Masalembo
Kejadian ini pernah terjadi pada era tahun 80-an, dimana pada saat itu kapal
Tampomas II terbakar ditengah badai di laut Masalembo. Ketika kapal utama
sudah tenggelam, secara tidak disadari Anda telah berada di dalam sebuah
sekoci yang berisi 16 orang. Namun sayang ketika Anda sadar, secara tidak
sengaja Anda membaca panduan penggunaan perahu penyelamat, dan disitu
tertera bahwa maksimum kapasitas muatan sekoci hanya untuk 8 orang.
Sehingga perlahan-lahan air mulai masuk ke dalam sekoci, sementara belum
nampak adanya bantuan penyelamat, dan daratan juga belum nampak.
Dari hasil aklamasi semua penumpang yang ikut di dalam sekoci, mereka
sepakat menunjuk Anda untuk memimpin sekoci itu. Demi keselamatan
bersama, mau tidak mau beban sekoci harus dikurangi. Anda harus
memutuskan, siapa yang harus dibuang ke laut. Buatlah prioritas, siapa
menurut Anda yang harus keluar dari sekoci.
1.

Soleh Pria setengah baya dan ulama yang taat beribadah, sehari-hari dalam
kehidupannya dia sering diminta bantuan untuk menjadi juru Do’a.

2.

Abi Seorang anak laki-laki 12 bulan, yang menjadi Yatim Piatu karena baru
kehilangan Ayah dan Ibunya.

3.

Jhoni Seorang anak muda yang energik, tampan dan juga menjabat sebagai
seorang Manajer Bank swasta terkenal di Ibu Kota. Dikabarkan dia senang
berpetualang, namun kebiasaan buruknya adalah suka main wanita.

4.

Jimi Samars Seorang Tua bekas pelaut yang pernah keliling Dunia, tetapi
sayangnya karena usianya dia tidak dipakai lagi oleh suatu perusahaan
pelayaran. Karena perusahaan itu sedang melakukan peremajaan karyawannya,
sehingga Pak Jimi harus kembali kekampung halamannya. Karena merasa
tertekan, setiap hari pak tua Jimi selalu berhayal dengan mabuk-mabukan
minuman keras.

5.

Badu Setiawan Seorang bekas Manajer perkebunan yang pernah berhasi,
karena darah tinggi dia jadi menderita stroke hingga lumpuh. Bahkan terkadang
jika hendak buang air pun, harus dibantu oleh orang lain.

6.

Ani Sapulete Seorang Polisi wanita yang sedang menanjak kariernya, karena
berhasil membongkar kasus jaringan Narkotika di Ibu Kota. Sehingga
dipromosikan menjadi perwira pertama, karena penghargaan dari atasan dia
diperkenankan cuti pulang ke kampung halamannya.

7.

Karto Seorang Insinyur mesin yang baru diterima bekerja disuatu perusahaan
swasta asing, dan baru bertunangan dengan putri seorang pengusaha kaya
yang cantik di kota Ujung Pandang.

8.

Hartini Seorang ibu muda yang sedang hamil 7 bulan, dia bekas seorang juru
rawat di sebuah rumah sakit di Surabaya. Anak yang ada dalam kandungannya
adalah anak pertama, yang telah ditunggunya selama 3 tahun.

9.

Karjo Seorang awak kapal berpengalaman, akan tetapi dia pernah dipenjara
karena membunuh.
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10.

Sonia Pragawati cantik yang juga penyanyi, sayangnya dia diisukan sebagai
seorang wanita penghibur kelas atas. Bahkan diisukan masih menjadi istri
simpanan seorang pejabat.

11.

Jhon Seorang Pastur muda yang cukup energik, dan baru akan ditempatkan di
kota Ujung Pandang.

12.

Kardi gendut
Juru masak lulusan NHI Bandung, dan pernah berpengalaman
bekerja dikapal pesiar. Dan pernah keliling dunia.

13.

Parno Pensiunan seorang Lurah, sayangnya dia didemo oleh warganya karena
diduga terlibat korupsi penggelapan tanah bengkok. Sehingga dia dipecat dari
jabatannya tersebut.

14.

Hadi Subroto Seorang tua berusia lanjut, pernah berprofesi sebagai seorang
dokter Umum. Namun karena faktor usianya dia tidak diperkenankan lagi buka
praktek.

15.

R. Brotoseno Seorang residivis kambuhan, juga sering mengganggu wanita.
Tetapi dia memiliki keakhlian Navigasi, karena dia pernah menjadi seorang
parajurit pilihan di Angkatan Darat. Karena kelakuannya tadi, maka dia
diberhentikan dengan tidak hormat dari Kesatuannya.

16.

Anda sendiri

Individu
1.

Soleh

Pemuka agama

2.

Abi

Anak laki-laki 12 bulan

3.

Jhon

Manajer Bank

4.

Jimi

Pelaut

5.

Badu

Penderita stroke

6.

Ani

Polisi wanita

7.

Karto

Insinyur mesin

8.

Hartini

Ibu hamil 7 bulan

9.

Karjo

ABK

10.

Sonia

Pragawati

11.

Jhon

Pastur Muda

12.

Kardi G

Juru masak

13.

Parno

Lurah

14.

Hadi S

Dokter

15.

Brotoseno

Residivist

16.

Anda

Kelompok
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