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L
ee Joon-seok, kapten feri 
Korea Selatan yang tengge-
lam pada 16 April lalu, kini 

menjadi sorotan utama penyeli-
dikan. Pejabat yang menyelidiki 
kasus ini, kemarin, mengatakan, 
Lee diketahui tak berada di 
belakang kemudi saat kapal itu 
miring, sebelum akhirnya tengge-
lam. Ia juga meninggalkan kapal 
30-40 menit setelah feri mulai 
miring dan saat ratusan penum-
pang masih terjebak di dalam 
kapal. 

Hingga kemarin, jumlah kor-
ban tewas bertambah menjadi 28 
orang. Sebanyak 268 orang dila-
porkan hilang setelah beberapa 
mayat diambil dari laut di dekat 
bangkai kapal Sewol. Feri itu 
membawa 475 penumpang dan 
awak yang berlayar dari pela-

jelas apa yang menyebabkan 
kapal Sewol miring sebelum 
akhirnya tenggelam. Ada speku-
lasi yang mengatakan kapal itu 
menghantam batu, atau mulai 
miring setelah membelok tajam, 

buhan barat Incheon ke pulau 
resor selatan Jeju, termasuk 325 
remaja dan 15 guru dari Sekolah 
Menengah Atas Danwon di ping-
giran Kota Seoul. 

Para pejabat mengatakan seo-
rang perwira junior mengemudi-
kan kapal ketika kecelakaan itu 
terjadi, sedangkan Lee mungkin 
berada di bagian lain kapal. 
“Dia (kapten) mungkin dari 
jembatan,” kata Park Jae-eok, 
seorang penyelidik kecelakaan 
ini, kepada wartawan di Mokpo, 
sebuah kota di dekat pelabuhan 
yang juga markas operasi penye-
lamatan. 

Korban dan orang tua dari 
anak-anak yang hilang telah 
menyuarakan kemarahan kare-
na penumpang awalnya diminta 
tetap duduk di kursi dan tinggal 
dalam kabin mereka daripada 
menuju pintu keluar darurat. Kru 
kapal dinilai tidak bertindak 
segera melaksanakan perintah 
dari kantor transportasi lokal 
untuk memberi tahu penumpang 
agar memakai pelampung dan 
bersiap untuk dievakuasi.

Perintah dari pejabat di Jeju 
itu tiba lima menit pasca-kece-
lakaan, tapi para kru menunda 
meminta penumpang mening-
galkan feri setidaknya selama 25 
menit. Beberapa korban menga-
takan tidak mendengar instruksi 
untuk meninggalkan kapal.

Feri seberat 6.835 ton itu teng-
gelam sekitar dua jam setelah 
mengeluarkan sinyal marabaha-
ya sesaat sebelum pukul 9 pagi, 
Rabu lalu. Namun masih belum 

Dari total 475 

penumpang feri 

Sewol, 28 orang 

dipastikan tewas dan 

268 lainnya belum 

ditemukan.
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K
etika para ilmuwan pertama kali 
mengelompokkan kehidupan, mere-
ka hanya menetapkan suatu makh-

luk hidup sebagai hewan atau tumbuhan. 
Sesederhana itu. Namun kebiasaan ini ber-
ubah seiring dengan majunya ilmu penge-
tahuan tentang makhluk hidup. Penemuan 
berbagai bentuk kehidupan baru menye-
babkan para ilmuwan menyusun tata cara 
pengelompokan makhluk hidup (taksono-
mi) yang lebih lengkap.

Mereka membuat kategori “kerajaan” 
atau kingdom sebagai kategori teratas 
dalam taksonomi. Ada lima kerajaan kehi-
dupan di bumi, yaitu hewan, tumbuhan, 
jamur, protista, dan bakteri. Kelimanya, 
di dalam biologi, dikenal sebagai penyu-
sun utama Pohon Evolusi Kehidupan atau 
Phylogenetic Tree of Life.

Lima kerajaan itu awalnya dikelom-
pokkan menjadi dua domain yang dise-
but eukariota dan prokariota. Eukariota 
mewakili empat dari lima kerajaan, yakni 
hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. 
Yang termasuk kelompok ini adalah selu-
ruh organisme dengan sel yang memiliki 
nukleus—semacam karung yang mewadahi 
DNA atau materi genetik sel.

Adapun sel-sel prokariotik, di sisi lain, 
tidak memiliki membran nukleus. Di 
kelompok ini, DNA adalah bagian dari 
struktur asam nukleat-protein yang dise-
but nucleoid. “Semua jenis bakteri terma-
suk ke dalam prokariota,” tulis Spacedaily, 
kemarin.

Namun perkembangan biologi molekuler 
mengubah tata cara pengelompokan ini. 

Suatu jenis organisme prokariotik yang 
telah lama dikategorikan sebagai bakte-
ri ternyata memiliki DNA yang sangat 
berbeda dari DNA bakteri. Perbedaan ini 
menyebabkan ahli mikrobiologi Carl Woese 
dari University of Illinois pada 1977 meng-
usulkan domain ketiga bernama arkea.

Arkea terlihat seperti bakteri. Organisme 
bersel tunggal ini ada yang berbentuk 
batang, berpilin, dan bulat. Itulah mengapa 
mereka awalnya dikelompokkan sebagai 
bakteri. Arkea dan bakteri juga berbagi 
gen tertentu sehingga mereka berfungsi 
sama dalam beberapa hal. Tapi arkea juga 
berbagi gen dengan eukariota, serta memi-
liki banyak gen yang benar-benar unik.

Nama arkea berasal dari kata “archae”, 
yang berarti purba. Para ilmuwan yakin 
arkea adalah bentuk kehidupan di bumi 
yang paling tidak mengalami banyak per-
kembangan. “Kemampuan beberapa arkea 
untuk hidup dalam lingkungan yang mirip 
kondisi awal bumi mengindikasikan wari-
san purba tersebut,” demikian Spacedaily 
menulis.

Kehidupan di bumi pertama kali muncul 
di lautan sekitar 3,85 miliar tahun silam. 
Ketika itu, bumi sangat panas, dipenuhi 
gunung api yang sangat aktif dan atmosfer 
yang dipenuhi nitrogen, metana, amonia, 
karbon dioksida, dan air. Oksigen sangat 
sedikit. Hanya arkea dan beberapa jenis 
bakteri yang mampu hidup dan berkem-
bang dalam kondisi ekstrem seperti itu. 

Lalu, hampir 1 miliar tahun kemudian 
muncul bentuk kehidupan yang sangat 
sederhana yang disebut cyanobacteria. 
Bakteri yang dikenal sebagai “ganggang 
biru-hijau” ini mampu mengubah sinar 
matahari menjadi energi dan oksigen. 
“Ini membuka jalan bagi terbentuknya 

kehidupan multisel yang lebih kompleks 
yang menjadi domain eukariota,” kata 
Paul Strother, peneliti dari Boston College, 
seperti dikutip Livescience.

Demikianlah kehidupan berkembang. 
Dari nenek moyang yang sama, tiga 
domain berpisah jalan dalam pohon evo-
lusi. Eukariota memunculkan semua jenis 
hewan, termasuk manusia, serta tumbuh-

an, jamur, dan hewan bersel tunggal seperti 
protista. Organisme dalam kelompok ini 
memiliki struktur yang lebih kompleks 
dibanding dua domain lainnya, arkea dan 
bakteri. Anggota eukariota memiliki kode 
genetik, sistem pencernaan, sistem pembu-
angan sisa makanan, dan sistem berkem-
bang-biak yang jauh lebih modern. 
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sehingga kargonya bergeser tiba-
tiba ke salah satu sisi kapal.

Para pejabat penjaga pantai 
mengatakan para penyelidik 
sedang menginvestigasi kemung-
kinan kelalaian oleh awak dan 
masalah penyimpanan di kargo, 
meski kapal itu dilaporkan sudah 
melewati semua tahap pemerik-
saan keamanan serta asuransi.

Lee, 69 tahun, belum berko-
mentar secara terbuka tentang 
situasi saat kecelakaan, atau 
mengapa ia meninggalkan kapal 
sementara ratusan penumpang 
masih di dalam kapal. Kamis 
lalu, ia meminta maaf secara 
singkat kepada kerabat penum-
pang yang meninggal dan hilang. 
“Saya benar-benar menyesal dan 
sangat malu,” katanya. “Saya 
tidak tahu harus berkata apa.”

Orang tua yang menghabiskan 
malam tanpa tidur di sebuah 
rumah sakit di Mokpo meng-
kritik pedas tindakan Lee. 
“Bagaimana dia bisa memberi 
tahu anak-anak muda untuk 
tinggal di kapal dan ia sendiri 
melompat dari kapal yang teng-
gelam?” kata Ham Young-ho, 
yang cucunya, Lee Da-woon, 17 
tahun, sudah dipastikan tewas.

Upaya mencari korban di 
dalam kapal terhambat oleh arus 
yang kuat dan jarak pandang di 
bawah air yang terbatas. “Lebih 
dari 500 penyelam, 169 kapal, 
dan 29 pesawat kini terlibat 
dalam operasi penyelamatan,” 
kata seorang penjaga pantai 
Korea Selatan.
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Arkea menjadi domain 

ketiga yang dimasukkan ke 

Pohon Evolusi Kehidupan 

menyusul perkembangan 

biologi molekuler.

TIGA DOMAIN 
KEHIDUPAN 
DI BUMI
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Berapa Banyak Bentukan Kehidupan?
Berapa banyak kerajaan makhluk hidup di luar sana? Model lama tentang hewan dan 
tumbuhan sudah tidak lagi sesuai. Studi DNA menambah rumit teori tiga domain yang telah 
berumur lebih dari 35 tahun.

TIGA DOMAIN KEHIDUPAN
- Arkea atau arkeobakteria
- Organisme bersel tunggal yang sangat purba 
yang muncul secara terpisah dari bakteri.

- Sebagian besar hidup di lingkungan yang 
ekstrem dan bersuhu tinggi.

PROKARIOTA
- Bakteri dan organisme 
bersel tunggal lainnya yang 
tidak memiliki nukleus untuk 
memegang DNA mereka.

- Escherichia coli dan andika 

EUKARIOTA
- Seluruh tumbuhan, 
hewan, serta jamur dan 
mikroorganisme lainnya.

- Membran membungkus 
inti dan organela lainnya 
di dalam sel mereka.

- Ragi

MANAKAH YANG TERTUA?
- Cyanobacteria atau “ganggang biru-hijau” adalah 
prokariota yang telah menghuni bumi selama lebih dari 
3 miliar tahun.

- Arkea hidup di sekitar saluran vulkanik bawah laut, 
sejarah purba mereka masih terus dipelajari.

- Eukariota berkembang lebih belakangan dibanding dua 
domain lainnya.

BAGAIMANA 
DENGAN VIRUS?
- Paket DNA yang 
mereproduksi diri 
mereka sebagai parasit 
di dalam sel.

- Tidak sepenuhnya 
disebut makhluk hidup.
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Bencana Kapal Feri Korea Selatan

L
ebih dari 270 orang hilang setelah sebuah feri yang membawa 459 penum-
pang, sebagian besar pelajar, tenggelam di pesisir barat daya Korea Selatan. 
Setidaknya 28 orang tewas, sedangkan puluhan lainnya cedera.
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Pada Rabu, pukul 9 pagi waktu 
setempat, feri mengeluarkan tanda 
peringatan lantaran kecelakaan 
yang tidak disebutkan penyebab-
nya. Penyelamat masih mencari 
korban pada bangkai kapal.
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SPESIFIKASI FERI SEWOL
Panjang: 146 meter Lebar: 22 meter
Berat: 6.825 ton

Kecepatan: 21 knot (40 km/jam)

Kapasitas: Sekitar 900 orang

Penumpang: Termasuk sekitar 330 
pelajar yang melakukan field trip dari 
sekolah menengah di Seoul

Tim penyelamat dari Angkatan Laut Korea Selatan berupaya mencari korban feri Sewol yang tenggelam di lepas pantai Jindo, kemarin. Ratusan penumpang, 
sebagian besar siswa sekolah menengah atas, dikhawatirkan tewas terjebak di dalam kapal.
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