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BERKELILING dunia dengan berjalan kaki sudah dilakukan banyak
orang sejak dulu.Mencari kepuasan,pengalaman ataupun menyebar
perdamaian merupakan beberapa alasan yang membuat mereka
melakukan tindakan yang kadang dianggap tidak waras tersebut.
Orang pertama yang tercatat berkeliling dunia dengan jalan kaki
adalah George Matthew Schilling.Warga Amerika Serikat tersebut
berkeliling dunia dari 1897 hingga 1904.Namun tidak ada data yang
menjelaskan berapa jauh Schilling berjalan kaki.
Untuk urusan jarak tempuh jalan kaki,Arthur Blessit tercatat sebagai
pencatat rekor pejalan kaki terjauh hingga kini.Blessit yang
mengampanyekan kemanusiaan ini telah berjalan kaki menempuh jarak
61.400 km.Pria asal Florida,Amerika Serikat,itu berhasil mengunjungi
315 negara dan berbagai kepuluan di dunia selama 40 tahun.Pria yang
dipenjara sebanyak 24 kali selama berkeliling dunia tersebut juga
mendaki beberapa gunung tinggi dunia seperti Pegunungan Fuji yang
puncaknya mencapai 5.547 km.
Sementara itu,Major Jan Eisenhardt tercatat sebagai manusia tertua
yang mengelilingi dunia dengan jalan kaki.Dia berusia 97 tahun saat
berjalan kaki berkeliling Kanada.
Sebelum 1980-an,petualang dunia yang berjalan kaki biasanya tidak
sendirian saat berpetualang,tapi ditemani orang lain.
Baru pada 1983,Steven M Newman menjadi orang pertama yang
berkeliling dunia dengan jalan kaki seorang diri.Jurnalis dari Ohio,AS,
itu berkeliling dunia sejauh 24.000 km ke 20 negara.Selama perjalanan,
Newman menuliskan laporannya ke majalah.Dia sempat dipenjara
empat kali dan nyaris dibunuh di Thailand oleh sekelompok bandit.
Tidak hanya oleh pria,petualangan mengelilingi dunia dengan
berjalan kaki juga dilakukan wanita.Ffyona Campbell dari Inggris
tercatat sebagai wanita pertama yang melakukannya.Dia memutuskan
berkeliling dunia sejak usia 16 tahun pada 1985 dengan mengunjungi 20
negara dan menempuh jarak 31.521 km.Dia menyelesaikan
perjalanannya selama 11 tahun.
Nama lain yang patut dicatat adalah Dave Kunst.Dia bisa dibilang
menjadi orang pertama yang secara penuh mengelilingi bumi dengan
berjalan kaki.Dia memulai perjalanannya dari Waseca,AS,menuju
Sydney,Australia.Dia membutuhkan waktu selama empat tahun untuk
menempuh jarak 23.500 km
Dari semua petualang yang memilih berkeliling dunia dengan
berjalan kaki,hampir semuanya melakukan hal itu demi misi
perdamaian.Blessit misalnya selalu membawa salib selama
perjalanannya sebagai simbol perdamaian.Dia mengunjungi 53 negara
konflik dan menyerukan perdamaian di sana selama misinya.
Pesan perdamaian juga disampaikan Paul Coleman. Pria yang
sudah berkeliling dunia sejak 1990 dan menempuh 47.500 km serta
melintasi 39 negara ini sangat giat mengampanyekan perdamaian dan
pentingnya menjaga kelestarian alam.Selama perjalanannya,dia
sudah menanam 11.350.000 tanaman.Coleman berkelana sampai ke
pedalaman Amazon,Zimbabwe,hingga ke sejumlah negara yang
sedang berperang.
”Sejak kecil saya sudah senang mengeksplorasi alam.Saya sangat
sedih melihat alam yang kian hari kian rusak.Saya tidak tahu apa yang
harus lakukan hingga kemudian terpikir untuk mengampanyekan
pentingnya menjaga alam di berbagai belahan bumi dengan berjalan
kaki,”jelas Coleman dalam situs pribadinya.(earthwalker/maesaroh)

TERSENYUM: Paul Coleman saat berada di China saat melakukan

perjalanan kaki keliling dunia.
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SEMBILAN TAHUN JEAN BELIVEAU JALAN KAKI KELILING DUNIA MEMBAWA MISI PERDAMAIAN
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60.000 km Ditapaki Sendiri
Sembilan tahun lalu,
Jean Beliveau
membulatkan tekad
untuk mengelilingi
dunia dengan berjalan
kaki demi mempromosikan perdamaian.
Kini, pria berkewarganegaraan
Kanada tersebut berada di Indonesia, negara ke-60 dan jarak ke60.000 km yang telah ditapakinya.
Jean mulai berkeliling dunia
dengan berjalan kaki pada 18
Agustus 2000 atau tepat saat dia
merayakan ulang tahun ke-45. Dia
memulai langkah pertamanya di
Montreal, Kanada, dan bertekad
melintasi 64 negara dalam misinya
mempromosikan ”Perdamaian
dan Tanpa Kekerasan untuk AnakAnak di Seluruh Dunia”. Total
jarak yang hendak ditempuh pria
berusia 54 tahun ini diperkirakan
sejauh 75.000 km.
Jean mulai bermimpi untuk
berkeliling dunia dengan mengandalkan kekuatan kedua kakinya
pada usia 44 tahun. Saat itu dia
mengaku sedang mengalami krisis
kehidupan.
”Saya hanya ingin melakukan
sesuatu yang gila. Setiap hari saya
selalu lari pagi dan suatu saat terpikir olehku mengapa saya tidak
lari sejauh-jauhnya, mungkin ke
NewYork atau tempat lain,”paparnya kepada harian Seputar
Indonesia(SI).
Jean semula hanya memendam
mimpi besarnya itu. Namun, setelah delapan bulan memendam
impian, keinginan itu justru kian
tumbuh hingga
dia harus memberi tahu tekadnya itu pada keluarganya pada
Juni 2000.Awalnya memang tidak
mudah, tapi keluarga, terutama
sang istri, bersedia melepasnya
berkelana.Tapi akhirnya merekalah yang memberi pendorong terbesarnya.
”Istri saya bertanya apakah
saya melakukan ini karena ingin
berpisah, tapi saya katakan kepadanya bahwa saya mencintainya
dan tidak ingin berpisah. Saya hanya ingin melakukan sesuatu yang
gila,” tambah ayah satu putra dan
satu putri ini.
Sang istri kemudian menyarankan Jean untuk membawa misi
perdamaian dalam petualangannya ke berbagai penjuru bumi.
Jean akhirnya berpamitan pada 18
Agustus 2000 pagi dengan hanya
berbekal USD3.000 dolar atau
Rp300.000 saja.Dia meninggalkan
pekerjaannya sebagai penjual
lampu neon berteknologi canggih
di Montreal, Kanada, demi mengikuti kata hatinya.
Jean memulai perjalanannya
ke lima benua,mulai dari Amerika
Utara ke Amerika Selatan, lalu
menyeberang ke Afrika Selatan,
Eropa,Timur Tengah,Asia Selatan
dan Tenggara, Australia, Selandia
Baru ,kemudian kembali Kanada.
Jean memperkirakan dirinya

SAPA

Jean Beliveau (kiri) menyapa seorang warga Indonesia saat menikmati festival ondel-ondel di Jakarta kemarin. Bagi Jean,
Indonesia nyaman dan menyenangkan.

butuh waktu 11 tahun untuk mewujudkan mimpinya berkeliling
dunia.Dalam petualangan gila itu,
Beliveau hanya ditemani tas seret
besar yang berisikan makanan,
sleeping bag,P3K,pakaian,handuk,
serta buku catatan.
Jean memperkirakan perjalanannya akan berakhir pada Oktober
2011 atau bersamaan dengan deklarasi International Decade for a
Culture of Peace and
non-Violance for the
Children of the
World oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB).
Dalam perjalanannya, Jean
sering mengubah rute karena terbentur banyak hal seperti cuaca
ataupun situasi politik. Rusia,
Laos, dan Vietnam gagal dikunjunginya karena cuaca yang saat
itu tidak bersahabat.Adapun rencananya ke Pakistan danTibet juga
belum terwujud karena masalah
politik.
”Saya sudah menyelesaikan
80% tujuan saya dan kini tinggal
menyisakan 15.000 km lagi. Indonesia menjadi negara ke-60 pada
kilometer ke 60.000. Ini merupakan poin psikologis. Diameter bumi panjangnya 40.000 km, berarti
kini saya sudah mengelilingi bumi
1,5 kali,”jelasnya.
Saat menentukan negara tujuan, Jean mengaku tidak mempelajarinya secara mendetail. Ada beberapa wilayah yang memang dia
pelajari sebelum menyinggahinya,
tetapi sebagian besar wilayah dia
pelajari langsung saat melintasi
wilayah itu.
”Saya selalu mengobservasi
makanan, tradisi, budaya ataupun
gaya hidup tempat yang saya
lewati.Warga Jepang kebanyakan
sangat kontemplatif, sementara

masyarakat Serawak (Malaysia)
sangat santai dan tenang,” tuturnya.
Jean tiba di Indonesia dari
Singapura pada 27 Juli lalu.Sedari
awal, Jean sudah memutuskan untuk singgah ke Indonesia meskipun
dia belum pernah mendengar
negara ini sebelumnya.
Indonesia berada dalam daftar
tujuannya karena negara ini
merupakan penghubung Asia dan
Australia. Menurut ayah Elisa dan
Thomas Eric ini, Indonesia memberi kesan nyaman dan menyenangkan.
”Di sini orangnya banyak sekali
tapi mereka menerima saya. Terkadang ada beberapa negara yang
warganya menolak keberadaan
saya, tapi di Indonesia saya sangat
nyaman. Orang-orang selalu menyapa dan suka bercanda,” imbuhnya.
Satu kendala yang harus dihadapi Jean di Indonesia adalah
makanan karena menurutnya makanan Indonesia terlalu banyak
bumbu.Namun,dia senang karena
makanan Indonesia sehat dan
mengandung banyak sayur.

Masalah Visa
Jean meninggalkan Jakarta
kemarin.Dia akan dijemput untuk
menghibur korban musibah Situgintung hari ini sebelum diantar
kembali ke tempat terakhir dia
berjalan kaki.Dia memperkirakan
bakal butuh waktu hingga 2,5
bulan ke depan untuk menapaki
Indonesia.
Dari Jakarta, dia berjalan kaki
menuju Surabaya melalui jalur
pantai utara Jawa (pantura), kemudian ke Denpasar,Lombok,dan
Flores sebelum menyeberang menuju Timor Leste.
Sayangnya, permasalahan visa

bisa menghambat keinginan Jean
tersebut.Visa Jean akan habis pada
26 Agustus mendatang, padahal
dia masih harus menempuh 1,5
bulan lagi untuk menyelesaikan
perjalanannya di Indonesia. Dia
berharap Pemerintah Indonesia
dapat membantunya memperpanjang visanya.
Beberapa negara sebelumnya
memberi kemudahan dalam pengurusan visa, bahkan memberikan
visa gratis. China misalnya memberi visa secara cuma-cuma.

Rindu Keluarga
Saat melakukan perjalanan
jauh di negara asing dan jauh dari
keluarga, kadang Jean khawatir
dan bosan. Beberapa kali dia
sempat berniat pulang kembali ke
Kanada dan meninggalkan misi
besarnya.
Saat di Ethiopia (2004),dia bahkan sudah menghubungi sang istri
dan mengatakan akan menyerah
saja.Namun,sang istri justru terus
mendorong Jean untuk melanjutkan misinya. ”Saya bahagia Jean
bisa merealisasikan mimpinya.
Ada begitu banyak orang yang
memimpikan untuk berkeliling
dunia dengan berjalan kaki, tapi
tidak pernah merealisasikannya.
Saya mencintainya karena itulah
saya mendukung apa yang dia citacitakan,” tulis Luce Archambault
dalam e-mail-nya kepada harian
Seputar Indonesia(SI).
Dari ratusan wilayah yang dia
kunjungi, Jean mengatakan, Louisiana (Amerika Serikat), Chiapas
(Meksiko), serta Peru menjadi
wilayah yang memiliki kenangan
sangat khusus.
”Warga Kanada memiliki ikatan sejarah dan budaya dengan
Louisiana.Seperti Kanada,di Louisiana banyak sekali warga Prancis

sehingga saya merasa seperti
pulang ke rumah.Saya juga sangat
terkesan dengan warga Iran yang
sangat baik,”tuturnya.
Lalu apa yang ingin dilakukan
Jean seusai misinya selesai pada
Oktober 2011 nanti?
”Saya hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan
mungkin membuat buku tentang
perjalanan saya,”tuturnya.
Jika Jean bisa menyelesaikan
jarak 75.000 km seperti yang dia
rencanakan, dia akan tercatat di
Guinness Book of the Record sebagai
pemegang rekor pejalan kaki
dengan jarak terjauh di dunia.Dia
akan menyingkirkan catatan rekor
Arthur Blessitt (Amerika Serikat)
yang melakukan perjalanan sejauh 61.400 km
Namun, Jean menegaskan keinginan besarnya untuk mengelilingi planet bumi dengan berjalan kaki bukanlah bertujuan mencari sensasi atau mencatatkan namanya di Guinness Book of the
Record.
”Mungkin mereka (Guinness
Book of the Record) akan mencatat
nama saya, tapi saya tidak terlalu
memedulikan itu.Saya hanya ingin
mempromosikan perdamaian,”
tuturnya secara khusus kepada SI.
Jean menambahkan, dalam
petualangannya berkeliling dunia,
dia sering menjumpai seorang pejalan kaki yang menempuh perjalanan lebih jauh darinya,tapi mereka tidak ingin dipublikasikan.Di
India, misalnya, dia menjumpai
banyak peziarah yang telah berjalan kaki bertahun-tahun.
”Mereka sudah berjalan kaki
hampir 30 tahun dan menempuh
200.000 km.Mereka tanpa baju dan
saya sangat menghormati mereka,”jelasnya.
(maesaroh)

Dari Tidur di Penjara hingga Bersama Puma
BERKELILING dunia dengan berjalan kaki membuat Jean Beliveau
mengalami begitu banyak petualangan seru, menarik, lucu sekaligus konyol. Salah satunya adalah
saat dia terjebak di penjara Afrika
Selatan. Maklum, selama berjalan
kaki keliling dunia, Jean kerap
harus rela tidur di tempat-tempat
tak lazim seperti pemakaman atau
penjara.
”Saya sudah enam kali tidur di
penjara. Polisi meminta saya tidur
di sana karena tempat itulah yang
paling aman. Di Afrika Selatan,
saya tidur di penjara bersama
tahanan.Polisi lupa mengeluarkan
saya hingga saya harus berteriakteriak paginya agar dikeluarkan,”
kenangnya.
Selain pengalaman konyol di
dalam penjara, dia juga harus melewati berbagai kejadian menakutkan seperti melihat pembunuhan
di Brasil ataupun hampir diserang
binatang buas.
Saat di Iran,dia sempat diganggu binatang rubah.Jean juga harus
tidur bersama puma di gurun Atacama, Peru, dan tidur di dekat seekor beruang di Jepang. ”Saat itu
saya tidur di sleeping bag (kantong
tidur) dan saat terjaga saya mendengar suara puma mengaum di
atas sleeping bag. Saya tidak bergerak sedikit pun hingga puma itu
pergi,”tuturnya.
Saat di Afrika Selatan,dia harus

BERGAYA: Jean Beliveau bergaya di dekat air mancur Tugu Selamat Datang, Jakarta, kemarin. Dalam 2,5

bulan ke depan, dia akan berjalan kaki menyusuri jalur Pantura hingga ke Bali, Flores, dan Timor Leste.

menghalau puluhan singa hingga
gajah yang menghambat jalannya.
Beruntung, oleh warga setempat,
dia diberi senjata tradisional berupa pipa penyemprot cairan khusus yang berfungsi membuat mata
binatang itu pedih sehingga tidak
bisa melihat Jean saat dia lewat.
Di Sudan, Jean dilarang melewati satu hutan oleh warga setempat karena banyak anjing liar yang
sering membunuh manusia di sana.
Mereka kemudian membawa Jean
dengan sebuah truk untuk me-

lintasi hutan itu.
Pengalaman seru juga didapat
Jean saat harus melewati daerah
konflik seperti Asham (India),
Nepal ataupun Mindanao, Filipina.
Saat melewati Mindanao,dia harus
dikawal anggota polisi sejauh 400
km karena polisi takut Jean diculik.
Wilayah di Filipina Selatan ini
memang dikenal rawan dan beberapa kali warga asing sempat diculik,termasuk tiga petugas Palang
Merah Internasional,Januari silam.
Pengalaman menyenangkan

didapat Jean saat di Manila, Filipina. Dia mendapat sambutan meriah warga,mulai dari rakyat biasa
hingga artis.Mereka bahkan menggelar berbagai acara untuk menyambut Jean.Saat dia meninggalkan kota itu, 1.000 orang menemaninya jalan kaki.
Yang membuatnya bangga,
Jean bisa bertemu tokoh-tokoh
penting seperti Nelson Mandela
ataupun Kim Dae-jung yang samasama pernah meraih Nobel Perdamaian.

Pengalaman tidak mengenakkan yang dia rasakan di Asia, menurut Jean,hanya masalah sepatu.
Dengan ukuran sepatu 47, sangat
sulit baginya menemukan sepatu
yang sesuai kakinya di Asia. Dia
hanya menemukan satu toko di
Singapura yang menjual sepatu
seukurannya. Bayangkan saja,
sejak 2000 lalu Jean sudah menghabiskan 42 pasang sepatu.
Selama menempuh perjalanan
panjangnya, Jean mendapat banyak pelajaran serta pengalaman
hidup. Menurutnya, manusia di
mana pun di dunia ini hakikatnya
sama. ”Kita semua butuh makan,
pakaian,tempat tinggal,dan kerja.
Yang membedakan kita hanyalah
budaya dan takdir. Bila dihitunghitung,saya mungkin sudah tinggal
bersama 1.300 keluarga di dunia
dan semuanya baik-baik, tidak
peduli agama ataupun sukunya,”
tutur Jean.
Berjalan kaki menempuh
puluhan ribu kilometer tentu saja
membutuhkan fisik yang kuat.
Terlebih,rute yang ditempuh Jean
sangat bervariasi,mulai dari gurun
di Afrika hingga dataran tinggi di
Peru. Uniknya, Jean tidak pernah
mengalami persoalan yang serius
pada kesehatannya. Dia hanya
sekali dirawat di rumah sakit dan
harus dioperasi saat berada di
Aljazair.
(maesaroh)
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