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    PETUALANGAN TIGA SAHABAT 

Tampak didepan ada perbukitan tanah dan batuan “Disanalah kita akan menggali 

dan mendapatkan emas-emas itu” Kata Robert memberi semangat pada jimy dan Adrew. 

…………………………………………………………………………………bersambung 

 

Sementara itu terik matahari yang terus bergulir dan hembusan angin yang 

menerpa wajah-wajah perbukitan ditambah hembusan anginyang kencang serasa 

menusuk dada, Menambah suasana menjadi semakin lelah di wajah-wajah para pemburu 

emas itu. Dan semburat warna mega senja telah menghias di ufuk barat, Mau tak mau 

mereka bertiga harus mendirikan perkemahan, Karena pada malam hari akan sangat 

berbahaya melanjutkan perjalanan. 

“Jim…,Drew…. Rasanya kita sudah sampai, Disinilah kita harus membuat 

perkemahan dan menyiapkan semua alat-alat yang kita pelukan”  

“Kita istirahat dulu sejenak di bawah pohon sana itu dan kita bisa makan bersama 

dulu” Kata Adrew, Tampaknya mereka berdua sudah kelaparan dan kelelahan. Debu-

debu telah menutupi wajah-wajah mereka beriga. 

“Sebaiknya begitu” Saut Jimy. 

“Baiklah, Kalian istirahat dulu di sana, Aku lihat-lihat suasana dulu sekitar sini” 

kata Robert, Sambil melangkahkan kaki menuju perbukitan di seberang itu. Dan dengan 

serius mengamati suasana sekelilingnya, Untuk beberapa saat Robert terdiam dan 

manggut-manggut dan begegas kembali ketempat dimana Jimy dan Adrew sedang 

istirahat. 

“Drew, Gimana menurut pendapatmu, Kau percaya padanya?” Tanya Jimy pada 

Adrew, dengan dahi berkerut dan mata sedikit menaruh curiga. 

”Aku lihat dia sudah berpengalaman, Dari kata-katanya sepertinya bisa 

dipercaya” Kata Adrew. 

Dari kejauhan tampak Robert menghampiri mereka sambil menghisap rokok dan 

menhapus keringat di dahinya. 
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”Kita harus berhati-hati disini, Malam hari harus berjaga bergantian, Disini 

mungkin kita tidak sendirian”. 

Tak terasa matahari terus bergulir sinar-sinar kekuningan dan mega-mega 

mendung menyelimuti, sang mentari mulai masuk keperaduanya, Hari berangsur malam 

suara –suara malam pun mulai terdengar. Suara jangkerik dan raungan serigala hutan 

menambah suasana malam mencekam. Kemudian mereka menyalakan api unggun untuk 

menerangi mereka dari serangan binatang buas dan menghangatkan badan. 

“Kalian tidurlah, Biar aku yang berjaga-jaga dulu, Nanti gantian tengah malam” . 

“Aku belum bisa tidur nih “Jawab Jimy. 

 “Aku juga”, Saut Adrew. 

Tampak api unggun menerangi dan menghangatkan suasana malam yang cukup 

dingin itu, Karena kelelahan mereka bertiga akhirnya tidur terlelap sampai pagi, Begitu 

cepat bergulirnya waktu malam telah terlewati dan sinar matahari pagi yang telah 

menyinari daerah perbukitan itu. Mereka masih terlihat terlelap tidur. 

“Drew!, Bangun!, Kemana Robert?”Tanya Jimy pada Adrew yang menggeliat 

dan baru membuka matanya. 

”Aku tidak tau!….”Jawab Adrew malas-malas. 

“Hei kalian kemari!”Teriak Robert dari seberang perbukitan. Sementara Robert 

sedang menggali bongkahan batu dan tanah kemudian menaruhnya di kotak kayu yang 

sudah dipersiapkan. Mereka menggunakan cara tradisional yaitu dengan menaruh tanah 

galian itu di kolam kotak kayu, Kemudian menyentor dengan air dengan menyalurkanya 

kebawah dengan talang-talang dari papan, Sisa dari gelontoran air itulah yang akan 

meninggalkan emas-emas. 

“Kalian ambil air, Kita harus mengayak tana-tanah ini cepat!” 

Jimy kemudian memikul air dari seberang bukit, Yang mengalir sungai kecil 

disana. Kemudian menuangkan ke dalam kotak kayu itu untuk kemudian dialirkan 

melalui talang-talang air yang telah dipersiapkan sebelumnya, Singkat cerita begitulah 

berhari-hari mereka mengayak pasir untuk menemukan emas-emas yang mereka cari. 
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“Tak pernah kupikirkan kita harus mengayak tanah dan batu setiap hari begini, 

kupikir emas itu ada didalam batu berupa bongkahan-bongkahan besar” Kata Jimy 

dengan kesal. 

“Ha…ha…ha….inilah yang kumaksud emasnya berupa pasir kuning ini, Nanti 

kita jual di kota tentu akan dihargai mahal” Kata Robert sambil menimbang serbuk pasir 

kuning itu “1,5 gram hari ini , Ya…cukuplah daripada tidak ada hasil” Lanjutnya. 

“Memang harus sabar, lagi pula di kota, Darimana kita dapatkan uang senilai 

emas yang kita dapat ini kaan?” Jelas Robert 

“Sehari kita cuma dapat 4.5 gram berarti satu bulan kita bisa kumpulkan 135 

gram, Lalu berapa bulan target kita tinggal disini?” Tanya Jimy 

“Terserah kalian mungkin 6 bulan berarti 810 gram hasil yang fantastik bukaan?” 

Jawab Robert sambil menimbang emas-emas itu dan sesekali menghisab cerutunya. 

“Kita bisa kaya mendadak Jim” Sahut Adrew yang tampak kegirangan. 

  “Tapi jangan senang dulu, Kita baru mulai”Kata Jimy 

“Lalu bagaimana cara pembagianya nanti?”Tanya Adrew  

“Kita kumpulkan saja, Nanti waktu kita mau pulang kita bagi bersama 

bagaimana?”Tanya balik Robert. 

“Baiklah itu ide yang bagus” 

 Tak terasa waktu terus berlalu hari demi hari berlalu hampir enam bulan mereka 

menggali gunung itu, dan tiba-tiba suatu siang suara gemuruh terdengar. 

”Awas..!!”Teriak Jimy. 

 “Lorong ini mau runtuh, Cpat keluar sekarang!” Suasana mencekam tidak ada 

sahutan dari dalam. 

”Wah gawat, Robert terjebak di lorong galian…..”Suara Adrew cemas 

“Kita gali mulut lorong ini mudah-mudahan masih selamat” Lanjut Jimy yang 

bergegas mengambil sekop kemudian menyingkirkan tanah dan batu yang menutupi 

mulut lorong galian itu. 

“Bet!”” Kau baik-baik saja di dalam!”Teriak Jimy. 

“Ya, Aku baik-baik saja cepat singkirkan batu-batu itu, Sebelum runtuh 

kembali”Sahut Robert dari dalam. Akhirnya Jimy dan Adrew bergegas cepat untuk 
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menyingkirkan batu-batu reruntuhan itu dan akhirnya Robert bisa diselamatkan, Tampak 

Tubuh Robert beberapa tergores dan debu menutupi rambut kepalanya, Tampak 

kelelahan dan nafasnya terengah engah. 

“Untung kalian cepat menyeretku keluar, Kalau tidak!?….” Tiba-tiba suara 

gemuruh kembali terdengar kali ini lebih besar dan meruntuhkan semua bangunan dan 

menutupi gua tempat mereka menambang emas itu. 

“Wah tamat  sudah, Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Jimy 

“Tampaknya gunung sudah kasih peringatan, Kita harus menghentikan ini, lagi 

pula sudah cukup berat kantong-kantong kita kan?” Jawab Robert. 

“Kalau begitu kita harus bersiap siap mulai sekarang” Sahut Adrew. 

“Hari sudah gelap lagi pula Robert perlu istirahat besok kita lanjutkan menuruni 

gunung gimana?” Saran Jimy 

“Baiklah, Kita istirahat aja dulu malam ini, Besok kita lanjutkan” Kata Robert. 

Sementara suasana tampak mencekam setelah kejadian siang tadi menambah 

suasana malam makin dingin mencekam, Hanya api unggun yang menghangatkan para 

penambang emas itu.  

“Barang-barang sudah kita kemasi lalu bagaimana dengan emas itu apa kita bagi 

sekarang?” Tanya Jimy. 

“Ya, Kesepakatan kita kalau sudah selesai kita bagi tiga, Coba timbang 

saja”lanjut Robert. Belum sempat mereka melanjutkan menimbang emas-emas itu. Tiba-

tiba terdenga suara langkah kaki orang mendatangi mereka… 

“Awas, Ada yang datang, Siapkan senjata kalian” Perintah Robert, Buru-buru 

Jimy dan Adrew mengambil pistol dari balik tas mereka.Tiba-tiba seorang laki-laki muda 

memakai jubah coklat ala koboi menghampiri mereka. 

”Selamat malam!”Sapa orang itu.  

“Bolehkan saya bergabung?, Di luar sana dingin sekali “ Kata pemuda itu 

“Apa maumu anak muda?” Tanya Robert  

“Tidak apa-apa, kalian jangan terlalu curiga” Kata pemuda itu sambil 

menjatuhkan senjatanya,  Kemudian mengangkat tangan sambil berkata” Saya tahu 

kalian kesini untuk tujuan….menambang emas kan?” Tanya pemuda itu 
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“Saya ingin peringatkan kalian saja, Bahwa di bawah sana banyak perampok 

gunung berkeliaran, Kalau kalian tidak keberatan saya akan mengawal kalian sampai 

dibawah, Dengan imbalan sebagian emas yang kalian miliki, Bagaimana?” Kata pemuda 

itu. 

Robert berfikir keras dan memberi isyarat kepada Jimy untuk mengambil senjata 

pemuda itu, “Senjatamu sudah kami tahan, siapa sebenarnya kamu anak muda!” ancam 

Jimy. 

”Baiklah, Sebaiknya persilahkan saya duduk dulu, Nanti saya jelaskan”Pinta 

pemuda itu, Kemudian mereka mempersilahkan pemuda itu duduk, Sambil di awasi dan 

dibawah todongan pistol Jimy 

“Oke, Sekarang jelaskan siapa kamu dan kenapa tahu kami ada disini?” Tanya 

Robert kemudian. 

“Begini, Terus terang saya membuntuti kalian dari lereng gunung sejak anda 

menyewa kuda di kota itu, Kebetulan saya juga punya tujuan yang sama dengan kalian” 

kata pemuda itu 

“Lantas kenapa tidak dari awal membantu kami menggali emas itu!” Bentak 

Robert. 

“Tenang…., Saya selama ini mengawasi kalia. Juga mengawasi para perampok 

gunung, Yang biasa berkeliaran di daerah sini. Jadi saya bertugas sebagai penjaga 

kemaanan jika terjadi hal-halyang tidak diinginkan” Jelas pemuda itu. 

“Oh, Begitu…baiklah, Mau minum apa ?Kami masih ada kopi” Tanya Robert 

sambil menyodorkan secangkir kopi,”lumayan untuk menemani suasana sampai besok 

pagi”  

“Kalau begitu kamu lanjutkan tugas kamu diluar sana, Kami ingin istirahat, Besok 

pagi kita berangkat menuruni gunung” Perintah Jimy yang di anggukan Robert tanda 

setuju. 

Sementara angin diluar semakin dingin dan suara-suara malam menghiasi suasana 

malam, Tampak pemuda bertopi koboi itu berjaga-jaga di luar. 

“Bagaimana?, Kita percaya orang itu?” Tanya Jimy  
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“Kita harus berjaga-jaga juga malam ini, Aku dak mau barang kita di jarah sama 

pemuda misterius itu” Kata Robert. 

“Baiklah Drew, Kau tidak ngantuk malam ini?” Tanya Jimy. 

 “Bagaimana bisa ngantuk, Kalau diluar sana banyak perampok yang berkeliaran 

“ Gumam Adrew. Sementara itu malam semakin larut tak terasa waktu begitu cepat dan 

fajar pagi mulai nampak di ufuk timur. Tampak pemuda misterius itu masih terjaga di 

seberang bukit dibali sebuah batu besar sedang mengamati kearah bawah. 

“Gila!, Pemuda itu masih disana, Apa dia tidak tidur?” Tanya Jimy terheran-

heran. 

“Dia mengawasi kita, Kita juga mengawasi dia jadinya sama-sama tidak bisa 

tidur” Kata Robert.  

“Sekarang jadi agak ngantuk nih, Tapi semalam sempat ketiduran jadi tak apalah 

kita lanjutkan perjalanan hari ini” Lanjut Jimy. 

“Panggil pemuda itu ajak minum kopi dulu, Baru kita berangkat” Kata Robert. 

Kemudian tampak Adrew menghampiri dan pemuda itu mengangguk dan berjalam 

menuju ke perkemahan. 

“Bagaimana malammu? Tampaknya kau tidak tidur semalaman ya?” 

“Ini sudah menjadi tugasku!”Jawab pemuda itu, kelihatan pemuda yang pendiam 

namun tegas seperti seorang ksatria. 

“Lalu apa yang kamu lihat di lereng gunung sana?Tanya Jimy. 

“Ada beberapa kawanan perampok yang berkeliaran, Mereka biasanya meampok 

para pedagang atau petani yang melintasi daerah itu” Jawab pemuda itu 

“Kita seharusnya bisa mengambil jalur lain yang tehindar dari para perampok itu” 

kata Robert. 

“Ada, Di seberang bukit ini ada jalan setapak menyusuri tepi sungai kecil i tapi itu 

sangat berbahaya, karena terdiri dari tebing-tebing curam dan agak licin dan penuh semak 

belukar. Tanahpun sewaktu-waktu bisa longsor ” Lanjut pemuda itu 

“Tidak apa, Kita jalan pelan-pelan lewat jalur itu” Kata Jimy. 

Sementara para penambang emas itu sedang menyusuri tebing gunung itu tiba-

tiba suara derap kuda mendekati mereka, Mereka adalah para perampok gunung yang 
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menguasai daerah itu, Tampak pimpinan dari para penunggang kuda yang bertopi lebar 

itu berteriak, 

” Hai siapa diatas? Serahkan barang-barang kalian!, Kami persilahkan kalian 

lewat!” Teriak orang itu sambil mengangkat pistol keatas tanda mengancam. Sementara 

Robert, Jimy, Adrew dan Pemuda itu bersiap siap diatas bukit sembunyi dibalik batu-batu 

besar. 

“Kelihatanya kita telah terkepung” Tanya Jimy 

“Kurang ajar mereka itu, Siapkan pistol kalian!, Kita tidak ada piliha lain” Kita 

lawan mereka!” Perintah Robert. 

”Tampak pemuda misterius itu baku tembak dengan para perampok itu dan 

sesekali Robert,Jimy dan Adrew menambah ramai suara desingan peluru. Cukup lama 

terjadi baku tembak  berlangsung, Tampak para perampok itu kocar kacir dan 

menghilang dari penglihatan 

”Hei kemana meraka pergi ?!” Tanya Jimy. 

“Tidak tahu tapi yang jelas mereka berhasil membawa lari kuda-kuda kita, dasar 

keparat!” Tampak Robert marah sekali. 

“Jadi mereka membawa kuda-kuda beserta emas kita?”Tanya Jimy tak percaya 

“Coba lihat pemuda itu sepertinya……?”  

Benar dugaan mereka ternyata pemuda itu telah tewas terkena peluru para 

perampok itu. 

“Kelewatan!” Kita harus merebut kembali kuda-kuda dan emas kita!”Kata Jimy 

dengan rasa kesal. 

“Benar!, Tak kurelakan mereka membawa lari emas-emas kita” Sahut Adrew 

“Lalu bagaimana, Begitu cepat suasana berubah apa yang mesti kita lakukan 

sekarang?”, Robert tidak menjawab hanya keheningan dan tanda kecewa dan penyesalan 

yang dirasakan menyelimuti suasana. 

Sementara waktu merangkak malam. Mereka kembali bertiga karena pemuda 

misterius itu telah tewas dalam pertarungan melawan perampok tadi. Saat mereka bertiga 

sedang berbincang membicarakan nasib emas-emas dan pemuda siang tadi. Tiba-tiba dari 

balik pepohonan muncul banyak orang berpakaian primitif seperti kaum Indian lengkap 
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dengan senjata dan wajah-wajah mereka kelihatan menyeramkan. Sada Seorang yang 

paling besar tubuhnya dan memakai mahkota dari kepala harimau dikepalanya yang 

diyakini sebagai kepala suku Indian itu berbicara, 

 “ Apakah ada dari kalian yang bisa mengobati orang sakit? Tanya ketua Indian 

itu”Tampak Robert berfikir keras , dalam hatinya bila dijawab tidak kemudngkina besar 

Indian itu akan menawan mereka dan menjadikanya sebagai budak tawanan. Karena itu 

Robert memberanikan diri untuk menghadapi Indian itu. 

”Siapa yang sakit? Jawab Robert 

“Begini, Ikutlah bersama kami, Nanti akan kami tunjukan”Pinta Indian itu. 

“Baiklah, Ayo Jim dan Adrew ikuti mereka” Tanpa basa basi dan befikir panjang 

mereka kemudian mengikuti langkah Indian itu menuruni lereng perbukitan itu, mereka 

tak menyangka di perbukitan ini ada sekelompok Indian yang membuat pekampungan 

dan hidup bersama di daerah ini dan kelihatanya pekampungan mereka makmur terlihat 

dari wajah-wajah penduduk, binatang ternak dan kuda-kuda mereka lengkap dengan 

panggung-panggung besar tempat kediaman mereka. Dengan gontai karena kelelahan dan 

rasa kecewa karena kehilangan kuda dan emasnya, Robert, Jimy dan Adrew mengikuti 

langkah langkah Indian itu, Tak berapa lama sampailah mereka rumah besar tempat 

Kepala Indian itu tinggal. Sungguh tak disangka banyak orang telah menunggu dan para 

pemburu emas itu tampak bagaikan tamu kebesaran. 

 Begitu mereka masuk pemukiman indian itu langsung disambut dengan wajah 

wajah penuh pengharapan dan sorotan tajam penduduk, Mungkin mereka sedang cemas 

sekaligus berharap-harap agar sakit yang diderita anak kepala suku segera bisa 

disembuhkan…………………………………………………………………..bersambung 
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