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K�b� Red�k
� 

K ABARIMBO merupakan bulletin triwulanan 

yang berisi informasi mengenai kegiatan-

kegiatan yang dilakukan anggota KCA-LH Rafflesia 

FMIPA UNAND. Selain itu juga menyampaikan fakta-

fakta ilmiah terkait kekayaan alam dan keane-

karagaman hayati yang masih tersisa hingga saat ini. 

Fakta ilmiah tersebut juga dihubungkan dengan 

upaya-upaya pelestariannya. 

Kaba Utama dalam Edisi 2 ini berisikan informasi 

mengenai kegiatan Pengenalan Kebun Raya Unand 

(PKRU). Kegiatan ini telah menjadi kegiatan ta-

hunan dalam memperkenalkan Lembaga dan Kebun 

Raya Unand sejak lima tahun terakhir. 

Dalam Kaba Rafflesia pada edisi ini, Ulang Tahun 

Lembaga ke-36 tahun menjadi momentum berbagi 

pengalaman bagi Anggota Biasa yang mengelola 

Lembaga pada saat ini dengan semua Anggota. Kaba 

Spesies kali ini membahas mengenai Kelelawar yang 

sering dilupakan oleh para Caver. 

Dalam edisi ini juga disampaikan bagian pertama 

dari serial tulisan motivasi mengenai sebuah dam-

pak besar dari sebuah kata “Team Work”.  

Harapannya informasi yang disampaikan dalam edisi 

ini dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran 

yang baik bagi para pembaca. Salam Rimbo… 

K�b� Pn���u� 

B 
ulan Oktober telah menjadi bulan yang sibuk 

bagi anggota KCA-LH Rafflesia. Tanggal 28 da-

lam bulan tersebut merupakan hari bersejarah dan 

menjadi tonggak awal dalam perjalanan Lembaga 

ini. 36 tahun sudah Lembaga ini memberikan dina-

mika dalam kegiatan alam bebas dan pelestarian 

alam di Sumatera Barat. 

Dalam rangkaian peringatan ulang tahun ke-36 ter-

sebut, kegiatan PKRU menjadi salah satu kegiatan 

mulainya tradisi peringatan ulang tahun setiap ta-

hunnya. Kesibukan anggota di sela-sela padatnya 

kegiatan akademis menjadi lebih tinggi dari bulan-

bulan sebelumnya, ditambah lagi dengan rangkaian 

kegiatan lainnya seperti survey jalur Diklatsarca 27. 

Selain itu, seiring dengan telah berjalannya tahun 

ajaran baru dalam satu semester, beberapa 

dukungan bagi kawan-kawan dalam berbagi penge-

tahuan mengenai Botani Zoologi Praktis juga dil-

akukan anggota bila ada permintaan sebagai Pema-

teri di lembaga lain.  

Dengan adanya Bulletin Kabarimbo edisi 2 ini, di-

harapkan juga menjadi wadah 

berbagi pengalaman terhadap apa 

yang kami lakukan. Salam Lestari.. 
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B 
anyak mahasiswa UNAND ternyata tidak menge-

tahui adanya KEBUN RAYA UNIVERSITAS ANDA-

LAS. Sarana penting yang telah dialokasikan semen-

jak awal didirikannya kampus Unand Limau Manis ini 

sudah direncanakan semenjak tahun 1980-an dan 

direalisasikan pada tahun 2003 ini masih terlupakan 

dan tidak diketahui keberadaannya oleh sebagian 

besar warga kampus Unand sendiri. Kondisi Kebun 

Raya Unand yang berbatasan langsung dengan Suaka 

Alam Bukit Barisan 1 ini bisa dikatakan “terlupakan” 

oleh sebagian besar masyarakat Unand.   

Dilatarbelakangi oleh hal penting diatas, maka KCA-

LH Rafflesia mengadakan suatu agenda rutin setiap 

tahun kepada mahasiswa baru, terkhususnya 

Fakultas MIPA dan Fakultas Farmasi, dengan nama 

kegiatan Pengenalan Kebun Raya Unand (PKRU). 

Kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk mening-

katkan pengetahuan mahasiswa baru tentang seluk 

beluk Kebun Raya Unand yang sejatinya penuh 

manfaat bagi mereka dalam peningkatan pemaha-

man akademis perkuliahan & kemampuan lapangan. 

Pada tahun ini, kegiatan PKRU dengan peserta ma-

hasiswa baru angkatan 2016, dimulai pada hari Sab-

tu sampai Minggu (29-30 Oktober 2016), dengan 

berbagai bentuk acara yang disusun sedemikian rupa 

agar memudahkan pemahaman mahasiswa baru ter-

hadap Kebun Raya Unand (KRU). Sejarah KRU 

disampaikan oleh Pengelola KRU Dr. Nurainas yang 

juga sebagai Pembina KCA-LH Rafflesia. Menurut 

beliau, KRU seluas 160 ha dikelola dalam bentuk 

Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) 

seluas 140 ha, Arboretum sebagai Taman Kehati 

seluas 15 ha dan Kebun Tanaman Obat (KTO) seluas 

5 ha. 

Setelah berbagi pengetahuan mengenai KRU, 

kegiatan  PKRU dilanjutkan dengan tracking 

mengelilingi KRU bagi memperkenalkan kondisi KRU. 

Rintik hujan yang mewarnai tracking tidak me-

nyurutkan semangat para mahasiswa baru FMIPA 

tersebut. Tracking bermula dari KTO yang dilanjut-

kan ke lokasi penanaman Kayu Andaleh (Morus 

macroura),habitat alami Kantong Semar (Nepenthes 
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ampullaria. Di lokasi ini, para peserta mendapatkan 

pengetahuan mengenai konservasi in-situ yang su-

dah dilakukan oleh KRU. Habitat Nepenthes ini be-

rada di dalam wilayah kelola Arboretum. 

Selanjutnya peserta dibawa ke dalam hutan alam 

menuju lokasi Plot Permanen yang menjadi lokasi 

bagi para peneliti biologi lokal hingga internasional 

untuk mengetahui struktur dan komposisi hutan hu-

jan tropis Sumatera. Plot Permanen seluas 1 ha ini 

dibangun pada tahun 2001 sebagai kerjasama Juru-

san Biologi Unand dengan para peneliti dari Jepang. 

Perjalanan para peserta selanjutnya melakukan 

tracking di dalam hutan dengan melakukan perjal-

anan mendaki menurun hingga menuju Puncak Ixo-

ra. Puncak Ixora ini menjadi salah satu tempat yang 

memiliki Saung sebagai lokasi peristirahatan para 

peneliti yang melakukan kegiatan di KRU khususnya 

kawasan HPPB. Di sela-sela rimbunnya hutan, para 

peserta dapat melihat kampus Unand secara menye-

luruh dari puncak ini. 

Canda tawa dan semangat yang diberikan anggota 

KCA-LH Rafflesia telah menghilangkan rasa letih dan 

bayangan licin jalur PKRU di dalam hutan ini. Dari  

Puncak Ixora, para peserta diajak turun ke Stasiun 

HPPB yang dilanjutkan dengan menghiliri Sungai 

HPPB menuju sekretariat KCA-LH Rafflesia yang be-

rada dalam lingkungan KTO. Gerimis yang tadinya 

mewarnai perjalanan telah menambah dinginnya air 

sungai yang dilalui. 

Dekat persimpangan track Plot Permanen dengan 

Arboretum yang berada di pinggir Sungai, para pe-

serta disuguhi makan siang. Suasana dingin dan letih 

yang dirasakan para peserta perlahan-lahan 

menghilang, yang akhirnya ditutupi oleh canda ta-

wa. Bayangan perjalanan masuk semak ke luar hu-

tan dengan naik turun bukit dalam licinnya track 

yang dibasahi gerimis, telah menjadi pembelajaran 

bagi para peserta. Kebersamaan dan rasa keinginan 

saling menolong juga menjadi pembelajaran berhar-

ga bagi masing-masing peserta. 

Pelaksanaan PKRU tidak selesai sampai makan siang 

saja. Puncaknya adalah camping bersama di Sekre 

KCA-LH Rafflesia dalam alunan cahaya dan percikan 

kayu api unggun yang menjadi penutup kegiatan 

PKRU ini. Apalagi kegiatan ini menjadi rangkaian 

kegiatan dalam Ulang Tahun ke-36 KCA-LH Rafflesia. 

(eds) 
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O 
ktober telah menjadi bulan penting dalam se-

jarah KCA-LH Rafflesia. 28 Oktober 1980 telah 

menjadi awalan waktu bagi berbagai kegiatan lem-

baga kepencintaalaman yang berbasis di Kampus 

FMIPA Unand ini. 

Tahun 2016 ini menjadi saksi eksistensi lembaga 

kampus ini dalam berbagai kegiatan kepecintaala-

man dan konservasi alam khususnya di Sumatera 

Barat. Berbagai lika liku dan suka duka dalam mem-

pertahankan eksistensi tersebut terus mewarnai per-

gantian generasi dari ke generasi di Lembaga ini. 

Di era 1980-an, sebagai salah satu Lembaga 

Kepecintaalaman tertua di Sumatera Barat, Lem-

baga ini telah ikut dalam memberi dinamika positif 

dalam mempengaruhi arah dunia kepecintaalaman. 

Menjadi technical support dalam pengembangan 

Tahura Bung Hatta oleh Unand dan Pemko Padang 

menjadi salah satu bagian mempertahankan lokasi 

yang sering menjadi tempat diskusi para pihak ter-

masuk Pecinta Alam. 

Di awal era 1990-an, Lembaga ini menjadi salah satu 

yang terbaik di berbagai event kegiatan alam bebas. 

Sedangkan di penghujung 1990-an, dalam gaung 

reformasi, Lembaga ini ikut membangun dan mem-

berikan andil dalam berbagai forum yang bertujuan 

bagi perubahan seiring dengan visi reformasi baik 

dalam kepecintaalaman maupun konservasi alam. 

Pada masa ini, berbagai perencanaan dan konsep 

Lembaga memberikan manfaat akademis bagi ang-

gotanya semakin diperkuat inisiatifnya. 

Tidak lama berselang, selama dekade tahun 2000-

an, kegiatan di Lembaga ini telah menyandingkan 

antara kegiatan kepecintaalaman, konservasi alam 

dan akademis. Lebih dari separo anggota aktif, me-

nyelesaiakan studinya melalui kegiatan kepecinta-

alaman yang diusung oleh Lembaga. Malahan dide-

kade tersebut, Lembaga ini sudah mampu mem-

berikan input bagi upaya-upaya konservasi alam 

khususnya bagi penyelamatan flagship species flora 

dan fauna. 

Di awal tahun 2010-an, Lembaga ini mendapatkan 

Quarry Life Award dalam bidang speleology bagi 

mendukung pengelolaan kawasan tambang Indoce-

ment melalui riset akademis. Bravo Rafflesia! (qt) 

Bulletin KABARIMBO — Edisi 2 / Januari 2017 
kaba 5 

KABA RAFFLESIA 



P 
ara penelusur goa (caver) tidak akan asing 

dengan hewan bernama “kelelawar”. Kelelawar 

merupakan salah satu fauna yang mendiami gua dan 

dapat dikategorikan sebagai fauna trogloxene. 

Masih banyak anggapan yang salah mengenai satwa 

yang satu ini. Sejauh ini kelelawar masih dianggap 

sebagai makhluk yang dekat dengan mistik, peng-

hisap darah dan hal-hal lainnya yang disebabkan 

oleh kurangnya pengetahuan publik. Namun kelela-

war adalah makhluk yang gentle dan patut 

mendapatkan respect dari manusia. Sekarang bukan 

zamannya lagi berbicara tanpa didasari science; dan 

berikut mitos dan fakta terkait dengan kelelawar: 

1. Kelelawar = ?Burung? 

Tidak. Beberapa masyarakat awam menganggap 

kelelawar sama dengan burung karena kemampuan 

yang dimilikinya untuk terbang. Namun kelelawar 

tidak tergolong dalam kelompok burung, tetapi ke-

lelawar adalah hewan mamalia sama halnya dengan 

tikus, gajah, harimau, manusia dll. Dalam kelas Ma-

malia, kelelawar tergolong dalam ordo Chiroptera  

yang berarti “hand-wing”. Sayap yang dimiliki oleh 

kelelawar merupakan membran yang menyelimuti 

ruas-ruas jari (kelelawar juga memiliki lima jari). 

Kemampuan terbang ini merupakan salah satu keu-

nikan kelelawar yang merupakan salah satu bukti 

kesuksesan dalam berevolusi.  

2. Kelelawar itu Hewan yang Buta, Bodoh & Kotor ? 

Tidak. Kelelawar bukan hewan yang buta, bahkan 

banyak spesies kelelawar yang punya vision yang 

baik. Kelelawar pemakan buah punya vision yang 

lebih baik dibandingkan kelelawar pemakan serang-

ga. Kelelawar punya sistem unik dalam mengenali 

mangsa, arah terbang dan lingkungan sekitar 

(ekolokasi). Hewan ini juga terkenal dengan intele-

gence-nya dan dapat dilatih dalam kondisi laborato-

rium. Kelelawar melakukan aktifitas pada malam 

hari, siang hari menghabiskan waktu roosting di 

tempat tertentu. Bukan hanya di gua, namun juga 

ditemukan di ceruk batu, lubang pohon tua, ranting 

dan dahan pohon, dan bahkan di lingkungan manu-

sia seperti di bawah atap atau di bawah jembatan.  
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Kelelawar melakukan aktifitas grooming (menelisik 

dan membersihkan tubuh dari kutu dan parasit) pa-

da siang hari di tempat roosting-nya. Jadi, kelela-

war bukanlah hewan yang buta, bodoh dan kotor! 

3. Kelelawar, hanya satu jenis??? 

Dalam anggapan publik, kelelawar hanya ada satu 

jenis. Taksonomi dalam masyarakat yang berlaku 

adalah “jika dia terbang pada malam hari, memiliki 

sayap, berambut berarti kelelawar”. Namun angga-

pan ini salah, ada ±1,320 jenis kelelawar yang ada di 

dunia. Jumlah spesies terbanyak kedua setelah ke-

lompok Rodentia (tikus) dalam kelas mamalia. Indo-

nesia sendiri memiliki 222 spesies dan merupakan 

negara dengan jumlah spesies terbanyak di dunia.  

4. Kelelawar, penghisap darah??? 

Pada umumnya masyarakat masih menganggap bah-

wa kelelawar adalah hewan yang identik dengan 

drakula, vampir dan makhluk mistik lainnya. Kelela-

war yang ada di Indonesia pada umumnya memakan 

buah, serangga, nektar dan polen, serta beberapa 

spesies memakan hewan vertebrata kecil lainnya. 

Hanya ada tiga spesies dari famili Phyllostomidae 

yang meminum darah (sanguivorous) dan ketiga spe-

sies ini hanya ditemukan di Mexico hingga Amerika 

Selatan. Kelelawar jenis ini juga tidak menghisap 

darah manusia, biasanya mereka meminum darah 

dari hewan ternak seperti  sapi, babi dan bahkan 

ayam.  

5. Tulang dan daging kelelawar, obat yang ampuh 

untuk obat asma??? 

Bagi masyarakat yang mayoritas muslim, kelelawar 

bukanlah sumber masakan enak yang halal.  Namun 

mitos yang berkembang di masyarakat yaitu fungsi 

dari tulang dan dagingnya yang dapat dijadikan obat  

ampuh untuk mengobati penyakit tertentu seperti 

asma. Kenyataannya adalah belum ada riset medik 

yang menjelaskan penggunaan obat tradisional ini.  

Namun interaksi dengan kotoran kelelawar dalam 

jangka waktu yang lama dapat memicu alergi bron-

chitis dan asthma. Uji laboratorium menyatakan 

bahwa pada kotoran kelelawar terdapat IgE antibodi 

yang dapat menimbulkan alergi pernafasan pada 

manusia.  

Penggunaan tulang dan daging kelelawar sebagai 

obat pada umumnya hanya dijumpai di Indonesia, 

namun belum ada bukti yang mendukung 

penggunaan obat tradisional ini. Sebaliknya ke-

percayaan ini menimbulkan masalah pada populasi 

kelelawar.  

Beberapa spesies kelelawar seperti flying foxes 

(kalong) mengalami penurunan populasi yang sangat 

tajam akibat aktifitas perburuan, terutama di Me-

dan, Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah kecil 

lainnya. Hal ini perlu jadi pusat perhatian, karena 

status perlindungan international (Redlist IUCN) dari 

spesies tersebut adalah Critically Endangered (CR) 

disebabkan menurunnya jumlah populasi di alam. 

Namun tidak ada status perlindungan yang legal dari 

Pemerintahan Indonesia.  

Fakta Lain Kelelawar 

1. Kelelawar memiliki peranan yang penting dalam 

menyediakan ecosystem services seperti ber-

peran penting dalam polinasi dan penyerbukan 

tanaman (durian, petai, pisang, rambutan dll); 

sebagai agen disperser yang berperan penting 

dalam regenerasi tumbuhan hutan; sebagai 

kontrol hama tanaman dari serangga dan juga 

penyebaran penyakit dari serangga.  
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2. 15% spesies kelelawar terancam punah di dunia. 5 

spesies diantaranya telah dinyatakan punah aki-

bat dari kehilangan habitat yang disebabkan oleh 

land use changes, konflik dengan manusia seperti 

aktifitas perburuan, atau pemusnahan massal 

karena rasa takut terhadap mitos tertentu, aktifi-

tas pertambangan kawasan karst, aktifitas turis 

di gua dan pertambangan guano yang berlebihan 

serta insect-repellent yang digunakan dalam per-

tanian. 

3. Kelelawar adalah organisme yang sensitif dengan 

kerusakan yang disebabkan oleh manusia karena 

memiliki kesuksesan reproduksi yang rendah, 

tingkat metabolisme yang tinggi yang menyebab-

kan mereka membutuhkan makanan yang banyak 

per malam. Satu individu betina hanya akan me-

lahirkan satu individu per tahun dan mereka 

dapat berusia 20-40 tahun di alam.  Hal ini berar-

ti tingkat recovery kelompok taksa ini sangat ren-

dah.  

4. Kelelawar bukan tikus yang bisa terbang, atau 

kelompok burung. Secara evolusi, kelompok Chi-

roptera ini memiliki kekerabatan yang dekat 

dengan Carnivora dan Perissodactyla dibanding-

kan dengan Rodentia (tikus).  

Apa yang bisa dilakukan untuk Kelelawar??? 

1. Membantu upaya konservasi yang dilakukan oleh 

organisasi konservasi baik nasional maupun inter-

nasional dengan cara berhenti  mengkonsumsi da- 

ging kelelawar, berhenti melakukan perburuan 

dan menyampaikannya kepada orang-orang di 

sekitar anda. 

2. Menyebarkan berita serta fakta kelelawar sebagai 

upaya meningkatkan pengetahuan publik ter-

hadap kelelawar, sehingga ketakutan masyarakat 

terhadap kelelawar dapat diminimalisir. 

3. Membantu dan bekerja sama dengan upaya 

penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di 

lingkungan sekitar anda. 

4. Jangan mengusir kelelawar yang ada di sekitar 

tempat tinggal anda, karena kehadiran mereka 

akan menjadi suatu keuntungan bagi lingkungan 

sekitar. 

5. Jika anda adalah seorang pecinta alam dan suka 

melakukan kegiatan caving atau penelusuran gua, 

minimalisir aktifitas yang dapat mengganggu dae-

rah roosting kelelawar karena gangguan dapat 

menyebabkan stress. Hindari gangguan terhadap 

lingkungan goa dapat menyelamatkan kelelawar 

juga berarti menyelamatkan kawasan karst dan 

ekosistem sekitarnya. (ac) 
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T 
enzing Norgay adalah penduduk pribumi wila-

yah Nepal. Seperti yang klita ketahui bahwa 

Nepal adalah pintu masuk puncak tertinggi di muka 

bumi, Puncak Everest. Profesi Tenzing sebagai 

seorang  sherpa  akan menjadi sebuah keniscayaan. 

Sherpa sendiri adalah tenaga pribumi yang memban-

tu tim ekspedisi dengan tugas membantu mendistri-

busikan logistik sepanjang jalur pendakian. Tenzing 

memulai ekspedisi pertamanya di usia 21 tahun se-

bagai seorang sherpa. Selepas pendakian pertama-

nya di tahun 1935, Tenzing menjadi begitu mencin-

tai Everest dan sangat berkeinginan kuat untuk sam-

pai ke puncak tertinggi dunia itu. 

Everest sendiri bukanlah puncak gunung pada 

umumnya. Banyak para penjelajah mendeskripsikan 

Everest sebagai wilayah terganas dalam puncak-

puncak gunung di dunia. Perubahan cuaca yang ti 

dak dapat diprediksi dan kekuatan badai yang be-

gitu hebat menjadikan Puncak Everest menjadi 

wilayah perawan sejak ekpedisi pertama manusia 

menuju puncak itu di tahun 1920 hingga tahun 1952. 

Dalam rentang waktu 32 tahun, perjalanan terjauh 

manusia menuju puncak tertinggi di dunia hanya 

mampu menembus wilayah North Col. Wilayah ini 

adalah sebuah dataran panjang yang terdapat di 

antara puncak gunung yang berada pada ketinggian 

lebih dari 6.700 mdpl. 

Saat pertama kalinya Tenzing menginjakan kaki di 

wilayah North Col, tepat di bawahnya Tenzing me-

nemukan sebuah tenda yang telah terkoyak-koyak 

oleh angin. Di dalam tenda tersebut terdapat ke-

rangka manusia dengan sedikit kulit beku menutupi 

tulang. Kerangka tersebut berada dalam posisi du-

duk yang aneh. Salah satu sepatunya lepas dan tali 

sepatu tersebut berada di antara jemari tangan 

yang hanya tinggal tulang. Dialah Maurice Wilson, 

seorang Inggris yang menyusup ke Tibet. Dikatakan 

menyusup karena sejatinya Wilson tidak mendapat-

kan izin dari pemerintah setempat untuk melakukan 

pendakian, namun ia memaksa dengan menyelinap 

dan melakukan pendakian tanpa izin. Karena penda-

kian illegalnya, Wilson hanya menggunakan 3 orang 

sherpa. Saat mendaki North Col, 3 orang ini tidak 

ingin meneruskan perjalanannya, namun Wilson me- 
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maksakan kehendak untuk mendaki sendirian 

menuju Puncak Everest. Ironisnya keputusan Wilson 

justru meghantarkan ia menjemput ajalnya dan 

menjadikan Everest sebagai tempat bersemayam 

jasadnya selamanya. Everest memang bukanlah pun-

cak biasa. Menurut para pakar setidaknya ada seki-

tar 120 mayat pendaki yang hingga saat ini masih 

berada di sana.  

Berbeda dengan Wilson, Tenzing melakukan eks-

pedisinya dengan penuh rencana. Rentang waktu 

antara 1920 hingga 1952 terdata sudah 7 kali eks-

pedisi menuju Puncak Everest dan Tenzing menyer-

tai 6 diantaranya. Selain pengalaman yang kuat, 

kekuatan tim juga menjadi penunjang utama sebuah 

ekspedisi. Pada tahun 1953 Tenzing ikut dalam se-

buah ekspedisi yang dipimpin oleh seorang inggris 

bernama Kolonel Jhon Hunt. Di dalam ekspedisi ini 

Tenzing mendapat kehormatan dengan dilibatkan 

sebagai seorang pendaki berstatus anggota penuh 

bukan hanya seorang Sherpa. Kedua ia juga menda-

pat kehormatan untuk menjadi seorang Sirdar, yakni 

pemimpin bagi para Sherpa. Tenzing mempekerja-

kan lebih dari 200 orang Sherpa dengan salah satu 

tugasnya adalah membawa seluruh logistik dan se-

gala perlengkapan dengan beban 2.5 ton  menuju 

Khat Mandu, yang menjadi basecamp tim dengan 

jarak lebih dari 300 km. Tidak ada cara lain dalam 

membawa beban ini selain menggunakan pundak pa-

ra Sherpa yang dilakukan dengan cara estafet dan 

berkelompok. Sedangkan dari basecamp menuju 

puncak dibentuk tim yang menggunakan 40 orang 

sherpa. Akhirnya pada tahun 1953 Tenzing beserta 

timnya berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia. 

Namun ada hal menarik  yang terjadi dalam upaya 

Tenzing mencapai puncak. 

Tim utama terdiri dari 2 tim, tim pertama yang ter-

diri dari Tom Bourdillan dan Charles Evans. Lalu tim 

kedua yang terdiri dari Edmond Hilary dan Tenzing 

sendiri. Pada awalnya yang mendapatkan giliran un-

tuk mencapai puncak adalah tim pertama. Namun di 

tengah jalan tim pertama kelelahan dan memberi-

kan kesempatan kepada tim kedua. Dalam kondisi 

yang harus menekan ambisi pribadinya, tim pertama 

tetap memberikan masukan arahan dan informasi   

penting bagi tim kedua agar tim kedua mencapai 

puncak gunung yang menjadi tujuan ekspedisi. Tim 

pertama membuka jalan, membuat pijakan dan 

mengamankan tali temali hanya agar tim kedua da-

pat melanjutkan misinya yang tidak dapat ditun-

taskan oleh tim pertama. 

Kisah perjalanan Tenzing bukan hanya sekedar se-

buah kisah petualangan yang penuh dengan adegan 

heroik dan kisah-kisah menantang. Kisah Tenzing 

sendiri sejatinya banyak mengandung pelajaran ber-

harga tentang bagaimana sebaiknya orang-orang be-

kerja dalam sebuah tim. Kenapa harus sebuah 

“Tim”?, kenapa dalam judul ulasan ini dikatakan 

bahwa satu terlalu sedikit untuk meraih hal besar, 

atau kita akan mempertanyakan sebuah pertanyaan 

mendasar tentang hukum bekerja bersama tim. 

Apakah ada hal besar yang pernah di raih oleh 

seseorang yang bekerja sendirian?   

Sepanjang usia bumi telah banyak orang-orang besar 

yang menorehkan sejarah kejayaannya secara aba-

di. Tapi apakah mereka bekerja sendirian? Walau-

pun memang nama mereka yang tampil dalam epic 

roman sejarah dunia, namun apakah benar mereka 

bekerja secara seorang diri? Atau adakah orang yang 

sangat membantu atau orang-orang yang terlibat 

yang perannya sangat penting bagi pencapaian se-

jarah tersebut. Mari kita lihat fakta dan sejarah. 

Dalam sebuah ulasan tertulis 100 tokoh paling ber-

pengaruh dimuka bumi. Dalam versi buku tersebut 

tokoh pertama adalah Muhammad SAW. Beliau ada-

lah utusan Tuhan yang mutlak kebenaran dan pero-

lehan kemenangannya. Namun tetap kita ingat bah-

wa beliau tetaplah seorang manusia dan bukan ma-

laikat, karenanya hukum sebab akibat akan tetap 

berlaku kepada beliau. Sekalipun Muhammad SAW  

adalah seorang utusan Tuhan namun dalam proses 

pengembangan ajarannya beliau tetap memiliki 

orang-orang yang menjadi penunjang kesuksesan-

nya. Sebut saja sahabat terdekatnya Abu Bakar yang 

berperan penting dalam menunjang perkembangan 

ajaran Muhammad SAW sangat signifikan. Salah satu 

peran pentingnya adalah sebagai sumber kekuatan 

ekonomi sehingga risalah Muhammad SAW mampu 

menembus kalangan saudagar di Mekkah,begitu juga 
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dalam proses hijrah ke Madinah. Orang kedua adalah 

Umar bin Khattab yang akhirnya membantu penyeb-

aran Islam secara luas dan terang-terangan. Selain 

itu masih banyak para sahabat lainnya yang dengan 

keberadaan mereka ekspansi da’wah menjadi se-

makin dinamis. Tentu saja hukum sebab akibat ini 

akan berlaku untuk seluruh umat manusia. 

Nama Wright bersaudara sudah jelas sangat tidak 

asing di telinga kita. Dua saudara yang membuka 

sebuah toko sepeda dengan kegigihannya mampu 

menciptakan mesin terbang pertama, atau seti-

daknya itu lah yang dicatat sejarah. Namuan apakah 

kita mengenal Samuel Pierpont Langley? Di awal 

abad 20, pemburuan pembuatan pesawat terbang 

amat menjadi primadona. Wright bersaudara bukan-

satu-satunya orang atau tim yang mencoba untuk 

membuat pesawat. Semua orang mencobanya, se-

mua yang punya peluang mencoba membuat mesin 

terbang tersebut. Langley memiliki syarat-syarat 

mutlak untuk mencapai kesuksesan. Dalam sebuah 

fakta setidaknya ada tiga hal dengan urutan yang 

berbeda yang menjadi penyebab sebuah kegagalan 

produk dalam satu perusahaan atau organisasi, yai-

tu 1) kurangnya modal, 2) SDM yang tidak memadai, 

dan 3) kondisi pasar yang buruk. Selalu tiga hal yang 

sama. Mari kita eksplorasi hal-hal itu. 

Langley diberikan USD 50,000 oleh Departemen Pe-

perangan untuk menciptakan mesin terbang sehing-

ga uang bukan masalah baginya. Dia mempunyai ja-

batan di Harvard University dan punya koneksi yang 

luas. Sehingga bisa mempekerjakan banyak orang 

dengan kemampuan yang baik dibidangnya. Pasar 

pada masa itu mendukungnya yang dibuktikan 

dengan New York Times yang selalu mengikutinya 

sehingga semua orang membicarakannya. 

Lalu bagaimana bisa kita tidak pernah mendengar 

tentang Langley? Atau kita tidak pernah mendengar 

bahwa orang yang paling potensial untuk membuat 

sebuah mesin terbang pertama adalah Langley. Ke-

napa harus Dua Bersaudara di Dayton Ohio yang be-

berapa ratus mil jauhnya yakni Orville dan Wilbur 

Wright yang berhasil membuat mesin tersebut dan 

bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan pergu-

ruan tinggi. Dan sejarah mencatat sekalipun Langley 

memiliki SDM Yang sangat hebat namun ada bebera-

pa alasan yang  membuat  orang-orang  tersebut ti-

dak tumbuh menjadi sebuah TIM. Walaupun hal ter-

sebut lebih dititikberatkan kepada tema kepemim-

pinan yang tidak kita bahas dalam ulasan ini, namun 

setidaknya kisah ini menegaskan bahwa dan memang 

benar bahwa Satu Itu Terlalu Sedikit Untuk Meraih 

Hal Besar. Atau dengan kata lain bahwa Team 

Work adalah syarat mutlak yang dibutuhkan dalam 

sebuah organisasi jika organisasi tersebut ingin ber-

tahan dan bergerak berkembang. (rj) 

(bersambung…) 
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