 
berarti Orang Kudus.

Hari Raya Semua Orang Kudus ditentukan misionaris Kristen bertepatan dengan hari raya pagan 
dengan alasan ingin orang pagan mempercayai agama Kristen. Hari Para Arwah (Day of the Dead) 
yang merayakan kedatangan arwah sanak keluarga dan kerabat kembali ke bumi sampai sekarang 
masih diperingati di beberapa negara seperti di Brazil, Meksiko, dan Filipina.

Halloween berasal dari orang Celt di Irlandia, Britania dan Perancis sebagai tradisi paganisme 
perayaan musim panen. Di abad ke-19, orang Irlandia dan Skotlandia membawanya ke Amerika 
Utara.

Simbol Halloween

Simbol Halloween singkatnya adalah buah labu yang dilubangi menyerupai wajah yang mengerikan. 
Simbol Halloween lekat dengan keadaan musim gugur dan karakter-karakter komersial dan 
menyeramkan hasil rekaan pembuat film Amerika dan ahli desain grafis. Simbol Halloween 
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biasanya dekat dengan kematian, keajaiban, dan monster-monster dari dunia mitos. Karakter 
yang sering dikaitkan dengan Halloween misalnya karakter setan dan iblis dalam kebudayaan 
Barat, manusia labu, makhluk angkasa luar, tukang sihir, kelelawar, burung hantu, burung gagak, 
burung bangkai, rumah hantu, kucing hitam, laba-laba, goblin, zombie, mumi, tengkorak, dan 
manusia serigala. Di Amerika Serikat, simbol Halloween biasanya dekat dengan tokoh dalam film 
klasik mulai dari Drakula dan monster Frankenstein.

Hitam dan oranye dianggap sebagai warna tradisional Halloween, walaupun sekarang banyak juga 
barang-barang Halloween yang berwarna ungu, hijau dan merah.

Labu yang merupakan hasil panen musim gugur di belahan bumi beriklim sejuk sering dijadikan 
simbol Halloween, begitu pula orang-orangan sawah sebagai penjaga hasil panen.

Simbol Halloween yang dimengerti secara universal adalah labu yang diukir membentuk wajah 
"menyeramkan" yang diberi nama Jack-o'-lantern. Agar kelihatan lebih seram, lentera Jack-o'-
lantern biasanya diletakkan di tempat gelap, karena di dalam labu diletakkan lilin menyala atau 
lampu.

Di Amerika Serikat, lentera Jack-o'-lantern sering diletakkan di depan pintu masuk rumah 
sesudah hari mulai gelap. Tradisi membuat lentera Jack-o'-lantern berasal dari Amerika Utara 
yang banyak menghasilkan labu berukuran besar yang mudah.

Perayaan di Amerika Serikat

Bagi anak-anak di Amerika, Halloween 
berarti kesempatan memakai kostum 
Halloween dan mendapatkan permen, 
sedangkan bagi orang dewasa adalah 
kesempatan berpesta kostum. Bagi 
pedagang eceran di Amerika, Halloween 
berada di urutan kedua di bawah hari Natal 
sebagai perayaan yang paling yang 
menguntungkan.

Sejarah topeng dan kostum Halloween 
sebelum tahun 1900 di Amerika atau di 
tempat lain masih sedikit yang diketahui 
karena keterbatasan sumber 

primer.Kostum Halloween yang diproduksi massal belum terlihat di toko-toko hingga tahun 1950-
an, walaupun topeng Halloween sudah ada lebih dulu.

Di tahun 2005, asosiasi produsen permen Amerika melaporkan 80% orang dewasa berencana 
membagi-bagikan permen kepada anak-anak yang datang,sedangkan 93% anak-anak ingin
berkeliling dari pintu ke pintu rumah tetangga di malam Halloween.

Kota Anoka di negara bagian Minnesota mengklaim diri sebagai "ibu kota Halloween" dan 
merayakannya dengan pawai besar-besaran. Kota Salem di Massachusetts yang terkenal dengan 
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legenda tukang sihir dari Salem biasanya didatangi lebih banyak wisatawan menjelang perayaan 
Halloween.

Kota New York mengadakan pawai perayaan Halloween terbesar di Amerika Serikat yang disebut 
The Village Halloween Parade. Pawai yang dirintis pembuat topeng di Greenwich Village New York 
sekarang menarik perhatian 2 juta peserta dan pengunjung, sekaligus ditonton 4 juta pemirsa 
televisi.



61 Jika ada dua orang yang selalu sepakat dalam pelbagai hal, pasti hanya satu di antara 
mereka yang tugasnya berpikir. (Lyndon B. Johnson)

Route 66
By The Chaz

oute 66 (juga dikenal sebagai U.S. Route 66, The Main Street of America, The Mother 
Road atau Will Rogers Highway) adalah sebuah jalan raya di Amerika Serikat. Sebagai 
salah satu jalan nasional, Route 66 diresmikan tanggal 11 November 1926, walaupun 

papan namanya baru ada setahun kemudian.Aslinya berasal dari Chicago, Illinois, melalui Missouri, 
Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, dan California, sebelum berakhir di Los Angeles 
dengan panjang keseluruhannya 3.940 km.

Peta route 66

Route 66 mengalami banyak perbaikan dan perubahan yang membuat jalan tersebut berubah-
ubah panjangnya. Jalan ini menjadi jalur utama para migran yang pergi ke barat dan menyokong 
ekonomi dari komunitas yang dilaluinya. Masyarakat yang berbisnis sepanjang jalur ini menjadi 
makmur seiring bertambah populernya jalan raya ini, dan mereka pula yang kemudian berjuang 
untuk membuat jalan ini tetap hidup walau ada ancaman karena diganti oleh sistem jalan raya 
antar kota yang baru.

Route 66 secara resmi dinonaktifkan (yang berarti dihilangkan dari Sistem Jalan Raya Amerika 
Serikat) mulai tanggal 27 Juni 1985 setelah diputuskan bahwa jalur ini tidak lagi relevan dan 
diganti oleh Interstate Highway System (Sistem Jalan Raya Antar Kota). Bagian jalan yang 
melalui Illinois, New Mexico, and Arizona telah ditetapkan sebagai National Scenic Byway (jalan 
berpemandangan indah nasional) dengan nama "Historic Route 66" (Route 66 yang bersejarah). 
Jalur ini kembali masuk ke dalam peta dengan nama barunya.

Deskripsi dari Route 66

Selama bertahun-tahun, Route 66 menerima banyak nama. Segera setelah diresmikan, jalur ini 
dikenal dengan The Great Diagonal Way karena sebagian besar dari jalan raya ini (Chicago ke 
Oklahoma City) berjalan secara diagonal, tidak seperti jalan raya lainnya. Kemudian, Route 66 
diberi gelar sebagai "Jalan Utama Amerika" setelah diusulkan oleh US Highway 66 Association 
untuk mempromosikan jalan ini. Dalam novel John Steinbeck berjudul The Grapes of Wrath, jalan 

R
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ini dinamai The Mother Road. Nama tersebut terus melekat pada jalan ini. Terakhir, Route 66 
secara tidak resmi dinamai The Will Rogers Highway oleh U.S. Highway 66 Association tahun 
1952. Tanda peringatan penamaan jalan mengikuti pelawak Will Rogers ini masih ada di Santa 
Monica, California. Ada pula tanda peringatan seperti ini, seperti di Galena, Kansas.

Penonaktifan jalan

Awal pengurangan aktivitas penggunaan 
dari Route 66 adalah saat 
penandatanganan pembangunan jalan raya 
antarkota oleh Presiden Dwight 
Eisenhower di tahun 1956. Sebagai 
seorang jenderal yang ikut berperang 
dalam Perang Dunia II di Eropa, 
Eisenhower terkesan dengan jalan raya di 
Jerman, atau Autobahnen. Eisenhower 
mempunyai visi untuk membangun sistem 
yang sama di Amerika Serikat yang 
memungkinkan untuk berkendara dengan 
cepat dari satu ujung negara ke ujung 
lainnya tanpa berhenti. Selain itu, jalan 
demikian juga bisa memudahkan mobilisasi tentara dalam keadaan darurat negara. Untuk itu 
kemudian dibangun berbagai jalan raya antar kota yang berakibat terus berkurangnya peran 
Route 66 sampai kemudian berhenti sama sekali. Walaupun demikian, tidak ada satupun dari jalan 
raya antar kota yang baru dibangun tersebut yang menggantikan keseluruhan Route 66.

Setelah jalan ini dinonaktifkan, beberapa bagian jalan dialihfungsikan dengan berbagai cara. Di 
beberapa kota, jalur ini menjadi "daerah bisnis" di sekitar jalan raya antar kota. Beberapa bagian 
menjadi jalan negara bagian, jalan lokal, jalur pribadi, atau sama sekali diterlantarkan. Walaupun 
sekarang sudah tidak mungkin untuk berkendara menyusuri bekas Route 66 tanpa terputus dari 
Chicago ke Los Angeles, namun masih banyak bagian dari jalur asli yang bisa dilalui. Beberapa 
bagian dipelihara dengan baik, seperti yang berada di Springfield, Missouri, and Tulsa.

Route 66 dan budaya popular

Nama Route 66 diabadikan dalam berbagai literatur, musik populer, dan film. Beberapa 
perusahaan diasosiasikan dengan jalur ini karena berada di, berdekatan dengan, atau bahkan 
mengambil nama dari jalan raya ini.

Karena jalan yang melalui Oklahoma relatif datar dan lurus, dua orang insinyur kimia memutuskan 
untuk menguji jenis bensin baru di akhir tahun 1920an. Mereka mengatakan saat itu berhasil 
melarikan kendaraannya sampai 66 mil per jam (106 km/h). Kombinasi dari nama jalan dan 
kecepatan mobil yang berhasil dicapainya membuat mereka menamai jenis bahan bakar baru 
tersebut sebagai "Phillips 66", yang masih dipasarkan sampai saat ini.
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Tahun 1939, penulis California John Steinbeck mempublikasikan novel "The Grapes of Wrath". 
Novel ini berceritera tentang migrasi para petani 
Oklahoma yang terkena bencana angin ribut "Dust Bowl" 
ke California. Buku itu mendeskripsikan berbagai 
permasalahan yang mereka alami, termasuk masalah 
prasangka dan kemiskinan, saat mereka menuju 
kehidupan yang diharapkan lebih baik. Dalam novel 
tersebut, ia menggunakan satu bab untuk 
menggambarkan jalur ke barat yang melalui Route 66, 
yang juga disebutnya sebagai "Mother Road" (Jalan 
Ibu), yang terus bertahan menjadi julukan jalan ini. Buku 
ini kemudian mendapat hadiah "Pulitzer" dan membuat 
jalan ini menjadi lebih terkenal.

Tahun 1946, komposer dan pianis jazz Bobby Troup 
menulis lagu "(Get Your Kicks On) Route 66", setalah 
berkendara di jalan itu untuk mencapai California. Ia 
memberikan lagu itu pada Nat King Cole yang kemudian 
menjadikannya hit terbesar dalam kariernya. Lagu itu 
kembali menjadi hit saat dinyanyikan oleh Chuck Berry, 
dan telah direkam oleh artis lainnya termasuk Rolling 
Stones, Herman Brood, The Cramps, Depeche Mode, 
John Mayer, The Manhattan Transfer with Oscar 
Peterson, Asleep at the Wheel dan Van Morrison.

Nama jalan ini juga dipakai film seri televisi, Route 66, yang diputar dari tahun 1960 sampai 1964 
di CBS. Pertunjukan ini menceriterakan dua orang pemuda yang berpetualang di jalan raya
Amerika.

Film buatan Disney/Pixar yang mulai diputar tanggal 9 Juni 2006, Cars, menggunakan setting 
utamanya di kota fiktif Radiator Spring, yang terletak di bagian Route 66 yang telah diganti oleh 
jalan raya I-40. Kota itu dibuat kebanyakan berdasar pada Amboy, California dan Seligman, 
Arizona, kota sebenarnya di Route 66 yang menunjukkan penurunan yang cepat saat I-40 dibuka 
awal tahun 1970an. Film ini aslinya berjudul Route 66, tetapi diganti namanya untuk menghindari 
kesamaan dengan film seri buatan tahun 1960. Beberapa hal nyata yang diasosiasikan dengan 
Route 66 muncul di film ini, seperti hotel-hotel.Tanda nama jalan "The Historic US 66" yang ada 
di film ini adalah versi khusus dari Arizona.

Film Cars dengan Background 
Route 66



64 Banyak orang lebih suka membaca, karena ia terlalu malas untuk bepikir. (G.C. 
Lichtenberg)

Ramalan Besar yang Mengejutkan Dunia
Bencana Tsunami Aceh Telah di Prediksi Sebelumnya 

By The Chaz

Jucelino Noberga da Luz 

ucelino Nobrega da Luz adalah orang Brasil, lahir tahun 1960, profesinya saat ini ialah guru 
sekolah, dan dengan istri serta kedua anaknya menjalani hidup yang sederhana, ia adalah 
penduduk kota yang sangat biasa. Peristiwa yang ia ramalkan disertai tanggal, bulan, tahun 

kejadian bencana besar dan dilengkapi dengan petunjuk yang jelas, selain itu agar di kemudian 
hari jikalau terdapat pihak ketiga yang meragukan kesahihan ramalannya, Jucelino selalu 
mempublikasikan ramalan dengan tanggal dan peristiwa kejadian, meminta untuk disahkan biro 
notaris atau jawatan pos negara, sehingga memudahkan pihak lain melakukan pemeriksaan. 

Ramalan Jucelino secara beruntun terbukti 

Apabila orang atau makna yang ditemuinya di dalam mimpi termasuk urusan pribadi, ia hanya 
memberitahukan kepada yang bersangkutan, tetapi jika yang bersangkutan adalah seorang kepala 
negara atau tokoh terkenal dan berkuasa di dalam masyarakat, selain akan berefek besar 
terhadap masyarakat, maka ia juga akan memberitahu pers dan media massa di negara tersebut. 
Perbedaan Jucelino dengan ahli ramal lainnya ialah, firasat yang ditemui dalam mimpinya akan 
disampaikannya secara utuh dan tanpa diseleksi, langsung kepada yang bersangkutan. Selain itu 
seperti yang disampaikan di atas, ia juga memberitahu kepada yang bersangkutan tentang 
pendokumentasian perihal ramalannya di biro notaris pemerintah, atau memperoleh bukti 
pengiriman dari jawatan pos negara, adakalanya ia mengirim surat yang dilampiri resi tentang 
suratnya atau mengirim berita singkat kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu ia setiap hari 
membutuhkan biaya cukup besar untuk keperluan korespondensi firasat mimpinya. Biaya-biaya 
tersebut harus berasal dari penghasilan minim seorang guru yang kehidupan sehari-harinya 
dilakukan dengan berhemat. 

Ada yang bertanya kepadanya pada umur berapa ia mulai bermimpi firasat mimpi, ia menjawab 
sejak usia sembilan tahun, dimulai pada tahun 1969, sehari ia terkadang bermimpi 3 hal, juga 
pernah bermimpi sembilan hal, setiap hari jumlah yang ia mimpikan tidak sama. Ia berkata, 
firasat mimpi yang ditemuinya selalu muncul dengan alami di dalam situasi mimpinya, sama sekali 
bukan ia sendiri yang memilihkannya. Jucelino dikala berusia 19 tahun, berjumpa dengan orang 
suci peramal terkenal di Brasil, Franciscoshabiz, sesudah itu bencana dan peristiwa berskala 
dunia secara berangsur bertambah di dalam firasat mimpi. Franciscoshabiz pernah dua kali 
dinominasikan sebagai peraih hadiah Nobel perdamaian, ia adalah ahli supra natural tersohor, 
juga adalah seorang dermawan. Oleh karena hubungan sebab akibat ini, kejadian yang diramal 
Jucelino sudah melebihi 80.000 kasus, mari kita simak dari firasat mimpinya beberapa ramalan 
pilihan bersifat internasional dan bencana berskala besar yang sudah terjadi, agar kita bersama-
sama kilas balik dengan peristiwa di bawah ini: 

J
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Peristiwa terbunuhnya Putri Diana 

Tanggal 4 Maret 1997, surat peringatan yang dikirim via pos kepada Lady Diana, "Saya 
menerima info dari Tuhan, ada orang berniat jahat merencanakan skenario kecelakaan mobil 
terhadap anda, jiwa anda juga bisa mengalami bahaya, tujuh malaikat mengatakannya 
demikian kepada saya. Kemungkinan anda akan tewas di dalam kecelakaan mobil kali ini, namun 
para pakar barangkali bisa menganggapnya sebagai human error saat berkendara dan 
mengurusinya sebagai kejadian kecelakaan, akan tetapi mereka salah sama sekali. 
Pembunuhnya ada di dekat anda,peristiwa pembunuhan ini kemungkinan terjadi sebelum 
tibanya tahun 2000." 

Jucelino juga pernah mengirimkan surat peringatan tersebut per pos kepada tiga media cetak 
besar Inggris yakni Times, Daily Telegraph dan Guardian, tetapi hingga hari ini tidak pernah 
diberitakan. Peristiwa kecelakaan mobil terjadi setelah lima bulan sejak terkirimnya surat 
peringatan yakni tanggal 31 Agustus 1997, persis seperti uraian ramalan bahwa pada akhirnya 
diselesaikan dengan sembrono sebagai human error dalam berkendara. 
Di dalam ramalan dicatat bahwa peristiwa itu bisa terjadi sebelum tahun 2000, meskipun 
tidak terdapat tanggal, bulan dan tahun yang pasti, tetapi dua tahun sebelum ramalan, di 
dalam surat yang dikirim Jucelino kepada presiden Brasil ketika itu Fernando Henrique Silva 
Cardoso, disebutkan (surat ini dibubuhi stempel biro notaris) bahwa, "Tahun 1997 sampai 
1998 Lady Diana bisa tewas.

Dua kali serangan terhadap WTC, kali kedua adalah kejadian teror 911 

Tahun 1989, sebuah surat peringatan dikirim kepada presiden Amerika dan kedutaan Inggris, 
surat tersebut tertanggal 26 Oktober 1989 per pos dan tercatat di kantor notaris Klicheeba 
di kota Palana. 

Di dalam surat tersebut juga diramalkan bahwa tahun 1993 untuk kali pertama WTC bakal 
diserang, meskipun tidak dinujum tanggal serangan, namun serangan kedua kalinya dengan 
sangat jelas disebutkan pada tanggal 11 September 2001. Mengenai hasil dari surat 
peringatan tersebut, telah anda ketahui. Serangan pertama WTC terjadi tiga setengah tahun 
sesudah surat peringatan diterima yakni tanggal 26 Februari 1993, suatu kasus peledakan 
areal parkir yang menimbulkan korban tewas dan terluka, sedangkan serangan kedua terjadi 
pada 12 tahun kemudian yakni 11 September 2001, " Kasus serangan 911 dilakukan serentak 
oleh banyak teroris" yang telah menggemparkan dunia. 

Yang membuat orang terkejut dan terheran-heran ialah di dalam surat peringatan/
ramalannya itu juga tercatat: sesudah serangan kedua terhadap WTC, meletus perang 
Afghanistan dan Irak, setelah Irak terkalahkan, presiden Saddam Hussein melarikan diri dan 
bersembunyi di wilayah Irak tengah di kota Ad Dawr dan lain sebagainya, juga diramal dengan 
terperinci, peristiwa yang para pembaca sudah ketahui semua, di dalam surat ramalan 
tersebut kejadian yang diramalkan satu per satu telah terjadi. 
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Surat peringatan itu juga dikirim per pos kepada ayah presiden sekarang George Bush, kala 
itu si Bush tua, surat peringatan ramalan per tahun 1989 tersebut ditulis 9 tahun kemudian 
pada tanggal 28 Oktober tahun 1998 dan dikirim ulang kepada presiden Clinton, di dalam 
surat tersebut disampaikan: "Jucelino sangat mengkawatirkan bencana yang dulu telah 
dilihatnya di dalam mimpi, itu adalah kaum teroris melancarkan serangan terhadap pulau 
Manhattan, gedung jangkung dikepung oleh api raksasa yang datang dari langit. Mungkin saja 
ada orang mengira bahwa ini sedang berkelakar dan tidak menganggapnya serius, akan tetapi 
mutlak bukan lelucon, oleh karena itu saya mengirim surat kepada media utama Amerika, 
berharap mereka bisa mempublikasikan surat peringatan ramalan saya." 

Seperti dijelaskan di depan, peristiwa besar semacam itu bisa berdampak kepada 
masyarakat, Jucelino biasanya mempublikasikannya sebelum kejadian, ia tidak saja 
menghubungi yang bersangkutan, bahkan isi yang sama, ia kirim bersamaan ke media massa 
dan sebagainya. Namun sampai dengan sekarang, nyaris tak ada perusahaan media massa yang 
mau menerima permintaannya untuk menyiarkan kepada khalayak. Demikian pula agen berita 
Miami Herald yang persis menerima surat peringatan itu membalas surat singkat kepada 
Jucelino dengan isi : 

"Di dalam surat anda yang dikirim kepada kami per tanggal 26 Oktober 1989, diramalkan 
bahwa gedung WTC pada tanggal 11 September 2001 akan mengalami serangan kaum teroris, 
terhadap ramalan ini agen berita kami memberikan apresiasi. 

Selain itu anda juga di dalam surat tersebut meramalkan Amerika bisa terjadi 2 kali perang, 
akhirnya bisa bertempur melawan Irak, juga Saddam melarikan diri, serta tentang ia lari dan 
bersembunyi di Ad Dawr, Irak tengah dan lain berita detail lainnya telah dengan rinci 
diramalkan. Sayang sekali kami tidak bisa mempublikasikan isi berita seperti itu, karena kami 
khawatir bisa menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat.

Mengenai lokasi persembunyian Saddam, sesudah peristiwa terjadi pada tanggal 13 
September 2001, pos yang disampaikan kepada presiden Amerika George Bush dengan sangat 
detail diceritakan tentang "lokasi persembunyian Saddam, di sebelah luarnya terdapat 
sebuah poster tentang bahtera nabi Nuh, di tepi sungai Tigris terdapat sebuah lobang, di 
atasnya ditutupi dengan papan kayu dan karpet imitasi, aksesnya dikamuflasekan dengan batu 
bata, tanah dan sampah." 

Kemudian sesudah membaca berita baru mengetahui bahwa ramalan Jucelino betul-betul 
sangat tepat, ramalan yang pada realitanya membuat orang sangat tercengang itu masih terus 
berkelanjutan. Tentang Saddam pasca penangkapan dari pemberitaan pers kita ketahui bahwa 
sesudah dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 30 
Desember 2006 lalu. Sesudah itu terjadi pertentangan sengit antar kelompok Sunni dan 
Syiah di negeri Irak, bisa sewaktu-waktu mengakibatkan situasi perang saudara, setiap pagi 
dan malam hari banyak korban tewas warga sipil tak berdosa telah berjatuhan. 

Namun vonis mati Saddam seperti ini dan Irak pasca Saddam dipenuhi kekalutan di dalam 
negeri, berkaitan dengan ramalan Jucelino ini, tanggal 29 Mei 2006 lalu telah dikirim kali 
ketiga kepada Radio Pass FM Indonesia yang berada di Jakarta, isi seluruhnya cocok, sebagai 
berikut : 
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"Menurut pengadilan Irak, Saddam di vonis bersalah, dan kemungkinan dieksekusi mati pada 
tanggal 30 Desember 2006. Dengan demikian seluruh negeri Irak akan terjadi pertikaian, dan 
akan terjadi banyak korban jiwa." Selain itu, sering kali firasat mimpi tepat ditunjukkan 
kepada Jucelino, membiarkan dia di dalam alam mimpi melihat tokoh dari musibah dan 
bencana dunia, dari sini bisa diketahui bahwasanya ia bukan "manusia biasa", ia pasti memiliki 
kekuatan meneropong masa depan dan kemampuan meramal yang menakjubkan. 

Gempa besar di laut Sumatera 

Surat peringatan terawal yang dikirim ialah 8 tahun sebelum terjadi Tsunami di Aceh tahun 
2004, tepatnya pada tanggal 16 September 1996 lalu, dikirim per pos kepada duta besar 
India di Brasilia, ibu kota Brasil. Di dalam surat tersebut diramalkan bahwa tanggal 26 
Desember 2004 pagi hari di propinsi Aceh, Indonesia bakal terjadi gempa bumi 8,9 skala 
Richter, Indonesia dan India diterjang Tsunami setinggi 10 meter itu. Surat peringatan 
kepada presiden Indonesia Soeharto dikirim per tanggal 30 April 1997, isi surat tersebut: 
"Saya di dalam mimpi melihat tanggal 26 Desember 2004 pagi hari jam 7, Asia Selatan bakal 
diguncang oleh 8.9 skala richter gempa besar, bersamaan dengan itu juga bisa terjadi 
tsunami setinggi 10 meter, area penyebarannya dimulai dari propinsi Aceh, Indonesia, India, 
Malaysia, Sri Langka, Thailand, Maldivas, Bangladesh dan sebagainya bahkan mencapai hingga 
Mauritius. Dan bakal ada 100.000 jiwa terenggut. 

Alhasil, gempa bumi sesuai ramalan di dalam surat peringatan tersebut terjadi pada pagi hari 
jam 7.58 tanggal 26 Desember 2004, angka tewas melebihi 200. 000 orang, gelombang 
tsunami tertinggi mencapai 30 meter, ada banyak sekali orang raib ditelan tsunami yang 
menerjang pantai. Para kedubes seperti Indonesia , Filipina , Thailand dan lain-lain, juga telah 
menerima surat yang sama, surat resmi tersebut semuanya terlampiri stempel jawatan pos 
terkait. Selain itu Jucelino juga menerima surat ucapan terima kasih dari berbagai kedubes 
atau pejabat sekretariat kepresidenan negara bersangkutan. 

Surat ucapan terima kasih dari kantor kepresidenan berisi keluhan sebagai berikut: 
"Mengenai gempa bumi dan tsunami jikalau sampai terjadi pada tahun 2004, demi menghindari 
terjadinya bencana yang mengerikan ini, ada banyak hal terpaksa harus kami lakukan, namun 
kami juga merasa tak berdaya." Selain itu, isi surat balasan sederhana berasal kedubes 
Indonesia :kami akan menyampaikan isi surat anda kepada negara kami, apabila ada berita lain 
yang hendak disusulkan, jangan ragu-ragu menyampaikan." 

Dari situ bisa diketahui, 8 tahun sebelum bencana terjadi, Jucelino sudah meramalkan bakal 
ada gempa bumi super-besar dan tsunami besar melanda kawasan Asia Selatan dengan korban 
tewas melebihi 100.000 orang, dari dalam surat peringatan tersebut dengan rinci kami dapat 
mengetahui bahwa Jucelino juga secara parsial mengirim surat resmi pemberitahuan dengan 
detail tentang tahun, bulan, tanggal dan waktu kejadian, kepada negara-negara yang bakal 
tertimpa bencana, namun pada kenyataannya tiada langkah-langkah pencegahan efektif 
apapun yang dilakukan.
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Ramalan masa depan

Tahun 2008 

 Obat penangkal penyakit AIDS dan Dengue berhasil ditemukan. 

 Tanggal 18 Juli bakal terjadi gempa bumi besar di Filipina, akan terdapat ribuan korban 
tewas. 

 Empire State Building, New York, pada bulan September bakal mengalami peristiwa 
teror.

 Pada tanggal 13 September akan terjadi gempa besar 9,1 skala richter di Tiongkok, 
sumber gempa di Nanning dan pulau Hainan, bersamaan itu bakal terjadi tsunami besar 
setinggi 30 meter lebih, menimbulkan jutaan korban tewas. Tsunami tersebut sangat 
mungkin menyapu Jepang pula. 

Tahun 2009 

 Tanggal 25 Januari bakal terjadi gempa bumi besar ber-skala richter 8,9 menyerang 
Osaka dan Kobe, Jepang, dikuatirkan korban tewas mencapai beberapa puluh ribu orang.

 Bulan November di Jepang terjadi lagi gempa bumi besar, bakal ada ribuan orang tewas.

 Pemerintah Brazil dikarenakan krisis ekonomi dan tidak mampu menerbitkan dana 
asuransi dan pensiun, sehingga rakyat di ibu kota dan penjara memberontak.

 Tanggal 24 Agustus Istambul, Turki, bakal terjadi gempa bumi besar berskala Richter 
8,9, jalanan banyak yang retak dan patah.

 Tanggal 16 Desember di wilayah timur Sumatra, Indonesia, bakal terjadi 7,8 skala 
Richter gempa bumi, ribuan orang tewas. 

Tahun 2010

 Temperatur beberapa negara Afrika kemungkinan besar meningkat hingga 58� Celcius, 
bersamaan itu terjadi kekurangan air bersih yang parah. 

 Tanggal 15 Juni pasar saham di New York bakal runtuh, ekonomi dunia akan memasuki 
kondisi krisis. 

Suhu di Afrika bisa mencapai 58� Celcius, angka yang pada awal mendengar seolah-olah sulit 
dipercaya, namun pada kenyata-annya pada awal bulan Mei 2007, menurut info para pelancong 
yang pergi ke sekitar wilayah Afrika, temperatur di Yunani dan Turki sudah mencapai 39� 
hingga 40� Celcius, sedangkan ibu kota utama Irak dan jazirah Arab temperatur tingginya 
berta-han di suhu 45� ‚� 46� Celcius, pada musim panas suhu tertinggi dimungkinkan terjadi. 
Suhu awal Mei saja sudah sedemikian tinggi, bisa dibayangkan pada tahun 2010 kelak 
pemanasan global bakal semakin parah, temperatur di banyak negara Afrika sangat 
dimungkinkan mencetak rekor tertinggi yang susah dibayangkan. 

Tahun 2011

 Penelitian metode penyembuhan penyakit kanker berhasil dengan sukses, akan tetapi 
jenis penyakit baru lainnya bakal muncul. 
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 Wabah beracun yang mematikan bakal muncul, dinamakan ALS (red.: terjemahan harfiah, 
belum tentu akurat) yang menyebabkan kehilangan kekebalan tubuh, apabila terjangkit 
penyakit tersebut dalam tempo 4 jam bakal meninggal.

 Flu burung jenis H5NI mulai resmi menyerang umat manusia, hingga tahun 2013 terdapat 
sekitar 73.000.000 orang tewas karena virus ini. 

Ciri khas ramalan Jucelino tidak saja meramalkan penyakit menular dan terjadinya gempa, 
bahkan penyakit yang belum terjadi dan nama dari gempa pun bisa diramal, misalnya judul 
buku karangan Al Gore, mantan wakil presiden AS, berjudul An Inconvenient Truth, angin 
puting beliung menyapu ibu kota Brazil, Rio de Janeiro menimbulkan ribuan korban tewas, 
ALS sebutan untuk penyakit menular yang muncul pada tahun 2011, gempa bumi besar dari 
San Francisco, AS, tahun 2006 dinamakan The Big One dan lain-lain contoh tipikal. 

Tahun 2012 

 Oleh karena perluasan area kebakaran ladang sewaktu musim kekeringan, gurunisasi 
dimulai, antara tahun 2015 - 2020 rimba belantara Amazon bakal lenyap. 

 Mulai 6 Desember langit berubah memasuki jaman awan hitam, disebut sebagai kabut 
pekat karena cuaca.

 Oleh karena tersebar luasnya penyakit menular umat manusia mulai punah. 

Tahun 2013

 Penelitian untuk metode penyembuhan penyakit kanker selain tumor otak dinyatakan 
berhasil.

 Pulau Bahama dari kepulauan Hindia barat (gugus kepulauan dekat Karibia), antara tanggal 
1 -25 November dikarenakan letusan gunung berapi terjadi gempa bumi, sesudah itu juga 
bakal terjadi tsunami super raksasa setinggi 150 meter, gelombang tsunami setinggi kira-
kira 80 meter akan menyapu lautan Karibia, daratan AS, Brazil dan lain-lain juga bakal 
diterjang masuk jauh ke daratan hingga 15 - 20 km. Sebelum tsunami terjadi, air laut 
akan surut sedalam 6 meter, sejumlah besar penyu juga akan mulai bergerak. 

Diramalkan oleh Jucelino di saat anjing dan kucing mengetahui akan ada bencana besar 
menimpa, mereka tentu akan melarikan diri dari tempat tinggalnya, 24 jam sebelum 
meninggalkan lokasi mereka akan menunjukkan tanda-tanda gerakan tak lazim, maka itu kita 
bisa berdasarkan hal tersebut menjadikannya sebagai standar pengamatan. 

Tahun 2014

Planet kecil perlahan-lahan mendekati bumi dan ada kemungkinan bertubrukan dengan bumi, 
eksistensi planet kecil ini mempengaruhi permasalahan tentang timbul tenggelamnya umat 
manusia di bumi. 

Tahun 2015

Pertengahan November suhu rata-rata dunia kemungkinan mencapai 59�‚�� Celcius, ada 
banyak orang mati kepanasan, dengan demikian kekalutan besar dunia semakin parah saja.



Kumpulan Misteri Dunia Vol 8

70 | P a g e

Tahun 2016

 Pertengahan bulan April terjadi serangan taifun, ada ibu kota di Tiongkok mengalami 
kerusakan, sekitar 1.000 orang tewas.

 Presiden AS saat ini George W. Bush bakal masuk ruang gawat darurat RS, jiwanya di 
ambang kematian. 

Tahun 2018

Mengenai masalah pendekatan planet kecil ke bumi, para pemimpin berbagai pemerintahan 
dunia berkumpul mengadakan rapat penanggulangannya. Jucelino pada tahun 2000 sudah 
meramalkan, selain itu juga memberitahu keberadaan planet kecil itu kepada NASA, pada 
tanggal 31 Juni 2002 sebagian kecil petinggi NASA menamakan planet kecil tersebut 
"2002NZT7". 

Tahun 2019

 Kemungkinan besar solusi dari hasil penelitian bakal menggunakan kekuatan ilmiah, akan 
tetapi apabila bumi bertabrakan dengannya, maka bisa mengakibatkan 1/3 penduduk dunia 
musnah. Jucelino meramalkan kemungkinan planet kecil menubruk bumi sebesar 60%. 

 Wilayah laut timur Jepang bakal terjadi gempa bumi super besar yang masih lebih hebat 
daripada gempa bumi besar yang pernah terjadi di lautan Sumatera, Indonesia. 

Tahun 2025

Para pakar klimatologi menemukan kembali planet kecil, ternyata sangat mungkin berta-
brakan kembali dengan bumi, kemungkinan bertubrukan mencapai 80%. 

Tahun 2026

Terjadi gempa super besar di San Francisco pada bulan Juni, disebut sebagai "The Big One", 
patahan besar San Andreas Fault bisa rusak, negara bagian California bisa hancur, banyak 
kawah gunung berapi bakal terbuka kembali, ketinggian tsunami juga bisa melebihi 150 meter. 

Dari ramalan peringatan untuk masa depan, selain ramalan seperti tersebut di atas, masih ada 
ramalan yang lebih mengejutkan orang, ramalan terakhir yang bisa disampaikan Jucelino adalah 
hingga tahun 2043.

Tahun 2043

Penduduk dunia berkurang secara drastis, terdapat sekitar 80% penduduk tewas di dalam 
bencana. 

Pesta olahraga Olimpiade dunia dilangsungkan di Beijing apakah bakal berjalan dengan lancar?

Seperti dikisahkan di depan, tahun 2008 akan terjadi gempa bumi besar 9,1 skala richter 
menimbulkan jutaan korban tewas di Tiongkok, menurut ramalan Jucelino, tanggal terjadinya 
gempa ialah 13 September, sedangkan tanggal berlangsungnya Olimpiade ialah 8 - 24 Agustus, 
ditilik dari jadwal tersebut, sesudah Olimpiade usai baru terjadi gempa bumi. Tetapi yang 
dikuatirkan ialah sebelum terjadi gempa besar tersebut, gempa-gempa kecil bakal terjadi 
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berulangkali (pada bulan mei 98 ini juga terjadi gempa yang cukup dahsyat di China ), yang juga 
bakal membuat negara dan rakyat memasuki era tidak tenang. 

Meskipun Jucelino tidak dengan jelas memastikan tepat kapan terjadinya, namun jika dia-
sumsikan dengan 1 hingga 2 bulan, sangat mungkin terjadi sewaktu berlangsungnya Olimpiade, 
kalau memang demikian bisa membuat kepercayaan penyelenggara dan atlet peserta menjadi 
goyah. Sewaktu penulis membaca sepotong ramalan Jucelino, di dalam benak sekejap teringat 
akan pesan Mr. John Titoer (terjemahan harfiah, belum akurat) bahwa "Olimpiade Athena pada 
tahun 2004 adalah yang terakhir. 

Akan tetapi, pusat gempa sesuai ramalan apabila terjadi di Nanning dan sekitar pulau Hai-nan, 
pulau terujung di Tiongkok, sedangkan di sekeliling kedua tempat tersebut asalkan tidak dibangun 
arena pertandingan, maka Olimpiade dunia bakal ditutup dengan sukses. Namun letak 
persoalannya ialah pemerintah PKC (Partai Komunis China ) hanya mementingkan jaga muka, 
dengan hanya memprioritaskan keberhasilan Olimpiade lantas mengabaikan gempa awal yang 
semakin kerap, kemungkinan tia-danya antisipasi terhadapnya sa-ngat tinggi. Pemerintah PKC 
barangkali bakal menyesuaikan si-kon akan membatasi pemberitaan, memblokir berita kejadian 
gempa awal yang diramalkan terhadap pers dalam dan luar negeri, tindakan semacam itu mutlak 
bakal membuat bencana seperti yang diramalkan bertambah parah. Di dalam surat peringatan 
Jucelino dikatakan: "Jikalau tidak dilakukan proteksi yang baik terhadap masyarakat sipil, bisa 
membawa kerugian sangat parah." 

Ramalan Jucelino juga menyebutkan kedatangan jaman es

Ia juga meramalkan dengan tepat tentang anomali cuaca, salah satunya, pada tahun 2003 terjadi 
suhu panas di Eropa, di dalam surat peringatan tanggal 29 Oktober 2001 Jucelino meramalkan: 
"Alam akan menyerang balik bumi, kenaikan temperatur di Perancis, Jerman dan Portugal 
menimbulkan puluhan ribu korban tewas, bencana ini bisa terjadi pada tahun 2003 dan 2004." 
Realitanya, suhu musim panas di Eropa pada tahun 2003 mencapai puncaknya, terdapat sekitar 35 
ribu orang mati kepanasan. Diantaranya di Perancis dan Jerman yang paling hebat, korban tewas 
di Perancis sebanyak 14.000 jiwa, di Jerman sekitar 7.000 orang. 

Disimak dari ramalan Jucelino, pemanasan global semakin lama semakin naik, sampai tahun 2012 
suhu di negara Afrika barangkali bisa mencapai 58�‚�� Celcius yang meresahkan orang, 
bersamaan dengan itu juga bisa terjadi kekurangan air yang parah, sesudah itu suhu juga akan 
sema-kin naik, hingga tahun 2015 suhu rata-rata bumi bisa mencapai 59� Celcius, banyak orang 
akan mati kepanasan, ketakutan besar umat manusia akan semakin menggl-bal. Apabila betul-
betul terjadi seperti itu, tentu saja bisa berakibat kekeringan dan kekurangan pasokan pangan 
dan menimbulkan ketegangan antar negara, Ju-celino juga meramalkan tahun 2011 bisa jadi 
kekurangan air maka menimbulkan meletusnya perang baru, tentang perang ini ia tidak 
meramalkan secara rinci, namun dirasakan itu bukannya perang perbatasan yang sederhana. 

Bagaimanapun gejala pemanasan yang terjadi sekarang ini bukannya seperti yang dianggap para 
pakar cuaca bahwa "kecepatan pemanasan sangat lamban", melainkan melonjak dengan drastis. 
Akan tetapi pemanasan seolah-olah juga mutlak tidak berlangsung terus menerus, sesudah 
pemanasan global, telah menanti gejala berbalik menjadi ekstrim dingin. Asalkan suhu bumi 
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sedemikian meningkat drastis, pulau Greenland dan kutub selatan akan ada es dalam jumlah cukup 
besar yang meleleh, hal mutlak yang tak dapat dihindari, alhasil sirkulasi besar samudra menjadi 
lemah sehingga berubah menjadi efek pendinginan, meluncur secepat kilat, yang me-nandakan 
akan terjadi sebuah kelahiran jaman es baru. Dalam ramalan Jucelino sepertinya juga dibuktikan 
bahwa pada tahun 2027 sesudah terjadi keadaan pendinginan global, masih lagi akan menghadapi 
sebuah jaman es yang baru. Isi detail ramalan tersebut : 

"Gunung berapi Yellow Stone Park di Amerika mulai meletus, oleh karena semburan api begitu 
besar sehingga menga-kibatkan lahar dan asap akan meluas ke segala penjuru hingga sejauh 
1..600 km, seperti Kansas, Nebraska dan Montana dan lain sebagainya, bakal mengalami bencana 
besar, sesudah gunung api ini meletus bisa terlahir lagi jaman es baru. Letusan gunung berapi 
bukan hanya terjadi di Yellow Stone Park , di seluruh tempat di dunia bisa juga terjadi, oleh 
karena semburan asap telah menutupi matahari, lebih-lebih lagi arus sirkulasi besar dari 
samudera terhenti maka telah merangsang pembentukan gejala pendinginan global. 

Al Gore memperoleh hadiah nobel perdamaian

telah anda ketahui, mantan wapres AS, Al Gore berupaya terhadap penelitian per-masalahan 
pemanasan global, karangannya yang terkenal yakni "An Inconvenience Truth" telah dibuatkan 
filmnya, malah juga telah memperoleh hadiah Oscar, sehingga banyak orang menyambut dengan 
getir permasalahan pemanasan global Al Gore yang dipindahkan ke layar perak. Sesungguhnya 
pada 19 tahun yang lalu, yakni pada tahun 1988, Jucelino sudah meramalnya, berita itu dimuat di 
majalah Moon edisi 6, akhir bulan Mei sebelum dipublikasikan, kepala editor penelitian sewaktu 
memberitahu penulis, saya juga merasa terkejut sampai tercengang sejenak. 

Menurut surat ramalan kepada Al Gore yang kala itu menjabat anggota kongres yang dikirim per 
pos pada tahun 1988 oleh Jucelino sudah diinfokan kepada Al Gore, dari tahun 1993 - 2001 ia 
bakal menjabat wapres pemerintahan Clinton, kelak akan berusaha dengan gigih terhadap 
kegiatan yang melindungi lingkungan hidup di bumi, selain itu juga bakal tersohor dengan buku 
karangannya berjudul "An Inconvenience Truth", dalam surat yang ditulis dalam bahasa Inggris 
itu, Jucelino juga menyebut dengan tepat judul bukunya. Selain itu di dalam surat ramalan 
tersebut juga diberitahukan kegiatan Al Gore tersebut bakal diakui dan berhasil memperoleh 
hadiah Nobel perdamaian tahun 2007. Kemampuan ramalan Jucelino tidak bisa kita sangkal. 

Waktu yang diberikan kepada umat manusia tidak tersisa banyak, mulai Desember 2007, awan 
hitam bakal menyebar keseluruh pelosok dunia.

Ramalan Jucelino, andaikata umat manusia kita masih mempertahankan keadaan seperti sekarang 
ini, umat manusia dari tahun 2008 - 2012 bakal menjalani hari-hari penuh ketakutan, pertanda 
awal sebelum bencana terjadi, langit di seluruh dunia akan diselimuti dengan "awan hitam". Selalu 
merasakan bencana demi bencana besar yang akan disongsong oleh dunia di masa depan, termasuk 
pergerakan cuaca dan meletusnya perang, bencana diupayakan menjadi 0, apabila masih saja 
terjadi, juga apabila mengubah cakupannya menjadi kecil, akhir tahun 2007 adalah batas paling 
akhir umat manusia mulai mendusin. Jucelino mendambakan akhir tahun 2007 di dunia bakal 
terjadi "perubahan kesadaran" yang besar. 
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Parahnya situasi telah begitu mendesak, tapi jikalau kita umat manusia masih saja berkeras 
kepala mempertahankan ketidakpedulian dan mati rasa, Jucelino memperingatkan kepada umat 
manusia tentang ramalan masa depan yang gelap, seakan-akan sudah bakal terjadi secara terus 
menerus. Kita setiap orang harus sadar, lebih-lebih harus menya-dari sikonnya yang begitu parah, 
entah secara pribadi, kelompok, tingkatan negara, menjaga pos kerja masing-masing, bertindak 
dengan gerakan nyata, karena batas terakhir bakal tiba. 

"Tanpa tenaga" dan "minim tenaga" mutlak tak bisa disamakan, makna tanpa tenaga ialah tak 
peduli menggalang berapa banyak orangpun tak akan terbentuk tenaga, sedangkan minim tenaga, 
bila jumlah orang yang dikumpulkan semakin banyak, maka tenaganya bisa berubah semakin 
perkasa. Misalkan saja dimulai dari diri sendiri masing-masing orang, meskipun tenaga seseorang 
lemah, namun kita bisa mempengaruhi beberapa juta bahkan puluh juta orang, menentukan sebuah 
kekuatan perkasa yang bisa dibentuk untuk mengubah bencana besar pada masa depan.



74 Jadikan bulan sebagai sasaran. Kalaupun meleset, Anda akan terdampar di jajaran 
bintang. (Les Brown)

Pria-Pria Terkejam Di Dunia
1. Josef Stalin

Stalin adalah Sekretaris Umum Partai Komunis dari 
Komite Sentral Uni Soviet dari tahun 1922 sampai 
kematiannya di tahun 1953. Di bawah kepemimpinan 
Stalin, Negara bagian Ukraina menderita kelaparan 
sangat hebat (Holodomor), oleh kebanyakan orang hal 
ini dianggap akibat dari pemusnahan massal yang 
merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan 
Stalin.

Perkiraan jumlah kematian bervariasi dari 2,5 juta 
sampai 10 juta. Kelaparan disebabkan oleh politik dan 
administratif keputusan.

Disamping kelaparan, Stalin memerintahkan 
pembersihan dalam Uni Soviet orang mana pun yang 
dianggap sebagai musuh negara bagian. Di total, 
perkiraan jumlah yang dibunuh di bawah 
pemerintahan Stalin berkisar antara 10 juta hingga 
60 juta orang.

2. Adolf Hitler

Adolf Hitler ditetapkan Kanselir Jerman pada 1933, 
menjadi "Fuhrer" pada 1934 sampai bunuh dirinya 
pada 1945. Di akhir Perang Dunia 2, Kebijakan 
teritorial penaklukan dan pemusnahan rasianya sudah 
membawa kematian dan penyiksaan jutaan orang, 
termasuk pembantaian sebanyak kira-kira enam juta 
orang Yahudi yang sekarang dikenal sebagai 
Holocaust.

Pada 30 April 1945, sesudah pertempuran hebat 
street-to-street , ketika tentara Uni Soviet terlihat 
dalam blok atau dua Reich Chancellory, Hitler bunuh 
diri, menembak dirinya sendiri sambil menggigit 
sebiji kapsul sianida.
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3. Ivan IV of Russia

Ivan IV Rusia, juga dikenal sebagai Ivan yang 
Mengerikan, adalah Adipati Megah Muscovy dari 
1533 sampai 1547 dan adalah penguasa pertama 
Rusia yang mengambil hak Kaisar. Di tahun 1570, 
Ivan di bawah kepercayaan yang direncanakan 
oleh elite kota Novgorod untuk menyebrang ke 
Polandia, dan menyuruh seorang tentara 
menghentikan mereka pada 2 Januari.

Tentara Ivan membangun tembok sekitar garis 
keliling kota untuk mencegah orang kota yang 
terlepas. Antara 500 sampai 1000 orang 
dikumpulkan setiap hari oleh tentara, lalu disiksa 
dan dibunuh di muka Ivan dan anak lelakinya.

Di 1581, Ivan memukulnya penuh anak 
perempuan-di-undang-undang karena memakai 
pakaian yang tak sopan, menyebabkan keguguran. 
Anak lelakinya, yang juga bernama Ivan, beradu 
argumen dengan ayahnya.Yang menyebabkan Ivan 
yang memukul anak lelakinya di kepala dengan 
tongkat runcingnya, lalu anaknya tewas seketika.

4. Vlad Tepes

Vlad III Rumania (juga dikenal sebagai Vlad 
Impaler) ialah Pangeran Wallachia tiga kali dari 
tahun 1448 sampai tahun 1476. Vlad lebih 
dikenal sebagai legenda penghukum yang sangat 
kejam.

Dia memaksa selama pemerintahannya, dan dia 
juga dijadikan sebagai ilham pokok bagi karakter 
utama vampir "Bram Stoker" di populer Dracula 
baru.

Di Rumania dia dianggap sebagai seorang 
pangeran dengan perasaan mendalam tentang 
keadilan. Daftar penyiksaan dia dinyatakan 
untuk sudah mempekerjakan ekstensif: kuku di 
kepala, memotong dahan, membutakan, 
pencekikan, dibakar, memotong hidung dan 
telinga, pemotongan organ seksual (khususnya di kasus wanita), menguliti kepala, menguliti, 
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pembeberan sampai elemen atau ke binatang, dan mendidihkan oranghidup-hidup. Ada klaim 
bahwa atas beberapa kesempatan sepuluh ribu orang ditusuk di tahun 1460.

5. Pol Pot

Pol Pot adalah pemimpin Khmer Rouge dan Perdana 
Menteri Kamboja dari 1976 sampai 1979, sudah de 
fakto pemimpin sejak pertengahan 1975. Selama 
masa kekuasaannya, Pol Pot memaksakan versi 
ekstrim komunisme agraris di mana semua penduduk 
kota dipindahkan ke daerah pedalaman untuk 
bekerja di perkebunan kolektif dan proyek kerja 
paksa.

Efek gabungan kerja budak, kekurangan gizi, 
perewatan kedokteran yang buruk dan pelaksanaan ditaksir untuk sudah membunuh sekitar 2 juta 
orang Kamboja (sekitar sepertiga penduduk). Rezimnya mencapai reputasi buruk istimewa karena 
memilih semua cendekiawan dan "kaum borjuis musuh" lain untuk pembunuhan.

Khmer Rouge melakukan eksekusi masal di tempat yang dikenal sebagai "Ladang Pembunuhan". 
Yang dieksekusi dikubur di kuburan masal. Untuk menghemat amunisi, eksekusi sering dillakukan 
memakai palu, tangkai kampak, sekop atau tongkat bambu yang diasah.

6. Leopold II of Belgium

Leopold II ialah Raja Belgia dari 1865-1909. Dengan 
bantuan keuangan dari pemerintah, Leopold 
membuat "Congo Free State", proyek pribadi yang 
dilakukan untuk menyadap karet dan gading di 
daerah Kongo Afrika tengah, yang mengandalkan 
kerja paksa dan menyebabkan kematian sebanyak 
sekitar 3 juta orang Kongo.

Rezim Negara Bagian Bebas Kongo menjadi salah 
satu skandal internasional peralihan abad yang lebih 
terkenal keburukannya. Bidang tanah secara pribadi 
dimiliki oleh Raja adalah 76 kali lebih besar daripada 
Belgia, yang dia bebas menguasainya sebagai lingkup 
pribadi lewat tentara pribadinya, Force Publique.

Pekerja perkebunan karet milik Leopold disiksa, 
memuntungkan dan membunuh secara kejam sampai 
di akhir abad, atas hati nuran,i Dunia Barat lalu 
memaksa Brusel untuk mengadakan perhentian.
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7. Idi Amin Dada

Idi Amin adalah seorang perwira tentara dan presiden 
Uganda. Dia mengambil tenaga di kup militer pada 
Januari 1971, menurunkan Milton Obote.

Kekuasaannya ditandai oleh pelanggaran hak asasi, 
penindasan politik, penganiayaan etnik, pembunuhan 
pengadilan ekstra dan pengusiran orang India dari 
Uganda. Jumlah orang yang dibunuh akibat rezimnya 
tak dikenal; perkiraan bervariasi dari 80.000 sampai 
500.000.

Pada 4 Agustus, 1972, Amin mengeluarkan dekrit yang 
memerintahkan pengusiran ke60.000 orang Asia yang 
tidak adalah warganegara Uganda (kebanyakan dari 
mereka memuat paspor Inggris).

Ini nanti diperbaiki untuk memasukkan ke80.000 orang 
Asia, dengan kekecualian profesional, seperti dokter, 
pengacara dan guru.

Amin akhirnya digulingkan, tetapi sampai kematiannya, dia memegang bahwa Uganda perlu dia dan 
dia tidak pernah mengungkapkan penyesalan yang dalam untuk penyalahgunaan rezimnya.

8. Ruhollah Khomeini

Ayatollah Khomeini adalah pemimpin agama Islam Iran 
dari 1979 sampai 1989. Di waktu itu dia melaksanakan 
Syariat Islam (undang-undang agama Islamiah) dengan 
kode rok Islamiah diterapkan bagi baik laki-laki dan 
wanita oleh Penjaga Revolusioner Islamiah dan 
kelompok Islamiah lain.

Tentangan sampai peraturan alim ulama atau agama 
Islam umum sering dijumpai dengan hukuman kasar.

Dalam percakapan di Fayzieah School di Qom, 30 
Agustus, 1979, Khomeini berkata:

"Yang sedang mencoba mewujudkan korupsi dan 
perusakan bagi negara kami di nama demokrasi akan 
tersiksa. Mereka lebih buruk daripada Kaum Yahudi 
Bani-Ghorizeh, dan mereka harus digantung. Kami akan 
menyiksa mereka atas perintah Tuhan dan panggilan 
Tuhan untuk berdoa."

Di pembantaian masal 1988 tawanan Iran, mengikuti operasi Forough-e Javidan Pejuang 
Mujahidin Iran melawan Republik Islam, Khomeini memberi perintah kepada pejabat pengadilan 
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agar menghakimi setiap tawanan politik Iran dan membunuh semua yang tidak bertobat dari 
aktivitas kontra-rezim. Banyak yang mengatakan bahwa ribuan yang dengan cepat dibunuh di 
dalam penjara.

Riwayat hidup Grand Ayatollah Hossein-Ali Montazeri melaporkan perincian eksekusi sebanyak 
30.000 orang aktivis politik. Sesudah sebelas hari di rumah sakit dalam operasi untuk 
menghentikan pendarahan dalam, Khomeini meninggal karena kanker pada Sabtu, Juni 04, 1989, 
pada umur 86 tahun.

9. Maximilien Robespierre

Maximilien Robespierre adalah seorang pemimpin 
revolusi Perancis dan adalah argumennya yang 
membuat pemerintah revolusioner membunuh raja 
tanpa pemeriksaan pengadilan.

Robespierre adalah satu aktor utama di balik 
pemerintahan yang bengis, 10 bulan sejak pasca-
revolusioner ia menyebabkan terror dan eksekusi 
masal. Teror itu mengancam antara 18.500 sampai 
40.000 orang, dengan 1.900 dibunuh pada bulan 
terakhir.

Di antara orang yang dihukum oleh pengadilan 
revolusioner, sekitar 8 persen adalah ningrat, 
kependetaan sebanyak 6 persen, kelas menengah 
sebanyak 14 persen, dan 70 persen sisanya karyawan 
atau buruh tani yang dituduh melakukan penimbunan, 
menolak wajib militer, desersi, pemberontakan, dan 
lain mengaku kejahatan.

Atas perbuatannya, Robespierre dipenggal kepalanya dengan tidak melalui pemeriksaan 
pengadilan pada 1794.

10.Attila The Huns

Attila adalah Raja orang Hun dari tahun 434 sampai 
kematiannya di tahun 453. Dia ialah pemimpin Hunnic 
Empire yang terbentang dari Jerman ke Sungai Ural 
dan dari Sungai Danube ke Laut Baltic. Di bagian 
terbesar Eropa Barat, dia diingat sebagai contoh 
kekejaman dan keserakahan.

Ivan IV of Russia

Kampanye gagal di Parsi diikuti di tahun 441 oleh 
serbuan Kekaisaran Timur Roma, keberhasilan di 
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antaranya memberanikan Attila untuk menyerbu Barat.

Dia melewati Austria dan Jerman tanpa terhalang, di seberang Rhine ke dalam orang Gael, ia 
merampas dan membinasakan semua orang di jalan dengan keganasan tak serupa di rekor serbuan 
orang biadab dan memaksa yang itu dia mengatasi untuk menambah tentara sangat besarnya. 
Attila mati tenggelam di darahnya sendiri atas perkimpoiannya malam.



80 Banyak orang berhasil menipu orang lain dengan berpura-pura serius, tapi tidak ada 
yang dapat mengelabui dengan berpura-pura jenaka. (Sacha Guitry)

Kaisar Yao Pernah Kontak Dengan Alien
engenai berita misteri Alien mengunjungi bumi di dalam science fiction dan majalah 
sudah sering dibahas. Yang menarik ialah topik panas aktual berskala dunia itu 
sebenarnya sudah sejak dahulu di Tiongkok kuno terdapat catatan yang berkaitan 

dengan hal tersebut, bahan sejarah ini bagi manusia zaman sekarang juga telah menyajikan bukti 
dan indikasi bagi penelitian ilmiah 
terhadap Alien.

Menurut berita koran internet 
ekonomi Tiongkok, di dalam 
catatan Notasi Penelusuran Dewa 
dari zaman Gan Bao - Jin Timur/?? 
(317-420), juga dicatat tentang 
sebuah kisah kontak dengan orang 
planet Mars.

Dikisahkan di negara Wu pada 
masa Sam Kok (Tiga Negara, tahun 
220-280), dari sekelompok anak 
kecil yang sedang bermain muncul 
seorang anak yang berwujud aneh, 
tinggi badan sekitar 1,2 m, mengenakan baju biru, dari kedua matanya terpancar sorotan tajam.

Karena para bocah itu selama ini tidak pernah melihatnya, berduyun-duyun me-ngerumuni dan 
menanyainya panjang lebar. Anak berbaju biru itu berkata, “Saya bukan orang bumi, melainkan 
dari planet Mars. Melihat kalian bermain begitu riang gembira, sengaja turun melihat-lihat 
kalian.”

Selain itu bocah berbaju biru itu juga berkata, “Situasi Tiga Negara saling berhadapan tidak 
akan berlangsung terlalu lama, kelak negeri ini akan dikuasai marga Sima (baca: Sema)”.

Mendengar ini para bocah tersebut terperanjat, seorang bocah dengan segera berlarian 
melaporkan kepada orang tua. Ketika mereka tiba, manusia planet Mars itu berkata “Sampai 
jumpa”, segera mengkerutkan badannya dan melompat ke atas langit.

Tatkala mereka semua menengok ke atas, terlihat sebuah kain satin putih terikat pita panjang 
sedang meluncur ke arah langit yang tinggi. Ketika itu siapapun tak berani memaparkan kejadian 
itu ke luar.

Kemudian, sesudah lewat 4 tahun, negara Shu (salah satu dari 3 negara) runtuh. Setelah 17 tahun 
berlalu, negara Wu juga musnah. Perpecahan menjadi 3 negara yang dipenuhi kekacauan dan 
peperangan telah berakhir, Sima Yan telah menyatukan Tiongkok. Ini sesuai dengan perkataan si 
orang planet Mars.

Tak peduli catatan di atas apakah cukup obyektif, barangkali toh orang kuno pernah melihat 
sejumlah orang yang berbeda dengan orang bumi pada umumnya.

M
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Menurut catatan Shi Yi Ji(Catatan tercecer) : 4.000 tahun yang lalu, pada zaman kaisar Yao/?,
sebuah benda terbang raksasa berbentuk perahu mengambang di atas langit laut barat. Tubuh 
perahu itu berkilauan, bergerak dengan perlahan. Orang-orang di atas kapal itu mengenakan topi, 
seluruh tubuhnya dipenuhi bulu putih, walau tanpa sayap bisa terbang di ketinggian.

Wu Xing Zhi (Catatan tertulis tentang lima unsur) tercatat pada tanggal 3 bulan 12 zaman raja 
Kangxi dinasti Qing (baca: Ching, 1644-1911) terjadi sebuah peristiwa pengejaran Alien. Waktu 
itu ada orang melihat seseorang berwajah hitam terbang di udara, badannya menyala kemerah-
merahan dan memancarkan cahaya, bagaikan sedang mengeluarkan api di udara. Ketika yang 
berwajib mendengar informasi tersebut langsung da-tang ke lokasi, tapi orang itu tiba-tiba 
lenyap begitu saja.

Dalam kitab Naskah sejarah Qing. Catatan tertulis perihal bencana aneh : Serangkaian kasus 
yang sangat mirip dengan pemberitaan masa kini yakni Alien menculik manusia bumi. Pada zaman 
kaisar Yong Zheng-dinasti Qing, tahun ke 3 bulan 7, di dusun Liao Jia Tang – kota Wu Du -
propinsi Ling Chuan, seorang penduduk desa dan sejumlah orang naik ke gunung hendak menebang 
pohon bambu. Sekonyong-konyong ia hilang lenyap di depan mata orang banyak, sesudah 140 hari 
tiba-tiba tak tahu bagaimana muncul kembali di rumahnya, akan tetapi pembicaraannya sudah 
ngelantur tidak keruan, tak hentinya berceloteh cerita aneh.

Alien yang tercatat di dalam materi sejarah tidak hanya telah merefleksikan kejayaan 
kebudayaan sejarah zaman kuno, juga telah menambah corak warna misteri nan gaib bagi teka-
teki Alien yang hingga kini belum terpecahkan.



82 Jangan pernah menyombongkan diri dengan mengatakan segala hal yang Anda 
ketahui, karena dijamin bahannya akan habis dalam waktu singkat. (Norman Ford)

Menelusuri Jejak Kerajaan Aru
erajaan Aru merupakan kerajaan besar dan penting yang pernah berdiri pada abad ke-13 
hingga 16 Masehi di bagian utara pulau Andalas (Sumatera).

Namun sayangnya berita tentang kerajaan ini sangat minim terdengar, kalah pamor 
dengan kerajaan-kerajaan lain yang pernah jaya di Nusantara seperti Kerajaan Majapahit, 
Singosari dan Sriwijaya.

"Padahal kerajaan ini banyak disebut pada Amukti Palapa dalam Hikayat Pararaton, sejarah 
Melayu, dalam laporan Mendez Pinto (penguasa Portugis di Malaka), laporan admiral Cheng Zhe 
(Cheng Ho) maupun pengembara dari negeri China lainnya," kata sejarawan Universitas Negeri 
Medan (Unimed), Dr Phill Ichwan.

Berdasarkan sejumlah literatur, pusat Kerajaan Aru dinyatakan berpindah-pindah. Sebagian 
menyebut di Telok Aru di kaki Gunung Seulawah (Aceh Barat), kemudian di Lingga, Barumun dan 
bahkan di Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang.

Namun demikian, aktivitas arkeologi yang telah dilakukan berkesimpulan bahwa pusat Kerajaan 
Aru berada di Kota Rentang (Hamparan Perak) di Kabupaten Deli Serdang dari abad ke-13 hingga 
14 Masehi, sebelum akhirnya pindah ke Deli Tua dari abad 14 hingga 16 M akibat serangan dari 
Aceh.

"Hipotesa bahwa Kota Rentang adalah pusat Kerajaan Aru banyak didukung oleh faktor seperti 
jalur dari Karo Plateau maupun Hinterland menuju pantai timur yang terfokus pada Sei Wampu 
dan Muara Deli. Di kawasan itu juga ditemukan ragam keramik yang berasal dari China, 
Muangthai, Srilangka, serta koin atau mata uang Arab dari abad ke-13 hingga 14," katanya.

Temuan yang paling menakjubkan adalah ditemukannya batu kubur (nisan) yang tersebar di situs 
sejarah penting tersebut. Batu kubur yang terbuat dari batu cadas (volcanic tuff) yang 
ditemukan memiliki ornamentasi dalam berbagai ukuran dan sebagian bertuliskan Arab-Melayu 
dan banyak menunjukkan kemiripan dengan yang ditemukan di Aceh.

Di rawa-rawa di kawasan yang sama juga ditemukan kayu-kayu besar yang diduga merupakan 
bekas istana Kerajaan Aru serta batu-batu besar yang diduga bekas bangunan candi.

Juga ditemukan bongkahan perahu tua dengan panjang 30 hingga 50 meter yang menunjukkan 
bahwa Kota Rentang merupakan pusat niaga yang padat pada abad tersebut.

Terbesar

Sejarawan dari Universitas Sumatera Utara, Tuanku Luckman Sinar, mengatakan, pada abad ke-
15 Kerajaan Aru merupakan kerajaan terbesar di Sumatera dan memiliki kekuatan yang dapat 
menguasai lalulintas perdagangan di Selat Malaka.

Kerajaan Aru yang meliputi wilayah pesisir Sumatera Timur, yaitu batas Tamiang sampai Sungai 
Rokan, sudah mengirimkan beberapa kali misi ke Tiongkok yang dimulai pada tahun 1282 Masehi 
pada zaman pemerintahan Kubilai Khan.

K
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Kerajaan Aru juga pernah ditaklukkan oleh Kertanegara dalam ekpedisi Pamalayu (1292) dan 
ditulis dalam pararaton "Aru yang Bermusuhan". Tetapi setelah itu Aru pulih kembali dan menjadi 
makmur sebagai mana dicatat oleh bangsa Persia, Fadiullah bin Abdul Kadir Rashiduddin dalam 
bukunya "Jamiul Tawarikh" (1310 M), jelasnya.

Musibah kembali menimpa Kerajaan Aru ketika Majapahit menaklukkannya pada tahun 1365 M. 
Seperti tertera dalam syair Negarakertagama strope 13:1, pada masa itu Majapahit juga 
menaklukkan Panai (Pane) dan Kompai (Kampe) di Teluk Haru.

Dalam laporan Tiongkok abad ke-15 juga disebut berkali-kali Aru yang Islam mengirim misi ke 
Cina. Baik dari laporan-laporan China maupun dari laporan Portugis yang ditulis kemudian, 
menunjukkan sekitar Sungai Deli menjadi pusat Kerajaan Aru dengan bandarnya Kota Cina dan 
Medina (Medan) sebagaimana disebut-sebut Laksamana Turki Ali Celebi dalam "Al Muhit".

Mengenai Kota Rentang sebagai pusat Kerajaan Aru juga diperkuat oleh Prof. Naniek H Wibisono, 
tim Puslitbang Aarkeolog Nasional Badan Litbang Kebudayaan dan Pariwisata Departemen 
Kebudayaan dan Pariwisata.

Menurut dia, hasil penelitian eksploratif di situs Kota Rentang memunculkan dugaan bahwa lokasi 
tersebut merupakan bagian dari jaringan permukiman dan aktivitasnya yang saling terkait.

Asumsi tersebut berdasarkan pola persebaran dan variabilitas tinggalan arkeolog seperti 
keramik, tembikar, artefak batu, sisa-sisa tulang, mata uang, damar dan batu nisan.

Keberadaan tinggalan arkeologi terutama keramik dan mata uang yang menjadikan bukti bahwa di 
lokasi tersebut pernah terjadi aktivitas yang berhubungan dengan perniagaan, katanya.

Keramik merupakan suatu komoditi dari luar Nusantara yang banyak ditemukan. Penemuan 
tersebut menjadi kunci penting sejarah perniagaan, baik secara lokal maupun interlokal. "Kita 
menemukan bukti-bukti yang meyakinkan untuk lebih memperjelas gambaran tentang apa yang 
berlangsung di wilayah itu pada masa lampau," tambahnya.

Melalui keramik, katanya, dapat ditelusuri kapan sesungguhnya Kota Rentang mulai berperan 
dalam perniagaan. Selain itu, melalui persamaan variabilitas dan kronologi tinggalan arkeologi juga 
dapat diketahui keberadaan situs Kota Rentang dan hubungannya dengan situs-situs lainnya.

"Dari hasil penelitian ini diduga tinggalan arkeologi yang ditemukan memiliki persamaan dengan 
situs lainnya yang terletak dalam satu jaringan pesisir-pedalaman, antara lain Kota Cina," katanya.

Pasca serangan Aceh pada akhir abad ke-14, pusat Aru berpindah dari Kota Rentang ke Deli Tua 
dan berdiri dari abad ke-15 hingga 16 M. Di situs Aru Deli Tua ditemukan Benteng Putri Hijau 
(Green Princess Castle), keramik yang berasal dari China, Muangthai, Sri Langka maupun Burma. 
Temuan keramik tersebut menunjukkan periode yang sama dengan temuan di Kota Rantang.



84 Jika kita suka pada impian seseorang, kita menyebut dia seorang reformis. 
Jika kita tidak suka pada impiannya, kita akan menyebutnya orang aneh. (William 
Dean Howells)

Beberapa Perang Unik Sepanjang Sejarah
lausewitz, bapak ilmu perang modern, mengatakan perang adalah kelanjutan lain dari 
politik. Dengan kata lain perang hanyalah salah satu strategi politik suatu pihak atau 
negara. Namun yang tidak pernah bisa kita bayangkan adalah dampak yang ditimbulkan 

dari perang itu sendiri. Ibarat pepatah, kalah jadi abu, menang jadi arang. Tidak ada kemenangan 
yang hakiki dalam suatu peperangan. Dalam sejarah juga mencatat manusia memang tidak pernah 
belajar dari kehancuran peradaban yang diakibatkan oleh mereka sendiri.

Bagaimanapun perang bukanlah suatu solusi yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah. 
Namun perang tidak bisa dihindari apabila salah satu pihak mengancam jiwa dan kedaulatan 
wilayah pihak lain. Dan seringkali perang dimulai dari hal-hal yang sifatnya sepele. Nafsu memiliki, 
keserakahan, gila kekuasaan, hingga nafsu berekspasi lebih sering mendominasi daripada hanya 
sekedar membela diri. Fakta-fakta berikut ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua 
bahwa atas nama apapun, peperangan tetaplah merupakan bencana kemanusiaan yang paling 
mengerikan di muka bumi ini:

1. Perang Vietnam (1957 - 1975)

Merupakan aib bagi bangsa Amerika Serikat. Mengapa tidak, perang ini telah membuat Amerika 
Serikat babak belur, baik luar maupun dalam. Di medan perang, tentara AS yang sangat perkasa 
di Perang Dunia ke-2 benar-benar dibuat tak berdaya oleh keuletan tentara Vietnam Utara 
(NVA) dan milisi yang biasa disebut Vietcong (VC). Meski tentara AS telah mengembangkan 
persenjataan yang sangat canggih (penggunaan rudal air-to-air adalah yang pertama kali di dunia 
digunakan dalam suatu peperangan), tetap aja mereka tak berdaya menghadapi taktik gerilya 
yang diterapkan NVA dan VC. Gara-gara taktik gerilya itu, AS harus mengeluarkan dana perang 
yang sangat besar untuk mendukung tentara AS di Vietnam. Dan itu menimbulkan protes keras di 
dalam negeri sendiri. Gelombang protes silih berganti menuntut pemerintah menarik pasukan AS 
dari Vietnam. Perang yang berlangsung selama 18 tahun yang merupakan perang terlama yang 
pernah dialami oleh AS. Dan tahukah Anda, Ho Chi Minh, Pemimpin Besar Vietnam Utara ternyata 
belajar menggunakan taktik gerilya dari bukunya Abdul Haris Nasution yang fenomenal, Strategy 
of Guerrilla Warfare. Selain diterjemahkan ke berbagai bahasa asing, karya ini menjadi buku 
wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elite militer dunia, West Point, 
Amerika Serikat.

2. Perang Jawa atau Perang Diponegoro ( 1825-1830 )

Ternyata dipicu oleh hal yang sederhana, yaitu penancapan tonggak-tonggak pembuatan jalan rel 
kereta api. Pada masa itu, Belanda tengah giat-giatnya membangun rel kereta api yang melewati 
daerah Tegalrejo di Jawa Tengah. Rupanya di salah satu sektor, Belanda tepat melintasi makam 
dari leluhur Pangeran Diponegoro. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro marah luar 
biasa, dan memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Namun penyebab perang 
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tersebut sebenarnya merupakan akumulasi semua permasalahan yang ada, seperti pajak yang 
tinggi, campur tangan Belanda dalam urusan istana Yogya, hingga permasalahan ketidakpuasan di 
kalangan istana itu sendiri.

3. Perang Kurukshetra

Sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti kapan terjadinya Perang di Kurukshetra. Pertempuran 
tersebut tidak diketahui dengan pasti kapan terjadinya, sehingga kadang-kadang disebut terjadi 
pada "Era Mitologi". Beberapa peninggalan puing-puing di Kurukshetra (seperti misalnya benteng) 
diduga sebagai bukti arkeologinya.Para sarjana berusaha mencari tahu pada tahun berapa 
sebenarnya perang di Kurukshetra terjadi. Mereka menggunakan catatan dalam Mahabharata, 
memperhitungkan posisi benda langit, menggunakan sistem kalender, bahkan sampai melakukan 
analisa radiokarbon. Ada yang memperkirakan perang besar itu terjadi pada tahun 900 SM. 
Pertempuran Sepuluh Raja, pertempuran antara Raja Bharata bernama Sudas dan perserikatan 
sepuluh suku yang muncul dalam Rgveda, dipercaya sebagai asal mula mitologi perang di 
Kurukshetra terjadi. Beberapa arkeolog India mencoba mencari tahu kapan sebenarnya perang di 
Kurukshetra terjadi, seperti penelitian belanga yang ditemukan di Ganges. Penelitian radiokarbon 
menunjukkan artifak tersebut berasal dari periode 800 - 350 SM.

4. Perang salib

Dalam lintasan sejarah, selain perang Salib (the crusade), mungkin belum ada tragedi yang begitu 
dahsyat dampak jangka panjangnya bagi peradaban dunia. Perang ini telah melibatkan seluruh 
kekuatan Barat-dalam hal ini Kristen-melawan Imperium dinasti Abbasiyah-dalam kaitannya 
dengan Islam. Perang ini terjadi dari tahun 1099 sampai 1291 M sehingga merupakan perang 
terbesar dan terlama sepanjang masa. Dampaknya pun sangat luar biasa hingga kini. Peristiwa 
runtuhnya gedung WTC (11/8) adalah bukti jejak-jejak dampak dari perang salib tersebut. 
Padahal perang tersebut lebih banyak mengarah pada unsur politisnya daripada unsur keyakinan. 
Agama akhirnya dijadikan alat pembenaran demi melegalisasi perang tersebut.



86 Wanita perlu alasan kuat untuk melakukan hubungan seksual, tapi pria cuma butuh 
tempat. (Billy Crystal)

Ashabul Kahfi
okasi Gua Ashabul Kahfi terletak kira-kira 7km dari pusat bandar Amman, Jordan. 
Kawasan ini suatu ketika dahulu dikenali dengan Ar-Raqim kerana terdapat kesan tapak 
arkeologi yang bernama Khirbet Ar-Raqim di kawasan tersebut. Perkataan Ar-Raqim juga 

disebut di dalam Al-Quran dan Ahli Tafsir menafsirkan Ar-Raqim sebagai nama anjing dan ada 
yang menyatakan ia sebagai batu bersurat.

Kahf Ahlil Kahf merupakan lokasi sejarah yang membuktikan kebenaran kisah di dalam Al-Quran 
iaitu di dalam Surah Kahfi mulai ayat 9 hingga 26. Ayat di dalam Surah tersebut menceritakan 
bagaimana 7 orang pemuda yang beriman kepada Allah melarikan diri ke sebuah gua dan Allah 
menidurkan mereka selama 309 tahun Qamariah (300 tahun Shamsiah) sehingga mereka tidak 
dapat dibangunkan oleh suara apa sekalipun.

Kisah 7 pemuda ini bermula apabila mereka berhadapan dengan raja yang zalim dan mengakui 
bahawa mereka hanya beriman kepada Allah yang menguasai langit dan bumi. 7 orang pemuda 
tersebut melarikan diri dari raja yang zalim bersama seekor anjing mereka ke sebuah gua dan 
bersembunyi di situ lalu mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun Qamariah.

Apabila mereka bangun, salah seorang dari mereka keluar untuk membeli makanan dan mendapati 
zaman tersebut telah berubah dari zaman mereka memasuki gua. Ini disedari apabila wang yang 
mereka gunakan sudah tidak laku pada zaman tersebut (zaman mereka dibangkitkan).

Pemuda tersebut kembali ke gua dan pemuda-pemuda tersebut dimatikan oleh Allah di dalam gua 
tersebut.

Ahli sejarah Islam dan barat telah banyak menjalankan kajian di manakah tempat berlakunya 
kisah 7 pemuda tersebut ditidurkan oleh Allah dalam tempoh masa yang lama. Para pengkaji 
Islam menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan manakalan penganut kristian mempercayai 
kisah ini berlaku dan menjalankan kajian mereka dari kitab bible. Pelbagai hasil kajian, pandangan 
telah diberikan dalam menyatakan bilakah kisah ini berlaku? Di manakah ia berlaku? Persoalan-
persoalan ini telah cuba dikupas sejak zaman berzaman dan turut dibincangkan oleh 'Alim Ulama 
terdahulu dan dibentangkan di dalam kitab-kitab tulisan mereka.

Bilakah ia berlaku?

Pandangan pertama menyatakan kisah ini berlaku pada zaman maharaja Rum Daqyanus atau 
dikenali sebagai Decius yang menguasai Amman dan memerintah sekitar tahun 249-251 Masihi. 
Daqyanus terkenal sebagai maharaja yang amat memusuhi agama Nasrani dan menyeksa pengikut-
pengikutnya. Pemuda-pemuda tersebut dikatakan bangun ketika zaman Theodicius II yang 
memerintah antara tahun 408 sehingga 521 Masihi.

Pandangan kedua berpendapat bahawa kisah ini telah berlaku pada zaman penguasaan Maharaja 
Trajan. Manuskrip sejarah membuktikan bahawa diktator ini menyembah berhala dan membunuh 
sesiapa sahaja yang menentang tuhan-tuhannya sehinggakan Trajan mengeluarkan peraturan 
berhubung dengan perkara tersebut. Siapa yang beriman selain dari tuhan yang dia sembah, 
mereka akan dibunuh. Tempoh penguasaan Trajan adalah di antara tahun 98-117 masihi. Pemuda-

L
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pemuda beriman tersebut dikatakan bangun dari tidur ketika zaman Theodicius yang memerintah 
antara tahun 408-450 masihi.

Di manakah ia berlaku?

Terdapat pandangan yang 
mengatakan bahawa kisah ini 
berlaku di Turki, Jordan, Syria, 
Arab Saudi dan Sepanyol. Di 
Turki sahaja terdapat 4 lokasi 
dikatakan peristiwa itu berlaku 
(Ephesus, Tarsus, 
Kahramanmaras dan Mardin). 
Penulis telah berpeluang 
menziarahi 3 lokasi di mana 
terdapatnya Gua Ashabul Kahfi 
iaitu di Abu Alanda, Jordan. 
Ephesus, Turki dan Jabal 
Qassiyun, Syria.

Apa yang boleh penulis simpulkan 
hasil dari bacaan, pemerhatian di 
lokasi-lokasi tersebut dua lokasi 
di Ephesus dan Jabal Qassiyun 
tidak banyak membuktikan 
bahawa di situ berlakunya 
peristiwa tersebut. Bukti yang 
penulis maksudkan ialah dari ciri-
ciri gua yang diterangkan di 
dalam ayat Al-Quran. Berbeza 
dengan gua yang terdapat di Abu 
Alanda, Jordan. Ciri-ciri seperti 
yang dikisahkan di dalam Al-
Quran agak bertepatan. 3 ciri dari 
ayat Al-Quran yang menjadi perhatian penulis ialah :

Pertama : Firman Allah di dalam Surah Kahfi ayat 17-

17. Dan Engkau akan melihat matahari ketika terbit, cenderung ke kanan dari gua mereka; dan 
apabila ia terbenam, meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada Dalam satu 
lapangan gua itu...

Lokasi Gua Ashabul Kahfi di Abu Alanda, Jordan terdapat sebuah lubang dari atas gua yang 
memasuki cahaya ketika matahari terbit dan ketika terbenam matahari berada dari arah pintu 
gua.

Kedua : Firman Allah di dalam Surah Kahfi ayat 21

Makam Ashabul Kahfi
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20. ... setelah itu maka (sebahagian dari) mereka berkata: "Dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua 
mereka, Allah jualah Yang mengetahui akan hal ehwal mereka". orang-orang Yang berkuasa atas 
urusan mereka (pihak raja) pula berkata: "Sebenarnya Kami hendak membina sebuah Masjid di 
sisi gua mereka".

Di atas Gua Ashabul Kahfi di Abu Alanda terdapat rumah ibadat yang dibina ketika zaman 
tersebut. Rumah ibadat yang dimaksudkan adalah rumah ibadat penganut nasrani. Ketika zaman 
kerajaan Umawiah, rumah ibadat tersebut telah dijadikan masjid.

Ketiga : Firman Allah di dalam Surah Kahfi ayat 17

17. ..sedang mereka berada dalam satu lapangan gua itu.

Bentuk gua yang terdapat di Abu Alanda adalah luas dan lapang serta tidak dalam.

Bukti dari kesan sejarah dan arkeologi.

Beberapa bukti telah dikenal pasti dari kesan-kesan tinggalan sejarah dan arkeologi bahawa gua 
yang terdapat di Abu Alanda, Jordan merupakan gua di mana berlakunya peristiwa tersebut.

1. Terdapat tulisan pada lengkungan pintu di dinding sebelah Timur yang menyatakan 
'Masjid diperbaharui pada tahun 117 hijrah yang merujuk kepada zaman Hisham bin 
Abdul Malik bin Marwan. Ini membuktikan bahawa ketika era kerajaan Umawiah mereka 
sudah memperharui masjid yang sebelum itu menjadi rumah ibadat nasrani. Kesan yang 
boleh dilihat ialah binaan mihrab (petunjuk arah kiblat) yang terdapat di atas gua 
tersebut.

2. Tulisan khat Kufi turut ditemui yang mengisyaratkan bahawa masjid kedua di Ashabul 
Kahfi diperbaharui pada zaman Khomarumiah bin Ahmad Tholun dari kerajaan Abasiah. 
Masjid kedua yang dimaksudkan ialah masjid yang dibina berhadapan dengan gua Ashabul 
Kahfi setelah masjid pertama diwujudkan di atas gua ketika zaman Umawiah.

3. Kesan Nawawis di dalam gua. Nawawis di dalam Mu'jam Wasit (m/s 962) memberi erti 
kubur orang nasrani yang diletakkan mayat di dalamnya. Pada Nawawis tersebut terdapat 
bintang segi lapan yang membuktikan tanda zaman kerajaan Rum-Byzantium pada kurun 
ke-3 masihi. Menjadi adat pada ketika itu, mayat-mayat nasrani akan dikuburkan di dalam 
bekas batu. Ini tidak mustahil bahawa mereka yang telah menguruskan mayat pemuda 
tersebut telah mengkebumikan mereka dengan cara dan adat mereka pada ketika itu.

4. Penemuan barangan tembikar, duit tembaga dan perak, lampu dari pelbagai zaman 
(Umawiah, Abasiah, Turki Uthmaniyyah) di dalam gua tersebut dan sekitarnya. Ia 
membawa maksud bahawa tempat itu telah dijaga oleh pelbagai zaman yang berlalu.

5. Al-Waqidi di dalam kitabnya Futuhat Sham telah menulis bahawa beliau bersama yang lain 
telah berhenti di Ain Ma' berhampiran gua ashabul kahfi. Mereka berhenti di Ain Ma' 
tersebut berwuduk, solat dan tidur di situ sebelum meneruskan perjalanan keesokkan 
harinya ke tanah Palestin. Ain Ma' terletak 70 meter dari gua ashabul kahfi.

6. Pokok zaitun berusia ratusan tahun tumbuh berhadapan gua. Pokok tersebut telah mati 
dan kesan batang pokok zaitun yang berusia ratusan tahun itu kini ditempatkan di dalam 
muzium mini di dalam gua.
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7. Penemuan tulang di dalam Nawawis. Dikatakan bahawa tulang-tulang tersebut adalah 
kepunyaan pemuda-pemuda tersebut.

Dari beberapa penemuan dan bukti yang ada. Berkemungkinan peristiwa yang telah dinyatakan di 
dalam Surah Kahfi mengenai pemuda-pemuda yang ditidurkan selama 300 tahun Shamsiah telah 
berlaku di Abu Alanda, Jordan.

"Seven Sleepers" tertidur selama 309 Tahun?
isah 7 (tujuh) anak muda yang tertidur didalam sebuah gua dan terbangun dari tidurnya 
setelah beberapa abad kemudian terdapat dalam beberapa versi dan muncul di literature 
Nasrani maupun Islam. Berikut beberapa literature yang memuat kisah-kisah tersebut.

Maxalmena (atau: Maksalmina, Maxalmina, Makh shalmina, Maq Shalmaina, Mixilmina) adalah 
salah satu nama yang diambil dari sejarah Aulia 7 (Al Qur'an, Surah Al Kahfi) atau disebut juga 
dengan Ashabul Kahfi. Yaitu kisah 7 pemuda yang tertidur lelap didalam gua selama 309 tahun, 
untuk melarikan diri dari kekejaman raja Dikyanus.

kutipan dari http://id.wikipedia.org/wiki/Dikyanus:

Dikyanus adalah raja yang berkuasa disekitar efesus, yaitu daerah yang disinyalir tempat 
gua Ashabul Kahfi berada. raja Dikyanus diperkirakan berkuasa pada tahun 112 M. raja 
Dikyanus dikenal sebagai raja yang kejam. Dalam cerita Ashabul Kahfi diceritakan bahwa 
Dikyanus mengancam akan menghukum mati siapa saja yang tidak sejalan dengannya. 
Itulah sebabnya 7 pemuda Ashabul Kahfi dan 1 anjingnya (bernama Qithmir) lari dari 
negeri itu. Di kemudian hari raja Dikyanus lengser dan setelah ashabul kahfi terbangun 
setelah tidur 309 tahun Hijriyah atau 300 tahun Masehi raja yang berkuasa adalah raja 
theodosius II yang berkuasa sekitar 421 M.

Menurut beberapa sejarahwan Islam, ketujuh pemuda tersebut bernama: Maksalmina, Martinus, 
Kastunus, Bairunus, Danimus, Yathbunus dan Thamlika. Serta seekor anjing bernama Kithmir, 
yang dipercaya sebagai satu-satunya anjing yang masuk Surga.

Banyak yang berpendapat sejarah ini terjadi di Suriah, tetapi ada beberapa ahli Al Qur'an dan 
Injil berpendapat mereka berasal dari Yordania.

*******************************************************************
Dongeng rakyat tentang "Tujuh Orang Efesus yang Tertidur" ("Seven Sleepers of Ephesus") 
dikenal sekitar akhir abad ke lima Masehi dan dengan cepat dongeng ini menyebar ke seluruh 
Asia Barat dan Eropa. Para ahli sejarah menduga bahwa dongeng ini pertama kali pertama kali 
ditulis oleh Yakub dari Sarug (dikenal pula dengan nama Jacob of Sarug). Yakub adalah pendeta 
dari Syria yang lahir di Kurtam, daerah Efrata, di akhir tahun 451 M dan meninggal dunia pada 
tanggal 29 November, 521 M. Kisahnya kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Gregory 
dari Tours (sekitar 540-590), dalam bukunya yang berjudul "De Gloria Maryrum".

K
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*******************************************************************
Menurut legenda Syria, beberapa pemuda Kristen menyelamatkan diri dan berlindung dalam 
sebuah gua di daerah pegunungan untuk menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan yang 
diperintahkan oleh Kaisar Decius (Romawi). Para pengejarnya menemukan tempat persembunyian 
mereka dan lalu menutup rapat lubang gua. Tapi secara ajaib, para pemuda itu selamat dan muncul 
kembali sekitar 200 tahun kemudian.

*******************************************************************
Sept Dormants mur�s par D�ce (The Seven Sleepers Walled in By Decius). Cote : Fran�ais 185 , 
Fol. 234v. Vies de saints, France, Paris, XIVe si�cle, Richard de Montbaston et collaborateurs

*******************************************************************
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Sleepers

The legend of the Seven Sleepers of Ephesus tells of the falling asleep of seven young men in a 
cave, who wake up after a great deal of time has passed. The Seven Sleepers of Ephesus are 
viewed as saints by some Christians and Muslims.

The basic outline of the tale appears in Gregory of Tours (b. 538 - d. 594), and in Paul the 
Deacon's (b. 720 - d. 799) History of the Lombards. The best known version of the story 
appears in Jacobus de Voragine's Golden Legend.

Their story also appears in the Qur'an (Surah 18, verse 9-26) [1], which also includes a dog 
among the seven.

Mengingat Surat Al Kahfi (18:9-26) adalah surat yang diturunkan Allah melalui jibril 
kepada Nabi, maka terdapat beberapa pertanyaan menarik seputar itu:

o Mengapa ayat ini muncul di Al Qur’an? (benarkah karena pertanyaan pendeta yahudi)?

o Seberapa cepatkah Pertanyaan tersebut dijawab nabi? Mengapa?

o Apakah arti dan maksud kata "raqim" (Betulkah sesuai dengan penjelasan di AQ yaitu 
berarti anjing/sejenis anjing?)

o Berapa jumlah sebenarnya para pemuda yang tertidur di gua tersebut?

o Apakah mereka masih ada pada masa hidup nabi Muhammad karena ada tertulis bahwa 
nabi diperintahkan untuk tidak bertanya kepada seorangpun diantara mereka?

o Benarkah mereka tertidur 300 tahun (Solar system) atau 309 tahun (lunar system)?

Mengapa Ayat ini muncul di Al Qur’an surat Al Kahfi 9-26?

Menurut rujukan dibawah ini, surat itu muncul karena Pertanyaan dari pendeta Yahudi dan bukan 
Nasrani kepada nabi Muhammad:

Quote:

Ada saat itu Nadr bin al Harits adalah salah satu setan dari Quraish. Dia selalu mencaci 
maki Rasulullah dan menunjukkan sikap bermusuhan. Dia pernah pergi ke al Hira dan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Sleepers
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belajar di sana tentang hikayat raja-raja Persia, hikayat tentang Rustum dan Isbandiyar. 
Ketika Rasullulah mengadakan pertemuan dimana dia mengingatkan mereka tentang 
Tuhan, dan mengingatkan umatnya tentang apa yang telah terjadi pada banyak generasi 
yang telah lalu akan pembalasan yang ditimpakan Tuhan atas kelaliman mereka, Al Nadr 
mengatakan kepada mereka, "Aku memiliki kisah dan cerita yang lebih baik dan lebih 
menarik dari yang dia miliki, ikutlah aku”. Kemudian dia mulai menceritakan kepada 
mereka kisah tentang raja-raja Persia, Rustum dan Isbandiya, dan kemudian dia berkata, 
“Atas dasar apa kalian menganggap Muhammad adalah seorang penutur kisah yang lebih 
baik dari aku?”.

Sumber :
Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua
Muhammad bin Yasar bin Ishaq
Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 1, halaman 200 – 201

Ketika Nadr mengatakan hal tersebut kepada mereka, mereka mengirim dia dan Uqbah 
bin Abu Muait kepada pendeta Yahudi di Medinah ……. Sang pendeta berkata, “Ajukanlah 
pertanyaan kepadanya tentang 3 hal yang akan kami jelaskan kepada kalian, jika dia 
memberikan jawaban yang benar, maka dia memang seorang nabi, tetapi jika dia tidak 
dapat menjawabnya dengan benar, maka dia adalah seorang bajingan…… Tanyakan 
kepadanya tentang ANAK-ANAK MUDA YANG MENGHILANG dimasa lalu ….. kedua, 
tanyakanlah kepadanya tentang LAKI-LAKI PENGEMBARA AGUNG yang telah mencapai 
negeri timur dan negeri barat. TANYAKANLAH KEPADANYA TENTANG ROH. Jika 
mampu menjawab dengan benar maka ikutlah dia karena dia adalah seorang nabi. Jika 
tidak dapat, maka dia adalah seorang penipu, maka perlakukanlah dia seperti apa yang 
kalian kehendaki”.

Sumber :
Sirah Ibnu Ishaq – Kitab Sejarah Nabi Tertua
Muhammad bin Yasar bin Ishaq
Muhamadiyah University Press, 2003, jilid 1, halaman 201 - 202

Berapa jumlah sebenarnya para pemuda yang tertidur di gua tersebut?

Quote:

sayaquuluuna tsalaatsatun raabi'uhum kalbuhum wayaquuluuna khamsatun saadisuhum 
kalbuhum rajman bialghaybi wayaquuluuna sab'atun watsaaminuhum kalbuhum qul rabbii 
a'lamu bi'iddatihim maa ya'lamuhum illaa qaliilun falaa tumaari fiihim illaa miraa-an 
zhaahiran walaa tastafti fiihim minhum ahadaan

[18:22] Nanti (ada orang yang akan) mengatakan 878 (jumlah mereka) adalah tiga orang 
yang keempat adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan: "(jumlah mereka) adalah lima 
orang yang keenam adalah anjing nya", sebagai terkaan terhadap barang yang gaib; dan 
(yang lain lagi) mengatakan: "(jumlah mereka) tujuh orang, yang ke delapan adalah 
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anjingnya". Katakanlah: "Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada orang yang 
mengetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit". Karena itu janganlah kamu (Muhammad) 
bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja dan jangan kamu 
menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorangpun di antara mereka.

878: Yang dimaksud dengan "orang yang akan mengatakan" ini ialah orang-orang ahli 
kitab dan lain-lainnya pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. 

Alqur'an tidak secara tegas menyatakan jumlah pemuda, melarang Nabi bertengkar tentang 
mereka dan melarang bertanya kepada mereka tentang seorangpun, namun di Tafsir Ibn Kathir 
menyatakan jumlah 7 orang pemuda.

Apakah mereka masih ada pada masa hidup nabi Muhammad?

Benarkah mereka tidur 300 tahun (solar system) atau 309 tahun (lunar system)?

Ketika Ayat 25 menyatakan dengan tegas mengenai kepastian lamanya tidur adalah 309 tahun:

Quote:

walabitsuu fii kahfihim tsalaatsa mi-atin siniina waizdaaduu tis'aan

[18:25] Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan 
tahun (lagi). 

maka ayat 26 yang berbunyi:

Quote:

quli allaahu a'lamu bimaa labitsuu lahu ghaybu alssamaawaati waal-ardhi abshir bihi wa-
asmi' maaaa lahum min duunihi min waliyyin wal yusyriku fii hukmihi ahadaan

[18:26] Katakanlah: "Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua); 
kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang 
penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun 
bagi mereka selain dari pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-
Nya dalam menetapkan keputusan". 

Dapatkah diartikan bahwa ayat 26 merupakan sebuah re-konfirmasi penegasan mengenai lamanya 
tidur sebagaimana yang telah dinyatakan pada ayat sebelumnya (ayat 25)?

Jika memperhatikan tafsir dibawah ini, hal ini justru mengindikasikan arti yang sebaliknya:

Quote:

If you are asked about how long they stayed, and you have no knowledge of that and no 
revelation from Allah about it, then do not say anything. Rather say something like this: 
(Allah knows best how long they stayed)
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Jika kamu ditanya tentang berapa lama mereka tidur, dan kamu tidak memiliki 
pengetahuan tentangnya dan tidak ada wahyu dari Tuhan, maka jangan katakan apapun. 
Lebih baik katakan (Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal)

Sumber :

Tafsir Ibn Kathir

http://www.theholybook.org/en/a.47014.html

Tafsir diatas justru mengindikasikan kepada kita bahwa ayat 26 seharusnya turun terlebih 
dahulu daripada ayat ke-25 dan bukan sebaliknya.

Kemudian, benarkah mereka tertidur 309 tahun menurut perhitungan bulan seperti yang Allah 
nyatakan kepada nabi Muhammad?

Pertama-tama, mari kita pastikan persamaan kalender matahari dan Bulan. Perhitungan menurut 
kalender Matahari (solar) satu tahun adalah 365,2422 hari dan perhitungan menurut kalender 
bulan(lunar) satu tahun adalah 354.36056 hari.

300 tahun Masehi = 300 x 365,2422 hari = 109572,66 hari

300 tahun Hijriah = 300 x 354,36056 hari =106310,11 hari

Selisih hari diantara dua perhitungan bulan dan matahari diatas yaitu 3.262,55 hari.

3262,55 : 354,36056 = 9,20669 tahun Hijriah (9 tahun)

3262,55 : 365,2422 = 8,93256 tahun Masehi (8,9 atau 9 tahun)

Jadi dapat kita pastikan bahwa 300 tahun Surya = 309 Tahun Bulan.

Pertanyaan berikutnya adalah benarkah mereka tidur selama 309 tahun (lunar)?

Kesimpulan kisah Ashaabul Kahfi

Berdasarkan ulasan di atas, maka kisah orang-orang yang tertidur di dalam gua versi surat Al 
Kahfi (18:9-26) jelas mengindikasikan ketidakakuratan dengan fakta sejarah.

Itukan menurut saya dan bagaimana menurut anda?

http://www.theholybook.org/en/a.47014.html


94 Ilmu ya ilmu, meskipun berbahaya ia tetaplah ilmu yang tak pernah layak untuk 
disembunyikan. (Ezine)

Pulung Gantung
Fenomena Cattle Mutilations di Indonesia

ahaya-cahaya misterius yang kerap muncul dan berterbangan seperti ini kerap disebut 
sebagai "Pulung Gantung" oleh Masyarakat Gunung Kidul, Yogyakarta.

Mitos pulung gantung di Gunung Kidul, Yogyakarta sampai sekarang tetap ada. Pulung 
gantung dipercaya berbentuk seperti cahaya yang menakutkan dan selalu memakan korban 
manusia dan hewan piaraan warga di sekitar kaki Gunung Kidul. Ada yang mengkaitkan dengan 
sosok Banaspati? Apa sebenarnya mitos pulung gantung tersebut? Apakah cahaya aneh yang 
muncul itu sebenarnya adalah UFO?

Biasanya cahaya aneh itu muncul pada malam hari. Di mana cahaya itu muncul dan menghilang, 
dipercaya akan terjadi mala petaka berupa kematian atau tragedi lainnya. Misteri ini merebak 
kembali dengan wujud yang berbeda. Kali ini ratusan kambing milik masyarakat di kaki Gunung 
Kidul ditemukan tewas. Ulah siapakah ini?

Tabloid Posmo pernah mengulas mengenai hal ini dari sudut pandang paranormal. Memang ada pro 
dan kontra tentang keberadaan pulung kematian ini. Sebagian kaum muda dan modernis 
menolaknya. Selebihnya, terutama golongan sepuh, spiritualis, dan pengikut ajaran banyak yang 
mempercayai sebagai keadaan yang buruk. Dipercaya bahwa cahaya pulung yang muncul akan 
diikuti dengan peristiwa yang menyedihkan. Lalu bagaimana wujud sebenarnya pulung maut ini?

Tak banyak tokoh spiritual, budaya, apalagi masyarakat awam yang bisa menggambarkan dengan 
jelas wujud pulung itu. Hanya tradisi lisan yang turun-temurunlah yang menyebut, ia berupa 
cahaya. Seperti meteor yang jatuh ke bumi, berwarna merah menyala, terang menyilaukan.
Saat cahaya itu muncul dan tiba di sebuah tempat atau desa maka cahaya itu makin membesar 
dan jatuh menghilang. Cahaya pulung ini akan bisa dilihat dengan mata telanjang dari kejauhan.
Karena gampang dilihat inilah masyarakat sudah bisa menebak, di mana cahaya maut itu 
menghilang. Maka keesokan harinya merebak kabar buruk.

Pulung gantung di Gunung Kidul berwujud cahaya hijau kemerah-merahan. Cahaya itu biasanya 
meluncur dan jatuh meneror manusia.

Munculnya saat sekitar pukul 20.00 WIB, ketika umumnya anak-anak sudah tidur lelap. Cahaya ini 
dikatakan simbol kematian dan maut, diyakini pulung ini mentranformasikan diri sebagai 
pendorong tindakan nekat. Apakah ada semacam proses pengendalian pikiran (mind control) atau 
seperti yang terjadi di luar negeri, bahwa hal itu ada hubungannya dengan fenomena UFO?

Lebih jauh lagi, keanehan yang terjadi di kawasan Gunung Kidul ini ditambah lagi dengan matinya 
sejumlah ternak dengan cara yang aneh. Mulanya masyarakat Gunung Kidul menganggap petaka ini 
hanya kejadian biasa. Bahkan, ratusan kambing yang mati itu diduga akibat dimakan serigala 
hutan.

Namun, sekarang ini warga mulai curiga dan menyebut-nyebut adanya makhluk yang mereka 
anggap gaib dan disebut sebagai banaspati.

Menurut kepercayaan, makhluk itu bisa berwujud anjing-anjing liar atau banaspati muncul di 
malam hari dan sulit ditangkap karena bisa menghilang secepat kilat.

C
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Peristiwa menyedihkan ini melanda Kelurahan Giri Mulyo, Giri Wungu, Giri Sekar, dan Kelurahan 
Giri Purwo Kecamatan Panggang. Sekitar Mei 2001, sedikitnya dilaporkan 200 ekor kambing telah 
jadi korban. Kambing-kambing ini lebih dulu diterkam, dihisap darahnya,dan diambil hatinya.
Umumnya makhluk itu mengincar darahnya saja. Tak hanya kambing, anak sapi juga menjadi 
incaran. Namun umumnya masih dapat diselamatkan. Biasanya kambing yang jadi korban akan 
habis tanpa sisa. Semua dibunuh dan dihisap darahnya sampai habis.

Kadang hanya disisakan kepala atau kakinya saja. Terlihat betapa liar dan hausnya makhluk 
misterius ini, hingga dikandang kambing itu tak ada ceceran darah setetes pun. Warga setempat 
menganggap ini benar-benar aneh.

Kalau kita mempelajari masalah UFO dan alien, maka mau tidak mau kita akan berpikir bahwa 
kasus ini mirip dengan Chupacabras atau mutilasi hewan (animal mutilation/cattle mutilations) 
yang juga dikaitkan dengan kehadiran UFO. Dari data-data yang ada, munculnya cahaya aneh di 
langit yang dianggap sebagai pulung, bisa dianggap hal itu merupakan pemunculan UFO. Secara 
umum, fenomena yang ada mempunyai kemiripan. Hanya saja, masyarakat kita menganggap hal ini 
berhubungan dengan makhluk gaib atau siluman. Sebagian menyebutnya sebagai siluman 
gandrong/gerandong.

Lalu benarkah anjing hutan yang menjadi biang keladi dari rentetan kejadian misterius ini? 
Kalangan spiritual dan tokoh-tokoh sepuh di Gunung Kidul menolaknya. Karena kalau hanya hewan 
biasa tentu tak akan bersifat musiman. Bisa setiap bulan. Karena sebagai tradisi masyarakat 
Gunung Kidul, punya kandang di tengah hutan dan pinggir pantai. Tentu saja, kalau ini ulah hewan 
liar pasti setiap saat akan menyerang kandang yang tak pernah dijaga itu.

Satu lagi fenomena pembunuhan ternak secara misterius dan tak wajar yang sempat 
menggegerkan kota Sleman, Yogyakarta beberapa waktu yang lalu.

Sleman, Tribun - Usai heboh gempa dan tsunami, Daerah Istimewa Yogyakarta digegerkan oleh 
kejadian aneh. Binatang buas yang belum diketahui jenisnya menyerang ternak milik warga di 
Dusun Sompilan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (23/9).

Binatang buas itu membunuh delapan ekor kambing dan 14 ekor mentok dengan mengisap 
darahnya, tapi tidak memakan dagingnya. Pada leher ternak yang mati ditemukan dua lubang 
bekas gigitan taring binatang buas.

Serangan itu terjadi di kandang kelompok Lembu Manunggal di sebelah barat permukiman. 
Kandang di lembah Sungai Kucir itu digunakan warga untuk 35 ekor sapi, 29 ekor kambing, ayam, 
dan mentok.

Kambing yang menjadi korban milik Giman (3 ekor), Bayu Waskito (3 ekor), Sugeng (1 ekor), dan 
Toko (1 ekor). Ternak yang menjadi korban semuanya berada di luar kandang karena bangunan 
kandang ambruk diguncang gempa, 27 Mei lalu. Serangan ini baru diketahui warga pukul 05.00.

"Saat akan memberi makan sapi, saya melihat tiga ekor kambing saya rebah di tanah. Kemudian 
saya dekati dan ternyata kambing saya sudah mati. Pada leher kambing terdapat dua lubang 
bekas gigitan taring binatang. Yang membuat saya heran, kenapa tidak ada bekas tetesan darah 
dan kambing tidak dimakan," kata Giman, anggota Lembu Manunggal, Sabtu.
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Giman mengatakan, serangan ini memupus rencananya untuk memperbaiki rumahnya yang roboh 
diguncang gempa. Seekor kambing dihargai Rp 300.000. Rencananya tiga ekor kambing itu dijual 
untuk membeli semen. "Saya sungguh buntung (rugi), karena tidak ada yang bisa dijual. Harapan 
saya tinggal seekor anak sapi," kata Giman lesu.

Di sekitar kambing yang mati, warga tidak menemukan bekas darah. Demikian juga 14 ekor ternak 
mentok milik Wagimin yang diisap darahnya. Warga juga menemukan bulu angsa berserakan di 
seberang Sungai Kucir, tetapi tidak ada bekas darah dan sisa-sisa daging yang dimakan.

Jejak yang ditemukan warga menunjukkan jejak kaki binatang berkuku tajam. Jejak itu seukuran 
telapak tangan orang dewasa dengan jari-jari merapat. Jejak itu tidak bisa menunjukkan arah 
datang dan perginya binatang buas itu. "Kejadian ini baru pertama terjadi di sini," kata Udi 
Wiharjo, Ketua Kelompok Lembu Manunggal.

Warga menduga binatang buas ini berasal dari Gunung Merapi yang mencari tempat aman saat 
terjadi erupsi. Dugaan ini kurang didukung fakta karena antara Dusun Sompilan dan Gunung 
Merapi berjarak 30 km. Kemungkinan kedua, binatang buas itu berasal dari perbukitan karst 
Gunung Sewu di sisi timur dusun. Perbukitan itu berjarak 5 km dari Dusun Sompilan.



97 Jika kau memperlihatkan masa depan kepada seseorang berarti ia tak punya masa 
depan, Jika kau menghilangkan misterinya sama saja kau menghilangkan harapan. 
(Film Pay Check)

Misteri cover album The Beatles
Originally Posted by Istiko

uat penggemar the beatles mungkin info ini udah pada tau ya, tapi gw cuman mau 
share aja tentang kover album paling kontoversial sepanjang sejarah ini.

Tahun 1969, the beatles ngebuat sebuah album yang sebetulnya direkam dari tahun 
1966. Album ini namanya Abbey Road. dan disebut sebagai salah satu album terbaik the beatles. 
Tiba-tiba terdengar kabar kalau salah satu personel the beatles yang bernama Paul McCartney 
udah meninggal dunia. Teori konspirasi ini dimulai saat seorang penelpon radio namanya "tom" 
nelepon ke sebuah stasiun radio dan mengumumkan kalo Paul McCartney udah meninggal, dan 
meminta untuk memutar lagu "revolution no 9" diputar secara terbalik. Kemudian stasiun radio itu 
mengaku mendengar sebuah kalimat "turn me on, dead man".

Gak lama dari itu muncul rumor di masyarakat kalo petunjuk kematian Paul juga ada di cover 
albumnya.

B
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Menurut rumor yang beredar di fans beatles, pakaian yang mereka kenakan merupakan petunjuk. 
Dimulai dari pakaian jhon lenon yang serba putih menandakan sebagai Tuhan, berikutnya adalah 
Ringo Star yang mengenakan setelan jas hitam rapih dan bersepatu mengkilap yang mengarikan 
sebagai pendeta. Ketiga, paul mcCartney memakai jas namun tidak bersepatu, jasnya pun tidak 
rapih. Dalam budaya inggris orang meninggal memang dimakamkan dengan jas rapih dan tidak 
bersepatu. Sedangkan yang terakhir adalah Goerge, dengan pakaian paling casual hanya dengan 
jeans dan baju yang tidak resmi, mengartikan sebagai penggali kuburan.

Selain itu kalau diperhatikan ada mobil yang ditengah jalan dibelakang sana, arahnya lurus dengan 
posisi Paul McCartney yang sering disebut sebagai cara kematian Paul. Di mobil sebelah kiri yang 
berwarna putih ada plat nomer 28 (saat itu paul memang sedang berumur 28 tahun). Di sebelah 
kanan, ada mobil hitam. Itu dalam budaya inggris merupakan mobil jenazah.

Dan rumor ini merebak hingga ke seluruh dunia dan orang percaya dengan rumor aneh ini. 
Sehingga banyak yang bertanya-tanya, entah betul entah tidak masih menjadi misteri. Karena 
sampai sekarang keterangan resmi kover album ini hanyalah pembuatannya dilakukan di depan 
apple recording secara mendadak (perusahaan rekaman milik the beatles).



99 Kita sudah punya cukup banyak agama untuk membuat kita saling membenci, tapi 
masih terlalu sedikit untuk membuat kita mencintai satu sama lain.

Zippo, Korek Api yang Mendunia
Originally Posted by forgivememom

enjualan salah satu korek api ”tahan angin” 
asal Amerika, Zippo, mampu menjaring 
pasar di sedikitnya 120 Penjualan ini 

dirintis sejak tahun 1930-an. Alhasil, tidaklah 
berlebihan jika seolah-olah merek dagang Zippo 
menjadi salah satu trademark kualitas dan kerajinan 
tangan Amerika. Bahkan saking terkenalnya, dalam 
percakapan di antara perokok tidak jarang mereka 
menyebutkan korek api lainnya dengan istilah Zippo, 
padahal belum tentu merek yang dimaksud adalah 
Zippo. Inilah keunikan dari Zippo dengan slogannya 
sejak dahulu kala ”Windproof Lighter.”

Para kolektor-kolektor Zippo pun bermunculan di 
seluruh dunia. Hal ini akibat ketertarikannya pada 
setiap seri yang keluar. Tuntutan pasar tersebut pun 
mendorong orang-orang untuk membuka toko menjual 
barang yang satu ini.

Belum lagi kalau ada beberapa merek besar produk lainnya yang menjadikan Zippo sebagai salah 
satu pelengkap aksesorisnya. Ini terjadi misalnya pada Harley Davidson dan Marlboro. Karena 
adanya kerja sama, maka mereka bebas meletakkan logo perusahaan masing-masing di bagian 
permukaan yang terlihat jelas dengan mata.

Sejarah Perkembangan Zippo

Pabrik Zippo didirikan pada tahun 1932 oleh George G. Blaisdell. Ia mulai membangun korek api 
gas tersebut sejak akhir 1932. Dan koleksi pertama yang berhasil diluncurkannya yaitu pada 
sekitar bulan Januari dan Februari 1933. Produk mula-mula dipajang di Zippo/Case Visitor Center 
dengan catatan kecil tulisan tangan Mr. Blaisdell. Inovasi-inovasi dari Zippo berawal dari tahun 
didirikannya.

Ketika Zippo pertama kali dikeluarkan, bentuknya memang sudah empat persegi. Tapi bentuk 
sudutnya benar-benar kotak. Sedangkan kini, hampir semuanya, sedikit melengkung pada bagian 
pinggirnya. Sehingga penampilannya pun tidak kaku malah kelihatan lebih manis. Lalu, bagian 
luarnya dibuat dari tabung braso kotak yang dicet atau dilapisi krom. Sementara, engsel antara 
bagian penutup atas dan tabung bawah ada di bagian luar.

Engsel baru berpindah ke bagian dalam, pada tahun 1936. Dan setiap tahun, dekorasi serta 
perkembangan terjadi di sana-sini. Sampai akhirnya pada tahun 1935, merupakan titik penting 
bagi pemasaran Zippo. Pasalnya, tahun tersebut dimulailah suatu iklan khusus untuk produk yang 
satu ini.

P
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Lalu pada tahun 1939, lapisan luar Zippo yang mengandung emas 14 karat diperkenalkan kepada 
publik. Namun, ketika Perang Dunia II berlangsung, keadaan begitu terjepit. Sehingga braso dan 
krom pun menjadi sulit ditemukan. Alhasil, bahan dari bajalah yang dijadikan pilihan. Kemudian, 
warna cat yang dipilih ketika itu yaitu warna hitam.

Pendistribusian barang ritel yang satu ini ditujukan pada toko-toko di kalangan militer. Akhirnya, 
fungsi dari korek api gas yang satu ini begitu populer di kalangan militer ketika Perang Dunia II 
berlangsung. Seorang wartawan legendaris Ernie Pyle menuliskan bahwa korek api Zippo menjadi 
suatu tuntutan di medan perang dan itu merupakan hal yang paling dirindukan oleh kalangan 
tentara.

Hampir setiap saat, Zippo mengeluarkan desain-desain yang baru. Baik itu dari jenis bahannya 
pada bagian tabung maupun permainan warna yang ditampilkan. Kalau sebelumnya, bahan-bahan 
besi yang ditampilkan maka pada tahun 1950, Zippo mencoba hal baru lagi. Pembungkus dari kulit 
hadir di tengah-tengah penggemarnya. Dan pilihan warnanya pun variasi. Ada yang merah, biru, 
hijau, warna kulit sapi dan lainnya.

Ciri lain selama tahun 1950an, jenis Zippo keluar dengan bentuknya yang sedikit ramping. 
Sementara pada tahun 1960an, jenis lapisan emas 14 karat yang ramping pun dikeluarkan. Dan 
pada tahun 1969, ketika awak astronot dari NASA berhasil mendarat di bulan, maka edisi yang 
berhubungan dengan angkasa luar ini pun berkembang pesat.

Yang jelas, setiap periodenya Zippo tidak berhenti untuk selalu mendesain tampilan-tampilan unik. 
Sehingga, orang pun tidak bosan, malah menjadi semakin gemar untuk mengoleksinya. Padahal, 
belum tentu sang kolektor Zippo adalah dari kalangan perokok.

Desain-desain yang berhubungan dengan tim suatu cabang olahraga pun mulai bermunculan. 
Bahkan lambang-lambang dan nuansa-nuansa dari suatu organisasi-organisai politik pun dibuat 
desainnya pada beberapa edisi Zippo.

Semua desain ini bermunculan tanpa mengubah bentuk dasar Zippo. Korek api terdiri dari dua 
bagian dengan engsel yang ketika dibuka akan berdenting keras. Desain dasar ini yang menjadikan 
Zippo salah satu rancangan yang dikatakan bersifat abadi. Zaman apa pun boleh datang, tetapi 
bentuk dan denting Zippo tetap akan sama.

Desain seperti ini jarang sekali ada. Yang mendekati adalah VW Beetle atau di Indonesia dikenal 
dengan Kodok. Namun ketika VW mengeluarkan desain tahun 2000nya, maka keabadian bentuk 
VW terkompromi. Lain dengan Zippo yang masih bertahan.

Pelapis Baru dari Bubuk

Kini di era milenium baru, ada suatu langkah agresif yang diambil pihak Zippo. Mengingat 
banyaknya pemalsuan sana-sini, maka Zippo menggunakan suatu bahan bubuk yang dapat berguna 
sebagai indikator barang asli dan palsu. Ini tertera pada bagian bawah yang bertuliskan kode-
kode edisi tersebut.

Kode yang tertera menunjukkan tanggal, logo Zippo, dan tempat pembuatan yaitu USA. Tapi, 
justru ini tertulis agak samar-samar. Desainer Zippo, Mr. Blaisdell, memberikan kode tertentu 
pula berupa titik atau garis miring. Ini berguna ketika Zippo tersebut perlu direparasi jika ada 
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kerusakan. Oleh karenanya, setiap edisi pada Zippo pasti memiliki tanda bulan bahkan tahun 
dibuatnya. Indikator nama-nama bulan diwakili dengan alfabet dari huruf A hingga L. Sementara 
untuk tahun dilambangkan dengan huruf romawi. Tanda-tanda tersebut di atas berlaku mulai 1 
Juli1986.

Sebelumnya, pada awal-awal pembuatan Zippo, keterangan yang ditulis menggunakan kata Patent 
yang disertai tujuh digit angka. Setelah itu, dari tahun 1957-1986, ada beberapa lambang seperti 
titik dan garis miring pada bagian bawah Zippo. Tentunya, ini berubah seiring dengan 
perkembangan zaman untuk suatu kemudahan.

Kemudian proses penempelan bubuk itu menggunakan proses elektrostatik yang kemudian tahun 
2003 di hilangkan bagian bawahnya menggunakan laser agar terlihat angka/simbol2 yang 
memperlihatkan keaslian dan tahun produksi tiap Zippo. Menurut sebuah pemberitaan pers, 
barang yang baru ini diperkenalkan pada awal musim semi di Amerika. Sementara, warna yang 
tersedia ada merah dan hijau namun warnanya cenderung redup tidak berkilau. Pada akhir tahun 
2003, proses tersebut akan diberlakukan pada semua jenis yang berlapis bubuk. Tujuannya yaitu 
agar keaslian Zippo yang dibuat di kota Bradford Pensylvania itu benar-benar terbukti. 

Dengan inovasi-inovasi dan desain yang unik, nama merek dagang Zippo masih berada di 
permukaan pada kalangan ritel korek api. Harganya yang variatif untuk sebuah korek api dan 
banyak orang tetap membelinya. Menariknya, tidak sedikit pula kelompok orang-orang yang 
mengoleksinya. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai klub Zippo yang ada di tengah-tengah 
masyarakat di seluruh dunia. Ternyata, Zippo memiliki nilai sejarah juga yang tidak mudah 
dilupakan. (SH/sally piri)

Sumber :

http://www.sinarharapan.co.id/feature/ritel/2003/0415/rit01.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Zippo

http://www.sinarharapan.co.id/feature/ritel/2003/0415/rit01.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Zippo


102 Martyrdom . . . Satu-satunya jalan bagi manusia untuk menjadi terkenal tanpa 
kemampuan.

OSAMA BIN LADEN
samah bin Muhammad bin Awwad bin Ladin sering dipanggil Usamah bin Ladin (atau 
Osama bin Laden dalam ejaan Inggris), dilahirkan pada tanggal 28 Juni 1957 di kota 
Jeddah) adalah pendiri Al Qaeda.

Dilahirkan di Jeddah, Arab Saudi, kawasan pantai Laut Merah. Usamah adalah anak ke-17 dari 52 
bersaudara. Ayahandanya yang bernama Muhammad bin Ladin, adalah seorang petani miskin dari 
Yaman yang kemudian bermigrasi ke Arab Saudi setelah Perang Dunia II). Di tempat yang baru 
ini Muhammad bin Ladin memulai dengan usahanya yang baru bergerak dalam bidang bisnis 
pembangunan. Pada akhirnya ia memenangkan banyak kontrak bagi pembangunan masjid-masjid 
dan istana-istana yang sangat bernilai dari pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu ia telah 
mengembangkan tali persahabatan yang sangat akrab dengan keluarga Kerajaan Saudi. 
Muhammad bin Ladin kemudian telah menjadi salah seorang yang paling kaya di Arab Saudi, yang 
diperkirakan memiliki keuntungan miliaran dolar Amerika Serikat. Dari keuntungannya ini 
diperkirakan Muhammad bin Ladin memiliki saham sebesar hampir 300 miliar dolar Amerika.

Pendidikan dan masa muda

Ketika berusia pemuda-remaja, Usamah bin Ladin telah bergabung dengan gerakan Konservatif-
Baru (Ultrakonservatif), sebuah gerakan politik dalam agama Islam yang sebagian mengadopsi 
sebagiannya pemahaman salaf (paham pemurnian agama para ulama saudi) tetapi kurang mendapat 
dukungan dari para ulama; dan ia pernah masuk kedalam dinas kepolisian yang menegakkan hukum-
hukum syariah. Usamah menjadi mahasiswa pada Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, di mana 
ia berguru pada salah satu dari antara gurunya, yakni Sheikh Abdullah Azzam. Guru Abdullah 
Azzam inilah yang kemudian diketahui sebagai tokoh utama yang memainkan peran memobilisasi 
dukungan bangsa Arab bagi kaum Mujahidin yang berperang melawan pendudukan Uni Soviet atas 
Afghanistan. Usamah bin Ladin lulus menyelesaikan studinya dan diwisuda sarjana tahun 1979 
dalam bidang Ekonomi dan Manajemen.

Perjalanan hidup

Usamah bin Ladin mulai membangun jaringan komunikasinya pada tahun 1979 ketika ia berangkat 
ke Afganistan bergabung dalam milisi perang kaum pejuang Afgan yang dikenal sebagai kaum 
mujahidin yang tetap bertahan dan bertempur melawan Soviet. Usamah menggalang dana melalui 
jalur-jalur kekayaan dan relasi-relasi koneksi keluarganya bagi gerakan pertahanan Afgan, dan 
membantu kaum Mujahidin dengan bantuan logistik dan bantuan kemanusiaan. Usamah juga 
terlibat mengambil bagian dalam beberapa pertempuran selama perang Afganistan.

Ketika peperangan melawan Soviet hampir berakhir, Usamah mendirikan gerakan Al Qaeda, 
sebuah organisasi para mantan/eks pejuang Mujahidin dan para pendukung lainnya yang 
membantu menyalurkan baik dana maupun para pejuang bagi gerakan pertahanan Afgan.

U
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Ketika tentara-tentara Soviet menarik mundur keluar dari Afganistan, Usamah bin Ladin pulang 
kembali ke Arab Saudi dan bergabung bekerja pada perusahaan konstruksi dan bangunan milik 
keluarga, Group Perusahaan Bin Ladin. Di sini ia kemudian terlibat bersama kelompok orang-orang 
Saudi yang berseberangan dan melawan pemerintahan kerajaan/monarki Saudi, yakni terhadap 
Keluarga Raja Fahd. Pada tahun 1995 Usamah bin Ladin membangun infrasruktur di Sudan ketika 
hubungannya dengan Presiden Umar Al Basyir dan Dr Hasan Turabi yang memerintah Sudan.

Pada tahun 1994, Pemerintah Saudi mencabut hak kewarganegaraan Usamah dan membekukan 
seluruh asset dan kekayaannya di seluruh negeri. Usamah bin Ladin diyakini berbagai pihak 
sebagai tokoh pusat dan kunci dari suatu koalisi internasional dari kaum radikal Islam. Menurut 
Pemerintah Amerika Serikat, Al Qaeda telah meniru gerakan-gerakan aliansi dengan pola pikir 
kelompok-kelompok fundamentalis, seperti misalnya kelompok Al-Jihad di Mesir, Gerakan 
Hizbullah di Iran, Front Islam Nasional di Sudan, dan kelompok-kelompok jihad lainnya di Yaman, 
Arab Saudi, dan Somalia. Organisasi Usamah bin Ladin juga memiliki ikatan-ikatan dengan 
"Kelompok Islam" yang pada suatu ketika dibawah pimpinan Syaikh Omar Abdel Rahman, seorang 
ulama Mesir yang menjalani hukuman seumur hidup sejak pengakuannya pada tahun 1995 
menggagalkan persekongkolan peledakan beberapa tempat di kawasan kota New York. Pada akhir 
tahun 1990-an dua orang anak Sheik Rahman bergabung bersama kekuatan tentara dan 
perjuangan Usamah bin Ladin.

Sejak tahun 1992, Pemerintah Amerika Serikat memberi kesan bahwa Usamah bin Ladin dan 
anggota-anggota lainnya dari gerakan Al Qaeda menjadi target sasaran militer Amerika yang 
bertugas di Arab Saudi, dan di Yaman, dan satuan militer yang ditugaskan di Tanduk Afrika, 
termasuk di Somalia. Pada bulan Oktober 1993, diberitakan ada 18 orang anggota militer 
berkebangsaan Amerika Serikat yang bekerja untuk bantuan kemanusiaan dan penanggulangan 
penderitaan di Somalia, mati dibunuh disana ketika menjalankan karya sosial mereka. Mayat 
tentara pekerja sosial itu diseret dan dianiaya di sepanjang jalan-jalan raya. Pada tahun 1996 
Usamah bin Ladin dikenai hukuman atas tuduhan melatih orang-orang yang terlibat dalam 
penyerangan pembunuhan tentara pekerja sosial di atas dan ia mengatakan bahwa para 
pengikutnya bersama kaum Muslim setempat telah membunuh tentara-tentara itu. Penegak 
hukum Amerika Serikat juga menuduh bahwa Usamah bin Ladin memiliki jaringan dengan 
serangan-serangan yang gagal ke atas dua hotel di Yaman di mana para tentara Amerika Serikat 
bermalam dalam perjalanan mereka ke Somalia.

Pada tanggal 7 Agustus 1998, delapan tahun setelah penugasan operasional militer Amerika 
Serikat di Arab Saudi, dua truk bermuatan bom meledak di luar Kedutaan Besar Amerika Serikat 
di Nairobi, Kenya; dan di Dares Salaam, Tanzania. Usamah bin Ladin menolak bertanggungjawab, 
tetapi para Hakim menegaskan keterlibatan dan kesalahannya itu terbukti dengan adanya surat-
surat faksimili yang dikirimkan oleh kelompok Sel Usamah di London setidaknya kepada tiga agen 
penjualan media internasional. Para Hakim juga menunjukkan pengakuan para pelaku tindak 
kriminal tertuduh pelaku pengeboman Kedutaan-Kedutaan Besar, yang mengaku mereka adalah 
anggota gerakan Al Qaeda.

Empat belas hari kemudian, pada tanggal 20 Agustus 1998, Presiden Bill Clinton memerintahkan 
armada kapal perang Amerika Serikat menggempur kamp-kamp di Afganistan yang dicurigai 
sebagai sarang pelatihan teroris, dan penggempuran terhadap pabrik reaktor kimia di kota 
Khartoum, Sudan. Usamah bin Ladin bisa selamat dari serangan itu dan dijatuhi hukuman oleh 
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Amerika Serikat dengan tuduhan sebagai perancang atau otak di balik serangan-serangan bulan 
November 1998.

Presiden George W. Bush telah menyatakan bahwa Usamah adalah tertuduh utama dalam 
serangan teroris di kota New York dan Washington pada tanggal 11 September 2001; sama persis 
bahwa Usamah adalah tertuduh pelaku utama dalam pengeboman gedung World Trade Center 
pada tahun 1993; dan terhadap lusinan serangan teroris yang lain terhadap Kedutaan-Kedutaan
Besar Amerika Serikat, kapal-kapal perang, dan aset-aset Amerika Serikat lainnya.

Para perwira Taliban telah mengutuk serangan hari Selasa ke atas Amerika Serikat dan 
menegaskan bahwa Taliban pasti tidak terlibat. Usamah bin Ladin sendiri telah menyangkal
keterlibatan dirinya dalam pembantaian dan pertumpahan darah 11 September 2001 itu bahkan 
tatkala Taliban bersumpah melindungi Usamah bin Ladin sambil memperbaharui peringatan 
Taliban bahwa negara-negara tetangga yang membantu Washington tidak akan bisa luput dari 
peristiwa serupa. "Amerika Serikat menudingkan jari telunjuknya kepadaku tetapi saya 
menyatakan dengan pasti dan yakin bahwa saya tidak melakukan semua ini."Banyak pengamat 
Islam Internasional mengatakan bahwa perlawanan Usamah bin Ladin dan Al Qaeda-nya akan 
tetap berlanjut selama dunia barat khususnya Amerika Serikat tidak mengubah kebijakan yang 
dianggap tidak adil terhadap negara-negara dunia Islam. Kasus Palestina dan keberpihakannya 
terhadap Israel diantaranya, serta serangan dan pendudukan terhadap Irak membuat masalah 
yang dikatakan dunia Barat sebagai terorisme tidak akan pernah selesai.



105 Pelajarilah semesta ini, jangan merasa kecewa jika dunia tidak mengenal Anda, tapi 
kecewalah jika Anda tidak mengenal dunia. (Kong Futse)

Karkadan 
By stupid_army dari trit Ensiklo Monster
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107 Semua hal jelek pasti terlihat lucu sepanjang itu terjadi pada orang lain.

Tenaga Dalam (pengertian dasar)
By IMade in Jpn dari trit Encyclopedia Supranatural

ada dasarnya setiap orang memiliki 
apa yang disebut dengan tenaga 
dalam, hanya saja mereka tidak 

mengetahui bagaiman cara membangkitkan atau 
mengembangkannya. Tenaga dalam itu itu sudah 
ada sejak manusia dilahirkan. Tetapi tenaga itu 
masih pasif dan sewaktu-waktu akan bangkit bila 
orang tersebut dalam keadaan panik, tidur 
berjalan, terhipnotis atau ketakutan yang luar 
biasa.

Contoh :

Seseorang yang takut kepada anjing akan memiliki 
kemampuan yang luar biasa dalam berlari 
menghindari kejaran anjing yang berlari cepat. 
Bila terdesak, orang tersebut dapat melompati 
tembok setinggi 2 m dengan sekali lompat. Rasa 
takut yang berlebihan tersebut dapat membangkitkan tenaga dalamnya yang sedang ‘tidur’. 
Secara otomatis tenaga dalam tersebut bangkit dan tersalur pada kedua kakinya yang sedang 
dipergunakan untuk berlari, tetapi setelah berhasil menyelamatkan diri kekuatan itu reda dan 
energi itu ‘tidur’ kembali. Kemudian orang itu baru menyadari bahwa dirinya telah melakukan 
sesuatu yang luar biasa. 

Orang yang sedang tidur berjalan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dan tidak wajar apabila 
orang itu dalam keadaan sadar. Hal itu bisa dilihat dari gerakan akrobatik ketika orang tersebut 
tidur berjalan, seperti jalan di atas atap rumah atau mengigau tentang kejadian yang akan 
datang. 

Proses Terjadinya Tenaga Dalam

Manusia memiliki unsur kimia tubuh (Body Chemistry) yang bernama ATP (Adenosin Tri
Phosphate). 

ATP ini dapat berubah menjadi energi melalui proses metabolisme tubuh. 

Energi yang dihasilkan oleh ATP tersebut sangat berlimpah-ruah. Malah dapat dijadikan sebagai 
kekuatan yang luar biasa apabila manusia dalam kondisi kejiwaan tertentu, seperti terhipnotis, 
panik, tidur berjalan atau trance. 

Selain itu, ATP juga berfungsi sebagai energi cadangan. Misalnya, setelah kita berolahraga dan 
kecapaian kemudian bila diistirahatkan sejenak maka tubuh kita akan pulih kembali. 

P
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Energi yang dihasilkan oleh ATP dalam keadaan sehari-hari berupa panas tubuh, membantu 
lancarnya penyaluran adrenalin, menghidupkan kimia tubuh untuk membentuk kekebalan tubuh 
(zat antibodi), menghidupkan aktifitas pencernaan dan menghidupkan semua aktifitas organ 
dalam tubuh manusia. Berdasarkan penelitian, manusia dalam kehidupan sehari-hari hanya 
menggunakan sekitar 2,5% dari seluruh fasilitas energi tubuhnya. Sedangkan yang 97,5% lainnya 
tersembunyi sebagai cadangan di ulu hati.

Permasalahannya adalah bagaiman cara mengoptimalkan dan membangkitkan energi yang 
tersimpan itu agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila kita mampu membangkitkan energi itu sekitar 20% kita akan memiliki kemampuan super, 
misalnya IQ (Intelegent Quality) akan meningkat hebat, tenaga akan menjadi sangat dahsyat, 
lompatan menjadi semakin tinggi, kekebalan tubuh semakin meningkat, proses penyembuhan luka 
terjadi sangat cepat, dapat mengobati berbagai penyakit, ketangkasan dan kecepatan gerak 
menjadi semakin hebat dan masih banyak kemampuan lainnya yang tidak dapat disebutkan semua.

Bayangkan bila kita dapat membangkitkan seluruh energi cadangan tersebut, manusia dapat 
mengubah tubuhnya menjadi energi dan dapat melakukan apapun yang dikhayalkan dan 
dipikirkannya.

Tenaga dalam atau energi cadangan adalah suatu energi yang berpusat pada syaraf-syaraf di 
sekitar ulu hati dan setelah dibangkitkan akan berkumpul pada salah satu bagian tubuh yang 
disebut dengan solar plexus atau plexus solaris atau ada juga yang menyebutnya kundalini. 
Menurut berbagai sumber, kundalini merupakan bagian dari tubuh manusia yang berbentuk 3� 
lingkaran, terdapat diantara tulang ekor dan kemaluan di bawah pusar. Bentuknya seperti ular 
yang sedang bergulung atau melingkar. Sebagai catatan, solar plexus bukan merupakan organ 
tubuh manusia.

Kundalini ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya energi yang dalam berbagai macam istilah 
disebut chi, khi, kesah, Lwee-Kang. Sin-Kang, Iwe-Kang atau yang lazim disebut dengan tenga 
dalam.

Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa sumber tenaga dalam adalah ulu hati, bukan solar plexus 
seperti anggapan orang selama ini. Padahal solar plexus adalah tempat berkumpulnya energi 
cadangan tersebut setelah dibangkitkan. Karena kesalahpahaman itu orang lain memerlukan waktu 
yang sangat lama dalam mempelajari tenaga dalam. 

Dalam proses perangsangan, energi dari hasil reaksi ATP memiliki proses tertentu. Ketika oksigen 
dihisap secara normal oksigen hanya digunakan sebatas membantu lancarnya peredaran darah, 
melancarkan metabolisme tubuh dan mensuplai otak dengan kadar yang cukup. Oksigen juga 
merangsang energi yang ada dalam tubuh untuk menghidupkan aktifitas tubuh yang sempit sekali, 
hanya cukup untuk menggerakan tubuh secara normal. Tetapi lain halnya dengan pengambilan 
oksigen secara khusus dalam latihan tenaga dalam, untuk membangkitkan tenaga dalam diperlukan 
oksigen yang banyak dan efektif.

Satu-satunya jalan ialah dengan cara mengubah pernafasan biasa menjadi pernafasan spesial, 
yaitu dengan mengoptimalkan oksigen yang masuk jangan sampai terbuang percuma sedangkan 
untuk bagian lain harus seimbang. Untuk membangkitkan energi cadangan secara cepat, oksigen 
harus diputarkan secara cepat pula ke seluruh tubuh dan membuang gas beracun CO2 secara 
cepat. Karena itu, saat membuang nafas badan harus dikejangkan. Dengan pengejangan tubuh, 



Kumpulan Misteri Dunia Vol 8

109 | P a g e

oksigen akan berputar membentuk pusaran energi yang menyerap seluruh energi di tubuh yang 
tersebar dan tersembunyi. Sedangkan pembuangan gas beracun dilakukan dengan cara membuang 
nafas melalui mulut.

Bila kedua hal tersebut dilakukan maka oksigen yang berputar di dalam tubuh kita adalah oksigen 
bersih tanpa CO2. Ini salah satu rahasia juga, mengapa orang-orang yang mempelajari tenaga 
dalam secara benar selalu sehat dan jarang sakit.

Hawa Panas dan Hawa Dingin.

Tenaga dalam atau energi cadangan hasil ATP beroksidasi itu membentuk getaran-getaran yang 
tersalurkan pada urat-urat tubuh dan pembuluh-pembuluh darah apabila disalurkan. Getaran-
getaran energi ini berbeda-beda, ada yang panas dan ada yang dingin, tergantung bagaiman cara 
orang itu berlatih. 

Energi panas (positif) dan energi dingin (negatif) tersebut dapat bangkit secara bersamaan 
apabila orang tersebut kemasukan virus atau bakteri patogen. Dengan kata lain orang yang sakit 
akibat kuman. Bila hal itu terjadi, tubuh akan membentuk semacam suatu kondisi untuk membunuh 
penyakit yaitu dengan cara mengacak suhu tubuh, kadang panas dan kadang dingin. 

Sebenarnya gejala yang biasa kita sebut dengan demam itu merupakan mekanisme tubuh untuk 
melawan penyakit dengan menggunakan energi cadangan atau tenaga dalam secara otomatis. 
Sedangkan fungsi dari obat hanyalah untuk merangsang kekebalan tubuh agar bereaksi secara 
cepat dan kuat. Dua energi ini dapat dibangkitkan melalui latihan yang tepat. 

Ukuran bangkitnya energi cadangan tubuh yaitu dengan terasanya hawa hangat pada perut atau 
ulu hati. Hawa hangat ini tidak terpencar-pencar dan bisa kita salurkan ke bagian tubuh manapun 
yang kita mau. Makin lama hawa hangat itu makin panas dan menyalurkannya makin gampang.

Penggunaan dan manfaat tenaga dalam di dalam kehidupan sehari-hari tidak sebanyak penggunaan 
tenaga metafisika. Hal ini disebabkan tenaga dalam di dalam mempengaruhi kondisi seseorang 
tidak sehalus tenaga metafisika. Ada beberapa fungsi pokok dari tenaga dalam yang merupakan 
fungsi inti yang bisa dipergunakan di kehidupan sehari-hari.

Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah : 

1. Tenaga fisik menjadi jauh lebih kuat apabila tenaga dalam sudah mencapai tingkat 
tertentu. Jadi bila dengan tenaga fisik biasa kita hanya mampu mengangkat beban 50 kg, 
dengan dibantu penyaluran tenaga dalam kita dapat mengangkat beban yang lebih berat 
dari itu. 

2. Untuk mempertajam panca indera. Jadi kelima panca indera mulai dari penglihatan, 
pendengaran, penciuman, indera peraba dan perasa menjadi lebih peka pada tingkatan 
tertentu ke atas. 

3. Untuk membangkitkan indera keenam. Indera keenam yang lazim disebut dengan Extra 
Sensory Perception (ESP) bila sudah bangkit maka firasat kita akan menjadi tajam dan bisa 
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mengetahui adanya bahaya sebelum terjadi. Selain itu juga bisa mengetahui niat jahat 
seseorang hanya dengan melihat sekilas raut wajah orang tersebut. 

4. Untuk menghancurkan benda-benda keras. Target kesanggupan memecahkan benda keras 
tersebut tergantung dari tingkatan tenaga dalam yang dikuasainya. Makin tinggi tenaga 
dalamnya, makin besar daya hancur terhadap sasarannya. 

5. Untuk meringankan tubuh. Anda mungkin tidak akan percaya bahwa seorang ahli tenaga 
dalam dapat berlari jauh lebih cepat daripada sprinter juara dunia atau melompat melebihi 
rekor dunia yang ada. 

6. Untuk memperkuat memori otak. Otak kita memiliki berjuta-juta sel dengan kapasitas 
memori yang sangat besar, bahkan sampai sekarang belum ada kepastian berapa kapasitas 
sebenarnya dari memori otak manusia. Bila sel-sel otak memiliki suplai energi yang cukup, 
semua memori otak akan bekerja. Anda mungkin tahu bahwa penemu Teori Relatifitas yang 
diakui sebagai orang jenius. Padahal ia baru mampu menggunakan 3% kapasitas sel otaknya. 
Dengan latihan tenaga dalam, orang dapat merangsang daya kerja sel-sel otak yang tadinya 
bersifat pasif karena kekurangan suplai energi. 

7. Untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap serangan fisik dan serangan 
penyakit. Tubuh akan menjadi kebal terhadap berbagai macam penyakit apabila tenaga
dalam kita sudah kuat. Bahkan sekaligus bisa mengobati penyakit yang sudah menahun. 
Sebenarnya tubuh yang menjadi lemah adalah karena kekurangan energi. Tenaga yang 
dahsyat dapat membuat tubuh menjadi kuat sekali bahkan tahan terhadap benturan sekuat 
apapun. Dengan energi yang lebih, tubuh akan menjadi semakin padat dan searah sehingga 
tubuh menjadi alot sekali. Maka wajar apabila orang yang memiliki tenaga dalam sangat 
besar, tubuhnya akan tebal terhadap segala jenis senjata, benturan, penyakit dan segala
macam gangguan medis maupun nonmedis. 

8. Untuk memperkuat benda lemas. Jadi di tangan seorang ahli tenaga dalam benda yang 
lemas seperti selendang dapat dijadikan senjata yang ampuh. Bahkan bisa dipergunakan 
untuk menghancurkan benda-benda keras. Pada zaman sekarang ini sedikit sekali yang 
mampu melakukan hal demikian. 

9. Untuk Telekinetik. Tenaga dalam apabila sudah mencapai tingkat tertentu, dapat 
dipergunakan untuk menggerakan benda dari jarak jauh. Pemindahan benda dari jarak jauh 
tersebut dapat dilakukan melalui dorongan jarak jauh. 

Sebenarnya banyak sekali perkembangan dari sembilan fungsi pokok diatas, hanya terlalu panjang 
apabila kita bahas dalam diktat ini. Kebanyakan tenaga dalam lebih efektif apabila digunakan 
dalam pertempuran, sebab memiliki daya hancur yang tinggi dan memiliki daya penyembuh yang 
tinggi pula. Berbeda jauh dengan tenaga metafisika. Tenaga metafisika di dalam mempengaruhi 
suatu objek sangat halus, bahkan dapat dikatakan prosesnya tidak terasa tetapi hasilnya nyata.



111 Dunia mempunyai banyak persoalan menarik dan menanti untuk dipecahkan. (Eric S. 
Raymond)

Swastika
By IMade in Jpn dari trit Encyclopedia Supranatural

swastika sebagai ideogram Hindu

Swastika (sanskrit = sv�stika )

su = berarti baik
Astu = menjadikan
Ka = kata benda
Svastika = sesuatu benda/jimat? yang membawa kebaikan/kesejahteraan

Spoiler for Makna Simbol "Tapak Dara": 

MUNCULNYA tanda tapak dara di berbagai tempat pemujaan umat Hindu di Bali, patut menjadi 
perhatian kita semua terutama umat Hindu di Bali, dengan sikap tenang, waspada dan introspeksi 
diri. Yang sangat penting perlu kita perhatikan adalah menggunakan pijakan yang tepat dalam 
menanggapi siptan jagat atau tanda-tanda zaman tersebut. Simbol tapak dara dengan 
menggunakan kapur sirih itu adalah salah satu bentuk simbol budaya Hindu di Bali.

Dari segi bentuk simbol, tapak dara tersebut tampaknya sangat lokal. Namun, di balik simbol 
dalam bentuk lokal tersebut terdapat makna yang bernilai universal.

Simbol tapak dara sudah ada dari zaman lampau, digunakan dalam kehidupan beragama Hindu 
dalam wujud budaya Bali. Simbol tersebut ada digunakan secara rutin dan ada juga secara 
insidental.

Pada setiap Sasih Kaenem umumnya terjadi wabah yang disebut gering, sasab dan merana. Gering 
adalah wabah yang menimpa manusia. Sasab adalah wabah penyakit yang menimpa ternak, 
sedangkan merana adalah wabah yang menimpa tumbuh-tumbuhan. Sebelum wabah itu muncul 
umat Hindu Bali umumnya mengenakan simbol tapak dara di depan pintu masuk rumah masing-
masing. Di samping simbol tapak dara disertai juga daun pandan berduri yang disebut pandan 
wong disertai dengan benang tri dhatu yaitu benang merah, hitam dan putih dililitkan menjadi 
satu.
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Simbol tapak dara itu juga digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanda tapak dara dari kapur 
sirih sering digoreskan oleh balian pada bagian tubuh yang dirasakan sakit dalam pengobatan 
sebagai salah satu sarana pengobatan tradisional.

Simbol-simbol tradisional sesungguhnya mengandung makna universal. Disebut tapak dara karena 
bentuknya menyerupai bekas kaki burung dara atau burung merpati. Hal ini melambangkan simbol 
Swastika dalam bentuk khas budaya Hindu di Bali. Dalam ajaran Hindu alam beserta isinya ini 
berproses dalam tiga tahap yaitu Srsti, Swastika dan Pralaya. Proses alam disebut Srsti, artinya 
keadaan alam baru dalam proses tercipta. Kemudian dalam proses Swastika artinya proses alam 
dalam keadaan stabil serba seimbang. Kalau sudah waktunya alam pun akan mengalami proses 
Pralaya yaitu proses yang alami menjadi kembali pralina menuju sumbernya yaitu kepada Sang 
Pencipta.

Jadi tapak dara itu adalah lambang keseimbangan. Ini artinya, munculnya tanda tapak dara di Bali 
ini sepertinya untuk mengingatkan kita warga Bali agar selalu bersikap dan berbuat seimbang. 
Dalam ajaran Hindu ada konsep Tri Para Artha yaitu Asih, Punia dan Bhakti. Wujud beragama 
yang seimbang adalah Asih yaitu mengasihi alam beserta dengan isinya. Punia artinya melakukan 
pengabdian pada sesama umat manusia sesuai dengan swadharma masing-masing. Bhakti adalah 
wujud beragama tertinggi yang berbakti kepada Tuhan. Tiga cara beragama itulah yang wajib 
dilakukan secara seimbang. Dengan demikian simbol tapak dara itu berarti secara vertikal, ke 
atas sebagai lambang untuk berbakti kepada Tuhan, ke bawah wujud kasih sayang pada semua 
makhluk hidup. Sedangkan silang yang horizontal berarti wujud pengabdian yang bersifat timbal 
balik kepada sesama. Munculnya tapak dara di Bali seperti mengingatkan warga Bali agar 
menegakkan kembali makna simbol tersebut dalam hidup ini. Penggunaan simbol tapak dara dengan 
pandan wong dan benang tri dhatu semakin pudar di Bali. Penggunaannya secara simbolis boleh 
saja sedikit pudar, tetapi yang tidak boleh pudar adalah memaknai nilai-nilai tersebut dalam 
perilaku sehari-hari.

Penggunaan kapur juga dalam tradisi Hindu di Bali memiliki nilai universal. Kalau umat Hindu 
melaspas rumah misalnya tiang penyangga rangka atap rumah yang disebut tugeh diolesi kapur 
sirih, arang dan darah ayam merah. Ini lambang pengurip-urip. Jadi olesan kapur sirih itu juga 
bermakna untuk memotivasi umat lebih mendinamiskan kehidupan menuju yang lebih baik dan 
benar. Penggunaan pandan wong dalam mitologi Hindu di Bali sebagai lambang senjata untuk 
mengalahkan sifat-sifat keraksasaan. Pandan itu lambang senjata dan wong itu artinya manusia. 
Jadi yang paling baik digunakan untuk mengalahkan sifat-sifat negatif dalam masyarakat adalah 
nilai-nilai kemanusiaan, bukan nilai kekerasan bagaikan raksasa.

Simbol benang tri dhatu gabungan benang merah, hitam dan putih yang menyertai pandan wong 
juga memiliki arti yang universal. Benang tri dhatu itu lambang proses hidup seimbang 
menciptakan, memelihara dan meniadakan sesuatu yang patut diciptakan, dipelihara dan 
dihilangkan. Tampaknya pengertian yang sudah demikian mentradisi itulah yang dijadikan 
pegangan oleh warga Bali dalam menanggapi munculnya tanda tapak dara di berbagai pelinggih 
tempat pemujaan di Bali.

Kejadian tersebut sebaiknya dihadapi sebagai suatu kenyataan yang sedang terjadi dan tidak 
mungkin ditolak. Terimalah hal itu sebagai suatu gejala zaman.

Source : Balipost
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ideogram swastika pada budaya di daerah amerika latin

Adalah ideogram yang telah digunakan oleh berbagai peradaban manusia di seluruh dunia. Para 
ahli berpendapat bahwa ideogram ini telah dipakai sejak jaman purbakala di dataran eropa dan 
tetap menjadi bagian dari budaya manusia lebih dari 3000 tahun.

Dewasa ini swastika yang diketahui berbentuk salib (tanda tambah) dengan ujung-ujung yang 
bengkok, baik menghadap kearah kanan (卐) ataupun kiri (卍).

ideogram swastika pada ornamen mesjid Isfahan, iran
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Ideogram ini, dalam berbagai budaya memiliki arti yang kurang lebih sama: keabadian, 
kesejahteraan dan erat hubungannya dengan keseimbangan unsur hubungan ketuhanan dengan 
hubungan sesama (horizontal & diagonal).

Dalam beberapa budaya, ideogram ini dilambangkan sebagai icon dewa matahari dan dewa petir. 

Ideogram ini mewakili unsur positive/maskulin.

Swastika pada stola seorang pendeta katolik

Spoiler for bentuk dan nama lain Swatika: 

Alternative historical English spellings of the Sanskrit word include suastika and svastica. 

Alternative names for the shape are: 

 triskelion
 Black Spider, to various peoples in middle and western Europe. 
 crooked cross. 
 cross cramponned, ~nn�e, or ~nny (in heraldry), as each arm resembles a crampon or 

angle-iron. (Compare Winkelma�kreuz in German). 
 cross gammadion, tetragammadion (Greek: τέτραγαμμάδιον) or just gammadion, as each 

arm resembles the Greek letter Γ (gamma). (Compare crux gammata in Latin, croiz 
gamm�e in Old French and croix gamm�e in French; cruz gamada or esv�stica in Spanish); 
cruz gamada or cruz su�stica in Portuguese. 

 double cross, by Bishop Fulton J. Sheen, on the April 6, 1941 edition of his radio program 
The Catholic Hour, not only comparing the Cross of Christ with the swastika, but also 
implying that siding with fascism was a "double-crossing" of Christianity. 

 fylfot (possibly meaning "four feet", chiefly in heraldry and architecture). (See Fylfot
for a discussion of the etymology). 

 hooked cross (Dutch: hakenkruis; Serbian: кукасти крст; Icelandic: hakakross; German: 
Hakenkreuz; Finnish: hakaristi; Estonian: haakrist; Greek: αγκυλωτός σταυρός, agkylotos 
stavros; Norwegian: hakekors; Italian: croce uncinata; Romanian: Cruce �nc�rligată; 

http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/triskelion
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/heraldry-1
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/german-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/greek-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/greek-alphabet-2
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/gamma
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/latin
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/old-french
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/french-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/spanish-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/portuguese-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/fulton-j-sheen
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/april-6
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/1941
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/greek-cross
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/jesus-christ
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/double-cross
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/architecture
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/fylfot
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/dutch-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/serbian-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/icelandic-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/german-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/finnish-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/estonian-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/greek-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/norwegian-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/italian-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/romanian-language
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Swedish: hakkors; Danish: hagekors; Hungarian: horogkereszt; Czech: h�kov� kř�ž); 
Slovak: h�kov� kr�ž; Slovenian: kljukasti križ; Turkish: gamalı ha�; Croatian: kukasti križ).

 sun wheel (German Sonnenrad), (Greek: ηλιοτροχός, iliotrokhos), a name also used as a 
synonym for the sun cross. 

 tetraskelion, (Greek: τετρασκέλιον) "four legged", especially when composed of four 
conjoined legs (compare triskelion (Greek: τρισκέλιον)). 

 Thor's hammer, from its supposed association with Thor, the Norse god of the weather, 
but this may be a misappropriation of a name that properly belongs to a Y-shaped or T-
shaped symbol. (See Thomas Wilson, below.) The Swastika shape appears in Icelandic 
grimoires wherein it is named ��rshamar. 

 thunder cross (Latvian: perkonkrusts). 
 twisted cross. 
 unexpected cross (Polish krzyżyk niespodziany) or highlander cross (Polish g�ralski 

krzyż), swarge, swarzyca. 

http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/swedish-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/danish-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/hungarian-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/czech-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/slovak-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/slovenian-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/turkish-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/croatian-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/greek-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/sun-cross
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/greek-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/triskelion
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/greek-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/mjolnir
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/thor
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/norse-mythology
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/deity
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/weather
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/swastika?cat=technology&gwp=13
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/grimoire
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/lettish
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/polish-language
http://kaskus.us/userframe.php?link=http://www.answers.com/topic/polish-language


116 Aku membuat ini lebih panjang dari biasanya, hanya karena aku tak punya waktu 
untuk membuatnya menjadi lebih singkat.

Tujuh Cakra Utama
By IMade in Jpn dari trit Encyclopedia Supranatural

nergi halus akan memasuki daerah ubun-ubun kepuncak otak (Brahmarandra) dan dalam 
perjalanannya turun kebawah melalui jalur tengah (Sushumna) menciptakan enam pusat 
energi lagi (Chakra) dan pada akhirnya beristirahat dipusat terakhir, Mooladhara, 

menggulung dirinya dalam tiga setengah lingkaran. 

Manifestasi energi ini pada tulang belakang adalah susunan syaraf Parasimpatetik. Pusat-pusat 
energi ini berada didalam tulang belakang dan otak. Secara phisik pusat energi ini, mewujudkan 
diri sebagai simpul-simpul syaraf. Chakra-chakra selain bekerja melalui simpul-simpul syaraf 
disisi phisik juga bekerja disisi emosional pada jalur kiri. 

Mooladara Chakra

Chakra pertama berada diposisi di bawah tulang sacrum dimana berada Kundalini, dan aspek 
utama dari cakra ini adalah kepolosan /keluguan, murni, bersih, suci, dan ketidakbersalahan. 
Kepolosan adalah sebuah mutu yang sama ketika kita masih anak-anak yang murni, tanpa 
prasangka atau pengaruh keadaan. Kepolosan yang memberi kita martabat, keseimbangan dan 
arah pengertian yang luar biasa dalam hidup. Itu adalah tak lain hanya kesederhanaan, kemurnian 
dan kegembiraan.

E
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Swadishthan Chakra

Chakra yang kedua adalah chakra kreativitas, perhatian murni dan pengetahuan murni. Ini akan 
menghubungkan kita kepada sumber inspirasi yang terdalam, dan memungkinkan kita untuk 
mengalami keindahan disekitar kita.

Pengetahuan yang murni yang diberi oleh chakra ini bukanlah mental, tetapi itu adalah persepsi 
yang langsung menuju Kenyataan,itu dapat dirasakan melalui telapak tangan kita dan akan ditandai 
adanya kemacetan dalam saluran energi kita yang tidak terpisahkan. Juga ini adalah pusat dari 
perhatian mantap murni dan [kuasa/ tenaga] konsentrasi.

Pada bagian phisik tubuh kita, chakra ini memelihara hati, ginjal dan abdomen yang lebih rendah. 
Ketika kita berpikir terlalu banyak, pusat ini akan kekurangan energi dan mendapatkan penyakit 
seperti kencing manis atau kanker darah dapat terjadi ketika chakra ini sepenuhnya kehilangan 
keseimbangan.

Nabhi Chakra

Chakra yang ketiga adalah itu memberi kita perasaan kedermawanan, kebaikan, dan kepuasaan. 
Pada sisi kiri mutu yang utama dari pusat ini adalah kedamai- pembersihan terhapad chakra ini 
dapat membebaskan tekanan dan ketegangan.

Pada sisi kanan, adalah memelihara hati kita yang mana adalah organ/ bagian badan dari perhatian 
dan [kuasa/ tenaga] konsentrasi kita.

Ketika diterangi oleh Kundalini, Nabhi chakra memberi kita peningkatan rohani, kebajikan dan 
[perasaan/pengertian] kesusilaan dari bagian dalam, dan melengkapi dan menyeimbangkan semua 
tingkatan dalam hidup kita.

Void (Kekosongan)
Mencakupi chakra kedua dan ketiga terdapat ruang Kekosongan yang mewakili prinsip guru 
didalam diri kita. Didalam banyak tradisi spiritual, daerah ini disebut "Samudar Ilusi", ini 
diperlukan untuk membantu memandu spiritual kita. Ketika Kundalini dibangkitkan dan melewati 
area Kekosongan ini, prinsip penguasaan ini mulai terbentuk secara mapan dalam diri kita.

Seperti dikatakan oleh Shri Mataji bahwa "Dalam Sahaja Yoga, kamu menjadi guru bagi dirimu, 
pemandu spiritual / rohani dirimu sendiri, karena kamu dapat merasakan pada ujung jari tangan 
semua permasalahan yang terjadi pada dirimu dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkannnya 
dengan mengunakan Kundalini diri sendiri.

Lebih dari itu, mendapatkan bantuan dari pusat ini kita akan luput dari semua kebiasaan buruk 
kita, kemalasan, karma buruk, semua hal yang mengikat dan memperbudak kita dengan cara kita 
menjadi guru pada diri kita sendiri.

Mengikuti guru palsu, adalah mereka yang tertarik dalam hal kuasa tipu daya akan merusak area 
Kekosongan ini. Tetapi setelah Perwujudan Diri Sejati, segalanya dapat diobati melalui 
pembersihan dengan [kuasa/ tenaga] Kundalini di (dalam) meditasi.
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Anahat Chakra
Chakra yang keempat adalah chakra hati/jantung, adalah tempat di mana berada Roh kita, Diri 
benar kita/kami, yang mana adalah sesuatu yang murni, bagaikan kilauan intan yang tersembunyi 
didalam diri kita dan menjadi saksi atas semua tindakan kita.

Setelah Perwujudan Diri Sejati, perhatian kita untuk pertama kali terhubungkan kepada Roh kita 
dan secara berangsur-angsur menjadi sadar akan hal itu. Segala kekeliruan kita karena pengaruh 
keadaan atau ego mulai hancur dan kita mulai mengenal Roh kita yang benar, yang merupakan 
kebenaran sesungguhnya.

Secara phisik badan, chakra ini memelihara paru-paru dan hati/jantung kita - jika ini terpengaruh 
makan akan menyebabkan sakit asma atau berbagai kondisi sakit pada hati / jantung.

Adapun mutu dari chakra ini adalah adanya rasa kasihan dan cinta, dan juga chakra ini akan 
memberikan perasaan tanggungjawab dan prilaku yang baik kepada orang lain. Perwujudan Chakra 
ini dalam tulang dada kita, dan akan menimbulkan rasa kepercayaan diri dan keamanan.

Semua keraguan, kebinggungan dan ketakutan akan dibinasakan ketika chakra ini secara penuh 
diterangi oleh Kundalini.

Vishuddhi Chakra
Chakra kelima adalah chakra diplomasi, tentang hubungan murni dengan orang yang lain, dan rasa 
humor. Semua rasa penyesalan dan rasa bersalah dalam diri kita akan dimusnahkan ketika 
Kundalini telah dibangkitkan, dan memberi kita perasaan kepedulian dan belas kasih Perasaan 
atau kecenderungan merasa dikuasai oleh orang lain atau menguasai orang lain, merasa lebih 
unggul atau rendah diri dan segala kecemburuan akan dihancurkan dari Chakra ini ketika dijaga
oleh Kundalini.

Juga, Vishuddhi adalah chakra yang memberi kita hubungan secara keseluruhan, memungkinkan 
kita merasakan Keesaan diri kita dan kenyataan bahwa kita adalah bagian terpenting dari 
keseluruhannya.

Agnya Chakra
Chakra yang keenam adalah chakra pengampunan dan rasa kasihan. Pengampunan adalah [kuasa/ 
tenaga] untuk melepaskan dari genggaman kemarahan, kebencian dan kemarahan dan untuk 
menemukan kerendahan hati, kebangsawanan dan kedermawanan Roh kita yang sejati.

Ini akan memecahkan semua ego kita, pengaruh keadaan, kebiasaan, gagasan untuk sebuah 
kepalsuan, rasialisme dan semua kekeliruan.

Ini adalah gerbang untuk membuka jalan untuk mencapai sebuah Kesadaran untuk menarik kita 
mencapai tujuan terakhir yakni cakra ketujuh.

Mata yang selalu menyaksikan berbagai hal ketidakmurnian atau kepalsuan, pemusatan kepada diri 
sendiri akan merusak chakra ini. Melihat langit, bumi atau alam dapat membantu membersihkan 
chakra ini.
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Sahasrara Chakra

Chakra ketujuh yang mengintegrasikan semua chakra dengan kualitas masing-masing mereka. Ini 
adalah sebuah tonggak yang terakhir dari evolusi Kesadaran manusia.

Sekarang ini, kita ada di suatu yang tingkatan sesuai dengan chakra ini, dan kesadaran kita bisa 
dengan mudah masuk ke dunia persepsi baru ini, yang mana adalah di luar konsep dan pikiran 
terbatas kita, dan yang menjadi absolut di tingkatan Sahasrara ini.

Chakra ini memberi kita secara langsung, persepsi Kenyataan yang absolut pada atas sistem 
nerves pusat kita. Ini adalah hal yang tepat dicapai oleh Perwujudan Diri Sejati melalui 
kebangkitan yang secara spontan, Kundalini yang diberikan melalui Sahaja Yoga.

Spoiler for Tiga Saluran Energi: 

Hal mengenai ke tiga saluran energi yaitu; 

Saluran sebelah kiri (biru) adalah lambang masa lampau kita, emosi, keinginan dan hawa nafsu. Ini 
merupakan saluran SuperEgo, yang mana merupakan gudang dari semua memori, kebiasaan dan 
pengaruh keadaan yang kita terima / hadapi.

Saluran sebelah kanan (kuning) sesuai dengan perencanaan dan tindakan kita, aktivitas mental dan 
phisik. Pusat ini juga disebu Ego, yangmemberi kita gagasan, ide, pengertian kita yang lebih pada 
hal yang bersifat rohani.

Saluran bagian tengah adalah saluran pembangkitan, ini adalah kekuatan / bagian yang mendukung 
terjadi evolusi kita dan memandu diri kita, dengan sadar atau tanpa disadari, ke arah kesadaran 
yang lebih tinggi, Sahasrara (Chakra ketujuh).

Bekerja Perwujudan Diri Sejati merupakan aspek yang tak terpisahkan dari sistem chakra dan 
saluran ini, hal ini sangat luas jika kita terangkan disini. Mereka menjadi bagian dari pengetahuan 
yang tidak hanya di pelajari pada tingkatan mental saja, tetapi untuk terjun dan mengalaminya 
secara langsung.


