
J E L A J A H  ( 2 )

Lavergne adalah seorang petualang yang 
menyebrangi Laut Merah dengan perahu layar 
kecil Arab (boutre), menunggang kuda sendiri 
menyebrangi Mexico Selatan dan pelintas 
padang pasir dan penerobos hutan di Pantai 
Gading.

Kalau melihat komposisi tim tersebut kita jadi 
tergeleng-geleng. Ternyata mereka tidak main-
main. Tidak sekedar iseng. Dan mereka datang 
bukan untuk 
menyerahkan nyawa. 
Kemampuan individu 
sangat 
mengagumkan. 
Apalagi, tentu saja, 
dengan peralatan-
peralatan yang betul-
betul dapat dipercaya 
untuk menerobos 
jeram itu. Kemudian, 
apakah itu juga di 
katakan sebagai 
nekad?

Tekad dalam kamus bahasa Indonesia berarti 
teguh.... Namun nekad sebetulnya dalam 
bahasa Jawa sering mempunyai konotasi 
negatif.  Melakukan sesuatu tanpa perhitungan. 
Ceroboh.  Keberanian yang konyol.

Messner dan tim arung jeram Inga itu bukan 
orang-orang nekad, tapi adalah orang-orang 
pemberani. Orang nekad adalah seperti 
seorang yang mau memasuki hutan lebat 
dengan sandal jepit, bawa seikat roti, pakai kaos 
singlet dan topi, serta pengetahuan medan 
yang minim. Lalu setelah dua hari di hutan ia 
tidak kembali pulang. Hari kelima telah di 
temukan tanpa nyawa. Hanya nama dan 
sebutan ’orang nekad’.

Orang nekad juga seperti halnya seorang yang 
memanjat dinding gunung yang terjal dengan 

tali plastik, sepatu kets, peralatan pemanjatan 
yang minim atau langsung dengan teknik free 
climbing tanpa tahu teknik sebelumnya. Lalu di 
dapatkan puncaknya tidak pernah di capai, 
sebab keburu jatuh dan kakinya patah.

Orang pemberani adalah seperti seseorang 
yang akan mendaki gunung dengan membawa 
perlengkapan dan bahan makanan yang 
memadai untuk hidup di alam bebas selama 
waktu tertentu dan bisa menggunakannya 
sesuai keadaan. Kemudian sudah di 

perhitungkan segala 
sesuatunya.  Persiapan 
dan perencanaan yang 
memadai. Atau 
seperti Messner yang 
melakukan free 
climbing. Tetapi 
sebelum mencapai 
teknik free climbing 
itu, ia sudah 
menguasai seluruh 
teknik-teknik 
sebelumnya. Karena 

itu ia belajar banyak 
dari pengalamannya, lalu ia mencoba dan 
mencari pengalaman baru. Ia merancang, 
merencanakan, dan memperhitungkan segala 
keadaan, waktu dan kesempatan yang terbaik. 
Dan Messner dapat melaksanakannya dengan 
baik. Ia berhasil.

Seorang pemberani adalah seperti arung jeram 
Inga itu. Kemampuan individu, kualitas fisik dan 
mental yang prima dan latihan yang ampuh. 
Semuanya diperhitungkan dengan matang dan 
mendekati sempurna seperti menghitung 
pembuatan pesawat Challenger.

Wajar kalau tim Eiger Indonesia beberapa 
tahun lalu dan juga Seven Summit Team dari 
Indonesia, kurang lebih satu tahun berlatih. 
Bertahun-tahun pula Messner berguru, berlatih 
dan menimba banyak pengalaman. Demikian 
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pula tim Inga. Semua itu adalah untuk sebuah 
keberanian, bukan kenekadan.

Itulah gambaran Sang Pemberani. Messner tidak 
akan langsung free climbing kalau belum tahu 
teknik-teknik sebelum mencapai free climbing, 
atau tim Inga tidak akan mengajak orang-orang 
yang sekedar ngramein dan iseng kemudian 
bawa rakit dari kayu. Kalau itu di lakukan itu 
namanya kenekadan, bukan keberanian.

Keberanian untuk menggapai tantangan-
tantangan baru, keberanian untuk memasuki 
zona-zona penuh risiko membawa kita pada 
pertumbuhan.  Seperti kata Waldo....

Bogor, 22 Desember 2012

Dwi R. Muhtaman
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