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Bayangan Mentari Senja 
 

 
Pagi itu, Faisal – biasa dipanggil Ical, bangun pagi dengan kepala yang terasa 

penat. Namun rasa penatnya sekejap terlupakan. Ical merasakan kedamaian dan 

ketenangan luar biasa di kota itu. Memang masih terlalu pagi, dan masih sedikit orang 

yang bangun dan beraktifitas. Sehingga wajar saja bila masih tenang. Tapi yang Ical 

rasakan kali ini sangat berbeda. 

Semalam Ical tak bisa tidur dengan nyenyak. Sehingga saat bangun pagi merasa 

kurang fit. Masih terlalu pagi untuk minta bantuan teman sekamarnya. Tak tega 

membangunkannya, terlalu nyenyak tidurnya. Ical jalan sendiri menuju lobi hotel dan 

bertemu pelayan yang sedang menyiapkan sarapan. Ical minta tolong untuk dibuatkan teh 

manis hangat. Ah…senyum dan kepala pelayan yang manggut-manggut tanda 

mengiyakan sudah cukup menyamankan suasana hatinya. 

“Bapak, ingin teh  manis hangat? Ada Pak, silakan…” 

Pelayan itu menuangkan teh ke dalam cangkir di hadapan Ical. 

“Silakan Pak, gulanya silakan bapak ambil menurut selera bapak. Ada yang bisa 

saya bantu lagi?” 

“Terima kasih banyak Mas… saya hanya perlu minum teh manis saja. Saya agak 

kurang enak tidur semalam, biasanya secangkir teh  saja sudah cukup.” 

“Bapak kelihatan lelah dan kurang sehat, saya ada obat, bapak mau?” 

Senyum pelayan yang tulus sangat menggugah hati Ical. Sungguh damai dan 

tenang, melepaskan kepenatan di kepalanya. Ical merasakan kenyamanan di sana 

dibandingkan suasana kota asalnya yang penuh hiruk pikuk. 

“Saya sudah bawa obat Mas, terima kasih banyak” 

“Kalau ada apa-apa panggil saja. Sekarang aku mau menyiapkan sarapan untuk 

para tamu di sini. Semoga bapak cepat sehat yah.” 

Ical tersenyum. 

Ical sudah sering menginap di hotel karena pekerjaannya untuk meliput berita. 

Tapi rasanya baru kali ini ia menemukan pelayan yang melayani benar-benar dengan 

tulus bukan sekedar dengan senyum formalitas ala penjual di gerai-gerai kosmetik yang 

menawarkan parfum. Di sini serasa merasakan kekeluargaan walaupun tidak kenal nama 
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sekalipun. Pelayanan di hotel ini mengingatkan Ical akan tawaran sarapan yang biasa 

dilakukan ibunya saat Ical hendak berangkat sekolah. 

Selesai menghabiskan tehnya, Ical kembali ke kamarnya. Dikunci. Dan Ical tadi 

lupa membawa kunci. Sepertinya, Arif, teman sekamarnya sedang berada di kamar 

mandi. Dia tak mengangkat telpon dari Ical. 

Ical kembali ke lobi hotel dan minta tolong kepada pelayan untuk membukakan 

pintu kamarnya. Setelah dibukakan pintu kamarnya, pelayan itu menawarkan 

membawakan bubur ke kamarnya karena ia melihat Ical masih kurang sehat. 

Ical menolak, ia tidak ingin terlalu merepotkan. 

“Tidak apa-apa Pak…ini sudah menjadi tugasku…” sahut si pelayan sambil 

tersenyum dan manggut-manggut. 

“Sudahlah tidak usah repot-repot, ini tips untukmu” 

“Tidak usah Pak, ini kewajibanku” 

“Sudahlah, ambil saja Mas..” 

“Matur nuwun Pak, semoga cepat sembuh.” 

Walaupun kamarnya sudah dibuka. Ical duduk di teras depan kamarnya. 

Menikmati suasana yang adem ayem itu. Pemandangan yang indah. Hotel yang di 

tempatinya kali ini tampak sedikit beraksen Bali – walaupun bukan di Bali – terlihat 

sedikit pahatan kuil-kuil dari batu. Bukan hotel besar namun justru terasa nyaman dan 

tenang. Taman dengan rerumputan hijau. Di sana-sini terdapat bunga berwarna-warni, di 

tengah halaman terdapat lampu taman kecil yang klasik.  

Kamar Ical sangat dekat dengan lobi hotel. Lokasi yang enak karena dekat untuk 

mengambil makanan dan memanggil pelayan. Di depan teras kamarnya terlihat sebuah 

jalan setapak dari batu ke arah lobi hotel. Jalan setapak itu memisahkan taman terbagi 

dua, di sebelah kiri tampak taman dengan kembang sepatu dan pohon rindang. Sedangkan 

di sebelah kanannya tampak kolam kecil dengan ikan hias dan daun-daun teratai yang 

terapung. 

Dari kamarnya dapat terlihat di seberang taman orang-orang yang sedang 

menikmati sarapan. Hari sudah mulai rupanya, sudah banyak yang beraktifitas. Sebagian 

tamu yang sarapan tampak orang-orang dengan kulit putih dan rambut pirang. Tamu 

asing rupanya. Ada juga turis lokal. Dan beberapa tampak turis lokal tapi sepertinya 
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perawakan mereka jauh lebih besar dari warga pribumi, mereka tampak dengan baju 

terusan dan kerudung. Terdengar aksen bicara mereka dengan logat Melayu. Sepertinya 

mereka turis asal Malaysia. Subuh tadi Ical bertemu dengan beberapa orang dari 

rombongan turis asal Melayu seberang sana. 

Ical baru saja mengambil rokoknya, tapi ia letakkan kembali. Ia mengurungkan 

niatnya untuk merokok. Rasanya sayang mengotori pagi yang indah ini dengan asap 

rokok. Ia hanya mengulurkan kakinya ke arah pagar kayu berbentuk silang di depan 

kursinya. Sangat santai. 

“Hai…Ical! Kenapa pagi-pagi kamu sudah melamun begitu?” tegur Arif, teman 

sekamarnya. 

“Hai…sudah selesai mandinya Rif? Aku hanya menikmati pagi ini saja. 

Semalam aku tak bisa tidur, kepalaku penat sekali rasanya. Dari Subuh tadi aku sudah di 

luar sini. Rasanya mumet sekali kalau di kamar terus” 

“Kita sarapan saja sekarang supaya kamu lebih segar. Hari ini kita kan masih 

ada tugas ke makam mantan presiden itu lagi,” Arif semangat sekali 

tampaknya,”Eh…jangan lupa Ical kamu mandi dulu, nanti keluarga kraton itu tak ada 

yang mau diwawancara kamu lho..” 

“Beres deh bos..eh Rif, aku sudah pikir-pikir kayaknya nanti aku tak akan 

kembali ke Jakarta bareng kamu” 

“Kenapa? Kamu mau sekalian pulang kampung dulu ya?” Arif bertanya dengan 

nada penasaran. 

Kampung halaman Ical memang tidak jauh dari kota tempat mereka dinas 

sekarang. 

“Wah…bukan Rif, rasanya tak mungkin aku mudik. Kamu sendiri kan tahu 

kampungku lagi kebanjiran karena musim hujan…biasa lah langganan kena luapan 

Bengawan Solo..” Ical berkata sambil tersenyum. Entah tersenyum bangga atau malu 

mengenang kampung halamannya,”Aku mau menetap dulu di kota ini.” 

“Apa aku tak salah dengar? Kenapa? Wah..jangan-jangan…kamu kesengsem 

yah sama mbak-mbak disini,” Arif tersenyum meledek. 

“Jangan salah sangka begitu Rif…mari kita bicarakan sambil sarapan, aku sudah 

lapar.” 
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Mereka menuju ke lobi hotel. Ical mengambil nasi goreng dan telur mata sapi 

untuk sarapan. Sedangkan Arif mengambil beberapa tangkup roti dan segelas susu. 

“Jadi kamu serius nih..mau menetap di sini?” 

“Aku jatuh cinta sama kota ini.” 

“Wow…ada apa nih Ical? Sampai sebegitunya, kita hanya seminggu disini tapi 

…ehm…kamu kenapa Ical?” 

“Rif, buatku kota ini sangat nyaman, penduduknya juga ramah tak banyak neko-

neko, aduh…jauh deh dibanding sama Jakarta…” Ical tersenyum dengan mata yang 

tampak penuh harap. 

“Tapi gimana soal pekerjaan kamu? Kamu mau berhenti? Trus disini kamu 

tinggal dimana?” tanya Arif merisaukan sobatnya. 

Ical sudah mempersiapkan semuanya, telah meminta cuti kepada atasannya. Ia 

akan tinggal di rumah pamannnya. Dan Ical juga mempersiapkan alasan yang nanti dia 

sampaikan melalui Arif sebagai perantara. Ical ingin mengambil cuti dengan alasan ia 

juga ingin meliput keberadaan artis yang sedang ada di kota itu. Seorang artis yang 

sedang tenar karena hubungannya dengan salah satu anak Soeharto. Setelah Soeharto 

wafat memang banyak kerabat beliau yang berada di kota itu untuk melihat pemakaman 

jenazahnya. 

Menurut Ical, ada hal yang sangat berbeda dirasakan di kota itu. Bukan hanya 

kenyamanan dan ketenangan semata. Tapi entahlah apa, yang Ical rasakan lebih disana 

mungkin karena ia selalu dianggap saudara oleh semua orang walaupun mereka sama 

sekali tak mengenalnya. Jauh dari omongan gosip dan kasak-kusuk. 

“Buatku Rif, semua orang disini sama sepertimu. Semuanya seperti sobat baikku 

saja. Tidak banyak gosip aneh yang mudah beredar seenaknya dari orang yang baru 

dikenal,” kata Ical dengan wajah puas dan senyum bangga. 

“Hei Ical…kita ini kan wartawan tabloid gosip, masa kamu tak suka 

gosip?”sahut Arif. 

“Yah…mungkin itu salah satu penyebabnya Rif, aku sudah bosan dan jenuh 

dengan gosip sana-sini” 

Ical mendesah. Sepertinya negeri ini kerjanya hanya mengurusi gosip saja. Tak 

jauh dari pekerjaannya sebagai wartawan yang semakin banyak honor yang didapat 
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setelah semakin banyak gosip yang didapatkan. Tetapi Ical merasakan ini tak sebatas 

pekerjaannya saja, sepertinya semua orang di negeri ini mencintai gosip, entah mengenai 

orang terkenal atau orang biasa yang hanya lewat mau ke pasar saja, semua pasti jadi 

objek bahan omongan orang. 

Ical menghembuskan asap rokoknya lalu melihat jam di tangannya. 

“Rif, setengah jam lagi rasanya kita harus kembali ke pemakaman almarhum. 

Sepertinya masih banyak kerabat beliau yang paling dekat ada disana, siapa tahu banyak 

hal penting yang harus diliput.” 

Arif tertawa. “Ha..ha..ha…Ical, barusan kamu bilang sendiri kalau sudah muak 

dengan gosip. Sekarang kamu sendiri yang mau mengejar-ngejar gosip!” 

“Ini kan pekerjaan Rif,…beda yang dicari berita bukan gossip!ha..ha” Ical diam 

sejenak. Rasanya munafik bila tak suka gosip tapi kerjanya justru hanya meliput gosip. 

Pernyataan Arif ada benarnya.”Yah…walaupun publik juga menyebutnya gosip. Nanti 

kita keluar setelah kuhabiskan satu batang rokok ini ya?” 

Terdengar gamelan musik setempat yang dimainkan seorang pria berbusana 

khas Jawa dengan blangkon di kepalanya. Sangat adem ayem melodinya. Sebenarnya 

membuat ngantuk tapi Ical juga merasakan kedamaian. Saat menikmati musik, tiba-tiba 

Ical memejamkan matanya dan dahinya berkerut. Ical merasakan nyeri di dada kirinya 

lalu rasa sakit itu menyebar ke tangan kirinya. Tangan kiri Ical terasa kesemutan.  

Arif melihat ekspresi sobatnya yang sedang menahan kesakitan itu. “Ical, kamu 

baik-baik saja?” 

“Tak apa-apa Rif. Hanya sakit biasa di tanganku ini,”jawab Ical sambil 

mengibas-ngibaskan tangan kirinya. 

“Kuperhatikan akhir-akhir ini kamu semakin sering saja mengalaminya. Apakah 

sudah periksa ke dokter?” 

“Sudah Rif, aku sudah diberi obat dan disuruh berhenti merokok! Ah….rasanya 

tak mungkin aku berhenti merokok, yang bisa membuatku bertahan begadang untuk 

membuat berita dan artikel yah rokokku tercinta ini. Lagipula sepertinya penyakitku tak 

ada masalah. Lihat..sekarang aku sudah tidak apa-apa lagi ‘kan?” Ical menepukkan 

tangan ke dadanya dengan nada percaya diri. 



   

 Arlin Prananingrum 7

Arif hanya tersenyum. Ada sedikit perasaan risau kepada kondisi sobatnya 

namun ia berusaha menutupinya. “Kita pergi sekarang yuk! Nanti kamu jadi kan mau 

menemaniku ke Pasar Gede setelah dari kraton?” 

“Sip!” kata Ical sambil mengacungkan ibu jari tangan kanannya. “Kamu seperti 

ibu-ibu saja, maunya jalan-jalan ke pasar.” 

 

    **** 

Pasar Gede. Memang ‘gede’. Termasuk besar untuk ukuran pasar tradisional. 

Tidak sebesar pasar Beringharjo di Yogyakarta atau pasar Tanah Abang di Jakarta.Tapi 

memang bisa dikatakan ‘gede’ Penampilan pasar ini memang sangat antik, dengan 

bangunan khas tempo dulu – entah gaya  Belanda atau Cina – dan atapnya khas atap 

bangunan Jawa. Sepertinya ini memang salah satu bangunan tua yang dipertahankan di 

kota Solo. Pasar ini sempat hancur akibat kerusuhan Mei 1998 karena terletak di daerah 

pecinan. Sudah direnovasi kehancurannya sehingga tampak baru namun tetap 

dipertahankan kekhasannya. 

Menurut Ical, walaupun penduduk kota ini termasuk kalem tapi sekali pasar 

tetap pasar. Tak berbeda dengan suasana pasar lainnya. Hingar bingar dan ramai dengan 

suara orang, penuh sesak dengan orang jual beli, jalanan becek, bertabrakan dengan 

sesama manusia. Pasar campur aduk antara pedagang batik, souvenir, makanan khas, 

kue-kue, pakaian, minuman, bahan sembako. Semua pedagang tumpah ruah di sana. 

Ical hanya duduk sambil merokok di depan tukang koran di sudut pasar. 

Mencocokan waktu di arlojinya dengan jam pada monumen di depan Pasar Gede. Ia 

menunggu Arif yang katanya sedang membeli titipan dari istrinya. 

Tak lama Arif tampak dengan wajah penuh keringat dan sebungkus kantong 

plastik kecil di tangannya. 

“Sudah Rif? Hanya itu yang kamu beli?” tanya Ical sambil menunjuk kantong 

plastic di tangan Arif dengan jarinya yang mengapit sebatang rokok. 

“Ini hanya formalitas saja. Sekedar bukti kalau aku ke Pasar Gede. Istriku mau 

serundeng khas Solo dari Pasar Gede, aku hanya beli satu disini, nanti sisanya di Stasiun 

Balapan. Disana juga banyak oleh-oleh khas sini. Cukup semenit saja aku ke pasar. 
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Mumet!! Tak lagi-lagi deh aku pasar. Kapok. Banyak ibu-ibu cerewet di sana.” Arif 

langsung terbahak-bahak. 

Di seberang Pasar Gede ada sebuah kedai minum kecil. Arif dan Ical mampir 

sebentar untuk merokok dan minum es beras kencur disana. Minuman itu rasanya sangat 

menyegarkan di saat yang panas dan melelahkan bagi mereka berdua. Hari itu memang 

sangat panas, selepas shalat Jum’at tadi sinar matahari makin menyorot panas jalanan di 

kota itu. 

“Ical, kamu serius nih jatuh cinta sama kota ini? Coba lihat, kita baru jalan 

setengah hari saja panasnya sudah menyengat seperti ini. Apa kamu akan betah kalau 

sendirian di sini dan hampir tak ada yang dikenal?” tanya Arif. 

“Sebenarnya alasan utamaku karena aku sudah mumet sekali dan juga lelah saat 

meliput keadaan kritis Soeharto. Bayangkan setiap hari aku menginap di rumah sakit 

bersama ribuan wartawan lainnya dan pagi harinya laporanku sudah ditagih untuk 

dimuat. Yah…akhirnya sih beliau wafat juga, tapi tetap saja aku ditunjuk untuk meliput 

prosesi pemakamannya. Aku mau istirahat Rif, makanya aku ambil cuti disini. Kalau aku 

di Jakarta, walaupun cuti, pasti stress lagi karena macet atau tetap disuruh lagi mengejar-

ngejar berita tentang perceraian selebritis. Di sini rasanya cocok untuk istirahat 

suasananya adem ayem saja,” sahut Ical sambil menyulut rokoknya dengan korek api. Di 

asbaknya sudah penuh dengan beberapa puntung rokok yang habis diisapnya. 

“Nah.., sekarang aku percaya sama kamu Cal, tadi saat lagi di hotel aku bisa 

melihat ekspresi wajahmu yang penuh kebohongan. Aku sudah hapal kamu. Masa sobat 

sendiri dibohongi? Tadinya kupikir kamu mau disini karena habis putus dengan Ata.” 

“Itu juga alasan ke sekian Rif. Aku mau menghindar dulu darinya. Mana ada 

gadis model yang cantik mau jalan sama orang pas-pasan kayak aku. Karena dia sudah 

bisa dibilang masuk jajaran selebritis jadi masih ada kemungkinan bertemu dengan 

wartawan, termasu aku. Enggan rasanya melihat dia walaupun hanya batang hidungnya 

saja. Kumohon jangan bawa-bawa nama gadis manja dan materialistis itu...aku muak! 

Besok pagi kamu jadi ke Balapan Rif?” Ical menghisap rokoknya lalu menghembuskan 

asapnya kuat-kuat hingga menghalangi wajah lawan bicaranya yang tertutup asap rokok. 

“Iya, aku jadi pulang sendiri tanpa kamu Ical. Besok kamu mengantarku ke sana 

kan?” 
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“Tentu saja. Sekalian aku juga mau menitip tugasku untuk si bos. Nanti malam 

kita jalan-jalan di Slamet Riyadi yah sekalian perpisahan?” 

“Oke. Semoga kamu betah ya disini?”sahut Arif. “Nanti kalau sudah di Jakarta 

aku setia sms dan telpon kamu dari sana.” 

 

    *** 

Ical sampai juga di rumah Om Hadi setelah bertanya kesana kemari. Rumahnya 

di sebelah pesantren dengan palang yang bersimbol gambar matahari dengan huruf arab 

ditengahnya. Rumah Om Hadi biasa saja, seperti rumah lain umumnya di Jakarta. Hanya 

saja tak lepas dari masyarakat lain di kotanya, di teras rumah Om Hadi banyak sekali 

kandang burung yang ramai saling bersahut-sahutan.  

Dari pekarangannya Ical naik ke tangga kecil tiga trap dan memasuki terasnya. 

Teras terasa sangat teduh. Bergantungan selang-seling di teralis atapnya kandang burung 

dan pot kembang. 

Om Hadi keluar rumah dengan kaus putih dan sarung coklat. Dia langsung 

membukakan pintu sendiri setelah Ical mengetuk pintu dan mengucapkan salam. 

“Ah…dik Faisal yah? Semalam kamu menelpon katanya hendak menginap 

disini?” 

“Iya Om, saya Faisal – Ical – dari Jakarta, boleh aku tinggal disini beberapa 

hari? Om baik-baik saja?” 

“Aku baik-baik saja. Lama kita tak bertemu ya. Kamu boleh menginap di sini 

sesuka kamu, kebetulan saya dan bibi kamu tinggal disini berdua saja. Anak-anak di luar 

kota semua. Jadi kalau ada kamu kita punya teman ngobrol.” 

“Terima kasih banyak Om.” 

“Nanti kamu sekalian mau main ke Ngawi?” 

“Tidak Om. Saya mau menetap di sini saja. Agak lama. Kebetulan saya ada 

tugas untuk membuat artikel yang lengkap tentang kota ini untuk di muat majalah yang 

diterbitkan dari tempat saya bekerja.” 

“Oh begitu, sing betah ya?” 

Ical tersenyum hambar. Aku berbohong, pikirnya. Mana mungkin wartawan 

tabloid gossip membuat artikel tentang keindahan suatu kota? Yang selalu dikejar-kejar 
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Ical hanya berita tentang perselingkuhan, perceraian, artis yang baru naik daun atau artis 

yang dicekal penampilannya.  

“Ical, ini kamarnya Andi tapi sekarang kan dia tak disini lagi, jadi anggap saja 

kamar kamu sendiri. Kamu istirahat saja dulu, kamu pasti kamu lelah habis jalan-jalan?” 

kata Om Hadi. 

“Terima kasih Om.” Ical tersenyum. 

Sepertinya di kota ini memang harus sering tersenyum, pikir Ical. Semua orang 

berbicara dengan nada halus dan tenang. Tak mungkin rasanya memasang wajah kecut di 

hadapan mereka walaupun kita sedang kesal. Setiap orang yang diajak Ical untuk bicara 

pasti membawa ketenangan. Menurut Ical bila dia berada disini seminggu saja mungkin 

giginya sudah kering karena terlalu sering tersenyum. 

Di kamar sepupunya, yang sementara ini jadi kamarnya Ical, Ical mengeluarkan 

laptopnya. Ia memasukkan kartu memori dari kameranya ke dalam laptop. Di layar 

monitor terlihat gambar-gambar beberapa objek di Solo yang diambil Ical dari kameranya 

saat jalan-jalan dengan Arif keliling kota ini. 

Ical tersenyum. 

“Tuh kan...aku tersenyum lagi,” kata Ical pada dirinya sendiri. 

Di layar laptopnya memang terlihat gambar-gambar yang sangat menarik. Entah 

apa yang membuat Ical terkesan. Karena bangunan-bangunan yang sangat khas dan 

belum pernah dilihatnya di kota lain atau suasana di sekitar objek yang menguatkan 

memori Ical saat berada disana – memori akan kenyamanan – tidak semata-mata objek 

turis biasa.  

Terlihat gambar bangunan-bangunan tua bersejarah yang masih di pelihara. 

Kesultanan Surakarta, Balaikota, Masjid Agung Surakarta, Masjid Mangkoenegaran, 

Pasar Klewer, Pasar Gede Hardjonagoro, Pasar Triwindu, gedung bersejarah bekas 

tempat Syarikat Dagang Islam, benteng peninggalan Belanda. Di ambil dari dekat oleh 

Ical gambar patung Slamet Riyadi. Tampak indah. Selain bangunan tua juga diambil 

beberapa rumah tua khas jaman Belanda yang besar-besar di jalan Rajiman. Rumah-

rumah itu termasuk rumah mewah di jamannya. Terlihat pula di layar laptopnya gambar 

sebuah klenteng dari daerah pecinan yang tak jauh dari Pasar Gede. 
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Ical menggeliat sambil menguap. Lelah rasanya. Namun ia belum puas melihat 

gambar-gambar yang diambil dari kameranya. 

Masih banyak gambar-gambar yang menarik. Kota Solo memang kota besar, tak 

sebesar Yogya, tapi dulunya kota ini memang kota karesidenan. Tak heran lelah rasanya 

keliling kota dengan Arif seharian.  

Yang paling menggugah perasaan Arif adalah objek gambar dari penduduk 

sekitar. Segerombolan tukang becak yang tersenyum sambil melambaikan tangan dengan 

handuk kecil terhampar di pundaknya, para abdi dalem kraton yang apik dan tersenyum 

manis, penjual nasi bungkus di pasar gede yang sedang melayani pembelinya. Semuanya 

tersenyum tulus bersahaja. Senyum apa adanya. Bukan senyum yang dibuat-buat agar 

tampak manis saat di foto, seperti para model atau selebritis lainnya yang biasa Ical foto 

selama ini. 

Ical tersenyum lagi. Rasanya tak bosan melihat gambar-gambar itu di laptopnya. 

Tak lama, ia pun tertidur pulas di depan laptopnya. 

 

    *** 

Dua langkah lagi, pikir Ical. Ia sedang lari pagi disekeliling rumah Om-nya. Ical 

sangat menikmati cuti kerjanya. Belum pernah ia merasa sesantai ini. Sudah lama tidak 

lari pagi. Biasanya pagi-pagi dia sudah stres dengan macet di Jakarta untuk berangkat 

kerja. 

Ical sudah berlari kecil di depan pesantren. Tiba-tiba langkahnya terhenti. 

Dadanya mendadak sakit lagi. Sakit luar biasa. Ical juga merasakan sesak napas. Ia 

memegang dadanya. Menahan rasa sakit. Lehernya terasa sangat nyeri. 

“Mas, kenapa? Sakit?” tanya seorang wanita muda yang keluar dari pesantren 

itu. 

“Uh...,”Ical tak bisa menjawab. Napasnya tersenggal-senggal. Yang keluar dari 

mulutnya hanya suara desahan seperti angin semilir yang berirama cepat. 

“Mari masuk dulu Mas, saya ambilkan minum. Silakan duduk.Istirahat saja 

dulu” 

Ical hanya bisa diam sambil berusaha mengatur napasnya. Napasnya cepat sekali 

bak derap kuda perang yang mengejar musuh. Ia hanya menurut mengikuti langkah 
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perempuan itu dan duduk di teras. Ical teringat kembali kata-kata Arif ternyata memang 

benar akhir-akhir ini ia semakin sering saja merasakan sakit seperti ini. 

“Bagaimana Mas, sudah lebih baik?” 

Ical minum segelas air putih yang sudah disajikan. Perlahan deru napasnya 

kembali mereda. Ical menghembuskan napas melalui mulutnya seperti orang kalah 

perang. 

“Iya, terima kasih banyak. Maaf merepotkan. Sepertinya karena kurang olahraga 

saja. Perkenalkan namaku  Faisal – panggil saja Ical – dari Jakarta. Sekarang ini aku 

tinggal di sebelah, di rumah Om-ku.” Ical menjulurkan tangan kanannya untuk 

bersalaman. Wanita tadi hanya menyambutnya dengan merapatkan kedua telapak 

tanggannya dibawah dagunya, tidak menyentuh tangan Ical sambil sedikit tersenyum dan 

menundukkan wajahnya. 

Pasti seorang yang santri, pikir Ical. Ical tidak ingin menggubrisnya lebih lanjut. 

Ia sudah kenal beragam tipikal orang karena pekerjaannya. Menjadi kebiasaannya untuk 

mengenal lawan bicaranya dari cara perkenalannya yang pertama. Semuanya demi 

memperlancar wawancaranya. 

“Oh, keponakannya Pak Hadi ya? Aku Tuti, Mas. Aku mengajar anak-anak di 

sini. Sedang liburan ke sini yah Mas?” 

“Oh tidak. Aku sedang menjalankan tugas untuk meliput tentang kota ini dan 

penduduknya. Aku wartawan dari Jakarta.” 

“Kalau perlu bantuan, boleh tanya-tanya,Mas. Aku asli dari sini. Santai saja 

dulu. Nanti aku baru mengajar jam 9. Aku mengajar anak TK.” 

Ical hanya mengganggukkan kepalanya. Aku bohong lagi, pikirnya. Tapi tak 

apalah, aku kan memang jatuh cinta sama suasana disini. Dan hampir semua tempat 

disini sudah kuambil fotonya. Siapa tahu bohongnya bisa jadi kenyataan. 

“Kamu tahu ada dokter praktek di dekat sini? Kalau bisa internist, aku dulu  

berobat ke Jakarta dan sudah dirujuk untuk ke internist” tanya Ical. Ia agak merisaukan 

kondisi tubuhnya sendiri. 

“Ada, Mas. Di ujung jalan sini, nanti sore prakteknya. Perlu kuantar nanti?” 

“Terima kasih.” 
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Ical memperhatikan Tuti dengan sekilas. Ia tampak cantik dan manis. 

Sebenarnya masih kalah cantik dengan Ata, mantan kekasih Ical. Ata terlihat cantik 

karena bedak tebal dan pemerah bibi. Ical sendiri tak pernah tahu wajah aslinya yang 

polos. Ah....sudahlah aku tak ingin mengingatnya. Kali ini wanita dihadapannya benar-

benar cantik. Tanpa polesan kosmetik saja sudah cantik. 

 Kulitnya putih dan tampak lembut, matanya bersinar cerah dan bersahabat, 

bibirnya tampak senantiasa tersenyum. Tak terlihat sama sekali rambut di kepalanya, 

tertutup rapat oleh kain katun sebesar taplak meja ruang tamu yang dilipat secara 

diagonal. Tak terlihat kulit di bagian tubuh lainnya yang tampak hanya kulit di wajah dan 

telapak tangannya saja.  

Ical tak dapat memperkirakan apakah lingkar pinggangnya se-sexy penyanyi 

yang goyangannya maut. Tak tampak jelas lingkar pinggangnya kira-kira sebesar apa, 

apakah selangsing para model yang biasa Ical wawancara atau seperti selebritis lain yang 

suka mengeluh karena selalu tampak gemuk di layar TV. Lekuk tubuh Tuti tak 

terdeskripsikan karena pakaiannya yang  agak kebesaran. Pikir Ical mungkin saja itu baju 

pinjaman. Walaupun segala kecantikan wajah dan kemolekan tubuh Tuti tidak 

ditonjolkan seperti para bintang film, tapi dia tampak cantik, cantik yang bersahaja. Kilau 

bintang terus berpijar di kedua matanya. 

Di pesantren itu Ical banyak melihat gambar matahari kecil dengan tulisan Arab 

di tengahnya. Di sekeliling lingkaran diantara gambaran ‘sinar’ mataharinya terdapat dua 

kalimat syahadat yang ditulis dengan huruf Arab. 

“Tuti, apakah artinya amar ma’ruf nahi munkar?” tanya Ical sambil menunjuk 

kalimat yang tercetak pada papan tulis yang mencantumkan program organisasi itu. 

“Artinya mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran atau 

kejahatan. Itu motto Muhammadiyah.” 

“Apakah bedanya Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya?” tanya Ical 

lagi. 

“Tidak ada bedanya, Mas. Kita sama-sama berbasis Islam. Yang berbeda hanya 

nama organisasinya saja. Mas pasti tahu kan di Indonesia banyak sekali organisasi Islam, 

sejak dulu sudah ada Syarikat Islam dan sebagainya. Tujuannya sama-sama menghimpun 

sesama muslim agar dapat bersilaturahmi, menjalin ukhuwwah Islamiyah, mengamalkan 
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ilmu, menolong orang dan masih banyak lagi. Intinya bertujuan menolong sesama 

muslim.” 

“Kalian tidak saling bermusuhan dan bersaing antar organisasi?” 

“Tidak ada permusuhan dalam Islam, Mas. Sesama muslim itu bersaudara. 

Walaupun beda organisasi.” 

“Kenapa harus ada beragam organisasi kalau sama-sama Islam? Kesannya 

seperti terpecah belah.” 

“Banyaknya organisasi Islam di negeri ini bisa diumpamakan dengan banyaknya 

sekolah di negeri ini. Itu semua karena banyaknya penduduk di berbagai kota. Semua 

anak butuh ilmu dan sekolah sedangkan ada ribuan anak tersebar di negeri yang mau 

sekolah. Kan tak mungkin semuanya ditampung dalam satu sekolah sehingga akhirnya 

muncul beribu-ribu sekolah yang tersebar dengan nama yang berbeda-beda tapi 

kurikulum pendidikannya tetap sama, materinya sama, ujiannya sama walaupun guru dan 

sekolahnya beda. Begitu kiranya Mas, gambaran tentang beragamnya organisasi Islam di 

sini. Tujuan organisasi untuk mengumpulkan umat agar bisa bersatu untuk tolong 

menolong. Mas Ical, bisa lihat sendiri kan disini banyak organisasi Islam seperti 

Muhammadiyah dan NU yang tempatnya bersebelah-sebelahan tapi kita baik-baik saja?” 

Tuti menjelaskan dengan tenang dan wajahnya tampak ramah. Di mata Ical ia semakin 

manis saja. 

“Lalu mengapa saat penetapan hari raya kalian selalu berbeda?” 

“Wah...aku jadi ditakoni wartawan nih. Apakah ini untuk liputan artikelmu?” 

“Tidak. Hanya karena pekerjaanku sebagai wartawan saja, jadi aku dengar 

banyak isu-isu yang beredar dan kebetulan sekarang aku sedang bertemu ahlinya, tak ada 

salahnya kan aku bertanya untuk mengetahui kepastian alasannya?” 

“Mas, sebenarnya tak ada masalah dalam penetapan hari raya. Kalau kita 

menetapkannya berdasarkan perhitungan astronomi sedangkan yang lain biasanya dengan 

melihat hilal atau adanya bulan. Keduanya benar dan sesuai dengan sunnah nabi. Sama 

sekali tak ada yang salah. Kita diperbolehkan untuk memilih sesuai dengan yang kita 

yakini. Memang dalam riwayat nabi ada hal-hal yang berbeda – Rasulullah kadang 

diriwayatkan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda – seperti bacaan doa iftitah 

atau doa setelah shalat sunnah – sekali lagi semuanya benar. Kita saling toleransi untuk 
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yang satu ini. Selama dalam hal yang prinsip tetap satu yaitu untuk rukun Islam dan 

rukun iman; terutama semuanya harus berdasarkan Al Qur’an dan Hadist. Untuk yang 

satu itu tak bisa diganggu gugat.” 

“Terus...bagaimana tentang aliran sesat yang kudengar banyak organisasi Islam 

yang terlibat akhir-akhir ini?” 

“Aku tak tahu banyak tentang aliran sesat, menurutku itu karena dijalankan oleh 

mereka yang melanggar ketentuan Al Qur’an dan hadist seperti mengakui ada nabi baru 

setelah Rasulullah dan sebagainya. Sepertinya beredar aliran sesat karena masih 

banyaknya orang yang kurang sepenuhnya memahami Islam oleh karena itu sangat 

diperlukan pendidikan agama sedari kecil agar tidak semudahnya dipengaruhi orang yang 

ingin melanggar rambu-rambu agama yang tercantum dalam Al Qur’an dan Hadist.” 

Ical diam termenung mendengar penjelasan dari Tuti. Masih banyak yang ingin 

ia tanyakan, namun ia menundanya karena sepertinya Tuti ingin siap-siap bekerja. Telah 

banyak anak-anak kecil yang datang berseragam untuk sekolah. 

“Terima kasih banyak Tuti untuk penjelasannya dan pertolonganmu tadi. Maaf 

merepotkan. Nanti sore kamu jadi mau menemani ke dokter?” 

“Insya Allah, Mas. Nanti akan kutanyakan dulu pada kakakku apakah dia nanti 

bisa mengantarkan kita kesana.” 

“Dengan kakakmu? Apakah kamu tak tahu jalan menuju ke sana?” 

“Bukan itu, Mas. Aku tahu jalan kok. Hanya saja kita kan bukan muhrim, tak 

baik bila kita hanya jalan berdua saja, harus ada orang ketiga. Untuk menghindari fitnah.” 

“Oh...baiklah” 

Ical berpikir matang-matang, aku benar-benar bertemu dengan seorang santri, 

pikirnya. Kehidupannya pasti akan berbeda dengan yang biasa ia jalani di ibukota. 

Semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Tak pernah ada masalah bila ia pergi hanya 

berdua dengan siapa saja selama ini. Bahkan walaupun harus ke mall sampai malam. 

Tapi ini, hanya untuk ke dokter saja kok repot? Yah sudahlah aku memang perlu berobat 

dan masih untung dia sudah repot-repot mau menolongku. Urusan harus jalan lebih dari 

dua orang atau mungkin nanti harus se-RT nanti sajalah dipikirkannya. 
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Setelah mandi sehabis lari pagi. Ical menghampiri Om Hadi yang sedang asyik 

mengurusi burung-burung peliharaannya. Sepertinya memang pekerjaan tetap seorang 

pensiunan. Sementara Ical hanya menontonnya di teras dengan menikmati rokoknya. 

“Ical, kamu memang suka merokok ya? Kira-kira sehari berapa banyak?”tanya 

Om Hadi. 

“Ha..ha..Om pasti sudah sering melihatku merokok ya? Sehari kira-kira bisa 

habis dua bungkus Om.” 

“Banyak sekali, saya saja sehari tidak sampai satu bungkus. Apa kamu tidak 

buang-buang uang dengan rokokmu itu Ical?” 

“Justru rokok ini yang mendukung pekerjaanku Om. Aku biasa begadang buat 

artikel ditemani rokok dan kopi. Kalau tidak ada rokok aku justru mandeg pikirannya dan 

besoknya jadi tak dapat honor gara-gara artikelnya jelek. Rokok inilah pahlawanku. 

Ha..ha” Ical tertawa. 

Bibi Reni yang mendengar pembicaraan Ical dan suaminya itu hanya bisa 

menggeleng-gelengkan kepala. 

 

    *** 

 

“Pak Faisal, sudah berapa lama anda mengalami keluhan seperti ini?” 

“Kira-kira sudah beberapa bulan, Dok. Sakitnya sih tidak terlalu sering 

timbulnya.” 

“Biasanya berapa lama anda mengalami nyeri dada kiri ini, apakah 10 menit 

lebih atau kurang?” 

“Biasanya sebentar, Dok. Hanya lima menit kurang dan sesudahnya tidak ada 

keluhan lagi. Seringnya sih setelah dada saya sakit, rasanya terus menjalar ke tangan 

kiri.” 

“Rasanya seperti kesemutan?” 

“Ya.” 

“Anda mengalaminya ketika sedang melakukan aktifitas fisik yah, seperti lari 

atau mengejar-ngejar bis ataukah bila sedang santai juga merasakannya?” 

“Biasanya kalau sedang bergerak seperti lari pagi tadi,” 
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 “Bapak Faisal, apakah anda perokok?” 

“Eh..tidak , Dok” 

Aku bohong, Ical diam. 

“Yakin, anda sama sekali tidak merokok?” 

Sepertinya Ical tak bisa membohongi dokter ini. 

“Ya...kadang-kadang sih saya merokok. Kira-kira dua sampai tiga batang 

sehari.” 

Bohong lagi. 

“Sebaiknya kurangi merokoknya dan kalau bisa berhenti. Anda suka kopi atau 

kadang suka stres dan begadang juga ya?” 

“Saya sama sekali tidak suka kopi, Dok.” 

Bohong lagi. Bohong lagi. 

“Jadi, sebenarnya saya sakit apa Dok?” 

“Anda hanya mengalami nyeri dada ringan yang merupakan salah satu gejala 

kecil dari sakit jantung. Anda tak perlu takut, ini masih bisa terkontrol selama bapak 

minum obatnya teratur, kurangi rokok kalau bisa distop dan jangan terlalu sering lelah 

fisik. Kurangi aktifitas fisiknya, ambil olahraga yang ringan saja. Semoga cepat sembuh.” 

“Terima kasih banyak Dok.” 

Ical tidak dapat bicara jujur tentang kebiasaannya dengan seorang dokter. Ia 

yakin bila bicara jujur, kebebasannya pasti akan dibatasi dengan alasan kesembuhan 

penyakitnya. Selagi masih hidup, Ical masih mau menikmati hidupnya sebagai seorang 

pemuda yang masih lajang. Lagipula, ia merasa bukan sebagai seorang pemabuk yang 

jelas-jelas dilarang semua pihak, hanya seorang perokok biasa. Ia yakin dengan minum 

obat pun ia pasti bisa sembuh. Selagi masih hidup buat apa menyiksa diri dengan 

membatasi keinginan sendiri. 

“Bagaimana Mas, apa kata dokternya?” tegur Tuti yang duduk di ruang tunggu. 

“Aku baik-baik saja. Aku hanya disuruh minum obat dan banyak-banyak 

istirahat. Yah, kebetulan juga aku sedang cuti kerja, jadi bisa benar-benar istirahat disini.” 

“Tapi bukankah Mas Ical sedang ada dinas untuk meliput tentang kota Solo?” 

tanya Tuti. 
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“Ehm...maaf aku bohong. Sebenarnya aku benar-benar sedang cuti kerja dan 

sengaja liburan di sini karena mumet dengan kehidupan kerja yang membuatku stres. 

Maaf tadi aku seenaknya saja berbohong karena malu nanti dikira pengangguran.” Ical 

tersenyum malu sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. 

“Tak apa-apa Mas, aku maafkan, yang penting Mas Ical bisa sembuh.” 

“Kita doakan semoga dik Faisal cepat sembuh,”sahut Iwan, kakaknya Tuti yang 

juga ikut mengantarnya.”Dik Faisal mau jalan-jalan sebentar, mumpung belum terlalu 

malam, di seberang jalan sana ada jajanan yang enak. Kamu pasti suka. Mau ke sana?” 

“Boleh,” jawab Ical. 

Ternyata memang benar kalau orang sini tak banyak neko-neko. Walaupun 

sudah tahu mereka telah dibohongi, mereka tetap ikhlas memaafkan dan mendoakannya 

agar cepat sembuh. Sekarang justru mereka mau mentraktirnya. Ical tak menyesal 

mengambil cuti di kota ini. 

Ical makan bakso bertiga dengan Iwan dan Tuti. Bakso Solo biasa, di Jakarta 

banyak gerobak baso yang bertuliskan “Bakso Solo”. Tapi yang ini rasanya jauh lebih 

enak. Kuahnya segar dan gurih. Di dalam baksonya banyak daging dan urat yang tidak 

perlu kerja keras untuk mengunyahnya. Minumnya sangat tradisionil, teh panas 

lanngsung dari poci. Makan panas dengan minuman panas, namun di lidah tehnya terasa 

sangat enak. Hangat. Menghangatkan suasana hati di malam yang cukup dingin. 

“Mas Iwan, mau rokok?” Ical menawarkan rokoknya dan ia sendiri sudah 

memposisikan sebatang rokok diantara jari tengah dan telunjuk tangan kanannya. 

“Maaf dik, aku tidak merokok.”  

Ical merasa sangat bodoh. Menawarkan rokok pada orang yang santri. Wajar 

saja mereka menolaknya. 

“Oh..maaf, kalian tidak keberatan aku merokok?” 

Iwan dan Tuti menggelengkan kepalanya. “Silakan saja dik..”sahut Iwan. Tak 

lama Iwan setengah berteriak memanggil penjual basonya. “Mas, ono asbak karo 

geretanne?” 

Disodorkan kaleng bekas susu cair yang penuh dengan puntung rokok beserta 

botol kecil bekas minuman isotonik yang dilapisi kertas dari bungkus korek api dan di 

dalam botol itu banyak terdapat batang korek api. 
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“Mas Iwan...Tuti... asal kalian tahu saja, aku ini perokok berat lho...Jadi kalian 

siap-siap saja kalau berbicara denganku pasti bau asap rokok.” 

“Ha..ha dik Ical kamu orang yang terus terang dan easy going ya? Aku suka 

dengan gayamu...kita tidak keberatan kalau kamu merokok, disekeliling kita sudah biasa 

kok banyak orang yang merokok. Asal kamu tidak merokok didepan orang sakit saja...” 

Iwan tertawa sambil geleng-geleng kepala. 

“Pastilah aku biasa terus terang, aku kan jurnalis jadi harus berani terus terang 

dan to the point,” Ical juga tertawa sambil menyulut lagi batang rokoknya yang 

kedua.”Dan kalau aku mau terus terang lagi...sebenarnya tadi dokterku menyarankanku 

untuk berhenti merokok. Sepertinya penyakitku ada hubungannya dengan rokok. Tapi 

aku tak bisa melepaskan diri dari merokok. Rokok sudah jadi bagian dari hidupku.” 

“Hei Mas Ical, kalau begitu kau harus berusaha untuk menguranginya. Sayangi 

tubuhmu sendiri!” tegur Tuti. 

“Melaksanakan tidak semudah menyarankan. Aku justru merasa stres dan sakit 

kepala bila tak merokok. Aku sudah tak kuat menahannya. Menghentikannya pasti 

bertahap, tidak bisa langsung. Lagipula di negeri ini kan memang sengaja dibuat 

peraturan untuk dilanggar?”  

“Maksudnya?” Tuti mengerutkan keningnya. 

“Aku disuruh berhenti merokok karena aku perokok, sedangkan kau tidak 

pernah disuruh berhenti merokok karena tidak suka merokok. Koruptor disuruh berhenti 

korupsi dan aku tidak pernah disuruh berhenti korupsi. Peraturan dibuat justru untuk para 

pelanggar aturannya kan?” 

“Yo wis, sekarepe dewe lah...” Tuti sedikit merengut tapi juga manggut-manggut 

tanda menyetujui pendapat Ical. 

“Cobalah cari aktifitas lain yang bisa membuatmu melupakan rokok. Olahraga 

atau kegiatan fisik biasanya efektif untuk mengurangi rokok karena sibuk bergerak kamu 

jadi lupa sama rokok. Kamu berminat ikut Tapak Suci?” kata Iwan. 

“Mas Iwan! Kamu jangan seenaknya saja, bukankah ia juga disuruh banyak 

istirahat? Kalau ikut Tapak Suci pasti capek.” sahut Tuti. 

“Tenang...dia ikut yang masih kelas pemula saja.” 

“Apakah Tapak Suci itu?” tanya Ical. 
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“Itu nama perguruan pencak silat di Muhammadiyah. Kau berminat untuk ikut? 

Aku juga mengajar disana.” sahut Iwan. 

“Tapi Mas, pencak silat itu kan menguras banyak energi. Tadi saat lari pagi saja 

kau sudah kesakitan begitu?” kata Tuti dengan nada risau. 

“Santai saja...dokternya tadi juga menyarankan untuk olahraga kok. Tadi pagi 

aku begitu karena lama tak berolahraga saja. Lagipula aku suka sekali yang berbau 

tantangan, silat pasti sangat bermanfaat untukku. Untuk pertahanan diri dan aku sendiri 

juga suka kewalahan bila berhadapan dengan pengawal para selebritis.” 

“Kalau begitu besok aku tunggu kau besok sore di pesantren sebelah rumah 

pamanmu itu.” kata Iwan. 

“Terima kasih, aku senang bisa kenal kalian disini. Aku jadi tidak bengong saja 

liburan disini.” 

Mereka bertiga terus mengobrol bertiga dan bercanda. Ical mengayunkan terus 

jarinya dari bibirnya ke udara. Asap rokok kian menipis ditelan angin. Iwan dan Tuti 

hanya berbicara santai dengan mengetukkan jari ke meja. Ical merasa tak enak merokok 

di depan orang-orang yang idealis. “Oh ya, aku mau tanya apakah sebenarnya merokok 

itu dilarang oleh agama?” 

“Dik Ical, sejauh yang saya ketahui sampai saat ini tidak ada yang tertulis dalam 

Al Qur’an atau hadist tentang larangan merokok. Yang jelas-jelas tidak boleh adalah 

yang memabukkan. Belum ada keputusan pasti dari Depag tentang rokok. Menurut saya 

merokok itu sebenarnya adalah karena kebiasaan atau hobi sama saja dengan orang yang 

suka kopi. Semua orang pasti punya kebiasaan untuk memuaskan hasrat dirinya sendiri 

seperti merokok, ngopi, nonton dan sebagainya. Selama tidak menjurus ke hal-hal yang 

berbau maksiat, semua pasti sah-sah saja. Tapi dik Ical, bila merokok sudah merugikan 

kesehatan tubuhmu kamu juga harus hati-hati,” Iwan menjawab sambil menulis pesan 

singkat di ponselnya. 

“Sulit Mas...bagiku itu sangat sulit. Entah kalau nanti aku sudah ikut silat 

ajaranmu itu...” Ical hanya tertawa kecil. 

Ical memperhatikan sekilas janggut tipis di dagu Iwan dan kerudung yang rapat 

menutupi tubuh Tuti. Pemandangan asing buatnya. ”Mas Iwan dan Tuti, apakah kalian 

suka musik?” 
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“Maksudmu?” tanya Tuti. 

“Iya...apakah kalian suka musik. Musik yang pada umumnya ada iringan piano 

atau gitar; apakah kalian suka penyanyi Krisdayanti, Letto, Nidji, Gigi atau grup musik 

lain yang  sedang naik daun sekarang. Bukan hanya penyanyi Bimbo atau nasyid saja. 

Apa kalian suka?” 

“Kamu memang wartawan yang  tak pernah berhenti untuk interogasi ya? Iya, 

kita suka musik seperti kebanyakan orang. Kadang untuk mengerjakan pekerjaan rumah 

pun aku suka sekalian nembang lagunya Agnes. Memangnya kenapa kok kamu nanya 

aneh seperti ini?” 

“Ha..ha... di mataku kalian ini orang yang sangat santri. Setahuku orang yang 

santri sangat anti sama musik dan dunia hiburan.” 

Iwan tersenyum.”Dik Ical, kita ini manusia biasa. Wajar saja kan kita butuh 

hiburan. Tadi kan aku sudah bilang kalau manusia pasti ingin selalu memuaskan 

hasratnya, selama semuanya tidak menjurus ke dunia maksiat masih sah saja.” 

“Iya Mas Ical, kadang saat istirahat di rumah aku juga suka iseng nonton 

tayangan infotaintment di TV. Karena memang hanya ada acara itu di TV,” sahut Tuti. 

“Oh begitu?” Ical tersenyum kecil “Berarti kamu juga suka beli tabloid gosip 

juga ya?” 

“Tidak Mas, wong sudah ada di TV buat apa aku keluar uang untuk hanya lihat 

gosip orang-orang yang tak kukenal.” 

“Wah...kalau begitu kamu rugi dong karena tidak pernah lihat karya-karya 

artikel dan beritaku selama ini.” 

Mereka bertiga langsung tertawa. 

“Mari kita pulang,” sahut Iwan. “Istriku sudah menelpon memintaku pulang. 

Kamu langsung istirahat saja Ical. Semoga cepat sembuh. Besok kutunggu ya di 

pesantren?” 

“Iya, sekali lagi terima kasih untuk semuanya.” 

 

    *** 
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Ical terbaring di tempat tidur. Masih dengan seragam silatnya yang berwarna 

merah bata. Lelah sekali. Padahal Ical masih di kelas yang sangat pemula, teman-

temannya anak sekolah semua. Tapi Ical menikmatinya. Rasanya segar dan jadi percaya 

diri. Memang melelahkan.  

Awalnya Ical mengikuti latihan tiga kali seminggu sayangnya karena dalam 

waktu seminggu itu saja ia pernah merasakan sakit dadanya – kejadian  seperti saat lari 

pagi sebelumnya –  sempat  membuat heboh teman-temannya saat latihan. Mungkin 

karena terlalu lelah. Akhirnya Ical hanya latihan seminggu sekali saja. 

Tak terasa sudah tiga minggu Ical berada di Solo. Semakin hari semakin banyak 

teman ia kenal. Semua orang yang menyapanya pasti bisa langsung jadi teman. Ical 

merasa tak salah menilai kota itu memang sangat nyaman. Tak banyak neko-neko dari 

penduduknya. Bila ada yang salah mereka santai saja menegurnya langsung dan masalah 

langsung selesai tanpa berbuntut panjang jadi bahan omongan sana-sini. Bila Ical 

menegur mereka karena menurutnya ada yang salah dari mereka, yang ditegur pun 

menerima dengan lugu dan minta maaf walaupun Ical menegurnya dengan logat yang 

agak kasar dan ketus tapi mereka tetap tersenyum dan mengaku salah.  Kalaupun ada 

yang tak berkenan bila ditegur dengan nada bicara Ical yang ketus, mereka langsung terus 

terang bicara langsung padanya bukan hanya diam lalu membicarakannya ke orang lain. 

Ical sangat menghargai sikap yang seperti itu. Berani berterus terang langsung di depan 

orang yang bersangkutan.  

Tapi Ical justru merasa dirinya lah yang pengecut. Ia menutupi bahwa ia masih 

sering merokok walaupun sudah mengikuti latihan silat. Latihan silat hanya seminggu 

sekali, hari-hari lainnya ia habisi untuk jalan-jalan keliling kota sambil mengambil 

gambar dengan kameranya tempat-tempat yang ia singgahi atau sekedar hanya ngobrol 

dengan om, bibi, atau teman-teman barunya di pesantren. Ical enggan membicarakan 

kebiasaannya merokok yang belum juga bisa dihentikan. Ical tak mau merisaukan 

perasaan mereka tentang kesehatannya.  

Walaupun demikian, sepertinya Ical tak bisa membohongi mereka. Saat bicara 

dengannya, Tuti selalu menegurnya karena dari jauh sudah tercium di badannya bau asap 

rokok. Asap rokok memang sudah melekat erat di tubuhnya. Om dan bibinya juga sudah 

lelah mengingatkannya. Tiada rokok pasti tiada Ical. 
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Ical memejamkan matanya, terbayang wajah Tuti di pikirannya. Ia merasakan 

jatuh cinta pada gadis santri itu. Namun sampai detik ini Ical tak ada keberanian untuk 

mengutarakannya. Dia bukan gadis biasa yang mudah berganti pacar atau suami seperti 

yang biasa Ical liput dalam beritanya. Dia gadis luar biasa. Selalu menundukkan 

kepalanya saat bicara dengan Ical dan tak pernah mau disentuhnya walaupun Ical hanya 

sekedar ingin menuntunnya menyeberang jalan. Awalnya Ical merasa tersinggung dengan 

sikap Tuti. Ical pikir apakah wajahnya begitu menyeramkan sehingga Tuti tak pernah 

mau menatapnya atau apakah Tuti menganggap dirinya sakit lepra sampai tak mau 

menyentuh kulitnya sedikitpun? 

Karena penjelasan dari Iwan dan teman-teman barunya di pesantren itu, Ical 

mengerti akan sikap Tuti. Justru karena menghargainya Tuti harus bersikap demikian. 

Ical mencintai Tuti dan itu tak bisa dipungkiri lagi. Aneh rasanya bisa jatuh cinta pada 

seorang gadis yang tak pernah dikecupnya sama sekali. Tapi bila perasaan sudah beraksi 

memang sama sekali tak dapat diadili. Ical berharap semoga Tuti-lah yang menjadi cinta 

terakhirnya. Di matanya Tuti sangat sempurna. Ical tahu bahwa selama ia latihan Tapak 

Suci, Tuti sangat perhatian dan menunggunya karena ia risau akan kondisi fisik Ical. 

Walaupun alasan Tuti diam disana untuk menjemput kakaknya tapi dimata Ical, ia adalah 

gadis yang sangat polos. Ical tahu dari ekspresi wajahnya bahwa Tuti sebenarnya 

menunggunya. Tuti gadis yang pintar tapi tidak menggurui. Dia selalu mengingatkan Ical 

bila ia berbuat salah. Dia gadis yang sangat ramah, murah senyum, tidak berdandan dan 

memamerkan kemolekan tubuhnya tapi tetap saja cantik. Dia putih dengan muka yang 

bersih bersinar lembut bak mentari pagi yang terus bersinar.  

Tiba-tiba Ical tersentak kaget dari lamunannya. Om Hadi mengetuk pintunya 

dan masuk ke kamarnya. 

“Ical, sebentar lagi Maghrib, mau ke masjid sama-sama?” 

“Maaf Om, aku sangat lelah. Aku shalat disini saja.” 

“Yo wis, istirahat saja. Nanti pulang dari masjid, aku langsung pulang untuk 

makan malam sama kamu dan bi Reni.” 

“Terima kasih Om.” 

Ical langung bangkit untuk mengambil handuknya tapi tiba-tiba ia langsung 

terbaring kembali di tempat tidurnya. Kedua tangannya mendekap bantal di depan 
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dadanya. Ical terbaring terlihat tak nyaman. Ia bolak-balik menghadap ke kiri dan kanan. 

Matanya terus terpejam dengan sangat kuat. Dahinya berkerut. Cukup lama Ical 

mendekap bantalnya sampai adzan yang didengarnya selesai dan mulai terdengar suara 

iqamat. 

Aku kumat lagi, pikir Ical. Mengapa makin sering saja.. Aku harus ke dokter 

nanti sehabis maghrib. Aku janji akan menceritakan semuanya dengan jujur ke dokter. 

Ical merapikan sarung dan sejadahnya selepas shalat Maghrib. Ia mematut 

dirinya sejenak di depan cermin sambil menyisir rambutnya. 

Terdengar bunyi nada sms yang masuk di ponselnya. Ical melihat ponselnya, 

ternyata Arif sobat lamanya. Ical langsung membaca pesan singkat darinya. 

‘Hai Ical, bagaimana kabarnya. Sepi rasanya tak ada kamu disini.’ 

‘Aku baik-baik saja Rif. Bagaimana kabarmu dan keluargamu? Aku juga kangen 

sama kamu Rif’ balas Ical. Bohong dengan sobat sendiri. Tak apa-apa lah daripada dia 

khawatir. 

‘Semuanya baik-baik saja. Kapan kamu kembali ke Jakarta? Disini masih sibuk 

seperti biasa. Makin banyak artis buat ulah. Sekarang lagi macet, makanya aku iseng sms 

kamu. Disana masih adem ayem saja Ical? Apa saja yang kamu kerjakan disana?’ 

‘Aku masih lama Rif, ke Jakarta-nya. Aku ambil cuti panjang 2 bulan mungkin 

nanti malah kuperpanjang ha2. Terserahlah nanti mau potong gaji atau dipecat. Kerjaku 

disini jalan2 dan makan saja, mungkin kau nanti pangling melihatku ;p’ 

‘Kelihatannya kau betah disana Ical. Kenapa nih, ada gebetan baru ya?’ 

‘Iya, sepertinya begitu, tapi sulit sekali ngegaetnya. Asli orang sini, Rif. Semoga 

bisa jadi cinta terakhirku’ 

‘Wah, semoga berhasil deh Ical. Kalau begitu nanti kamu jadi wong Solo dong 

ha2. Tapi kalau jadi wong Solo berarti dia belum tentu jadi cinta terakhirmu dong...masih 

ada cinta ke dua, tiga dan empat.Ha2.’ 

‘Hus..kamu jangan sembarangan gitu Rif. Aku mau kasih fakta riil nih nanti 

kamu kasih tahu juga semua orang disana. Ternyata hanya 1 wong Solo kayak gitu. Aku 

belum pernah lihat tandingannya di sini. Om-ku saja istrinya satu, tetangga2 disini juga 

sama. Belum pernah aku melihat yang berbagi suami.Ha2’ 
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‘Aku cuma bercanda,Ical. Sudah dulu yah. Lampunya sudah hijau lagi. Semoga 

sukses dengan gebetanmu.’ 

Klik. Ponsel Ical kembali ke tampilan menu utama. 

Ical tersenyum mengenang sobat terbaiknya itu. Kangen juga lama tak bertemu 

dengannya. Ia dan Arif memang sempat bergurau bahwa sepertinya hampir semua 

penduduk Solo punya banyak istri karena mereka menganonimkan dengan nama sebuah 

restoran yang mengatasnamakan julukan untuk masyarakat kota itu dimana pemilik 

restorannya mempunyai empat orang istri. 

Ternyata setelah hampir sebulan Ical tinggal di Solo, ia belum pernah lihat ada 

orang yang serupa yang membagi-bagi dirinya untuk banyak istri. 

Ical meyakinkan sekali lagi semua sudah terbawa, dompet dan ponsel. Ia 

kembali bercermin untuk merapikan kemejanya dalam sekejap. 

“Maaf... bi Reni, Ical mau keluar sebentar.” 

“Mau ke mana?” 

“Ke dokter.” 

“Kamu kenapa? Sakit? Mau diantar? Tidak mau tunggu Om dulu, sebentar lagi 

dia pulang dari masjid” 

“Tidak apa-apa bi...hanya nyeri biasa.Aku mau sendiri saja sekalian cari udara 

segar.” 

“Ya sudah...hati-hati Ical. Semoga sehat-sehat saja.” 

“Iya...pareng bi..” 

 

    *** 

Terdengar bunyi derit pintu di ruang praktek dokter saat Ical mendorongnya. 

“Malam, Dok...” 

“Malam, silakan duduk.” 

Ical telah menceritakan dengan detail tentang semuanya kepada dokternya. 

Tentang penyakitnya yang makin sering kambuh, tentang kebiasaan merokoknya yang 

lebih dari empat bungkus dalam sehari, kebiasaan begadangnya, kegiatan Tapak Suci-

nya, semuanya sudah ia ceritakan. Baru kali ini ia bicara jujur dengan dokter. 

“Jadi, ada apa sebenarnya denganku, Dok?” 
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“Anda bilang, nyeri dada kirinya semakin sering dan bisa terjadi kapan saja 

termasuk saat anda nonton TV. Biasanya terjadi berapa lama? Apakah bisa lebih dari 

lima belas menit?” 

“Sepertinya tidak selama itu, Dok, tapi memang lebih lama dari biasanya. Dan 

biasanya pas istirahatnya sakitnya kumat setelah jalan-jalan atau latihan silat. Ada apa 

ya? Tolong jelaskan.” Ical tampak cemas. 

“Yang anda alami diagnosanya masih sama dengan terakhir berobat ke sini. 

Nyeri dada karena masalah dengan jantung. Hanya saja saat itu masih gangguan yang 

stabil tapi kali ini sepertinya bisa cenderung tidak stabil. Untuk lebih memastikan saya 

minta anda untuk melakukan EKG dan pemeriksaan laboratorium darah anda di rumah 

sakit. Ini surat pengantarnya,” dokternya memberika dua lembar surat pengantar kepada 

Ical. “Saya minta anda datang kontrol kembali ke sini dua hari lagi dengan hasil EKG dan 

pemeriksaan darah anda.” 

“Apa yang harus aku lakukan atas ini semua Dok. Jujur saja aku sangat tersiksa 

bila sedang kumat sakitnya?” 

“Jawabannya satu : berhentilah merokok!!!” 

“Kenapa harus berhenti merokok?” Kenapa yang enak-enak selalu dilarang, 

pikir Ical. 

“Karena tembakau dan nikotin dari rokok itu yang mengganggu pasokan oksigen 

ke otot jantung. Semakin terganggu kontraksi otot jantungnya. Dan jantung anda jadi 

tidak dapat optimal memompa darah. Karena pasokan darahnya kurang itulah dada anda 

yang mana terdapat  terdapat jantung didalamnya kesakitan, saat itu sebenarnya jantung 

anda sedang butuh darah tapi kurang karena jalurnya terhambat.” 

Ical diam. Ia tak bisa mengeluarkan sepatah katapun dari mulutnya. Ia akui 

bahwa ia memang termasuk orang yang santai tak pernah serius bila ada suatu masalah 

termasuk pada tubuhnya. Ia hanya tak ingin membuat orang lain panik. Dan kurang 

memperhatikan dirinya sendiri. 

“Anda tak perlu risau Pak,” ucap sang dokter, sepertinya ia bisa membaca 

pikiran Ical. ”Bukan hanya anda seorang yang mengalami ini. Pasien saya yang lain juga 

banyak yang seperti ini dan mereka masih bertahan dengan baik. Anda hanya perlu 

berobat dan hentikan kebiasaan merokoknya. Sebaiknya pencak silat dan begadangnya 
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juga distop. Biasakan hidup yang sehat, olahraga yang ringan saja seperti jalan santai atau 

SKJ rutin juga cukup. Satu lagi...anda juga perlu beritahu orang terdekat anda tentang 

ini.” 

“Jadi, Dok apakah penyakit jantung saya ini parah?” 

“Saya baru bisa menetapkan diagnosanya nanti setelah saya lihat hasil EKG-nya. 

Sebaiknya saat kontrol kesini nanti anda perlu membawa saudara terdekat anda agar ia 

tahu kondisi anda dan tidak panik saat kejadian.” 

“Terima kasih Dok...” 

“Sama-sama...jangan panik saya yakin anda pasti sembuh.” 

Ical tersenyum. 

Setibanya di rumah, Ical langsung menceritakan keadaannya ke Om Hadi dan 

bibi Reni. 

“Apakah orangtuamu sudah diberitahu?” 

“Belum Om, aku tak mau mereka jadi panik.” 

“Bagaimanapun juga mereka orangtua Ical, mereka harus tahu keadaan anaknya. 

Mereka pasti tak akan begitu panik karena kau masih tinggal disini. Aku yakin mereka 

akan memantaumu lewat aku,”kata Om Hadi. 

“Baik, nanti akan kuberitahu mereka.” 

“Terus..bagaimana dengan rencanamu, apakah akan segera kembali ke Jakarta?” 

“Tidak..Om, aku mau menetap disini sampai cutinya habis. Lagipula aku tak 

mau sia-sia tinggal di sini, aku mau membuat sebuah karya besar selama tinggal disini,” 

Ical tersenyum dengan mata yang penuh harap. “Lagipula saya yakin pasti bisa sembuh, 

tadi dokternya juga bilang begitu.” 

“Kalau begitu, mulai sekarang buang semua rokokmu Ical. Aku bereskan 

kamarmu besok. Kalau kau benar-benar ingin sembuh, akan ku buang semua yang berbau 

rokok.” sahut bi Reni sambil tersenyum. 

“Ha..ha silakan saja bi..” 

    *** 

 

Setelah menelpon orangtuanya, Ical langsung menyampaikan pesan ke Iwan 

melalui ponselnya. 
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‘Mas, maaf mulai besok aku tak ikut Tapak Suci lagi’ 

‘Kenapa?’ 

‘Aku disuruh istirahat oleh dokterku’ 

‘Kamu sakit lagi?’ 

‘Tidak apa2. Aku ceritakan nanti saja. Mas, bolehkah aku ikut mengurus 

organisasinya, sekedar bantu2 saja, sekalian aku mau belajar banyak tentang agama’ 

‘Oh boleh saja. Kita selalu menerima siapapun.Mulai kapan?’ 

‘Mungkin lusa. Terima kasih Mas’ 

Ical terbaring di tempat tidurnya. Masih terngiang kata-kata dokternya tadi. Ah, 

ini bukan aku, batin Ical, aku bukan tipe orang yang suka memikirkan hal berlarut-larut. 

Lupakan saja. Aku mudah kok melupakan masalah. 

Ical mengambil sebungkus rokok dari meja. Saat membuka bungkusnya dan 

hendak mengeluarkan sebatang rokok, Ical langsung terdiam. Dia masukkan kembali 

batangan rokok itu ke bungkusnya lalu ia meremasnya dan melemparkannya ke tempat 

sampah. Biasanya Ical bisa melupakan masalah dengan merokok. Tapi kali ini ia benar-

benar harus menghindari rokok. 

Ayolah, aku yakin pasti bisa sembuh. Ical terus menyemangati dirinya sendiri. 

Daripada terus melamun memikirkan perkataan sang dokter, Ical merasakan masih 

banyak yang harus ia selesaikan. Ical mengambil laptopnya, membuka suatu folder dan 

mulai asyik sendiri dengan jari jemarinya yang terus menari bagaikan sedang pentas 

diatas keyboardnya. 

Tiba-tiba Ical diam sesaat ketika melihat kembali koleksi foto di laptopnya. 

Pasar Klewer. Aku belum membeli oleh-oleh untuk keluargaku. Aku tak boleh pulang 

dengan wajah sedih, mereka pasti sangat menantiku. Juga untuk Arif, batinnya. Besok 

aku akan beli oleh-oleh. Minta ditemani Tuti saja. 

Ical mengambil lagi ponselnya. Diketik sebuah pesan singkat untuk Tuti. ‘Tuti, 

bisakah besok kau menemaniku beli batik untuk oleh2 di pasar Klewer?’ 

Setengah jam berlalu. Tak ada balasan dari Tuti. Pasti dia ragu-ragu, pikir Ical, 

sebaiknya aku telpon saja. 

‘Halo, Assalamu’alaikum’ 
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‘Waalaikumsallam warahmatullah, Mas Ical ya? Maaf aku belum jawab smsnya. 

Aku masih ragu bisa pergi atau tidak’ 

‘Kenapa? Besok kamu mengajar?’ 

‘Tidak Mas, kebetulan besok aku tidak mengajar. Hanya saja, aku tidak ada 

teman untuk ikut menemani kita...’ 

Nah, benar juga tebakanku, pikir Ical, pasti ini alasannya. 

‘Tak apalah kita pergi berdua saja’ 

‘Tapi Mas, kita ‘kan bukan....’ 

‘Tenang saja, kita’kan pergi masih siang terang begitu,lagipula nanti kita ke 

sananya naik ojek, jadi kan tidak hanya berdua,....hanya ke pasar pula,...sebentar. Dijamin 

sudah pulang sebelum dzuhur’ 

‘Tapi...’ 

‘Sudah....besok pagi kau kujemput’ 

Tuti diam di depan telponnya. Klik. Telpon sudah ditutup. Tuti hanya bengong, 

tak sanggup menanggapi pernyataan Ical. 

 

    *** 

Di depan pasar Klewer, Ical mengantar Tuti untuk sarapan di kedai kaki lima 

yang sangat ramai. Tuti belum sempat sarapan sedangkan Ical puasa karena disarankan 

dokternya untuk pemeriksaan darahnya. Ical juga sering makan pagi di warung tengkleng 

itu. Lezat. Di tempat itu dijual tengkleng yang sangat enak dan ramai pengunjungnya. 

Penyajiannya sangat sederhana, tidak dengan piring, cukup dengan daun pisang yang 

dialasi koran dan dibuat berbentuk kerucut terbalik sehingga bisa menampung makanan 

tiap porsinya. Dengan sajian yang sederhana, di warung yang sangat ramai itu, bisa 

dinikmati gulai kambing dan ketupat yang sangat lezat. 

Pasar Klewer sangat ramai. Pemandangan di pasar itu lebih ‘bersih’ 

dibandingkan pasar lainnya karena bukan pasar tradisional yang menjual bahan pangan. 

Di pasar Klewer berderet toko-toko kecil yang menjual batik khas Solo. Ada batik tulis 

dan ada juga batik cetakan. Harganya cukup bersaing dan bisa tawar menawar. Termasuk 

murah untuk harga batik tulis asli. Biasanya kalau di tempat-tempat seperti bandara atau 

mall di ibukota harganya pasti selangit. Banyak juga terlihat turis berambut pirang disana. 



   

 Arlin Prananingrum 30

Di depan toko-toko batik itu berbaris rapi becak-becak bulat berwarna-warni. 

Tukang becaknya asyik berteduh di dalamnya. Meski dikenal sebagai pasar batik, masih 

banyak juga pedagang makanan dan minuman; sehingga tak bisa dikatakan sepenuhnya 

pasar yang ‘bersih’. 

Saat ditemani belanja, Ical sibuk memilih-milih sendiri pakaian yang hendak 

dibelinya. Tuti hanya menunggu di dekat kasir. Ical meminta pendapatnya apakah barang 

yang ia beli memuaskan atau tidak, hanya dari jauh saja. Peristiwa belanja yang sangat 

janggal bagi Ical. Tapi...sudahlah setidaknya ia masih mau menemaninya walaupun 

dengan paksaan setengah mati. Tuti hanya benar-benar mendampingi Ical saat menawar 

harga. 

Setelah memborong batik dari Pasar Klewer, Ical langsung mengajak Tuti 

beranjak pergi. 

“Ada apa Mas, kelihatannya Mas Ical buru-buru sekali?” 

“Siang ini aku harus ke rumah sakit.” 

“Ada apa? Mas Ical ada saudaranya yang sedang dirawat?” 

“Nanti saja kujelaskan sambil jalan. Kau mau menemaniku ke rumah sakit?” 

Tuti mengangguk. 

“Kau tak keberatan kita hanya jalan berdua saja?” 

“Hanya sebentar ke rumah sakit, Mas. Masih terang dan banyak orang. 

Ceritakan siapa yang sakit.” 

Ical menceritakan semua yang ia dengar dari dokternya semalam kepada Tuti.  

“Jadi, sakitnya Mas Ical semakin parah?” 

“Ya...bisa dikatakan begitu. Tapi aku yakin pasti bisa sembuh toh itu hanya 

diagnosa dari dokter bukan diagnosa dari Tuhan.” 

Tuti tersenyum. Sambil menunduk. “Tapi Mas...usahakan juga berhenti 

merokok. Masih banyak hal lain yang lebih menyenangkan daripada merokok.” 

“Tenang saja. Aku pasti bisa berubah. Buktinya tadinya aku kan aslinya tinggal 

di Jakarta tapi sekarang...aku bisa betah tinggal di sini.” 

“Kelihatannya kau semangat dan percaya diri sekali....tak kelihatan kalau kau 

sedang sakit.” 
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Ical tertawa sambil menarik nafas dalam-dalam karena ia berusaha menahan diri 

dari rasa cemburu melihat orang-orang yang bebas merokok di sekitarnya. “Percaya diri 

itu perlu lho...lagipula sekarang aku sedang berusaha menyelesaikan sebuah proyek besar 

disini. Tinggal beberapa langkah lagi....dan aku yakin pasti bisa.” 

“Proyek apa Mas?” 

“Aku tidak akan memberitahu siapapun sebelum selesai...” 

“Semoga sukses deh Mas.” 

“Tuti, menurutmu pekerjaanku halal tidak?” 

“Kenapa Mas? Kan sudah jelas bukan maling atau yang berbau maksiat?” 

“Tapi, aku kan wartawan tabloid gosip. Sedangkan gosip atau membicarakan 

orang lain itu dilarang.” 

“Tugas Mas Ical kan untuk memberi berita tentang kebenaran suatu fakta yang 

sudah jelas-jelas terbukti lewat foto atau wawancara. Bukan kebohongan  semata. Justru 

untuk meluruskan kabar miring yang masih belum pasti.” 

“Tapi bahan artikelku selalu jadi bahan omongan asyik orang-orang yang 

membacanya. Akhirnya memancing orang untuk gosip, berarti aku juga bersalah ‘kan?” 

“Mas, risikonya justru pada orang-orang yang membahas berita yang diliput itu. 

Tergantung dari sisi mana mereka membicarakannya apakah sebagai bahan gunjingan 

atau untuk membantu mencari solusi. Mas Ical hanya memberi info kepada mereka, sama 

halnya dengan orang yang menulis diktat kuliah lalu dibicarakan topiknya oleh 

mahasiswa. Kalau Mas mau memberi pesan kepada mereka bisa saja dituliskan di 

artikelnya dalam kata yang tidak terlalu  mencolok.” 

“Berarti masih halal ya pekerjaanku?” 

“Iya.” 

“Berarti masih halal yah gajiku. Termasuk uang yang tadi kupakai untuk 

mentraktir sarapanmu?” 

Keduanya tersenyum. Tak lama Ical sudah memasuki pintu gerbang rumah sakit. 

Di sebelah rumah sakit ada sebuah masjid kecil dan banyak orang yang shalat disana. 

Orang yang sudah kelihatan tua ataupun yang masih pemuda, laki-laki atau perempuan. 

Masih jam sepuluh pagi. Kelihatannya mereka sedang menjalankan shalat sunnah. Shalat 
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yang menghormati terbitnya matahari sepenggalahan yang merupakan tanda-tanda 

kekuasaan Tuhan. Peristiwa itu menggugat hatinya. 

“Apakah masih banyak orang kejawen disini?” 

“Kenapa Mas?” 

“Waktu aku di Jakarta, aku dan teman-temanku berpendapat bahwa penduduk 

kota Solo mayoritas kejawen. Tapi setelah aku tinggal disini, aku merasa bahwa disini 

muslimnya jauh lebih taat daripada aku.” 

“Yang kejawen hanya sedikit sekarang Mas, hanya satu - dua orang saja. Itu pun 

yang sudah sepuh atau sudah bau tanah.” 

“Jadi sekarang sebagian besar muslim. Tapi kenapa banyak masyarakat yang 

beranggapan orang sini masih kejawen?” 

“Dulu – dulu sekali..., memang sebagian besar orang sini memang kejawen Mas. 

Tapi jaman kan pasti berubah. Karena ilmu orang juga berubah. Sekarang mayoritas 

masyarakat sini muslim, Mas.” 

Mereka masuk ke lobi rumah sakit, Ical menuju ke loket administrasi untuk 

mendaftar. Petugas di dalamnya menunjukkan arah ke laboratorium patologi klinik yang 

ditanya Ical. Ical dan Tuti berjalan ke arah laboratorium lalu duduk di ruang tunggu 

sambil meneruskan percakapannya. 

“Tuti, kalau mayoritas sudah muslim. Kenapa reputasi kalian di mata publik 

lain, termasuk aku, masih kental kejawennya? Bukan hanya kota ini saja lho...tapi kota-

kota lain di Jawa juga sama menyandang predikat serupa” 

 “Mas, segala sesuatu kan pasti ada sejarahnya. Begitu pula dengan suatu 

tempat. Disini kan dulu pernah berkuasa suatu kerajaan – entah kerajaan apa – sehingga 

banyak candi atau kraton. Dulu – dulu sekali – disini memang banyak aliran kepercayaan 

yang aneh-aneh. Tapi lama kelamaan pasti ada juga yang merasa itu salah. Itulah salah 

satunya tujuan berdirinya Muhammadiyah di sini, tepatnya di Yogya, para pendirinya 

awalnya merasa resah dengan kelakuan masyarakat sini yang percaya hal-hal berbau 

mistik. Tujuan berdirinya Muhammadiyah adalah untuk mengembalikan semua ajaran 

Islam kembali ke Al Qur’an dan Hadist, amar ma’ruf nahi munkar. Titik. Dan sekarang 

Mas bisa lihat sendiri hasilnya kan?” 
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Ipang menggangguk. Ia termenung. Kasihan sekali bangsa ini. Sebagai 

wartawan Ical tahu kalau sebagian besar masyarakat kita hanya senang membicarakan 

kasak-kusuk yang belum tentu faktanya. Memang benar adanya dulu – jaman nenek 

moyang – kalau sebagian besar penduduk di sini masih aliran kejawen. Tapi itu kan masa 

lalu, sekarang jaman sudah berubah, ilmu terus berkembang, orang pasti berubah. Hanya 

saja karena kota ini sudah terlanjur dicap seperti itu tambahan lagi ada seorang – 

almarhumah – mantan ibu negara yang asli orang sini dan dikenal sekali sangat kuat 

aliran kejawennya. Jadi yah...semakin melekat saja predikat kota ini dengan kejawennya. 

Masyarakat kita memang sudah pintar namun jauh lebih pintar untuk urusan gosip. 

Walaupun kerja di tabloid gosip, Ical suka risih dan tak nyaman bila di jalan 

melihat orang-orang yang asyik membicarakan hal-hal yang tak jelas, jarang sekali ada 

diskusi yang serius. Sebenarnya  bukan Solo saja yang dianggap masih kejawen, banyak 

kota-kota lain di Jawa yang menyandang predikat serupa. Ical ingat waktu dulu meliput 

tentang gempa di Yogya, banyak yang beranggapan bahwa banyak yang mengalami 

kematian karena mereka kesiangan bangunnya – tidak shalat Subuh – padahal kita tidak 

tahu apakah itu takdir? Itu kan hanya rahasia Illahi. Tak ada manusia yang tahu persis 

terjadinya kematian karena apa, toh bangsa lain yang kafir dan ditimpa musibah serupa 

justru sedikit korbannya.  

“Sebenarnya masyarakat kita hanya pintar bergunjing saja ya? Tapi tidak pintar 

untuk beradaptasi dengan perubahan.” sahut Ical. 

“Mas, jangan terlalu diurus omongan orang yang tak pernah jelas  itu. Hanya 

buat pusing diri sendiri. Itu semua kan hanya fitnah dan fitnah lebih kejam dari 

pembunuhan.” 

“Aku hanya heran saja, walaupun aku sendiri juga sudah terlanjur mencap kalian 

kejawen namun saat disini aku merasa sangat kalah dalam urusan iman dan ketaatan 

sebagai sesama muslim, ibadah kalian jauh lebih mantap dibanding aku?” 

“Masalah iman, taat dan takwa bukan tergantung tempat di mana kita tinggal. 

Tapi pada diri kita masing-masing. Rasulullah juga lahir di tempat yang sekitarnya 

percaya mistik dan pada jaman kebodohan. Tapi  nilai takwanya beliau jauh luar biasa di 

atas kita.” 
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Ical diam sesaat. Memang benar adanya tak perlu diurus orang-orang yang suka 

memperbincangkan kita, risikonya ada pada lisan mereka sendiri. Itu sama saja dengan 

memakan bangkai saudara yang telah mati. “Kalau dipikir-pikir kasihan juga ya orang 

yang tak ada kerjaan dan suka bergunjing?”  

“Tapi aku yakin mereka juga pasti akan berubah. Perubahan ke arah yang lebih 

baik pasti ada. Seperti Mas Ical yang sekarang perokok berat bisa saja tahun depan justru 

jadi ketua kampanye anti rokok. Iya kan?” 

Ical tersenyum. Tersenyum dan tersenyum lagi. Sampai giginya kering.Sudah 

waktunya beli pasta gigi lagi. Rasanya wanita itu begitu sempurna di mata Ical. Sangat 

cerdas namun tetap lembut dan tidak arogan. Senyumnya terhenti ketika seorang perawat 

di depan laboratorium patologi klinik itu memanggilnya. 

Ical keluar dari laboratorium  sambil memegang secuil kapas yang ditempel 

disiku tangan kanannya. 

“Tuti, maaf aku ingkar janji. Semalam aku bilang kalau kita pulang sebelum 

dzuhur tapi sepertinya masih lama. Sekarang aku mau makan dulu dan setelah itu aku 

harus ke tempat lain disini untuk periksa EKG dulu” 

“Mau makan dimana, Mas?” 

“Di kantin sini saja. Aku lapar sekali. Aku tadi disuruh puasa dulu untuk periksa 

darah. Kau mau menemaniku makan?” 

Tuti hanya diam. Dan menunduk seperti biasa. Ical menganggap itu pertanda 

setuju. 

“Ayo, kita kesana.” 

Dari seberang kantin, Ical melihat apotik yang sangat ramai. Pengunjungnya 

antri berdesak-desakan seperti layaknya pembeli di pasar. Ternyata itu adalah Apotik 

Askeskin ketika Ical melihat palang yang tergantung di loket apotekernya. Ical merasa 

kasihan sekali dengan negeri ini, sudah merdeka bertahun-tahun tetapi rakyat miskinnya 

makin bertambah saja. Yang kaya juga makin kaya. Bila Ical biasa melihat selebritis yang 

ada masalah dengan rumah tangganya tapi besoknya sudah bisa tertawa dengan mobil 

baru dan pacar barunya. Yang Ical lihat kali ini adalah pemandangan yang mengenaskan; 

seorang janda dengan anaknya yang dirawat di rumah sakit dan tak ada seorang pun 

menemaninya. 
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“Kenapa melamun, Mas?” 

“Tidak apa-apa. Kamu tidak makan?” 

“Aku masih kenyang.” 

“Tuti?” 

“Iya?” 

“Maukah kau menjadi istriku?” 

Keduanya langsung diam membisu. Tuti semakin menundukkan kepalanya. Tak 

bisa terlihat bagaimana rona wajahnya. Ia seperti seorang murid yang berdiri di pojok 

kelas karena dihukum gurunya. 

Ical pun tersentak kaget dengan pernyataannya sendiri. Bagaikan seorang 

pejuang silat yang baru saja terkena pukulan dari lawannya yang seorang master. Entah 

kekuatan darimana ia bisa mengungkapkan perasaannya kepada seorang wanita santri. 

Sepertinya pemandangan di apotik Askeskin itu sangat menggugahnya sehingga 

memberinya dorongan keberanian. Bukan pertama kali Ical menyatakan cinta kepada 

seorang wanita. Tapi wanita yang dihadapinya kali ini adalah wanita yang sempurna 

dimatanya, wanita yang diharapkan menjadi cinta terakhirnya.  

Penampilannya tidak semodis wanita Jakarta yang biasa diwawancarainya, tapi 

Ical tak pernah henti memujanya. Bila ia berdandan sedikit saja pasti sudah luar biasa. 

Dan bukanlah wanita yang berani menggodanya sedikit pun. Ical merasa bahwa Tuti lah 

yang bisa menjadi jantungnya sebagai pengganti jantung dalam tubuh Ical sendiri yang 

sudah bermasalah.  Wanita itulah hidupnya. Wanita yang selalu bisa mendukungnya saat 

ia terjatuh.  

“Aku tidak memaksamu untuk untuk menjawab ‘iya’. Itu sepenuhnya hakmu, 

aku tahu dimatamu aku bukanlah seorang pria yang kau idamkan selama ini. Fisikku tak 

sempurna karena aku sakit. Aku bukan pria yang santri sepertimu. Aku seorang yang 

bebas, senang main dan hidup dengan dunia glamour...perokok berat. Seorang pria asal 

kota yang sangat gaul .... tidak tahu banyak tentang agama seperti dirimu.....”Ical 

mengucapkan  kata-katanya dengan sangat cepat. 

“Ssst Mas...sudahlah. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Aku tidak 

bisa langsung memberi jawaban. Aku akan istikharah dulu untuk ini. Keputusannya 
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kupasrahkan kepada Tuhan, “ Tuti diam, sepertinya Bengawan Solo sudah pindah di 

sudut kedua matanya.  

“Tapi dimataku kau begitu sempurna.” 

Tuti tak menanggapi pujian dari Ical. Ia hanya menunduk dan berusaha agar 

bendungan yang menahan Bengawan Solo di matanya tidak jebol. 

“Dan bila Mas Ical serius ingin melamarku sebaiknya katakan saja kepada 

orangtuaku tapi mereka ada di Kaliurang, tapi kau juga bisa mengatakannya kepada Mas 

Iwan. Sekarang kan aku tinggal dirumah Mas Iwan”  

Dan Bengawan Solo pun meluap di kedua pipi Tuti. Ical ingin menyeka air 

matanya dengan kedua tangannya seperti yang biasa ia lakukan kepada mantan-mantan 

kekasihnya. Namun Ical mengurungkan hasratnya, ia tahu Tuti pasti tak berkenan 

disentuhnya dan Ical tak ingin mengotori niat suci wanita yang ia cintai itu. 

Entah karena apa Bengawan Solo bisa meluap. Apakah karena tanggul jebol atau 

hujan besar semalaman. Ical juga tak mengerti mengapa Tuti menangis. Karena yang 

menyatakan cintanya kali ini seorang pria kota yang tak sempurna di matanya. Ataukah 

karena ia telah dijodohkan oleh orangtuanya sehingga tak sampai hati menolak. 

Rasanya Ical ingin sekali merokok untuk menenangkan pikirannya dan suara di 

dadanya yang makin bergemuruh. Hanya saja ini di rumah sakit yang jelas-jelas tidak 

memperbolehkannya untuk merokok. 

“Aku ingin periksa EKG dulu, kau ingin ikut atau tunggu disini saja?” 

“Aku tunggu disini saja.” 

“Baiklah.” 

Sepulang dari rumah sakit, keduanya tidak banyak bicara di perjalanan. 

Cenderung saling membisu. Ical langsung mengantar Tuti sampai di rumahnya. 

“Terima kasih mau menemaniku.” 

“Sama-sama Mas, semoga cepat sembuh.” 

“Maafkan sikapku tadi. Tapi semua itu tidak main-main.” 

Tuti terdiam. “Akan kucari jawabannya dari Yang Diatas. Assalamualaikum.” 

Tuti langsung masuk ke rumahnya. 

“Waalaikumsallam.” 
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    *** 

“Jadi bagaimana Dok?” tanya Ical saat kontrol kembali ke dokternya. 

“Silakan anda berbaring dulu” 

Ical langsung berbaring di tempat tidur berkasur busa tipis dengan alas sprei 

berwarna putih. Dada kirinya bersentuhan dengan stetoskop dokternya. Kemudian tangan 

kirinya dipegang oleh tiga jari kanan sang dokter sembari melihat jam ditangannya. 

“Tak ada masalah dengan suara jantungnya,” dokter itu seolah berkata pada 

dirinya sendiri. 

“Bagaimana keadaan keponakanku Dok?” tanya Om Hadi yang mengantar Ical 

untuk berobat. 

“Silakan duduk kembali Pak Faisal, saya akan jelaskan semuanya,” 

Ical mengancingkan beberapa kancing di bagian atas kemejanya, mengenakan 

kembali sepatunya lalu duduk disamping Om Hadi. 

“Dilihat dari hasil EKG-nya, ini ada segmen yang meningkat,”kata dokternya 

sambil menunjukkan suatu bagian dari gambaran EKG yang seperti grafik dengan bagian 

belakang pulpennya. ”Dan ini salah satu pertanda adanya infark.” 

“Maksudnya?” 

“Anda mempunyai risiko untuk mengalami risiko untuk serangan jantung.” 

“Apakah bisa sembuh Dok?” 

“Kita bisa menghindari terjadinya serangan jantung dengan mengurangi faktor 

pemicunya. Berhentilah merokok...dan...mmm sepertinya anda penggemar berat 

tengkleng ya?” 

“Dokter tahu darimana? Iya hampir setiap hari aku makan tengkleng, enak dan 

aku suka sekali menikmatinya. Memangnya kenapa Dok?” 

“Dilihat dari hasil lab anda, kolesterolnya tinggi sekali. Kurangi makanan 

berlemak, tengkleng memang enak tapi itu juga bisa jadi pembunuh anda sendiri, karena 

itu adalah gulai kambing yang sangat tinggi kadar lemaknya. Banyak-banyaklah makan 

sayuran dan yang berserat dan jangan lupa olahraga. Tak usah olahraga berat karena anda 

tidak boleh terlalu lelah.” 

“Benar Dok, aku bisa  kena serangan jantung?” 
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Dokternya mengangguk. “Bisa dikatakan begitu...bila anda mengalami nyeri 

hebat sebaiknya langsung dibawa ke unit gawat darurat.” 

“Dok...katakan saja, apakah aku bisa sembuh?” 

“Aku hanya dokter bukan Tuhan. Tapi aku yakin anda bisa sembuh. Kuncinya 

ada pada diri anda sendiri” 

“Aku harus bagaimana?” 

“Tadi kan sudah dikatakan anda harus mengupayakan sendiri agar tidak terjadi 

serangan. Kurangi hal-hal yang dapat memicu terjadinya serangan yaitu merokok, 

makanan tinggi lemak, kelelahan, hilangkan juga kebiasaan ngopi dan begadangnya. 

Biasakan hidup dengan sehat, sering-seringlah olahraga ringan dan minum obat teratur. 

Diluar serangan, tubuh anda memang tidak ada masalah. Tapi bila sudah terjadi serangan, 

aku tidak bisa mengatakan prognosanya kepada anda, bukannya menakut-nakuti tapi bila 

sudah kejadian langsung bawa ke rumah sakit.” 

“Dok, apakah pasien dokter lainnya yang seperti aku, kemungkinan matinya 

jauh lebih cepat?” 

“Faisal?! Kamu bicara apa?” tegur Om Hadi “Maafkan keponakanku ini Dok, 

dia memang seorang jurnalis jadi suka penasaran dan tak pernah berhenti mewawancara 

orang.” 

“Tidak apa-apa...., Pak Faisal aku mengerti perasaan anda,” sahut dokternya. 

”Jangan terlalu dipikirkan tentang penyakit anda ini bisa-bisa stress dan stress juga bisa 

menyebabkan terjadinya serangan. Pasien yang seperti anda banyak sekali bahkan ada 

yang sudah bertahun-tahun dan beragam pula prognosanya. Ada yang sampai sekarang 

baik-baik saja dan rutin berobat tapi ada pula yang sudah tiada. Semuanya tergantung 

kepatuhan mereka untuk berobat dan sekali lagi tergantung pula Yang Diatas. Yang 

memegang kartu mati pasienku hanya Tuhan, aku hanya memegang kartu rekam medis 

mereka.” 

“Jadi aku pasti bisa sembuh?” 

“Iya, yakinlah pada diri sendiri asalkan anda mengikuti apa yang telah 

kusarankan tadi.” 

“Terima kasih banyak Dok.” 

“Semoga cepat sembuh.” 
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Ical dan Om Hadi keluar dari kamar praktek dokternya. Di ruang tunggu masih 

banyak pasien yang duduk untuk berobat kesana. Di sebelah ruang tunggu ada apotik 

yang cukup ramai. 

“Ical, apakah kamu mau beli obatnya dulu?” 

“Besok pagi saja Om, obatnya masih ada dirumah. Lagipula aku tak bawa uang 

banyak. Kasihan juga bi Reni sendirian dirumah.” 

“Ya sudah...Ical, kamu jangan terlalu khawatir ya dengan kondisimu?” 

“Tidak Om...Aku yakin pasti sembuh.” 

“Ha..ha aku salut sama kamu Ical, kamu justru semakin semangat kalau ada 

tantangan. Persis bapakmu.” 

“Tenang saja Om...aku pasti bisa melakukan apa yang tadi dikatakan dokter. Oh 

iya Om, maaf kalau Om mau pulang tak apa-apa sendiri saja, aku mau ke rumah Iwan 

dulu. Aku tak enak, kemarin sudah janji mau mampir.” 

“Tak apa-apa...hati-hati saja di jalan.” 

“Terima kasih Om sudah mengantarkan.” 

“Salam yah buat nak Iwan...” 

    *** 

“Assalamualaikum” Ical mengetuk pintu depan rumah Iwan. 

Sepi. Tak ada jawaban. Jangan-jangan tak ada orang di rumah. Ical memang 

sengaja tak menelpon Iwan terlebih dahulu. Ia berharap siapa tahu nanti Tuti yang akan 

membukakan pintunya. Sejak peristiwa kemarin sepertinya Tuti agak menghindar 

darinya. Tidak ada balasan sms darinya, telpon pun tak diangkat. 

“Waalaikumsallam warahmatullah.” Ada balasan salam dari dalam rumah. 

Terdengar bunyi slot pintu yang digeser. Mbak Dian, suami Iwan, yang membukakan 

pintu terlihat sedang menggendong anaknya yang sudah tidur. 

“Oh...dik Ical yah? Maaf tadi menunggu lama...aku sedang menidurkan anakku.” 

“Tidak apa-apa Mbak..., Mas Iwannya ada?” 

“Ada, sedang di kamar mandi. Tunggu saja. Mau minum teh dulu, dik?” 

“Boleh. Terima kasih.” 
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Dari ruang tamu, Ical mengintip ke dalam ruang TV. Siapa tahu ada Tuti disana. 

Bayangannya saja tak tampak apalagi batang hidungnya. Ical melihat dari ventilasi di atas 

pintu kamarnya Tuti tampak gelap. Mungkin dia sudah tidur. 

“Mas Iwan, maaf tadi pagi aku tak jadi mampir ke tempatmu. Aku baru pulang 

dari dokter.” 

“Bagaimana kondisimu sekarang? Kemarin kamu sms katanya sudah tak boleh 

ikut Tapak Suci lagi?” 

“Iya. Sepertinya kondisiku memburuk. Tapi sepenuhnya aku yakin pasti bisa 

sembuh. Dokter menyuruhku banyak istirahat dan berhenti merokok 

...ha..ha...tantangannya besar juga ya supaya bisa sembuh.” 

“Aku yakin kamu bisa dik...Memang sulit kalau sudah  kebiasaan, cari saja 

kebiasaan baru supaya bisa berhenti merokok.” 

“Itu tujuanku mau kerja dan belajar di tempat Mas Iwan. Supaya ada kegiatan 

dan bisa lepas dari rokok. Terus terang Mas, walaupun aku betah tinggal disini tapi kalau 

tak ada kerjaan ya..sama saja bohong.” 

“Kamu bisa bantu kami untuk membuat artikel di tabloid kami. Di 

Muhammadiyah, ada tabloid yang terbit seminggu sekali. Kamu pasti sudah pengalaman 

untuk itu, kamu juga bisa sekalian belajar kan sambil membuat berita. Justru sepertinya 

kamu bisa mengajari teman-teman untuk membuat artikel. Dan kurasa selama ini kamu 

sudah banyak belajar dan tahu banyak tentang organisasi kita. Kuakui aku salut atas rasa 

ingin tahumu yang tak pernah berhenti bertanya untuk langsung mengetahui suatu hal.” 

“Itu semua karena pekerjaanku Mas, biasa memburu berita...padahal aku tidak 

tahu apa-apa tapi aku yang diharuskan buat beritanya. Otomatis aku berusaha cari tahu 

sendiri dan tanya sana sini.” 

“Pengalaman memang guru terbaik, Ical. Disini kamu juga sudah tahu banyak 

kan?” 

“Iya, tapi pengetahuanku tentang agama masih bagai bumi dan langit dengan 

kalian.” 

“Orang yang selalu penasaran seperti kamu, pasti nanti juga akan tahu banyak.” 

“Tapi aku bukanlah orang yang santri seperti kalian. Hanya orang kota yang 

suka main, jalan-jalan dan merokok.” 
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“Dik Ical, perubahan pasti ada. Kamu orang yang mudah beradaptasi dan tak 

pernah malu bertanya apapun. Walaupun kamu sering cerita tentang kehidupanmu 

dengan para selebritis tapi kamu tidak membawa pengaruh buruk bagi kita. Kamu sering 

memberi info tentang banyak pengalaman kamu dan kita juga bisa belajar banyak dari 

situ.” 

“Aku juga sudah pikir-pikir Mas, sepertinya aku mau berhenti kerja saja..” 

“Itu hakmu. Tapi saranku jangan seenaknya saja berhenti kerja, profesimu 

sebagai wartawan sudah sangat bagus, banyak orang yang sulit cari kerja. Kamu mau jadi 

apa nanti kalau berhenti kerja?” 

“Aku mau aktif di Muhammadiyah, mungkin seperti yang Mas Iwan katakan; 

aku ingin membuat tabloid mungkin bisa usahakan tabloidnya nanti tidak hanya 

mingguan tapi setiap hari dan yang membaca tidak hanya orang Muhammadiyah saja tapi 

semua orang; seperti pembaca tabloid gosip tempatku bekerja. Hanya saja aku tak mau di 

kota ini, di sini sudah banyak penggeraknya yang seperti mas Iwan.” 

Iwan tersenyum mendengar pemaparan Ical. Ical tampak semangat sekali dengan 

tekadnya ini. Sama sekali tak ada ekspresi seseorang yang baru berobat dan dinyatakan 

sakit parah oleh dokternya. Kedua bola mata Ical bersinar cerah penuh harapan. 

“Kamu mau kemana, Ical? Ke Jakarta lagi?” 

“Tidak Mas, aku mau ke Bogor.” 

“Bogor? Kenapa? Bukankah disana sudah banyak pesantrennya?” 

Ical menatap kalender di dinding ruang tamu Iwan yang bergambar simbol 

Muhammadiyah yang begambar sinar matahari itu. “Aku kan tidak bilang kalau aku mau 

jadi pendirinya atau pimpinan ranting seperti Mas Iwan, aku kan juga masih sekalian 

belajar...hanya sebagai staff saja. Aku mau ke Bogor karena disana kota hujan. Aku mau 

menyebarkan cahaya matahari dari sinar-sinarku disana agar merasakan kehangatan sang 

surya....”  

Ical tersenyum dengan pancaran semangat yang tampak dari rona wajahnya. Ical 

akan mencobanya jika tidak di Bogor mungkin di Puncak,  Bandung atau Lembang,  

tempat-tempat yang suka berkabut dan terhalang sinar mataharinya. Ical akan 

menyebarkan sinar mentari disana agar berganti musim dan merasakan kecerahan dari 

keresahan. Mentari pagi kan terus bersinar walaupun dihalangi awan mendung. Cahaya 
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itu kan disebarkan oleh Ical melalui tabloidnya agar hati mereka selalu bersinar walaupun 

dilanda langit mendung. 

Iwan takjub dengan pancaran semangat dan percaya diri Ical.”Mengapa kamu 

memilih di daerah barat saja? Di sana kan juga sudah banyak yang santri?” 

“Karena di ufuk timur sana matahari telah bercahya, telah bangun dan berdiri 

semuanya....”jawab Ical sambil melantunkan syair sebuah lagu lalu ia menertawakan 

lantunannya sendiri. ”Aku kan juga sekalian mau belajar dari yang sudah lebih ahli. 

Kalau di luar Jawa, mengingat kondisi fisikku dan belum lagi tak ada kenalan disana, ku 

akui saja tak sanggup. Apalagi di Indonesia timur seperti Papua yang sebagian besar non 

muslim, aku merasa belum semantap kalian agamanya untuk mengajarkannya kepada 

orang lain. Tapi kuingin tabloidku nanti bisa beredar di seluruh nusantara.” 

“Pasti bisa!!” sahut Iwan sambil mengacungkan ibu jari dikedua tangannya. 

“Wah...aku jadi malu Mas, belum mulai apa-apa tapi sudah sok PD begini. Mas 

Iwan yang sudah jadi pemimpin ranting saja tidak sesombong aku....” 

“Kamu tidak sombong, kamu semangat dan percaya diri. Aku salut atas semua 

niat dan keinginanmu.” 

“Terima kasih Mas. Oh ya Mas, besok boleh tidak kupinjam mobilmu. Kulihat 

di koran katanya besok ada acara bagus di Prambanan, lokasinya tak jauh dari sini kan? 

Aku mau lihat acaranya, mumpung lagi disini. Beberapa minggu lagi mungkin aku sudah 

kembali ke Jakarta.” 

“Pentas sendratari Ramayana yah? Memang bagus acaranya. Hanya ada kalau 

bulan purnama. Kira-kira satu jam dari sini. Tapi apakah kau tahu jalan? Besok saja 

kuantar kau kesana.” 

    *** 

Selepas Ashar, Iwan berkunjung ke tempat Ical tinggal. Mereka ingin melihat 

pentas Ramayana nanti malam. Acaranya baru dimulai selepas Isya malam nanti hanya 

karena perjalanan jauh dan lokasinya yang sudah di luar kota, mereka berangkat sedini 

mungkin. Biasanya pentas Ramayana dibagi empat episode dan dipertunjukkan dalam 

empat malam berturut-turut tapi kebetulan malam ini jadwalnya untuk pertunjukkan 

penuh seluruh episode cerita. 

“Kamu mau mengantar  Faisal ya?” 
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“Iya Om, mumpung ada orang Jakarta yang mau nonton cerita roman itu. Kapan 

lagi bisa lihat Ramayana Ical? Di Jakarta pasti tak ada.” sahut Iwan. 

“Anakmu ora  melu Mas?” tanya Ical. 

“Wah...tidak bisa dik...terlalu malam untuk anak kecil. Lagipula nanti dia  bisa 

masuk angin, acaranya di alam terbuka.” 

“Kalau hujan bagaimana? Apakah selalu pakai pawang?” 

“Ha...ha tidak Dik...ora ono pawange, aku dulu juga sempat kehujanan. Kalau 

hujan ada panggung tertutup untuk pertunjukannya.” 

“Sudah berapa kali kamu nonton Mas?” 

“Baru dua kali sama yang sekarang. Kamu harus melihatnya selagi di sini. 

Walaupun tiketnya mahal tapi tak akan menyesal.” 

“Jauh tempatnya Mas?” 

“Lumayan...kira-kira empat puluh kilo dari sini, pas di perbatasan kotadan 

lokasinya juga sudah masuk wilayah Yogya. Nanti ditengah jalan kita istirahat dulu untuk 

Maghrib dan makan.” 

“Mari kita pergi. Om...Bi...aku metu disit ya?” 

“Sing ati-ati ya...” 

 

    *** 

Memasuki kompleks candi Prambanan di bawah gelapnya langit malam yang 

dicahayai rembulan seakan memasuki istana megah di masa lalu. Dari jauh saat mobil 

memasuki kawasan parkir terlihat siluet cahaya berbentuk tiga candi utama dari 

Prambanan yang tinggi langsing. Bentuk candi utama ini seperti dedaunan pohon cemara, 

makin ke atas makin langsing. 

Candi Prambanan terdiri dari tiga candi utama yang disebut candi Trimurti atau 

Trisakti. Ketiga candi ini melambangkan tiga mahadewa dalam kepercayaan Hindu. 

Candi Brahma merupakan lambang singasana dari Brahma, sang pencipta; candi Siwa 

yang terletak ditengah dan paling besar melambangkan dewa Siwa, sang penghancur 

serta candi Wishnu melambangkan dewa Wishnu, sang penjaga. 
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Selain ketiga candi utama yang menjulang tinggi bak menusuk langit malam, 

masih ada ratusan candi kecil lainnya yang tersusun rapi dengan nilai arsitektur yang 

sangat menakjubkan untuk sebuah bangunan tua.  

Di dalam kompleks candi Prambanan juga terdapat patung-patung artistik yang 

menjadi simbol untuk beberapa tempat di Indonesia. Di candi Siwa terdapat patung 

Ganesha yang merupakan anak Siwa dan menjadi simbol untuk salah satu perguruan 

tinggi di daerah Jawa Barat. Terdapat juga patung Garuda, seekor burung besar 

kendaraan dewa Wishnu dan menjadi simbol bagi lambang negara Indonesia. 

Pada tembok candi Siwa terdapat gambar-gambar dari ukiran batu atau relief 

yang melukiskan kisah cinta Rama dan Shinta dalam legenda Ramayana. Prambanan 

terdiri dari seribu candi termasuk didalamnya adalah candi Roro Jongrang yang berada di 

area sekitar candi Siwa dan menjadi latar belakang pentas pertunjukan Ramayana. 

Candi Brahma tak begitu terlihat sempurna, terlihat  masih dalam proses 

renovasi beberapa bagian setelah hancur dari bencana gempa 2006 lalu. 

Kompleks candi Prambanan terlihat sangat megah. Walaupun hanya terdiri dari 

bangunan-bangunan yang terbuat dari batu. Candi-candinya terlihat tinggi dan tersusun 

rapi bak di kompleks perumahan. Sayangnya saja tak terlihat dirawat dengan baik. Masih 

banyak sampah terlihat berserakan sisa-sisa dari kunjungan turis. Dan masih banyak 

pengemis dan gelandangan. Walaupun beberapa bagian telah direnovasi setelah hancur 

oleh gempa tahun 2006 lalu, candi Prambanan masih tampak sisa-sisa keretakan dan batu 

yang agak gompal. 

Dan sangat ironis untuk suatu tempat yang menyimpan patung asli yang 

diangkat menjadi simbol bangsa namun tempat itu justru seperti ditelantarkan oleh 

bangsanya. Tak banyak yang tahu di mana letak patung garuda asli berada. Yang 

dipikirkan oleh para pemimpin bangsanya justru masukan budaya dari bangsa lain. Tak 

lebih dari sekedar meniru budaya luar untuk membangun gedung di kota metropolitan. 

Setelah kerusakan parah karena gempa tidak seberapa besar bantuan untuk renovasinya. 

Memang masih tampak dirawat sebagai tempat pariwisata hanya saja tidak sesempurna 

mall-mall di Jakarta. 

Sungguh sayang untuk warisan nenek moyang yang sangat indah namun terlihat 

terbengkalai dari belasan kasih sayang dari pemerintahnya sendiri. Tak banyak orang 
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Indonesia yang tahu tentang keagungan candi Prambanan termasuk Ical sendiri. Sebagian 

besar tahu candi Prambanan hanya dari buku pelajaran SD tentang geografi dan sejarah. 

 

    *** 

Pentas untuk sendratari Ramayana memang dirancang begitu alami. Seperti 

stadion olahraga terbuka. Bangku penonton – entah dibuat dari semen atau langsung 

pahatan batu – namun tampak alami dengan sandaran punggung. Bangku penonton dibuat 

dengan arsitektur melingkari halaman pentas dan berbentuk tangga dimana semakin jauh 

dari tempat pentas semakin tinggi posisi bangku penonton sehingga semua penonton 

dapat menyaksikan acaranya dengan jelas.  

Menuju ke tempat pentas, banyak kios-kios yang menjual oleh-oleh khas dari 

sana. Karena tidak tertarik untuk belanja, Ical dan Iwan langsung berjalan menuju ke 

arena pentas. 

Sebelum acaranya dimulai saja, tempat pentas sudah terlihat sangat indah. Di 

bawah gelapnya malam tampak candi Roro Jongrang yang menjadi latar belakang pentas 

indah memukau karena pancaran sinar rembulan. Di sekitar Roro Jongrang diberi 

penataan efek cahaya lampu yang membuat pemandangan candinya tampak semakin 

memukau. Penonton sudah banyak yang duduk menantikan dimulainya acara.  

Telah tersusun rapi alat-alat pendukung acara. Perangkat musik seperti gamelan, 

gong, gendang dan sebagainya telah siap di pentas sejak petang tadi. 

Di lapangan pentas beterbangan banyak burung-burung yang semakin 

merasakan kedekatan penonton dengan suasana alam. Kicau burung itu tak terdengar 

seperti burung yang berkicau saat menyongsong fajar. Burung-burung itu nyaris tak 

bersuara namun mereka beterbangan sangat cepat dan berbaris rapi tidak saling 

bertabrakan walaupun jumlahnya sangat banyak. Banyak yang menduga burung-burung 

itu merupakan bagian dari acara pentas. Sebenarnya itu hanyalah burung-burung kuntul 

putih bersayap lebar yang biasa berterbangan di sawah daerah Sleman dan suka memakan 

hama padi di siang hari. Bila mulai senja mereka berpindah tempat ke area Prambanan 

karena terlihat cahaya-cahaya lampu. Mereka menjadi pendukung hidupnya suasana 

pentas tanpa diminta sang penyelenggara. 
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“Mas, sebenarnya apa sih Sendratari Ramayana ini. Aku sudah ke sini tapi masih 

belum ada bayangan sama sekali seperti apa ceritanya.” tanya Ical. 

“Ini pertunjukan klasik untuk kisah roman Rama dan Shinta yang dimainkan 

tanpa dialog. Sepenuhnya dengan tarian atau musik.” 

“Tanpa dialog kok bisa jadi cerita cinta? Bagaimana menyatakannya...ah...,” 

tiba-tiba Ical terdiam tak melanjutkan pembicaraannya. Cinta tanpa dialog. Ia sendiri 

mengalaminya dengan Tuti. Ical mencintai Tuti walaupun jarang bicara dengannya. 

Hanya membicarakan hal-hal penting saja. Saat diajak bicarapun, Ical jarang sekali 

melihat wajah Tuti, apalagi matanya. Ical tak pernah mengajak Tuti pergi ke kafe untuk 

mengobrol apalagi ke bioskop atau menemaninya berbelanja. Sama sekali tak pernah. 

Tapi akhirnya sang cinta tumbuh jua. Ical merasakan selama ini ia sendiri juga telah 

memerankan kisah sendratari Ramayana. 

“Ceritanya langsung dari rakyat sini?” tanya Ical. 

“Sebenarnya diambil dari kitab India kuno, tapi yang ditayangkan di sini diambil 

dari tradisi leluhur yang turun temurun dan diceritakan secara lisan.” 

Sebenarnya ada juga kelebihan dari kebiasaan bangsa ini yang suka mengobrol. 

Topik pembicaraan yang diabadikan bisa menjadi karya seni indah. Sebaiknya bahan 

pembicaraan memang dicetak nyata dalam tinta tulisan atau di pahat seperti relief di 

candi Siwa. Supaya kebenarannya abadi dan benar adanya. Tidak simpang siur seperti 

kabar burung yang terus berubah kala ditiup angin. 

Tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat hebat. Acara telah dimulai. Lampu-

lampu ikut bermain ditempat pentas. Cahaya alami dari sinar rembulan seakan memberi 

kehangatan di tiap jiwa penontonnya. Para sinden dan pemain musik sudah siap di posisi 

masing-masing. Tampak pembawa acara – sepasang pria dan wanita – dengan pakaian 

kebaya dan beskap merah – mengucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan 

acara. 

 Para sinden mulai bernyanyi untuk menceritakan adegan yang dimainkan. 

Nyanyian sinden dituturkan dengan sansekerta Jawa strata tinggi. Sangat halus bahasanya 

sehalus irama gamelan. Penonton – apalagi turis asing – tak peduli mereka tak mengerti 

acaranya. Mereka langsung larut dalam acara dengan efek cahaya dan musik yang 

menakjubkan. Rombongan pemusiknya sangat lengkap, masing-masing memegang alat 
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musiknya dengan lihai. Tampak kompak dengan seragam warna biru sekompak musik 

yang dimainkannya. Mereka duduk di panggung pentas dengan posisi orang duduk di 

antara dua sujud separuh lagi duduk bersila. 

Penari-penari pria muncul berbarengan di lapangan pentas sambil membawa 

tombak yang terdapat bendera seperti orang yang mau demo di depan gedung DPR. Para 

penari itu mengayunkan tombaknya sehingga benderanya tampak berkibaran seperti 

kipas.  

Di tangga-tangga atas panggung, tampak penari-penari wanita yang memegang 

tombak seperti busur-busur panah dari emas. Mereka mengenakan kemben tari merah 

dengan kain batik selutut. Mereka berdiri di tangga berpasang-pasangan sesama wanita., 

lalu mereka turun ke lapangan pentas mengikuti penari-penari pria tadi. Mereka menari 

sangat luwes dan gemulai dengan pakaian adat Jawa yang sangat indah. Penari-penari 

wanita tadi akhirnya berjejer di lapangan pentas bersama penari pria sebelumnya. 

Kisah tentang legenda Ramayana telah dimulai. Bergantian penari bermunculan 

sesuai dengan peran yang dimainkannya. Awalnya bermunculan banyak penari, mungkin 

puluhan penari, penari pria dan wanita. Sepertinya menceritakan tentang kisah seorang 

raja yang mengadakan sayembara untuk mendapatkan putri cantiknya yang bernama 

Dewi Shinta. Sayembara dimenangkan oleh Rama Wijaya seorang perjaka tampan asal 

kerajaan Ayodya. Sayembara yang diadakan mirip dengan pertandingan tujuh belas 

Agustusan, Rama sepertinya memenangkan pertandingan kejantanan – sejenis 

perkelahian atau adu kekuatan – dengan perjaka-perjaka lainnya.  

Shinta tampak sangat cantik dan anggun di puncak atas panggung. Sedangkan 

Rama tampil di lapangan pentas bersama penari lainnya sambil memegang tombak busur 

yang sangat besar. Kelihatannya itu merupakan tanda bahwa ia yang memenangkan 

sayembara untuk mendapatkan Shinta. Shinta langsung turun dari puncak panggung ke 

arah lapangan menghampiri Rama yang menjadi kekasihnya. 

Suara musik yang lemah lembut berganti menjadi suara musik dengan dentuman 

keras. Muncul tokoh Rahwana dan beberapa penari mengenakan kostum menyeramkan. 

Sosok yang besar dan menyeramkan dengan  taring yang sangat besar dan mengenakan 

kumis serta jenggot panjang yang tumbuh lebat. Rahwana digambarkan dengan mata 

yang sangat besar, berpakaian besar layaknya seorang yang sangat berkuasa. Rahwana 
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adalah peminpin kerajaan Alengka yang sangat menginginkan Dewi Shinta. Rasa amarah 

Rahwana yang memuncak semakin terasa oleh penonton dengan adanya kobaran api di 

beberapa sudut panggung yang sebenarnya kobaran api itu terbuat dari kertas yang 

ditiupkan dengan efek ventilasi sehingga tampak bergerak ke atas ditambah lagi efek 

cahaya yang sangat memukau. Kobaran api yang sebenarnya hanya buatan itu tampak 

seperti yang sesungguhnya di mata penonton. 

Penari-penari pria dan wanita yang lembut menghilang dari panggung. Hanya 

tampak tokoh Rahwana dan pasukannya. Mereka menari dengan sangat gagah perkasa. 

Rahwana dan pasukannya berputar-putar di panggung dengan gagah dan menyeramkan. 

Tokoh Rahwana menari dengan tangan yang terus menggeliat lebar sedang memberi 

komando kepada pasukannya. Semua tokoh di panggung sangat ‘sangar’. Ada yang 

berbaju merah, ada yang berwajah merah, semuanya berjenggot lebat. Semua tokoh ada 

nuansa merahnya, yang menandakan ‘setan’, panggung pun tersorot dengan efek cahaya 

berwarna merah api. Sepertinya mereka sedang mengadakan ‘rapat’ untuk mendapatkan 

Shinta ke pelukan Rahwana. 

Dentuman musik yang keras semakin mereda. Pemeran Rahwana keluar dari 

panggung. Kembali musik gamelan Jawa yang sangat lembut berkumandang. Efek 

cahaya kobaran api menghilang. Berganti latar belakang suasana hutan. Musik terdengar 

romantis. Muncul kembali pemeran Rama dan Shinta bersama adiknya Rama yaitu 

Leksmana. Mereka sedang berpetualang di hutan Dandaka. 

Rama dan Shinta tampak menari dengan romantis. Rama tampil dengan busana 

tari Jawa dan beberapa anak panah yang tersandang dipunggungnya. Pemeran Shinta 

tampil sangat cantik memukau pandangan mata tiap penonton. Banyak penonton yang 

langsung pindah posisi mendekati lokasi pentas untuk merekam adegan romantis itu. 

Atau hanya sekedar mengambil gambar dewi Shinta dari dekat. Ical pun tak mau kalah, ia 

selalu siap sedia dengan kameranya untuk mengambil gambar dari setiap sudut. Tak 

peduli, ia telah meninggalkan Iwan duduk menonton seorang diri.  

Ical mengambil foto Shinta dengan gambar yang diperbesar. Pemeran Shinta 

cantik sekali. Dengan rambut sepinggang yang diurai dan mengenakan mahkota seorang 

putri. Wajah dengan riasan nuansa emas. Ditambah lagi dengan tubuhnya yang sangat 

langsing dan lenggok tari nan anggun mengayunkan selendang lembayung emasnya. 
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Benar-benar wujud seorang dewi yang sangat cantik. Rama pun terus mendekatinya. 

Posisi Rama dan Shinta disorot oleh lampu sehingga mata penonton tertuju ke arah 

mereka berdua. Sepertinya pemeran Leksmana ibarat tokoh ‘penggembira’ saja dengan 

menari seorang diri di sekitar mereka. 

Walaupun tanpa dialog, terasa suasana romantis antara Rama dan Shinta. Musik 

keras bernada lembut mengiringi tarian mereka. Rama terus menari dengan menatap 

wajah Shinta seakan sedang merayunya. Shinta menanggapi ‘rayuan’ Rama dengan gaya 

tarian nan lembut. Shinta dengan gemulai mengayunkan selendang dikedua tangannya 

secara bergantian. Rama menari dengan gagah layaknya seorang pria jantan, Shinta terus 

mengikuti gerakan tari Rama dengan lemah lembut. Posisi Rama dan Shinta pun 

berdekatan dengan setengah berlutut, Rama ikut memegang selendang Shinta dan 

mengikuti gerakan tangan Shinta. Cahaya bulan purnama diatas panggung pentas 

menambah suasana romantis gerak tari mereka. 

Tak lama di adegan suasana hutan itu tampak beberapa penari kecil yang 

berperan sebagai kijang. Acara ‘kencan’ Rama dan Shinta terganggu. Shinta tampak 

tertarik dengan kecantikan dan kelincahan kijang-kijang tersebut. Penari-penari kecil itu 

mengenakan kostum emas dengan tanduk-tanduk kijang buatan di kepalanya. Mereka 

menari dengan lincah dan tampak kompak berlarian kesana kemari. Terdengar suara 

lonceng nan bergemerincing megikuti langkah mereka.  

Perhatian Shinta teralihkan untuk bermain dengan mereka. Shinta tak lagi 

menari bersama Rama, ia terus menari mengikuti gerakan penari-penari kijang itu. 

Sebenarnya kijang tersebut adalah kijang kencana yang merupakan utusan dari Rahwana. 

Kijang-kijang itu sangat cantik, Shinta jatuh hati pada mereka.  

Kijang-kijang itu terus menari sangat lincah. Mereka terus berlarian kesana 

kemari. Sorot lampu mengikuti gerakan mereka. Lama-kelamaan kijang-kijang itu 

meninggalkan panggung dan tampak oleh sorotan lampu mereka masih menari di tangga 

menuju ke belakang panggung. Mereka menghilang dari lapangan pentas.  

Shinta tampak kecewa dengan kepergian seekor kijang tersebut Shinta menari 

dengan gaya yang manja dan tampak ekspresi merajuk di wajahnya untuk meminta Rama 

menangkap kijang tersebut. Rama menitipkan Shinta pada Leksmana untuk menjaganya. 
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Penari dengan kostum kijang itu terus berlari lincah, Rama terus mengejarnya sampai ia 

meninggalkan Shinta. 

Shinta hanya menari seorang diri dan ditemani adiknya Rama, Leksmana. Musik 

berganti dengan nada murung dan gelisah. Shinta terus menari seorang diri di hutan 

Dandaka. Suasana hutan sangat terasa dengan efek cahaya yang berwarna hijau. Shinta 

tampak menari dengan gelisah karena Rama tak kunjung kembali. Shinta menari perlahan 

menghampiri Leksmana dengan posisi setengah berlutut di hadapan Leksmana, Shinta 

memintanya untuk segera mencari Rama.  

Sebelum meninggalkan Shinta, Leksmana mengeluarkan kerisnya dan 

mengelilingi Shinta dengan kerisnya. Leksmana membuat lingkaran sakti di sekeliling 

Shinta untuk menjaganya dari segala kemungkinan bahaya. 

Rama berhasil mengejar kijang yang dicarinya. Ketika dipanah, kijang itu 

berubah wujud menjadi raksasa utusan Rahwana. Raksasa itu berhasil dibunuh oleh 

panahnya Rama. 

Pemeran Rahwana kembali lagi, musik kembali bernada menakutkan, panggung 

kembali bercahaya merah, Rahwana mencoba untuk mengambil Shinta. Rahwana tak 

berhasil mengambil Shinta karena lingkaran sakti yang dibuat Leksmana. Akhirnya 

Rahwana berubah wujud untuk menipu Shinta. Rahwana berubah menjadi seorang lelaki 

tua yang kondisinya sangat memprihatinkan bernama Brahmana. Brahmana berwujud 

laki-laki tua yang sangat miskin dan butuh makan. Ditambah lagi gamelan musik yang 

suaranya semakin pelan dan bernada sedih. Shinta kasihan padanya, ia keluar dari 

lingkaran sakti dan menghampiri Brahmana untuk menolongnya.  

Brahmana berubah wujud kembali menjadi sosok Rahwana dan langsung 

membawa Shinta terbang untuk dibawa ke kerajaan Alengka. Dalam perjalanan ke 

Alengka, muncul penari dengan kain selendang yang berbentuk sayap burung dan kepala 

burung yang besar menempel di kepalanya. Penari tersebut berwujud Jatayu – burung 

Garuda yang sangat besar – Jatayu ingin membebaskan Shinta. Terjadi pertengkaran 

hebat antara Jatayu dan Rahwana. Pertengkaran Jatayu dan Rahwana diwarnai dengan 

dentuman musik cepat yang sangat keras seakan terjadi petir. Efek cahaya dibuat 

sedemikian rupa sehingga menggambarkan pertempuran hebat. Jatayu berhasil 

dikalahkan oleh Rahwana. 
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Jatayu  terluka parah dan jatuh terbaring diatas tanah karena sayapnya rusak. 

Rama dan Leksmana melihat keadaan Jatayu dan Jatayu berhasil memberitahu Rama dan 

Leksmana tentang keadaan Shinta.  

Rama dibantu oleh Hanoman, seekor kera putih yang merasa hutang budi pada 

Rama, untuk mencari kerajaan Alengka. Hanoman tampil dengan kostum kera berwarna 

putih dan janggut putih di dagunya. Wujud Hanoman terlihat besar. Hanoman pada 

pentas tidak hanya diperankan seekor saja. Untuk lebih menghidupkan suasana dan 

karena besarnya panggung, tampak beberapa pemeran dengan kostum kera putih. 

Sepertinya mereka adalah pasukan Hanoman. 

 Saat Hanoman menemukan kerajaan Alengka dan keberadaan Shinta, Hanoman 

mencari tahu kekuatan seluruh pasukan Alengka. Hanoman mengacak-acak taman tempat 

Dewi Shinta ditahan. Hanoman langsung ditangkap oleh pasukan Rahwana dan siap 

dibakar.  

Ketika akan menghukum Hanoman dengan cara dibakar, pasukan Rahwana yang 

menyeramkan itu telah mempersiapkan segalanya. Masing-masing membawa obor api 

dan berlari mengelilingi tempat pembakaran Hanoman yang dibuat dari padi kering. 

Hanoman ditandu oleh pasukan Rahwana lainnya menuju ke tempat pembakaran. 

Suasana kian mencekam. Sangat terasa api panas panggung di tubuh penonton. 

Obor api yang dibawa pasukan Hanoman itu mengingatkan kembali penonton dengan 

kerusuhan Mei 1998 akan aksi bakar beberapa tempat oleh sejumlah warga. Sepertinya 

bisa disimpulkan mungkin saja Rahwana yang menjadi pelopor aksi kerusuhan Mei itu. 

Ketika Hanoman dibakar, Hanoman tetap terlihat gagah walaupun kena kobaran 

api. Sebenarnya di tempat pembakaran Hanoman itu, terdapat sebuah tungku kecil berisi  

bara api yang biasa digunakan untuk bakar sate. Tungku ini diberi efek visual yang luar 

biasa sehingga memantulkan efek cahaya seperti kebakaran ditubuh Hanoman. Tubuh 

pemeran Hanoman  tampak penuh kobaran api, namun saat itu Hanoman berhasil lari 

dengan lincah. Hanoman melakukan gerakan akrobatik nan fantastik ke arah rumah-

rumah di kerajaan Alengka. Dengan tubuhnya yang masih menyala dengan api, ia justru 

berhasil membakar kerajaan Alengka dan membuatnya kocar-kacir. 
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Rumah-rumahan yang dibuat dari batang padi kering di kerajaan Alengka 

tampak benar-benar nyata terlihat terbakar. Terdengar bunyi gemericik api dari penataan 

suara yang membuat nyata keadaan seolah memang benar-benar terjadi kebakaran. 

Rahwana mengutus seorang  raksasa bernama Kumbokarno untuk melawan 

Rama. Rama pergi ke kerajaan Alengka ditemani pasukan kera utusan Hanoman. Dengan 

panah saktinya, Rama berhasil membunuh Kumbokarno. Rahwana pun berhasil dibunuh 

oleh Rama.  

Suasana pertempuran antara Rama dan Rahwana terasa menegangkan. Terlihat 

kobaran-kobaran api buatan disertai sorot lampu menghiasi panggung yang berganti-ganti 

warna dengan cepat.warna-warna dengan nuansa berani. Semuanya tampak nyata. 

Penonton melihatnya dengan mata kepala sendiri tidak dari layar televisi atau bioskop. 

Dan membawa penonton terlarut dalam suasana. Suasana perang yang ditayangkan oleh 

film Saving Private Ryan masih kalah. Pentas peperangan ini hanya buatan tapi tanpa 

tipuan kamera sama sekali dan berhasil membawa penonton hanyut dalam suasana. Suara 

dentuman musik dan gamelan yang keras membelah bumi bagaikan bunyi meriam tanda 

datangnya pasukan sekutu datang. Suara pantulan gong membuat efek getaran cukup 

hebat di panggung pentas dan sekilas membuat penonton tampak cemas seakan terjadi 

kembali gempa susulan di Yogya. 

 Mayat Rahwana dibawa oleh Hanoman. Hanoman menjemput Shinta untuk 

dipertemukan dengan Rama. Namun Rama menolak Shinta karena ia berpikir Shinta 

sudah tidak suci lagi. Rama terus menari dengan gaya angkuh dan menjauhi Shinta. 

Shinta tampak sedih lalu menjauhi Rama. Tak lama  Shinta terlihat mendekati kobaran 

api buatan dengan efek lampu berwarna merah. Shinta masuk ke dalam kobaran api 

tersebut. Karena kesuciannya dan atas bantuan Dewa Api, Shinta terlihat tampak utuh 

tidak terbakar dan selamat. Rama kembali menghampiri Shinta dengan nada bahagia dan 

mereka kembali menari romantis. Rama menerima Shinta menjadi istrinya.  

Pertunjukan selesai. Tanpa dialog sama sekali namun bisa dimengerti adegannya 

oleh penonton. Penonton berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa langsung meninggalkan 

tempat. Iwan sendiri kebingungan mencari Ical. Ia menelpon Ical melalui ponselnya. Tak 

lama Ical muncul dengan kamera bersandang di dadanya dan sepuntung rokok di tangan 

kanannya. 
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“Maaf, aku meninggalkanmu.” 

“Tak apa-apa. Kau pasti ingin memfotonya dari jarak dekat. Kau merokok lagi?” 

“Hanya sebatang Mas...tadi angin malamnya terasa dingin sekali ndilalah ada 

orang yang menawariku rokok..jadi ya ta’ sambet aja.” Ical tertawa. 

“Ingat pesan doktermu, Ical.” 

           *** 

Mereka langsung menuju area parkir dan naik mobil menuju pulang.  

“Maaf Mas, ternyata sampai malam sekali...jadi merepotkan.” 

“Tak apa-apa. Besok jadwalku tak begitu padat. Acaranya juga bagus kan? 

Kamu suka?” 

“Aku suka sekali. Tapi kenapa kurang diekspos ya? Tak banyak orang tahu 

selain penduduk sekitar.” 

“Ah tidak juga...masih banyak kok turis asing yang lihat.” 

“Tapi aku sendiri yang orang Indonesia asli baru lihat sekarang. Padahal setiap 

lebaran aku pasti datang ke Ngawi. Tak terlalu jauh dari sini. Dan baru tahu sekarang. 

Apakah karena hanya tampil pas bulan purnama saja?” 

“Tidak juga. Setiap malam di Prambanan pasti ada acara selain Ramayana. Suka 

ada tari-tarian dan semacamnya. Kamu pasti ingat kan dulu artis 3 diva juga sempat 

manggung disitu?” 

“Iya. Tadi aku sempat tanya sama orang-orang sana, katanya guru yang 

mengajar para penari Ramayana sudah tidak punya rumah.” 

“Betul. Dia sekarang tinggal di tenda, hanya berdua dengan seorang anaknya. 

Asli orang Bantul. Rumahnya hancur saat gempa dua tahun yang lalu dan keluarganya 

pun sudah entah ke mana. Sudah kocar-kacir seperti Alengka.” 

Tragis. Seseorang yang melestarikan budaya bangsa dan menciptakan 

mahakarya nan indah tak mendapat perhatian sama sekali. Sendratari Ramayana tampil 

menakjubkan dan mempesona namun tak ada yang tahu siapa yang melatih para 

pemainnya. Tak seorangpun peduli sang guru hanya makan sepiring nasi dibawah tenda. 

Tanpa dirinya tak akan ada turis yang mengunjungi Prambanan demi menyaksikan 

budaya bangsa nan jelita. Sedangkan bangsanya sendiri masa bodo dengan seorang 

pelestari budaya bangsa yang bisa meningkatkan omzet negara. 
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Tertulis di buku pelajaran sekolah dulu bahwa Indonesia adalah negara kaya. 

Dan itu tak salah. Begitu banyak karya seni bangsa warisan nenek moyang yang sangat 

luar biasa dan tak banyak orang tahu. Termasuk penduduknya sendiri. Hanya Bali saja 

yang diekspos sebagai daerah wisata. Masih banyak tempat lainnya yang menarik 

mungkin berkisar ribuan. Dimana penduduk aslinya sendiri tak tertarik. Tak banyak 

masyarakat Indonesia yang berminat untuk melihat pertujukan sendratari Ramayana. 

Mereka hanya berminat pada wisata kuliner dan budaya ngobrol sehingga terjadi perang 

tarif antara telpon seluler. 

Jalan yang dilalui menuju pulang sangat sepi. 

“Maaf Mas, bolehkah aku merokok?” 

“Eits..tak boleh. Ingat pesan doktermu.” 

“Aku mengantuk. Supaya tak ketiduran biasanya aku merokok.” 

“Nyalakan saja radionya. Jangan sampai ketiduran, kalau kamu tidur aku juga 

ikut ngantuk. Bahaya...” 

“Mas, rasanya sulit sekali buatku untuk berhenti merokok.” 

“Kurangi saja secara perlahan. Pasti bisa.” 

“Supaya berhenti merokok, aku harus kerja dua puluh empat jam di pom bensin 

kali ya?” Ical tertawa “Sekali merokok aku pasti kapok, karena aku langsung terbakar 

seperti Hanoman...” 

Iwan ikut tertawa. 

“Eh....bicara soal Hanoman...”sahut Ical tiba-tiba “Sepertinya di negeri kita 

sudah tak ada yang berjiwa seperti Hanoman ya? Karena benar, dia berani dihukum bakar 

tapi akhirnya dia berani menyerang balik yang salahnya. Berani membuktikan kebenaran. 

Padahal dia kan tokoh legendaris di sini” 

“Kita ini kan manusia, bukan kera.” Iwan terkekeh-kekeh sendiri. 

“Ah...kamu bisa saja, Mas. Tapi ingat kan dulu di sekolah kita ini diajari kalau 

masih keturunan kera dan waktu kecil kita suka mengejek teman dengan julukan itu.” 

“Jiwa kera yang menurun di kita, hanya soal makan pisang dan garuk-garuk 

kepala saja.” 

Keduanya langsung terbahak-bahak memecah kesunyian malam. 
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“Ehm...Cal, kalau dipikir-pikir masih banyak lho di negeri ini yang berjiwa 

seperti Hanoman.” sahut Iwan. 

“Siapa?” 

“Koruptor,” jawab Iwan. “Mereka berani dihukum tapi sudahnya mereka berani 

menyerang pengadilannya sendiri supaya bisa bebas dan korupsi lagi.” 

“Itu sih berani karena salah, Mas. Bukan berani karena benar.” 

“Yah...mudah-mudahan kau lah yang jadi generasi pelopor berjiwa berani 

karena benar seperti Hanoman.” 

“Asal saja ... jangan sampai sudahnya aku justru jadi kera.”  

 

    *** 

 

Ical mengetuk ruang kerja Iwan. 

“Masuk saja.” 

“Ini Mas, sudah selesai. Siap dipublikasikan.” 

“Hebat kamu Ical, kerjamu cepat sekali. Apakah kamu tidak lelah, semalam kita 

kan pulang sudah larut sekali.” 

“He..he..biasa Mas, aku begadang.” 

“Kamu memang pasien  yang bandel ya? Padahal aku tak memaksamu supaya 

menyelesaikannya hari ini.” 

Ical tersenyum hambar. Semalam ia tetap tak bisa tidur walaupun sudah lelah 

melihat pertunjukan Ramayana. Daripada melamun dan merokok, sebaiknya ia kerja saja. 

“Mas, apakah Tuti sakit? Sudah semingggu ini tak ada kabar darinya. Di 

Aisyiyah juga tak pernah terlihat.” 

“Dia baik-baik saja. Sekarang dia sedang di Kaliurang bersama orangtua. 

Sementara ijin dulu dari Aisyiyah.” 

“Kenapa? Apakah karena sikapku waktu itu?” 

“Sikapmu yang mana, Dik?” 

Ical menceritakan soal pernyataan cintanya kepada Tuti beberapa waktu lalu. 

Sedangkan Iwan sudah tahu ceritanya dari Tuti sendiri, ia hanya menunggu Ical sendiri 

yang menyatakan peristiwa itu kepadanya sebagai kakak kandung Tuti. Saat ini Tuti 
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sedang mencoba menjernihkan pikiran di rumah orangtuanya agar dia lebih konsentrasi 

untuk istikharah dan menetapkan keputusannya. 

“Jadi, kamu serius ingin melamarnya, Dik?” 

“Iya. Aku tidak main-main.” 

“Kalau begitu kau bersedia langsung menemui orangtuaku untuk menyatakan ini 

semua?” 

“Insya Allah. Kau mau menemaniku ke sana? Akan kuajak Om Hadi sebagai 

waliku.” 

“Kebetulan besok hari libur. Apakah kau bisa?” 

“Ya.” 

“Akan kujemput jam sepuluh pagi ke tempat Om-mu. Siap-siap saja ya...” 

“Terima kasih.” 

    *** 

Ical sudah berdandan necis untuk bertemu calon mertuanya. Dengan kemeja 

baru dan celana pinjaman Om-nya. Hanya saja ia dari tadi merasa berkeringat dingin. 

Mungkin karena grogi. Sudah dilap tangannya dengan saputangan tapi justru tak hentinya 

telapak tangannya basah terus. 

“Bagaimana Ical? Sudah siap?” 

“Sudah Om. Doakan aku ya semoga lancar...” 

“Amin.” 

Iwan sudah menunggu di teras depan sedari pagi. “Mari, kita berangkat 

sekarang....” 

“Pergi dulu Bi...” Ical pamit kepada bibinya. 

“Hati-hati... ya...” 

Ical, Om Hadi dan Iwan langsung menuju mobil Iwan yang diparkir di depan 

pintu. 

“Ada apa Ical? Kau tampak bingung dan gelisah begitu...selama ini aku kenal 

kau orang yang sangat rileks. Karena ingin melamar adikku, kau tak usah khawatir 

begitu..” tegur Iwan saat membuka kunci mobil. 
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“Ah...tid...uh...ah...,” Ical tak bisa menjawab. Suaranya tak keluar sama sekali. 

Sesak sekali rasanya. Ical terdiam pucat. Tiba-tiba ia memegang dada kirinya dengan 

kedua tangan. “Ah....” Ical menjerit. Jatuh. Tak ada reaksi saat ditegur. Ia pingsan. 

Bibi Reni yang masih di pintu depan langsung berlari menghampiri Ical. 

“Ical...Ical...!!!” 

Tak ada jawaban sama sekali. Iwan langsung mengemudikan mobilnya cepat-

cepat. Berubah rute. Tidak ke Kaliurang tapi ke rumah sakit. Ical langsung dibawa ke unit 

gawat darurat. Dari unit gawat darurat, dokter jaganya langsung mengalihkannya agar 

secepatnya di bawa ke ICCU – unit perawatan jantung intensif.  

Dengan terbaring di atas brangkar dan dua selang kecil terpasang di kedua 

hidungnya, perawat membawanya naik ke elevator. Perawat lain mengiringinya sambil 

mendorong tabung oksigen kecil beroda. 

Memasuki ruangan yang sangat sepi dan dingin. Perawat dan dokter yang jaga di 

situ langsung menghampiri Ical. Ujung selang kecil di hidungnya dipindahkan dari 

tabung ke sebuah botol bening dengan air menggelembung yang terpasang di dinding. 

Tangan kirinya diberi jarum suntik dan dipasang selang lain yang menyambung ke 

sebuah labu plastik. Jari tangannya dijepit suatu alat mirip penjepit kertas. Hampir 

seluruh tubuh Ical dipasangi bermacam alat. Disekitar tempatnya berbaring terpasang 

sebuah monitor yang berirama dan gambar garis grafik hijau yang terus berjalan. 

Suasana di ruangan itu sangat hening. Hanya terdengar langkah dokter, perawat 

dan irama teratur disamping Ical. 

Dua jam berlalu. Terasa sangat mencekam bagi kerabat Ical yang menunggu di 

luar. Bagi para dokter dan perawat yang berada di dalam ruangan merasakan suasana 

yang biasa. Tak lama seorang perawat yang sedang mencatat hasil monitor pasien, 

melihat sesuatu yang aneh. Irama di alatnya tak terdengar sempurna. Gerakan dadanya 

terlihat tak sinkron. 

“Dok....!!”teriak suster. 

Dokter langsung menghampirinya. Ia meletakkan tangannya di dada Ical. 

Telapak tangan kirinya ditimpa oleh telapak tangan kanan. Sang dokter menekan dada 

Ical dan melepaskannya sambil menggerakan tubuhnya sendiri. Seorang perawat 
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memompa sebuah ambu bag ke dalam mulut Ical seiring dengan tekanan yang diberi sang 

dokter ke dada Ical. 

Dokternya terus mengawasi monitor sambil menekan dada Ical dan melihat 

wajahnya. 

“Ya...suntik sekarang” teriak dokter kepada seorang perawat. 

Seorang suster menyuntikkan jarum ke dalam selang infus. 

Sang dokter terus berusaha menekan dada Ical sekuat tenaga. Perawat terus 

memompa ambu bag-nya. Waktu terus berlalu dengan menegangkan. Suasana sepi di 

ICCU menjadi riuh dan panik. 

“Ya...sudah...berhenti” ucap sang dokter. “Kita tak bisa memaksanya. Kasihan 

dia...” Sang dokter memegang kedua kelopak mata Ical dan memejamkannya rapat-rapat. 

“Siapa namanya?” sahut sang dokter. 

Seorang perawat melihat ke arah papan kecil yang tergantung di bawah tempat 

tidur. “Faisal Idris Sulaeman, Dok.” 

“Panggil keluarganya sekarang. Aku akan bicara dengan mereka.” 

Ical sudah tiada. 

 

    *** 

“Tak selamanya mendung itu kelabu/nyatanya...hari ini/kulihat....begitu 

ceria.../......membuat hari ini berseri dunia penuh damai.../...” 

 

Tuti mendengar lirik lagu Kidung yang dinyanyikan Chrisye dari radio di 

kamarnya. Langit pagi ini sempat tampak mendung tapi tak sepenuhnya gelap, masih 

terlihat langit biru dan matahari mulai menampakkan cahayanya kembali tanpa malu. 

Memang indah syair lagu lama itu. Tak selamanya sedih akan dibiarkan berlarut-

larut. Pasti akan ada rasa senang yang menyelangi rasa sedih. 

Tapi...peraturan memang dibuat untuk dilanggar. Tuti teringat kata-kata Ical. 

Tuti tahu tak diperbolehkan untuk menangisi kepergian seseorang yang telah menghadap-

Nya. Tapi Tuti tak bisa menahan kesedihannya. Karena mendengar syair lagu Kidung, 

Tuti bisa tersenyum kembali dan menyeka air matanya. 
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Masih banyak jalan yang harus dilalui selain menangisi kepergian seseorang. 

Kasihan alam ini yang telah bersahabat ceria dengan kita namun kita selalu berjalan 

murung dihadapan pohon rindang yang tengah bernyanyi. 

Tuti langsung mengunjungi rumah Om Hadi. Ia tadi ditelpon untuk segera 

kesana. 

“Assalamualaikum.” 

“Waalaikumsallam...ah nak Tuti..kau sudah datang. Silakan masuk.” 

“Ada apa Om?” 

“Kita tadi sedang memberesi barang-barangnya Ical. Ini sepertinya dititipkan 

untukmu.” Om Hadi memberikan amplop coklat besar kepada Tuti. 

“Terima kasih Om...boleh kubuka sekarang?” 

“Silakan saja...” 

Tuti membuka amplop coklat yang sangat tebal itu. Di dalamnya berisi banyak 

kertas berukuran A4 yang ditulis dengan cetakan komputer. Tuti membacanya satu per 

satu. Ah...ternyata dia tidak bohong, pikir Tuti. Masih tercium bau asap rokok pada 

lembaran-lembaran kertas itu. Pada lembaran pertama terbaca oleh Tuti judul sebuah 

artikel yang di cetak tebal : Tertawan di Kota Menawan.  

Ternyata Ical benar-benar menulis tentang kota Solo. Semuanya ditulis dengan 

sangat menarik lengkap dengan foto-foto di semua sudut kota. Tak banyak yang 

ditulisnya, sebagian besar hanya foto dengan keterangan dan komentar di bawahnya. 

Yang ditulis dengan kalimat lengkap hanya dalam pendahuluannya saja. Hanya kata 

pengantar yang sangat menggugah. 

 

Masa lalu pasti ada. 

Hak kita untuk melupakan dan mengenangnya. 

Segala sesuatu pasti ada sejarah. 

Suatu tempat pasti ada sejarahnya. 

Benar adanya kita tak boleh melupakan sejarah. 

Segala sesuatu pasti bisa berubah. 

Demikian pula dengan sejarah. 

Yang perlu dipelajari adalah perubahan dari sejarah. 
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Yang seiring dengan waktu, tempat, akal dan ilmu. 

Tak selamanya pisau yang tumpul itu tumpul. 

Jangan karena melihat rupanya saja, kita enggan menggunakan pisau itu. 

Karena pisau itu telah diasah dan dapat memotong daging. 

Begitu pula dengan suatu kota. 

Walaupun masih di tempat yang sama. 

Walaupun rupa masih sama. 

Bukan berarti penduduknya masih serupa. 

Karena akal, semuanya jadi berbeda. Semuanya ke arah yang lebih cerah. 

Tak baik adanya mencap sesuatu dengan sia-sia. Semua pasti ada makna. 

   Janganlah hanya mengandalkan lidah dan telinga saja. 

   Andalkanlah ilmu dan akal sebagai modal utama. 

  Serta iman dan takwa sebagai penopang kita. 

  Pelajarilah suatu tempat tidak hanya dari buaian lisan semata. 

  Gerakkanlah semua indera beserta takwamu untuk mengetahuinya. 

  Kebenaran terbukti dan tercetak nyata dalam goresan tinta pena.... 

  Dan illustrasi gambar yang nyata.... 

  Nikmatilah keindahan suatu kota yang sesungguhnya.... 

  

Jadi ini yang dimaksud proyek besarnya. Setiap hari dia keliling kota untuk 

mengambil foto dan mewawancara hampir setiap orang yang ia ditemui. 

Tuti mengagumi hasil karya Ical. Ia tak berhenti melihatnya sebelum selesai. 

Ada sebuah bagian yang sangat menarik perhatiannya. Sebuah sub judul yang tertulis : 

Mentari di Negeriku. Pada bagian terakhir sub judul itu tertulis kalimat puitis yang 

membuatnya tersenyum: 

 

Tidak benar adanya rakyat biasa hanya bermimpi. 

Masih ada semangat yang tak pernah mati. 

Dan semuanya telah tertanam dalam penduduk negeri ini. 

Kita tidak miskin. Kita tidak sedih. Kita tidak sengsara. 

Kita sangat kaya. 
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Kaya dalam iman, kaya dalam takwa, kaya dalam budaya, kaya dalam usaha. 

Kita tak akan tersesat. Tak akan melarat. 

Karena kita tlah bertekad. 

Semangat pancaran sang surya trus mengalir di tubuh kita. 

Walaupun senja telah tiba. 

 

Dibawah kalimat itu terpampang foto-foto rakyat biasa yang penuh semangat. 

Foto latihan silat di Tapak Suci. Foto tukang becak yang semangat menggenjot becaknya 

untuk mengantar penumpang. Foto pelayan di lobi hotel. Foto penjual tengkleng di depan 

pasar Klewer giat melayani langganannya yang sangat banyak. Foto-foto petani yang 

memanen padi. Foto murid-murid di pesantren yang semangat belajar. Foto tukang jamu 

di depan pasar Gede. Foto Om Hadi yang rajin mengurusi burung-burung peliharaannya. 

Foto mas Iwan sedang telaten mengajari ngaji. Foto semangat seorang pasien yang 

mengantri di apotik Askeskin; semangat agar bisa mendapatkan obat anaknya walaupun 

tak punya uang. Hingga foto pertempuran Rama melawan Rahwana di pentas Ramayana. 

Tuti tersenyum dan meneteskan air matanya. Terharu dan takjub dengan hasil 

karya temannya. Ia memasukkan kembali lembaran-lembaran kertas ke dalam 

amplopnya. Ia melihat kertas kertas kecil kuning di sampul amplop yang ditujukan 

kepadanya. 

Tertulis dengan bolpoin biru: Pro:Tuti, bila aku lupa, tolong kirimkan ini ke 

penerbit. Supaya mentari terus terbit. 

 

    *** 

 

“Aku ingin ke Bogor” 

“Kenapa harus ke Bogor?” 

“Karena di sana kota hujan. Aku ingin menerbitkan mentariku di sana.” 

“Kau bukan Sang Pencipta.” 

“Maksudku hanya simbolis” 

“Kau sangat menyukai yang berbau simbolis.” 
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“Hanya sebagai penyemangat. Seperti burung Garuda. Hujan kan berhenti bila 

telah ada matahari. Bila kau menangis pandanglah sinar matahari yang cerah.” 

Tuti menangis dan memandang ke arah langit luar melalui jendela. Terngiang 

pembicaraannya dengan Ical. 

“Apa hubungannya menangis dan sinar matahari?” 

“Jangan biarkan dirimu murung terus, yakinkan hatimu selalu cerah” 

“Mengapa kau masih suka merokok?” 

“Menjalankan tak semudah menyarankan.” 

“Kau sudah berulang kali disarankan doktermu.” 

“Aku ingin membuktikan secara nyata teoritis yang disampaikan dokter.” 

“Kau tidak percaya doktermu?” 

“Aku percaya. Hanya saja bila telah benar-benar merasakan risiko yang 

diperingatkan dokternya, pasti lebih mudah menjalankannya.” 

“Kau tidak takut risikonya?” 

“Hanya Allah yang kutakuti. Matahari kan terus bersinar selama aku menemui 

risikonya.” 

“Tentu saja tetap bersinar, karena Allah yang mengatur bergantinya matahari 

dan rembulan.” 

Dan risikonya telah ditemui Faisal sekarang. Ia telah tiada, entah karena sudah 

dicatat di skenario takdir oleh-Nya atau karena rokok yang dihisapnya. Atau karena 

keduanya. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas matahari masih terus bersinar dan terbit di 

timur sana. Karena Sang Khalik masih mengatur tata surya-Nya. 

Matahari terus terbit sebagai tanda bergantinya hari. Tanda dimulainya 

kehidupan pagi yang serasi. Semua orang telah bangkit dan berdiri untuk memulai 

harinya. Hari kan terus berjalan walaupun kita telah merasakan kehilangan.  

Begitu pula dengan Tuti, saatnya telah dimulai untuk mengajar para muridnya. 

Mengajarkan pada mereka bahwa jalan masih panjang dan banyak cara mewujudkan cita-

cita dengan modal iman dan takwa.  

 

    *** 

     TAMAT 
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