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AWANGBOMBAYBOMMUMBAIDAI\B
SERANGAN bom kembali terjadi di kota Mumbai
(India). Kali ini Rabu (L3 17 1201,1,) malam. Mum-
bai yang notabene kota ekonomi utama India
itu digoncang tiga bom yang berselang masing-
masing 20 menit. Ketiga lokasi yang dibom itu:
Opera House, Zaveri Bazaar, dan Dadar yang ra-
mai dikunjungi orang. Setidaknya ada 20 orang
tewas dan 130 orang luka-luka. -

Pengeboman kali ini mengingatkan pada
pengeboman di Mumbai sebelumnya, Novem-
ber 2008. Kala itu Mumbai diserang dan dibom
oleh orang-orang bersenjata asal Pakistan yang
menewaskan 166 warga. Akibat serangan ini,
hubungan India dengan Pakistan menegang.

Mumbai adalah pusat perekouomian India
yang menjadi simbolkekuatan ekonomi negara
kedua terbesar populasinys di drrnia setelah
China. Lewat Mumbaipulalahkita dapat menik-
mati film-film India yang menjamur di seluruh
dunia mengikuti peta diaspora orang-orang In-
dia di dunia, juga di Indonesia. Lewat kota ini-
lah kita bisa mengenal Sahrukh Khan, Salman
Khan, AamirKhan, RaniMukerji, Kajol, ataupun
Kareena lGpoor, dan sederet bintang fitn In-
dia lainnya. Kita mengenalnya sebagai Bombay
dengan julukan Bollywood yang mengingatkan
pusat industri fitn Amerika Serikat yang bema-
ma Hollwo o d. I(onon, produksi filn Bollywood
lebih banyak ketimbang film Hollywood.

Kata bombay bagi para penilmat dunia kuli-
aer sudah tidak asing lagi. Selain bawang me-
rah danbawang putih, kita masihmengenal sa-
tu lagi jenis bawang: bawang bombay. Ketiga
jenis bawang ini puuya peran penyedap yang
berbeda, meski secara umum mereka menjadi
pelengkap masakan.

Mumbai dan Bombay menyaran pada kota
yang sama. Hanya secara fonetis masih memi-
liki kedekatan. Mirip seperti nama kota Peking
ataupun Beijing. Di Belanda ada kotayang ka-
dang-kadang diucapkan menjadi Den Hag atau
The Hague. DiJerman ada kota yang bisa dise-
but dengan Munich atau Munchen.

Meski begitu, jangan sampai Anda menyama-
kan kota di ltalia, Milano dengan kota Malins.
Meski mirip, kedua kota itu berbeda, satu di ne-
geri pizza dan satunya lagi di Sulawesi, Indo-
nesia. Begitu halnya dengan kota Dubai dan Du-
mai. Yang pertama diJazAah Arab sedangkan
yang kedua ada di wilayah Sumatera, Indone-

sia. Sekali lagijangan terkecoh antara kota So-
lo dan Oslo.

Terkait dengan nama-nama geografi seperti
ini saya teringat dengan Christmast Island. Ba-
rangkali Anda tidakyakin di mana lokasi persis
pulau ini, meski salah safutya tetangga dekat
kita, di selatanJawa.Jika Anda mengirim paket
ke Christmast Island, Anda harus memastikan
pulau yang mana karena nama pulau Christ-
mast ini yang satu di Samudera Hindia din sa-
tunya lagi ada di Samudera Pasifik. Jangan sa-
lah kirim.

Demikian halnya dengan nama Batavia. An-
da pikir kota ini hanya ada di PulauJawa, nama
tua kota Jakarta. Anda keliru. Jika Anda buka
peta dunia atau google earth, ada empat kota
Batavia di dunia.

Kita tidak perlu berkecil hati jika tidak tahu
sejumlah nama geografi di dunia. Di tahun
1980-an seorang presiden Amerika Serikat bah-
kan tidak tahu letak persis negara Granada ma-
nakala ia dilapori oleh menteri luar negerinya
bahwa kala itu telah terjadi kudeta di Granada.
Sang Presidenberpikirnegara itu ada diwilayah
Spanyol, padahal negara yang dimaksud ada-
lah Grauada yang terletak di wilayah Amerika
Latin. Lagi-lagi sebuah kesamaan nama yang
sebenarnya berbeda.

Orang Amerika kadang-kadang memang
tidak tahu persis geografi di luar negaranya.
Jangan heran jika ada orang Amerika yang
menanyai Anda dengan kalimat, "lMhere is In-
donesia? Is it near Bali?"

Kembali ke kasus bom Mumbai. Tiga tahun
lalu, November 2008, para teroris asal Pakis-
tan itu bisa masuk kota setelah mempelajari
situasi kota Mumbai atau Bombay lewat goo-
gle earth. Google earth adalah sebuah fasilitas
berupa kenyamanan untuk mempelajari geo-
grafi yang bisa dinilanati oleh orang-orang pa-
da awal milenium ketiga; sebuah fasilitas yang
tidak bisa diterJrui oleh generasi sebelumnya;
sebuah fasilitas yang seringkali kita abaikan.
Sangat jarang saya dengar para guru atau do-
sen memanfaatkan google earth untuk pem-
belajaran.
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