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Papuan Tragedi: Tujuan di balik Hadiah. 
By Abenus Kogoya  

Satukali ada seorang Raja menyelenggarakan perlombaan lari jarak jauh. 

Dengan hadiah sbagai pemenang juara 1 mendapatkan jabatan sebagai Gubernur dan berhak 
mengawini putri Raja yg cantik dan menggoda. 

Dan Raja akan membangun kerjasama di wilayah Gubernur itu dan skaligus memperluas wilayah 
kekuasahan nya  

Berita ini menyebar hingga sampai di debuah desa di pulau yang kaya. 

Desa ini adalah desa yg masih perawan, artinya desa ini belum tersentuh dengan dunia luar. 

 Hadiah mendapatkan jabatan sebagai Gubernur dan mengawini putri Raja sebagai pemenang 
juara 1 ini membuat semua laki-laki di kampung itu segera mendaftar untk ikut berlombah. 

Peraturan lomba lari jarak jauh ini ada 2 yaitu, 

1. Tidak ada kerja sama  

2. hanya ada satu pemenang. 

Perlombaan pun di mulai dengan garis finis akhir tepat di depan singgasana Raja. 

Semua peserta lombah mulai berlari melewati gunung, hutan dan lembah hingga masuk hari ke 
enam, ada yg menyerah. sebagian peserta lombah yg msih bertahan  mulai melihat istanah Raja 
dari jarak jauh. 

Di detik-detik  akhir ini, mereka mengingat  peraturan dari perlombahan lari ini yaitu, 

Tidak ada kerjasama dan hanya ada 1 pemenang, membuat mereka saling menyerang antara 
mereka sendiri demi mendapatkan posisi sebagai pemenang tunggal. 

 

Hingga tersisa 2 anak muda dan  

Ternyata mereka dua ini sama-sama anak kepala suku dan hubungan bapak  mereka kurang 
baik,  

Bapa mereka di kampung sering baku perang dan tdk bisah hidup sama-sama. 

Mereka dua sama-sama berhenti dan melihat  hanya mereka dua yg tersisah  

Mereka dua berhenti dan melihat ke belakang dalam perjalan panjang yg telah mereka lalui ini 

Semua orng-orng dari kampung mereka smwa mati sia-sia, dan dong 2 akhirnya tdk jadi baku 
bunuh  
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Dong 2 duduk istirahat  baru mulai diskusi, 

Kawan skrng sisah kita 2 sendiri, 

Yg satu bilng kwn ko bunuh saya sdh baru ko ambil hadiah itu 

Tapi yg satu bilng kwn kita 2 tdk bisah terimah hadiah di atas darah dari sodara-sodara kita 
sendiri 

Dan smwa hadiah itu tdk ada  nilai dngn harga yg sdh kita bayar. 

 

Mereka dua anak kepala suku 

Sebagai penerus kepala suku mereka 2 sadar perlombahan ini telah membunuh mereka. 

Akhirnya mereka putuskan untk mecapai garis finis bersama dan menghadap Raja. 

Di hadapan Raja dan seluruh masyarakat di kerajaan itu Raja memberikan mereka piso dan 
suruh mereka saling baku bunuh untk mendapat kan 1 orng pemenang tapi, 2 anak itu tolak. 

Tpi Raja juga tdk bisah terima 2 pemenang skaligus ,jika 1 menang berarti yg satu harus mati 

Melihat hubungan yg kuat antara 2 anak mudah itu, Raja kasih kesempatan untk mereka diskusi 
untk memutuskam siapa yg bersedia mati dan siapa yg menang. 

Setelah berdiskusi, mereka kembali menghadapi Raja dan mengambil keputusan bahwa mereka 
tdk mau trimah hadiah apapun dari Raja dan mereka  hanya ingin pulang dng tangan kosong  

 

Dong dua langsung pulang dng tangan kosong. 

Seluruh penduduk di kampung mereka saat melihat mereka 2 jalan bersama sangat kaget karena 
baru satukali itu mereka melihat anak kepala suku yg selalu berperang jln sama-sama meskipun 
telah berkorban 

Hal ini jga membuat hubungan antara mereka dan suku-suku di kampung itu jdi lebih baik. 

Setelah mendengar cerita 2 anak itu  

Akhirnya kedua orng tua mereka yg tdk pernah duduk sama-sama akhirnya bisah duduk sama-
sama. 

Seluruh suku-suku di kampung itu akhirnya bersatu, dan belajar banyak hal  tentang dunia luar. 


