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1 

Bencana 
iang masih memiliki jatah, matahari 
yang sudah hampir tenggelam di barat 
nampak masih berusaha memberikan 

cahayanya, meski demikian redup karena erat dipeluk 
awan hitam dan kabut tebal yang entah datang dari 
mana. Beberapa bulan terakhir ini hari-hari memang 
selalu nampak gelap, bahkan siang haripun serasa 
dipeluk malam. Sayangnya bukan pelukan teduh yang 
diberikan gelap pada siang dan malam belakangan, 
namun pelukan mencekam yang membuat bulu 
merinding dan darah mendingin. 

 S 
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Saat sisa-sisa cahaya mentari sudah nampak 
hilang, kengerian sepertinya semakin mencekik 
seluruh desa, kengerian yang bahkan membuat bulan 
dan bintang tidak berani menunjukkan dirinya, sama 
seperti penduduk yang telah semua menutup pintu 
rapat-rapat dan meninggalkan jalanan dalam 
kesepian. Hanya lolongan anjing yang terdengar 
malu-malu di kejauhan, seolah mereka sedang 
mengabarkan sebuah duka dan kengerian yang 
mereka tak berani sapa terlalu kentara. 

Dan hanya karena malam demikian mencekam, 
bukan berarti para penduduk desa akan menunggu 
pagi, karena begitu ayam berkokok menyambut 
munculnya kembali sinar mentari yang bersinar ragu-
ragu, sunyi itu akan dilepas oleh teriak isak tangis 
dari salah satu rumah. Tadinya bersama mentari pagi 
para warga menyongsong semangat menjalankan 
berbagai swadharmanya masing-masing, sekarang 
seperti ada kabut kengerian yang menyelimuti hati 
para penduduk. Tadinya bersama terbitnya sang 
surya, senyum mekar dimana-mana menyambut telah 
dihamparkannya hari baru di hadapan kehidupan, 
sekarang kematian membayang-bayangi.  
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Kematian telah lama menjadi ibu dari semua 
ketakutan yang lahir di benak manusia, dan dia 
beranak-pinak dengan subur dalam diri manusia yang 
kalut oleh ketidakpahaman. Mungkin itu 
menggambarkan sunyi dan dinginnya suasana desa 
yang tengah diselimuti kabut ketakutan beberapa 
hari terakhir ini. 

Dua warga Banjar Sari yang dikenal sebagai 
orang sakti, yang disanjung-sanjung karena 
kehebatannya melakukan hal-hal niskala, tiba-tiba 
ditemukan mati begitu saja tanpa kabar pernah sakit. 
Mereka biasanya dikenal bisa menyembuhkan 
penyakit apapun dan sebaliknya bisa memberikan 
penyakit dan kematian pada orang lain. Sekarang, 
merekalah yang mati, mati begitu saja. Satunya mati 
di merajannya tepat di depan semua sarana 
pemujaanya, satunya lagi mati di kamar sucinya, 
sama, di depan sarana pemujaanya juga. 

Alasan ketakutan mereka, jika orang sakti 
macam begitu saja bisa dengan mudahnya mati, apa 
lagi mereka, orang biasa yang jangankan menguasai 
ilmu-ilmu yang tersurat di lontar, untuk sekedar 
mengenali huruf saja mereka tidak bisa. Tapi alasan 
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sebenarnya dari suasana mencekam dan ketakutan 
yang menggerayangi warga Banjar Sari adalah, 
mereka sedang seperti manusia lain, selalu takut oleh 
prasangkanya terhadap hal yang belum dipahami. 

Sejak Ni Sokoasti sakit mendadak, berteriak-
teriak pontang-panting tengah malah tanpa sebab 
lalu tak sadarkan diri lagi, bukan cuma Nyoman 
Karang, bapa Ni Sokoasti dan adiknya, Ni  Rijasa 
yang merasa tersiksa kebingungan, namun seluruh 
warga Banjar Sari ikut kalut dan dipeluk erat-erat 
suasana mencekam. Mungkin itu karma bagi mereka 
karena terlalu banyak menakut-nakuti diri dengan 
gunjingan penuh prasangka terkait hal yang mereka 
tidak ketahui. 

Warga Banjar Sari sedang kalut. Mereka bisa 
merasakan kalau hal mengerikan sedang terjadi di 
sekitarnya. Ni Sokoasti bukanlah perempuan biasa, 
meski umurnya masih muda namun dia dikenal telah 
belajar banyak pada Kaki Balian, sesepuh Banjar Sari 
yang sekarang entah sedang ada dimana, orang sakti 
yang diharapkan segera kembali ke desa dan 
menyelesaikan apapun masalah yang sedang terjadi 
ini. 
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Bumbu gunjingan yang membuat kecap 
ketakutan warga semakin pedas adalah kembalinya 
salah satu penghuni Banjar Sari yang dijuluki 
"perempuan gila" oleh warga, Ni Garu. Tapi tentu 
saja, yang akhirnya meletuskan gunung ketakutan 
mereka adalah bertekuklututnya salah satu dukun 
sakti dari desa sebelah saat mencoba mengobati Ni 
Sokoasti yang sedari dua hari lalu tidak sadarkan diri. 

Hanya beberapa hari, banyak hal tak terduga 
terjadi, tidak mampu memahaminya dan tidak 
mampu mengecualikan diri dari tanda-tanda menjadi 
korban bahaya tentu akan membuat manusia 
manapun kehilangan ketenteraman batinnya seketika. 

Matahari tidak lagi bersinar ramah, bulan pun 
tidak lagi memberi cahaya meneduhkan. Peperangan 
sedang terjadi di alam niskala 1 , korban sudah 
berjatuhan dan mereka tidak mampu menghibur diri 
dari ketakutan kalau mereka pun akan menjadi salah 
satu korban peperangan yang mereka tidak bisa lihat, 
tidak bisa pahami, tidak bisa halau. 

 

                                                
1 Niskala: Hal-hal bersifat tidak kasat mata. 
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2 

Penolakan 
encana ini, seperti setiap bencana lain 
yang diciptakan manusia selalu dimulai 
oleh rasa sakit, rasa sakit yang 

kemudian akan merubah seorang anak manusia 
menjadi perwakilan iblis di dunia nyata, setidaknya 
demikianlah julukan yang disematkan pendudukan 
Banjar Sari untuk orang yang telah menciptakan 
bencana ini. 

Dan orang yang menjadi arah tudingan warga 
tersebut adalah Jro Gede Basur, seorang pria paruh 
baya yang juga dikenal sebagai salah satu orang 

B 
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paling kaya di desa kaki gunung itu. Penduduk sering 
memanggilnya Jro Gede, tambahan “jro” disematkan 
penduduk untuk orang-orang yang mereka segani. 

Jika dilihat sepintas pun Jro Gede Basur 
memang nampak menyeramkan, dengan kulit hitam 
dan mata memerah seperti habis meminum arak, 
tubuhnya tinggi besar dan gagah layaknya para 
ksatria yang sering didongengkan. Di mata sebagian 
penduduk Banjar Sari dia adalah seorang yang 
dicintai karena dia adalah pedagang besar dan tuan 
tanah dengan kekayaan melimpah, sekaligus bagi 
sebagian penduduk lain dia adalah seorang yang 
paling dijauhi di Banjar Sari karena dipercaya 
memiliki ilmu pengiwa tingkat tinggi. Perpaduan 
antara ditakuti dan dicintai itu sudah lama menjadi 
makanan pokok yang menggendutkan keangkuhan 
dalam diri Jro Gede Basur. 

Penolakan, salah satu ujian terbesar untuk 
manusia yang bergantung pada kebanggaanya, ujian 
yang menentukan akan menjadi apa manusia itu 
kemudian. 

Bagi orang sekelasnya, yang merasa telah 
memiliki segalanya hanya karena memiliki bentangan 
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tanah yang demikian luas, penolakan menjadi ujian 
yang tingkat kesulitannya lebih besar lagi. Gede 
Basur selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, dan 
dia selalu bisa memberikan apapun yang anaknya, I 
Tigaron inginkan. Dia sudah bersumpah, kalau dia 
akan menjadi Kamadenu 2  bagi anaknya lelaki 
sematawayangnya itu. 

Penolakan yang didapatkannya kini 
menorehkan rasa sakit yang berlapis-lapis, dan 
semua kekayaanya tidak bisa membelikan obat untuk 
rasa sakitnya itu, sakit karena merasa demikian 
direndahkan dan sakit karena merasa gagal 
memenuhi keinginan terbesar putra tunggalnya, 
keinginan yang membuat I Tigaron semakin menipis 
tabungan kewarasannya, sisa kewarasan yang 
memang sedari awal hanya ada sedikit. 

Penolakan I Nyoman Karang dan anaknya, Ni 
Sokoasti seolah telah menjadi titik balik kehidupan 
Gede Basur yang membuatnya merasa sedemikian 
direndahkan. Tentu saja, bukan karena Gede Basur 
benar-benar direndahkan oleh Nyoman Karang, 

                                                
2 Kamadenu: Sapi surga yang dipercaya bisa memenuhi 
segala macam keinginan. 
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namun karena mereka yang ingin ditempatkan tinggi-
tinggi akan mudah sekali merasa diperlakukan 
rendah. 

Di depan angkul-angkul rumah yang hendak 

dikunjunginya itu. Jro Gede Basur berdiri sejenak, 

belum menapakkan kaki ke anak tangga pertama 

yang akan mengantarkannya melewati pintu gerbang 

yang terbuat dari kayu nangka. Bukan karena pintu 

angkul-angkul itu tertutup yang membuat 

langkahnya terhenti, namun karena sebuah pelinggih 

di samping kanan, Pelinggih Lebuh namanya. Tanpa 

memejamkan mata, dia memohon ijin untuk masuk 

ke pekarangan rumah I Nyoman Karang bersama 

dengan segala pengaruh niskala yang dibawanya. Kali 

ini, Jro Gede Basur hendak melakukannya dengan 

serius, karena asal-asalan sebelumnya telah membuat 

ia mendapat penolakan. Kali ini, dia akan memohon 

dengan baik agar cahaya wibawanya yang entah 
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karena alasan apa seolah nampak meredup kembali 

memancar sampai menyilaukan. 

Mungkin telah didengarnya yang dimintai ijin 

merestui, baru dilangkahkan kakinya ke areal 

pekarangan melewati pintu candi yang hanya muat 

dimasuki satu orang itu. Seekor anjing hitam yang 

tadinya hanya tertidur di dekat angkul-angkul tiba-

tiba terperanjat karena kedatangan seorang tamu, 

namun tidak seperti biasanya anjing bernama I Selem 

ini alih-alih menggonggong dia malah menundukkan 

kepala dan menyembunyikan ekor sambil perlahan 

mundur memberi jalan pada Jro Gede Basur. Sesekali 

dia mengeluarkan suara seperti sedang tercekik, 

seperti hendak menyalak dengan galak namun 

mulutnya dikunci ketakutan. Jro Gede Basur terus 

berjalan melewati I Selem. 

Nyoman Karang bahkan tidak sempat 
mempersilahkan Gede Basur untuk duduk, karena 
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Gede Basur dengan sendirinya sudah langsung 
menuju Bale Menten 3  dan duduk di terasnya, 
bukannya malah menunggu di Bale Dauh 4 selayaknya 
tamu, Jro Gede Basur sepertinya lupa memakai uang 
melimpah yang dimilikinya untuk membeli tata 
krama. Ataukah memang, dia sengaja menjadikan 
diri demikian kaya agar merasa berhak berlaku 
seenaknya tanpa etika? 

“Ada perkara apa Bli Gede demikian tergesa-
gesanya?” Sapa Nyoman Karang keluar dari Menten 
bersila di depan Gede Basur. 

“Nyoman,” Gede Basur menyahut dengan 
suaranya yang dalam dan keras, “Ada perkara penting 
yang Bli perlu sampaikan, dan dengarkan baik-baik 
ini” 

Nyoman Karang mengangguk sambil tersenyum 
tanpa menyibukkan diri untuk menebak-nebak hal 
apa yang hendak dibicarakan tetangganya yang 

                                                
3 Bale Menten: Bangunan tradisional Bali yang terletak di 
utara yang biasanya menjadi tempat tidur penghuni rumah 
yang paling sepuh. 
4 Bangunan yang terletak di sisi barat, biasanya tempat 
menjamu tamu. 
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tinggal di ujung desa itu, karena toh dia sendiri yang 
akan memaparkannya. 

“Anakmu Ni Sokoasti sudah dewasa, sudah 
seharusnya dinikahkan, dan demikian pula dengan I 
Tigaron.” 

Nyoman Karang masih tersenyum. Dia sudah 
bisa menebak arah pembicaraanya. 

“Tanahku semua, tumpukan emasku, semua 
akan dimiliki I Tigaron,” Sambung Gede Basur, “Dan 
semua itu tentu akan membuat I Tigaron bisa 
menjadi suami yang bisa menanggung bahkan 
sepuluh Sokoasti sekalipun.” 

Sepuluh Sokoasti? Apa maksudnya itu! 

Kali ini Nyoman Karang tersenyum agak 
dipaksakan, menyembunyikan kekesalan terhadap 
cara bicara dan pilihan kata Gede Basur. 

“Sokoasti beruntung karena I Tigaron 
memilihnya!” Gede Basur menutup pembicaraanya. 

Gede Basur memang terbiasa bicara dan 
bersikap seperti itu, dan tidak banyak orang berani 
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menunjukkan ketidaksukaanya terhadap keangkuhan 
itu, itupun jika ada yang bisa sampai tidak menyukai 
Gede Basur. Dia memiliki karisma yang sangat aneh, 
karisma yang selalu bisa membuat setiap kepala 
tertunduk segan dan mengangguk takluk. 

Hanya Para Raja dan Brahmana 5yang biasanya 
membuat penduduk memberikan penghormatan 
berlebih seperti itu, dan penghormatan yang didapat 
Gede Basur dari setiap penduduk biasanya lebih 
karena takut, entah apa yang ditakuti dari Gede 
Basur. 

Sayangnya, wibawa dan penghormatan sebesar 
itupun tidak lantas membuat semua yang 
diinginkannya terpenuhi. Terlebih karena permintaan 
yang diutarakannya demikian sulit. Dan alasan 
utamanya adalah karena ada alasan lain yang berdiri 
sebagai penghalang keiinginan tersebut, alasan yang 
bahkan dengan kewaskitaan Gede Basurpun dia gagal 
melihatnya. 

Lagi pula bapa mana yang rela menikahkan 
putrinya dengan I Tigaron, seorang pemabuk, penjudi, 

                                                
5 Pendeta 
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suka bermain wanita pula. I Tigaron mewarisi 
perilaku seenaknya dari sang bapa, namun tidak 
mewarisi karismanya, tak heran jika hal itu 
membuatnya dibenci dimana-mana. I Tigaron pun 
mewarisi kekayaan bapanya, dan itu digunakannya 
untuk membuat dirinya semakin dibenci di Banjar 
Sari karena terlalu rajin mempertontonkan 
keangkuhan. 

Belum sempat Nyoman Karang menanggapi 
Gede Basur, Ni Sokoasti datang bersama adiknya Ni 
Rijasa membawa nampan berisi hidangan penjamu 
tamu untuk Gede Basur. 

“Lihat, sudah tumbuh menjadi wanita secantik 
ini rupanya Sokoasti, pantas saja I Tigaron tergila-
gila.” Ni Sokoasti tersenyum sopan menanggapi 
komentar Gede Basur itu. 

“Nyoman siapkan saja hari baiknya, Bli akan 
urus sisanya!” Kembali Gede Basur melanjutkan 
setelah Sokoasti meninggalkan ruangan itu. 

Jro Gede Basur lupa, dia tidak sedang bicara pada 
dirinya sendiri. 
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“Pelan-pelan, Bli Gede,” Nyoman Karang 
akhirnya angkat bicara, “Semua keputusan terserah 
Sokoasti saja, dia yang nanti akan menjalani. Saya 
akan bicarakan dengan dia dulu.” 

 Kepala Gede Basur terangkat dengan mata 
melotot dan alis di jidatnya yang lebar itu menukik 
tajam, “Untuk apa nyoman bicarakan lagi? Nyoman 
bapanya, Nyoman yang seharusnya putuskan untuk 
dia!” 

Sayangnya Nyoman Karang bukan tipikal bapa 
semacam itu, tidak seperti pria lainnya yang 
menyandang gelar "bapa" di Banjar Sari, dia tau kalau 
dia adalah bapa Ni Sokoasti, dia tau itu hubungan 
bapa-anak bukan hubungan antara barang dan 
empunya. Tentu saja, perlakuannya pun mengikuti 
pengetahuannya. 

Sebelumnya sudah enam kali Gede Basur 
melamar untuk I Tigaron, namun masing-masing 
penolakan datang dari bapa mereka tanpa perlu 
bicara lagi dengan putrinya. Kebanyakan lelaki di 
Banjar Sari memang menganggap perempuan tidak 
terlalu perlu dimintai pendapat, bahkan jika itu 
menyangkut kehidupan mereka sekalipun. 
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Nyoman Karang sebuah perkecualian tentu saja. 
Dia telah membesarkan kedua putrinya dengan cara 
yang sangat tidak sesuai dengan jaman. Nyoman 
Karang bahkan menitipkan anaknya di rumah Kaki 
Balian, orang yang sangat terpandang di Banjar Sari 
karena berupa-rupa ilmu ia kuasai. Nyoman Karang 
menyuruh mereka mencari bekal kehidupan hakiki di 
sana, yaitu ilmu. 

Namun Nyoman Karang juga tidak henti-henti 
menasehatkan, “eda ngaden awak bisa 6” pada kedua 
putrinya itu. Jangan pernah merasa diri sudah pintar, 
agar jangan sampai sesumbar dan jadi enggan belajar. 

Belum sempat Nyoman Karang menanggapi 
Gede Basur, terdengar sapaan dari angkul-angkul, 
“Om swastiastu7.” 

Nyoman Karang mencakupkan tangan di dada 
lalu menyahut, “Om Swastiastu, Made.” 

Sementara Jro Gede Basur acuh tak acuh saja, 
perhatiannya baru tertarik ke arah angkul-angkul saat 
melihat Ni Sokoasti berlari ceria dari arah dapur yang 

                                                
6 Jangan merasa sudah bisa/ made. 
7 sapaan yang berarti, "semoga senantiasa bahagia" 
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berdekatan dengan angkul-angkul dan menyapa tamu 
yang baru datang itu dengan girangnya. 

“Bapa Made Tanu kenapa sudah sore baru 
datang?” Ni Sokoasti menyambut sang tamu yang 
sepertinya sudah ditunggu sedari tadi, sambil 
mengantarkan Made Tanu duduk di Bale Dauh. 

“Bapa masih mencari benih pengganti, banyak 
benih padi membusuk.” Sahut pria yang dipanggi 
Bapa Made Tanu, yang seumuran dengan Nyoman 
Karang itu. 

“Sebentar Bli Gede, saya sapa Made Tanu dulu” 
Nyoman Karang turun dari teras Menten dan berjalan 
ke arah Bale Dauh. 

“Bli Nyoman, saya ingin bicara hal penting,” 
Lekas Made Tanu menyapa sang empunya rumah dan 
bersama mereka duduk di bersila di atas selembar 
tikar. Sokoasti sudah tau apa yang akan dibicarakan, 
dia ikut duduk. 

“Ada apa, De?” Nyoman Karang yang sudah 
bisa menduga topik pembicaraan berbasa-basi. 
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“I Tirtha sudah sebesar itu, kerjaanya hanya 
bermalas-malasan di rumah, tidak layak sebenarnya 
dia Bli Nyoman Jadikan Menantu, tapi tolong ajak dia 
disini agar lebih banyak hal bisa dikerjakannya selain 
menunggui sapi makan.” Tanpa basa-basi I Made 
Tanu mengutarakan maksud kedatangannya dengan 
gaya rendah hati khas penduduk Banjar Sari. 

Nyoman Karang melirik ke Ni Sokoasti, dia tau 
anaknya dan I Tirtha, anak Made Tanu sudah lama 
memadu kasih. 

“Bukan Bli yang berhak menilai, De.” Sahut 
Nyoman Karang, “Tergantung Sokoasti saja.” 

Nyoman Karang tentu senang jika I Tirtha 
nyentana ke rumahnya, dia kenal pemuda itu dengan 
baik, pemuda yang rajin bekerja dan penuh tata 
krama. Nyoman Karang merasa bangga dengan 
pilihan anaknya. 

“Kalau memang bapa mengijinkan, saya dan I 
Bapa disini tentu sangat senang jika Bli Tirtha mau 
menemani I Bapa di rumah ini,” Sokoasti menimpali 
setelah membaca isyarat dari bapanya. 
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Dari Menten, Gede Basur mendengar 
percakapan itu dengan baik, dan percakapan itu 
mebuatnya merasa terbakar amarah, kulit wajahnya 
yang hitam bahkan sampai memerah. Bukan hanya 
amarah, dia merasa dilecehkan oleh apa yang terjadi 
di rumah ini. 

Dia tidak bisa menerima kalau Nyoman Karang 
membiarkan anaknya memilih I Tirtha yang hanya 
anak petani dengan dua bidang tanah saja dibanding I 
Tigaron anaknya, karena bagi Gede Basur, anaknya, I 
Tigaron tetap adalah pemuda utama di Banjar Sari. 
Setelah enam kali mendapat penolakan untuk 
lamaran anaknya, di rumah Nyoman Karang ini Gede 
Basur mendapati dirinya di puncak kemarahan, 
kekecewaan dan berbagai rasa lain yang membuatnya 
ingin meluluh lantakkan seluruh Banjar Sari. 

Gede Basur turun dari teras Menten lalu 
berjalan ke arah angkul-angkul melewati Bale Dauh 
dan orang-orang yang sedang duduk di sana, namun 
dianggapnya tak ada saja. 

“Bli Gede sudah mau pulang?” Nyoman Karang 
menyapa sambil tersenyum, namun Gede Basur 
mengabaikannya dan terus melangkah dengan kepala 
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terdongkak. Jangankan berpamitan, menengok sang 
empunya rumah dan tamu lain di sana pun seakan 
dia enggan. 

Nyoman Karang, Made Tanu, Ni Sokoasti dan 
Ni Risaja memandanginya saja setengah heran 
setengah bertanya-tanya. Namun mereka 
melanjutkan pembicaraanya lagi, enggan 
mengomentari Gede Basur. 
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3 

Lembek 
anjar Sari. Dia memiliki keindahan yang 
ditata penunggunya dengan rapi, serapi 
barisan sawah-sawah yang hijaunya 

masih muda karena baru saja saja datang lagi masa 
menanam benih pagi. Kerapian itu memberikan 
hembus angin kesegaran untuk mereka yang setia 
mengabdi pada Ibu Pertiwi, kesegaran yang nantinya 
akan menguning menjadi butir-butir nikmat 
penyambung hidup. 

Bahkan burung-burung pun demikian girang 
dengan cara penduduk Banjar Sari memperlakukan 

B 
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tanah-tanahnya. Burung-burung pun adalah saudara 
manusia Banjar Sari, mereka sama-sama dibesarkan 
satu ibu, Ibu Pertiwi. Karena mereka tidak akan 
mengusir burung-burung pemakan padi dengan 
lemparan atau ketapel. Di Banjar Sari ada keyakinan 
yang sudah diwariskan turun temurun, jika pipit-
pipit pemakan padi itu diusir dengan cara yang 
menyakiti mereka, maka akan ada banyak petaka 
yang menggagalkan panen. Demikian pula halnya 
dengan tikus, mereka adalah orang yang berpantang 
mengusir tikus jika pun tikus itu ada di lumbungnya. 
Dengan bahasa halus akan dipanggilnya tikus-tikus 
tersebut dengan sebutan “jro”, sebutan penanda 
hormat, lalu dimintanya baik-baik tikus tersebut agar 
jangan merusuh, makan secukupnya dan pergi tanpa 
merusak. 

Di ujung jauh sana, terlihat barisan pepohonan 
yang menyembunyikan pemandangan Gunung Agung 
yang yang samar-samar nampak seperti seorang Rsi 
sedang duduk beryoga dengan damai sekaligus gagah, 
berselimutkan awan putih dan berjubah kabut dingin 
yang biasa menjadi tirai alam Banjar Sari. Kabut, di 
Banjar Sari selalu ada kabut. Kadang hanya sekedar 
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kabut biasa, kadang kabut-kabut yang rasanya aneh 
sekali. 

Setiap sore hari, para wanita Banjar Sari akan 
pergi ke sungai yang terletak di utara desa menyusuri 
jalan-jalan kecil di tepian sawah, beriringan satu 
dengan yang lain. Beberapa diantara mereka akan 
membawa jun8  yang dijinjingnya dengan anggun di 
atas kepala. Mereka akan mengambil air di pancoran 
sana untuk dimasak atau diminum. Beberapa yang 
lain akan membawa setumpuk cucian, membersihkan 
kain-kain yang kotor untuk bisa dipakai lagi di hari 
lain. Sembari mencari air, mereka pun akan beramai-
ramai mandi di sungai itu. Kecuali jika ingin buang 
hajat barulah penduduk, baik wanita maupun pria 
akan menuju ujung paling selatan sungai, menuju 
teben, sebab Subak9 melarang warga buang hajat di 
hulu. 

Mata air bening yang menjadi salah satu 
penopang kehidupan sehari-hari, cucuran berkah ibu 
pertiwi pada putra-putrinya. Sungai ini juga yang 
ditata oleh Subak setempat untuk mengairi sawah-

                                                
8 Kendi tanah liat tempat air. 
9 Organisasi di desa yang mengatur irigasi 
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sawah yang terhampar di kanan dan kirinya, 
memberikan penghidupan dan peneduh sekaligus. 

Dan di sungai ini pula I Tigaron rajin 
menunggui Ni Sokoasti untuk datang mandi atau 
mengambil air. Hampir setiap sore dilakukannya 
kegiatan ini. 

Ah, I Tigaron mengira dirinya sedang 
menikmati masa muda dengan kesenangan 
melakukan segala yang terlintas di benaknya, padahal 
dia sedang menyia-nyiakan waktu mudanya dengan 
tidak melakukan apa-apa. 

Sudah beberapa wuku ini I Tigaron berusaha 
mendekati Ni Sokoasti. Mulai dari menungguinya di 
sungai, memandangi Ni Sokoasti mandi dengan 
tatapan penuh gairah. Beberapa wanita lain bahkan 
dengan nyaman mandi tanpa menutup tubuhnya 
dengan sehelai kain pun, namun I Tigaron tidak 
memperhatikan mereka, dia sibuk memandangi Ni 
Sokoasti sambil membayangkan Ni Sokoasti akan 
direngkuhnya erat-erat di atas ranjang nanti, setelah 
Ni Sokoasti menjadi miliknya. 

Entah Ni Sokoasti yang telah membuatnya gila, 
atau bayang-bayang di benaknya sendiri. Entah 
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kekuatan apa yang telah merasuki I Tigaron, di 
benaknya selalu muncul bayangan Ni Sokoasti, 
setelah sebelumnya panggung benak itu dipenuhi 
tarian wanita lain yang digilainya. I Tigaron seperti 
terkena Pengasih10. Tapi I Tigaron adalah anak seorang 
yang dikenal paling sakti di Banjar Sari, mana ada 
yang bisa menjahilinya dengan ilmu semacam itu. 

Sungai pemandian para wanita dan pemandian 
para pria memang berdekatan, namun ada sekat 
bambu yang memisahkan mereka. Masing-masing 
mendapat lima pancuran bambu. Meskipun tidak 
disekat, jarang sekali lelaki penduduk Banjar Sari 
bermata cabul karena benak mereka penuh oleh hal-
hal lain yang lebih penting. 

Selesai Ni Sokoasti mandi, I Tigaron akan buru-
buru menghampirinya, menggoda dengan cara yang 
malah membuat kening mengkerut atau bergurau 
dengan cara candaan kering yang membuat bibir 
enggan memekarkan tawanya. Jangankan membuat 
riangm malah kadang isi perut yang minta 
dimuntahkan. 

                                                
10 Ilmu yang membuat seseorang tergila-gila atau terpesona 
pada orang lain. 
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Wajar jika Ni Sokoasti tidak terlampau 
memperdulikannya, dia hanya sekedar tersenyum 
paksa untuk menjaga tata krama, lalu secepat 
mungkin menyelinap pergi agar tidak perlu dia 
berlama-lama menderita dicandai oleh I Tigaron. 
Kadang, karena Ni Sokoasti terlalu kasihan begitu 
saja mengabaikan I Tigaron, adiknya, Ni Rijasa yang 
akan berperan sebagai penyelamat, memberi beratus-
ratus alasan untuk pulang sesegera mungkin. 

I Tigaron pun tidak terlalu memusingkan 
tanggapan Ni Sokoasti yang terasa sedingin air 
pegunungan itu, tidak juga dia perduli dengan desas-
desus jalinan asmara Ni Sokoasti dengan I Tirtha 
anak Made Tanu yang hanya petani biasa. Satu hal 
yang dia tau, apapun yang dia inginkan pasti akan 
menjadi miliknya. Dia tau kalau bapanya, Jro Gede 
Basur bisa memberikan apapun yang dia minta, tak 
satu pun tersimpan ingatan dalam benak I Tigaron 
dimana bapanya gagal mendapatkan apa yang dia 
ingini, kecuali dalam sebulan ini tentu saja. Tapi 
tetap, kegagalan-kegagalan yang tidak bisa disebut 
kecil belakangan ini hanya seperti gambar di bibir 
pantai yang dengan mudah ditelan ombak sampai 
bersih tak bersisa. 
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Lagi, ada suatu dorongan yang membuat I 
Tigaron melupakan penolakan-penolakan yang 
dialami sebelumnya dan dengan mudah tergila-gila 
pada wanita lain. Sepertinya dia sedang berada di 
bawah kendali satu hal. 

Kali ini dia menginginkan Ni Sokoasti, setelah 
sebelumnya menginginkan perempuan-perempuan 
lain yang dia tunggui dengan rajin di sungai yang 
sama juga, sambil menggoda dengan gurauan yang 
bukannya menghibur namun malah meresahkan. 
Terlebih sikap I Tigaron memang agak aneh, suka 
cengengesan sendiri dan cepat sekali berubah-ubah 
raut wajahnya. Bahkan dia suka bicara-bicara sendiri. 
Keanehan I Tigaron belakang ini malah menjadi-jadi, 
dalam sebulan lima wanita sudah dilamarnya.  

Ni Sokoasti berjalan terus bersama Ni Rijasa, 
mengabaikan I Tigaron, bahkan jalannya sengaja 
dipercepat agar segera bisa menghindar dari I 
Tigaron yang wajah dan pembicaraanya 
menggundahkan itu. Sesekali kedua bersaudari itu 
saling lirik dan kemudian berbagi tawa. Jun air masih 
terpaku saja di kepala mereka dan tangan menenteng 
cucian. Wanita-wanita di Banjar Sari bukan hanya 
tangguh memikul beban-beban berat di kepalanya, 
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mulai dari jun air, gebogan sampai berikat-ikat kayu 
bakar. Merekapun sangat lihai menjaga 
keseimbangan barang yang diletakannya di atas 
kepala itu seolah dipegangi dengan seratus tangan. 

Di tengah jalan, sudah agak menjauh dari I 

Tigaron muncul sosok lelaki lain dari arah 

berlawanan, sepertinya hendak menuju pemandian 

juga. Tubuhnya kotor, terutama bagian kakinya, 

sepertinya habis berendam seharian di kubangan 

lumpur sawah. Tidak heran, sebab sedang masa 

menanam padi di sawah-sawah Banjar Sari. Di bahu 

kanannya dia memikul sebuah cangkul yang sama 

kotornya. Pasti hendak dia bawa ke pemandian untuk 

dibersihkan pula. Kepalanya ditutupi capil 11anyaman 

daun kelapa, tapi tetap memperlihatkan senyuman 

yang sedari jauh sudah mengembang itu. Senyuman 

yang dari jauh sekali pemuda itu sudah lemparkan ke 

arah Ni Sokoasti dan Ni Rijasa, senyum yang 

                                                
11 Topi 
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menyiratkan cinta sangat mendalam, diiringi tatapan 

berbinar. 

“Bli Tirtha baru pulang?” Ni Sokoasti menyapa 
pemuda yang rupanya bernama I Tirtha itu dengan 
tatapan yang tak kalah berbinar. 

I Tirtha semakin melebarkan senyumnya. 
Matanya pun semakin berbinar.  

“Iya, luh12,” Jawab I Tirtha, banyak yang tidak 
ikut menanam benih hari ini, jadi bli bersama i bapa 
di sawah sampai sore begini.” 

I Tirtha kemudian menyapa Ni Rijasa dengan 
senyuman, yang disapanya membalas senyum lalu 
mengalihkan perhatiannya lagi memberi lebih banyak 
kesempatan pada Ni Sokoasti untuk berbincang. 

“Kalau begitu bli mandilah sana,” Sambung Ni 
Sokoasti kemudian, “lalu pulang dan beristirahat.” 

I Tirtha mengangguk, “Iya, luh, kamu juga 
pulanglah, nanti Bapa Nyoman kawatir.” 

Kemudian Ni Sokoasti pamitan dengan bahasa 
mata yang hanya mampu diterjemahkan hati. I Tirtha 

                                                
12 Panggilan untuk wanita. 
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menyamping memberi jalan, tapi tetap 
memperhatikan saat kedua gadis itu kian menjauh. 

Di jarak yang tidak terlalu jauh, I Tigaron 
nampak memperhatikan wanita pujaanya sedang 
bercengkerama dengan I Tirtha, ada isyarat tidak 
menyenangkan dari pertemuan singkat itu yang 
dirasa I Tigaron. Alisnya berkerut. Dia pun hanya 
mendengus lalu berlalu meninggalkan pemandian. 
Baginya I Tirtha bukan saingan sama sekali untuk 
mendapatkan Ni Sokoasti, entah dari mana 
datangnya keyakinan itu namun I Tigaron benar-
benar sudah memastikan Ni Sokoasti akan menjadi 
istrinya nanti. 

Munculnya kata saingan dan mendapatkan jelas 
menggambarkan apa yang sebenarnya dia rasakan 
bukanlah cinta, hanya tuntutan terhadap pemuasan. 
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4 

Kegilaan 
 “Tigaron!” 

Jro Gede Basur berteriak-teriak dari luar 
rumahnya sambil tergesa-gesa masuk. I Tigaron yang 
tengah menunggu kabar baik dari perjalanan bapanya 
ke rumah Nyoman Karang menyambut dengan 
sumringah. 

“Bagaimana, bapa? Sudah langsung mencari 
hari baik pawiwahannya?” I Tigaron tak sabar 
bertanya pada bapanya yang masih berjalan dari 
angkul-angkulnya yang terbuat dari batu hitam 
dengan ukiran mewah menuju tempat duduk di 
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menten, luput memperhatikan raut wajah bapanya 
apa lagi sampai menterjemahkannya. 

Ah, mungkin memang beberapa manusia tidak 
paham dengan bahasa wajah. 

“Dengar baik-baik, Tigaron bagus, anakku 
sayang!” Gede Basur lekas melanjutkan setelah 
duduk, “Di Banjar Sari dan banjar-banjar lain 
perempuan cantik bukan hanya Si Sokoasti! Banyak! 
Sokoasti bukan apa-apa, hanya perempuan bodoh 
yang lebih memilih menikahi I Tirtha, anak Made 
Tanu dari pada menikahimu!” 

Senyum sumringah I Tigaron perlahan redup 
seperti lentera yang kehabisan minyak, alisnya pun 
agak mengernyit. 

“Maksud bapa?” Tanya Tigaron keheranan. 

“I Nyoman Karang, Sokoasti, mereka sama 
bodohnya!” Lanjut Gede Basur dengan kata-kata yang 
sengaja dia pilih untuk menenangkan I Tigaron dan 
sekaligus melampiaskan kekesalannya sendiri, 
“Karena hanya orang bodoh yang menolak menjadi 
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keluarga Gede Basur,” Gede Basur menepuknepuk 
dadanya sendiri. 

“Hanya perempuan bodoh yang menolak kau 
jadikan istri!” Gede Basur menunjuk I Tigaron. 

I Tigaron kini sepenuhnya percaya kalau yang 
tadi dia pahami dari perkataan bapanya di awal 
ternyata benar, Sokoasti menolaknya. 

Kepalanya tertunduk, hatinya terasa perih tiba-
tiba. Dia belum pernah merasa sakit seperti ini, dan 
dia semakin merasa sakit karena dia tau tidak ada 
yang bisa dilakukan kekayaan bapanya untuk 
merubah kepahitan ini. Dia tau Ni Sokoasti bukan 
perempuan yang dengan mudah bisa bermanja-manja 
di pangkuannya setelah diberi kepeng, seperti 
perempuan-perempuan lain yang dia biasa bayar. 

“Tigaron...” Gede Basur kini tak lagi ingat 
dengan amarahnya, melihat anaknya menunduk dan 
membisu begitu untuk pertama kalinya, dia merasa 
iba. 

“Tigaron, anakku sayang!” Panggil Gede Basur 
lagi karena panggilan pertamanya tidak digubris I 
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Tigaron yang tertunduk membisu dan lemas. Benar-
benar tidak seperti Tigaron biasanya, brandal yang 
selalu merasa perlu mengencangkan urat leher jika 
bicara. Bahkan saat bapanya memberitakan 
penolakan-penolakan yang didapat sebelumnya pun I 
Tigaron tidak begitu kecewa, perempuan baginya 
hanya dagangan di pasar, kalau satu penjual 
kehabisan, tinggal beli di penjual lain. 

Tapi nampaknya ketertarikannya dengan Ni 
Sokoasti berbeda. Bukan jenis yang bisa 
disandingkan layaknya barang dagangan. 

Dari marah berapi-api, Gede Basur merasa iba 
membiru, kini dia merasa sedih dan kecewa pada 
dirinya sendiri. Dia tau betapa besar harap I Tigaron 
bisa memperistri Ni Sokoasti, dan dia merasa gagal 
memenuhi keinginan terdalam anaknya. Belum lagi 
penolakan-penolakan sebelumnya yang masih 
membekas karena belum begitu lama selang 
waktunya. 

Semenjak dua wuku I Tigaron selalu saja 
menceritakan dengan antusias tentang Ni Sokoasti 
pada bapanya. Gede Basur melihat itu sebagai 
penanda keseriusan karena biasanya I Tigaron akan 
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terbakar api gairah di satu malam namun menjadi 
dingin tak berminat keesokan harinya. Ternyata tidak 
demikian halnya dengan keinginannya terhadap Ni 
Sokoasti. 

“Enam kali bapa gagal melamarkan istri 
untukku,” I Tigaron menyahut sambil tetap 
tertunduk bagai lepas tulang lehernya, “Dan sekarang, 
bahkan Ni Sokoasti yang demikian aku inginkan pun 
gagal bapa bawakan.” 

“Tigaron...” Gede Basur berusaha menjawab 
dengan nada iba, namun belum tuntas  kalimatnya, I 
Tigaron sudah memotong. 

“Senista itukah saya, bapa?” Katanya, “Sampai 
perempuan-perempuan Banjar Sari tidak satupun 
mau saya peristri, bahkan wibawa bapa yang 
demikian besar di Banjar Sari pun tidak lagi mampu 
menjadi perantara?” 

Gede Basur kaget, baru pertama kalinya I 
Tigaron bicara seperti ini. Jelas sekali nampak 
kesedihan dan rasa tak berdaya tergambar di wajah I 
Tigaron, dan pemandangan itu menyayat-nyayat hati 
sang bapa, Gede Basur. 
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“Anakku, Tigaron...” 

Lagi, belum sempat Gede Basur menyelesaikan 
kalimatnya, I Tigaron sudah memotong. 

“Percuma saja bapa termasyur dengan Ilmu 
Pengiwa, jika untuk hal begini saja bapa serasa tidak 
dianggap; mana pengasih, pengeger dan penangkeb 
yang bapa kuasai itu?” 

“Tigaron!” I Gede Basur membentak kembali 
terbakar amarah mendengar ucap anak 
kesayangannya. 

I Gede Basur menepuk dadanya keras, “Bapa 
ingin kamu mendapat istri bukan dengan cara seperti 
itu, tanpa embel-embel itu!” 

Itu hanya kalimat yang Gede Basur ucapkan 
untuk menghibur anaknya. Dalam benaknya sendiri, 
seolah ada bagian dirinya yang setuju dengan 
pernyataan I Tigaron, ‘percuma saja demikian 
termasyur dengan Ilmu Pengiwa’, jika melamar saja 
sudah tujuh kali mendapat penolakan. 

Awalnya, saat lamaran pertama Gede Basur 
empat puluh dua hari yang lalu, dia hanya datang 
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bertandang ke rumah calon besannya begitu saja. 
Tidak melakukan persiapan niskala apapun, dia yakin 
daya daya karisma dan kuasa Ilmu Pengasih yang 
sudah demikian dikuasainya telah menyatu dengan 
dirinya, membuatnya menjadi orang yang demikian 
dihormati di Banjar Sari. Kaget luar biasa tentu saja 
Gede Basur mendapati lamarannya ditolak. Namun 
dia tidak terlalu mengindahkan hal tersebut, wanita 
pertama yang dilamar untuk I Tigaron hanya anak 
petani biasa, Gede Basur malah senang anaknya tidak 
jadi menikahinya. 

Tapi lamaran kedua lah yang sedikit 
menggoyangkan keyakinan Gede Basur terhadap diri 
dan ilmunya. Satu minggu setelah lamaran pertama, I 
Tigaron yang entah kebelet kawin atau bagaimana 
mendesak bapanya untuk mengajukan lamaran kedua. 
Tentu diturutinya permintaan itu oleh Gede Basur, 
dia pun sudah ingin memiliki. 

Kali ini dipersiapkannya diri baik-baik, secara 
niskala tentunya. Sebelum berangkat melamar, dia 
sudah duduk dan angekacita, agar makin kuat daya 
pengasih yang menyelimuti dirinya, agar kata-kata 
yang nanti diucapkannya menggerakkan hati yang 
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mendengar, agar permintaanya menjadi kemustahilan 
untuk ditolak, agar kemunculannya membuat semua 
kepala tertunduk segan. 

Lamaran kedua ini pun ternyata ditolak meski 
dengan ragu-ragu. Gede Basur bergegas pulang, 
bukan merasa sakit hati karena ditolak, namun 
bingung karena untuk pertama kalinya dia tidak 
berhasil menyelimuti seseorang dengan daya 
pengasihnya. 

Saat hal yang sama terjadi di lamaran ketiga, 
keempat, kelima dan keenam, keyakinan Gede Basur 
terhadap diriny perlahan retak. Kebingungan 
menguasai dirinya, pertanyaan demi pertanyaan 
menyakitkan yang jawabannya tak bisa dia temukan 
membuatnya semakin kewalahan. Belum lagi I 
Tigaron yang seperti kerasukan Setan Nikah terus 
mendesak bapanya melamarkan si ini dan si itu. 

Sekarang sudah lamaran ketujuh, dan sekarang 
retak di rasa percaya diri Gede Basur sudah 
menganga sangat besar. Kalimat I Tigaron ini bahkan 
membuat retakan itu semakin lebar lagi. 
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Dia sekarang menatap anaknya bukan lagi 
dengan iba, namun dengan rasa malu tak tertahankan. 
Sementara I Tigaron sepertinya tidak terlalu 
memperhatikan omongan bapanya itu, nampak 
matanya berkaca-kaca dan dia meninggalkan bapanya. 

Hati I Gede Basur semakin terasa perih melihat 
anaknya sampai segila itu karena penolakan-
penolakan yang diterima, terutama dari Sokoasti. 
Gede Basur hanya pernah merasa sesakit itu hatinya 
saat ditinggal mati oleh bapanya. Selain iba dan malu, 
Gede Basur pun bingung kenapa anaknya bisa sampai 
seterpukul ini, padahal dalam penolakan sebelumnya 
dia nampak acuh saja. 

Satu hal. Satu hal yang paling menggairahkan 
namun luput dari genggaman bisa membuat 
setumpuk kepemilikan lain seolah kehilangan 
pesonanya. Mungkin inilah alasan kenapa I Tigaron 
demikian merasa terpukulnya. 

Mereka berdua duduk seolah tak memiliki apa-
apa, tidak bahkan semangat untuk beradu kata. 
Mereka diselimuti keheningan, membuat rumah 
besar itu semakin dingin mencekam. 
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5 

Setra 
ima orang pria itu nampak masih 
termenung, mereka duduk bersama di 
menten namun tidak ada sepatah katapun 

terdengar karena yang mereka ajak semua asik 
dengan benaknya sendiri-sendiri, sehingga yang 
tersisa hanya keheningan. Tepat di depan pintu 
menten adalah Jro Gede Basur. Bersila tegak dengan 
kedua tangan memegangi lutut, mukanya nampak 
tegang. Keningnya mengkerut sangat serius. 

“Seluruh warga kini mengarahkan tudingannya 
ke jro, jika kita tidak segera bertindak, maka jrolah 
yang akan menjadi kambing hitam atas segala yang 

L 
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terjadi” Seorang pria memberanikan bicara, dengan 
tetap mengusahakan nada bicara dan kepalanya 
merendah. 

“Nggih, Jro,” Pria lain menimpali, “dan kita 
tidak punya banyak waktu, karena I Tigaron pun 
sekarang sedang menjadi taruhan,” 

Jro Gede Basur mendengarkan semua 
pembicaraan itu, namun semua itu hanya merupakan 
bentuk pengulangan atas segala pembicaraan yang 
sudah berlalu di benaknya. Jadi dia hanya terdiam 
tidak berminat menanggapi. 

“Atau ijinkan kami yang bergerak,” Seorang lagi 
menimpali, dengan nada paling bersemangat. 
Beberapa temannya yang lain nampak mengangguk 
perlahan, tanda mereka pun setuju dengan usulan itu 
namun belum yakin untuk menunjukkanya. 

Jro Gede Basur masih terdiam. Masih dengan 
muka demikian tegang. Pria-pria lain tidak berani 
mengejar terlalu jauh, namun tersirat jelas di wajah 
mereka sedang menunggu jawaban. 
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“Jika memang cara niskala tidak memungkinkan, 
biarkan kami atasi secara sekala saja,” Pria yang 
pertama bicara tadi melanjutkan. 

“Apa maksudmu cara sekala?” Kali ini Jro Gede 
Basur angkat bicara mendengar pernyataan yang 
belum terlintas di benaknya itu. 

“Saya pernah membantu seorang dari Banjar 
Tegeh untuk membalas sakit hatinya dengan 
mengirim desti pada keluarga saingannya. Carut 
marut keluarga itu jadinya, dan sampai sekarang dia 
masih merasa sangat berhutang dan rajin berkunjung 
ke pondok saya untuk meminta saran.” 

Murid-murid Gede Basur ini memang berupa-
rupa caranya memakai ilmu yang mereka pelajari. 
Ada yang menggunakannya untuk menjual penglaris, 
ada yang sangat tergila-gila pada kekebalan, ada pula 
yang menjadi tabeng dada para penguasa. Tentu saja, 
yang sekedar mempelajarinya untuk mengenali seluk-
beluk Sang Diri pun ada. Namun kebanyakan dari 
mereka datang belajar ke Gede Basur karena obsesi 
kesaktian, Gede Basur tidak menolaknya sama sekali 
karena dia pun merasa bangga telah mampu 
melahirkan sederet nama hebat yang terkenal ke 
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berbagai wilbapa, seperti Made Bajra ini misalkan. 
Semakin murid-muridnya menunjukkan kehebatan, 
semakin pula Gede Basur terangkat wibawanya. 

Jro Gede Basur memperhatikan, demikian pula 
dengan pria-pria lain yang adalah murid-murid Gede 
Basur itu. 

“Lalu?” Tanya Gede Basur karena belum bisa 
mengikuti apa yang dimaksud muridnya yang 
bernama Made Bajra ini. 

“Dia punya banyak anak buah yang biasa 
disuruhnya membunuh,” Sahut Made Bajra 
kemudian. 

Mata Gede Basur melotot kaget mendengar 
kalimat terakhir itu, sementara murid-muridnya yang 
lain masih belum menunjukkan reaksi apa-apa, 
meski jika diperhatikan dengan lebih detail mereka 
kaget mendengar omongan Made Bajra tersebut. 

“Dimana kehormatanmu sebagai pria jika inilah 
cara yang kau pakai untuk menghadapi wanita?” 
Tuding Gede Basur dengan suara membentak yang 
agak ditahan. 
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Made Bajra menunduk saja, sadar telah 
mengatakan sesuatu yang telah membuat gurunya 
tidak berkenan. 

“Aku bisa melakukan sendiri kalau saja aku 
mau, tidak perlu jauh-jauh mencari orang ke Banjar 
Tegeh. Tapi bukankah itu sekaligus pembuktian atas 
kekalahanku beradu ilmu?” Sambung Gede Basur lagi. 

Murid-murid lain menganguk sambil menghela 
nafas, mereka paham dengan penolakan gurunya atas 
saran ini. Inipun membuat mereka sakit kepala lagi 
memikirkan cara lain yang diharapkan bisa diterima 
oleh Gede Basur. Terutamanya Made Bajra, dia 
nampak berpikir paling keras agar bisa menebus 
kesalahan saran pertamanya itu dengan usulan yang 
lebih mengena. Kembali keheningan menyelimuti 
pria-pria itu. 

“Aku akan memohon petunjuk pada Ibu 
Bhatari,” kata Gede Basur kemudian membuat pria-
pria lain yang tadinya asik dengan benak masing-
masing teralihkan pandangannya ke pembicara. 
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“Dua hari lagi adalah hari adalah purnama 
sekaligus kajeng kliwon enyitan, aku akan ke Setra” 
sambungnya lagi. 

Para murid itu mengangguk.  

“Jika demikian, besok kami akan datang 
membantu mempersiapkan sarananya bersama istri 
kami,” Dewa Ngurah Siwi, pria yang duduk 
berseberangan dengan Made Bajra di sisi kiri Gede 
Basur menyahut. 

Gede Basur hanya mengangguk. Lalu dia berdiri 
dan masuk ke dalam gedong menten, para muridnya 
mencakupkan sembah, lalu perlahan turun dari teras 
menten itu, berjalan ke arah angkul-angkul. 

*** 

Belum hilang jejak mentari di kejauhan barat. 
Pendar cahayanya yang menguning masih nampak 
berpeluk-pelukan dengan awan kelabu di langit. Para 
pendeta akan mempersiapkan diri untuk melakukan 
puja, sementara para petani biasanya masih banyak 
yang baru saja pulang dari sawah dalam keadaan 
bersih, karena semua lumpur yang menempel di 
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seluruh tubuhnya telah dibasuhnya di sungai-sungai 
yang juga memberikan pengairan untuk sawah 
mereka. 

Di sore seperti ini, biasanya para pemuda masih 
punya banyak tenaga tersisa meski setelah seharian 
mengurusi hewan ternak atau tanah sawahnya, dan 
sisa tenaga itu akan mereka pakai untuk duduk saling 
bercanda di balai desa. Orang tua pun masih banyak 
yang enggan begitu saja mengakhiri hari dengan 
terlelap saat malam masih bayi begini, mereka lebih 
memilih duduk di luar rumah lalu beberapa tetangga 
lain akan menghampiri dan cerita pun akan berjalin-
jalinan. 

Tapi, itu biasanya. Karena sandyakala 13 ini, 
rasanya sangat berbeda. 

Seolah baik yang sudah tua, yang muda sampai 
yang kecil pun sudah dipanggil-panggil oleh ranjang 
bergelar tikar anyaman pandan itu. Para wanitanya 
yang biasanya ada saja yang dilakukan di dapur pun 
nampak menjadi malah mendadak. 

                                                
13 Sore menjelang malam, sekitar PK. 06.00 
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Seolah ada sesuatu yang menyuruh mereka 
cepat-cepat mengakhiri hari ini. 

Anjing piaraan yang dibiarkan berkeliaran bebas 
di sekitar Banjar Sari malah yang nampak terjaga dan 
awas lebih dari biasanya. Seperti ada yang mereka 
perdebatkan, semua berkumpul di pertigaan depan 
Pura Puseh14, mondar-mandir sambil meraung-raung. 
Entah apa yang sedang mereka beritakan, namun 
penduduk yang mendengar sekumpulan anjing 
berkumpul dan berpadu suara raungan begitu 
biasanya menganggap kalau sedang ada hal gaib 
sedang terjadi. Penduduk itu kini tidak lagi 
beranggap-anggap sebab banyak dari mereka yang 
sudah terlelap begitu langit semakin gelap, banyak 
bahkan yang tak sempat bersantap dulu. 

Bukan hanya udaranya yang nampak lebih 
dingin, gelap pun nampak lebih erat pelukannya. 
Baru beberapa kejap lalu matahari tenggelam 
bersama sisa-sisa berkas cahayanya, namun gelapnya 
sudah seperti tengah malam saja. 

                                                
14 Satu dari tiga pura Kahyangan Tiga (Tiga pura utama 
yang terletak di setiap banjar), Pura Puseh biasanya terletak 
di Utara Desa. 
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Damar sudah dinyalahan di rumah-rumah, 
memberi penerangan secukupnya saja, sementara 
jalanan tanah di depan rumah-rumah kanan-kiri itu 
nampak luar biasa gelapnya karena bulan belum 
nampak sama sekali. 

Anjing yang tadi berkumpul meraung-raung 
sejadi-jadinya di depan Pura Puseh itu mungkin juga 
mulai terserang kantuk, atau mungkin mereka malu 
membuat keributan beramai-ramai begitu, sebab 
perlahan seolah mereka mengecilkan suara 
raungannya digantikan suara dengus-dengus tidak 
karuan. Tidak berselang berapa lama, sekumpulan 
anjing yang tak lagi terdengar keributannya dari 
kejauhan itu mendadak ramai lagi, mereka menyalak 
sejadi-jadinya seolah ada hal aneh yang dilihatnya 
melintas. 

Dari sisi barat Pura Puseh, sesosok pria tinggi 
besar berjalan tergesa-gesa. Makin ia mendekat, 
makin disembunyikan ekor anjing-anjing itu di 
bawah pantatnya, makin tak terdengar lagi suaranya, 
makin tertunduk kepalanya dan lalu menepi ke 
pinggiran jalan seolah tak berani berdekatan dengan 
sosok yang sedang melintas itu. 
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Sosok berkamben putih tanpa baju itu berbelok 
kemudian ke arah selatan, setelah nampak semakin 
jauh ia ke selatan baru sekumpulan anjing tadi berani 
menggonggong lagi, mengabarkan pada siapapun 
yang mendengar, satu hal yang mengerikan sedang 
melintas. Manusia memang yang melintas tadi itu, 
namun sekumpulan anjing itu seolah tau kalau 
manusia yang melintas tadi adalah manusia yang 
diiringi belasan bhuta kala bersamanya. 

Di tangan kirinya dia memegang sebuah sanggah 
cucuk 15 yang sudah terhias demikian rupa. Sementara 
di tangan kanannya, dia membawa sebuah sokasi 16 
yang di dalamnya tersimpan berbagai sarana 
persembahan.  Meski tidak memakai baju, seperti 
kebanyakan pria lain di Banjar Sari, selembar kain 
putih terlipat rapi tergantung di lehernya. Nampak 
beberapa Aksara Modre17 tertulis di kain itu dan ada 
bagian-bagian gambar yang baru akan jelas 
nampaknya jika kain itu dibentangkan. 

                                                
15  Tempat menaruh persembahan yang terbuat dari 
anyaman bambu berbentuk segitiga. 
16 Kotak yang terbuat dari anyaman bambu. 
17 Aksara yang berupa simbol-simbol sakral atau rajah. 
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Tak satupun warga yang menyapanya, tak ada 
yang bahkan melihat dia sedang melintasi jalanan 
berdebu Banjar Sari. Bukan karena gelap saja, namun 
karena memang mata para warga kini sedang 
tertutup rapat dan melihat hanya alam mimpinya 
masing-masing. 

Sudah biasa untuk seorang penekun Ilmu 
Pengiwa memasang Aji Sesirep 18  sebelum hendak 
ngereh ke Setra19. Namun tidak ada sepertinya yang 
sehebat ini daya kuasa sesirepnya, satu desa 
dibuatnya tepar begitu saja. Para praktisi lain, apa 
lagi yang baru kemarin sore belajarnya biasanya 
hanya bisa meluaskan daya pengaruh sesirepnya 
beberapa tembok dari tempatnya ngereh, itu pun saat 
tengah malam yang bahkan tanpa Aji Sesirep 
sekalipun memang sudah banyak warganya yang 
terlelap dengan sendirinya. 

Akhirnya Jro Gede Basur sampai di depan Setra, 
dia berhenti sejenak di hadapan sebuah pelinggih 20 
yang terletak di pojok timur setra. Sanggah cucuk 
                                                
18 Ilmu untuk membuat seseorang atau sekelompok orang 
tertidur lelap. 
19 Tempat kremasi dan penguburan. 
20 Tempat sembahyang 
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diletakkan sejenak, lalu diambilnya beberapa canang 
dan segehan di sokasi tadi, dihaturkannya sebuah di 
atas, lalu sebuah canang dan disampingi segehan di 
bawah pelinggih itu. Dia kemudian mengayab-
ayabkan haturan tersebut dan mencakupkan kedua 
telapak tangan di atas kening. 

Setelah selesai, Gede Basur berjalan ke tengah 
setra, menuju pemuhun setra 21  kemudian 
ditancapkannya sanggah cucuk yang dibawanya itu. 
Dia mengeluarkan beberapa sarana yang ditaruh di 
dalam sokasi, ada yang diletakkanya di dalam 
sanggah cucuk ada yang ditaruhnya di bawah. 
Kemudian dia bersila menghadap sanggah cucuk itu, 
menyalakan dupa lalu menancapkannya di bantennya. 

Seekor ayam biying brahma 22  yang dibawanya 
diangkat tinggi-tinggi di atas kepala dengan kedua 
tangan, diturunkan lagi untuk dimantrai, lalu dicopot 
kepalanya dengan tangan. Darah yang keluar 
kemudian disemprotkannya pada persembahan yang 
di bawah. Setelah mantranya habis, ayam tumbal itu 

                                                
21 Bagian tengah setra tempat pembakaran mayat atau 
Bade. 
22 Ayam kampung hitam kemerahan. 
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diletakkannya di atas segehan, dibiarkan kejang 
meregang nyawa. 

Di kejauhan, terdengar lolongan anjing semakin 
menjadi-jadi menjadi mengiringi ritual yang sedang 
dilakukan Gede Basur. Angin dingin berhembus agak 
kencang, berputar-putar membuat dedaunan di setra 
seperti sedang berbisik-bisik satu dengan yang lain. 

Gede Basur kemudian berdiri lalu, menyembah 
sebentar dan mengambil selembar kain putih dengan 
rajah 23  Aksara Modre dan gambar Rangda yang tadi 
diletakkanya di atas Sanggah Cucuk, dikibarkannya 
kain tersebut dengan kedua tangan, dipecut-
pecutkannya ke berbagai arah kemudian dia 
kerudungkan kain putih yang nampak jelas terlihat 
diantara gelapnya suasanya setra, selain bintik-bintik 
cahaya dupa yang kerlap-kerlip dari kejauhan. Dia 
mulai menari-nari seperti orang yang sedang 
kerasukan, kerasukan suatu kekuatan yang sedang 
dia panggil dengan ritual tersebut. Kemudian kaki 
kirinya terangkat, berjingkrang-jingkrak ke delapan 
arah berbeda dengan tangan masih membentangkan 
kain itu di atas kepalanya. 

                                                
23 gambar 
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Gede Basur kemudian duduk lagi dengan kedua 
tangan  diletakkan di dada dengan. Jari telunjuk dan 
jempol tangan kanan disatukan sementara jari lain 
tertelungkup, dan tangan kiri di bawah tangan kanan. 
Sikap amusti karana ini biasa dipakai oleh para 
praktisis Pengiwa maupun Penengen, pertanda kalau 
dia sudah mulai menyatukan antara daya semesta 
dengan dirinya. Kain rajah tadi masih 
dikerudungkannya sampai menutupi seluruh kepala. 

Tak berselang beberapa lama, tangannya mulai 
bergetar, semakin lama semakin keras. Nafasnya 
semakin tidak beraturan dan dia mulai mengeluarkan 
suara-suara nyanyian kerongkongan. Kini seluruh 
tubuhnya yang bergetar sangat keras bahkan sampai 
bergoyang-goyang ke berbagai arah, Gede Basur 
seolah sedang memasuki kesadaran lain, seolah dia 
sudah tidak lagi menjadi dirinya. 

Angin berhembus semakin kencang, berputar-
putar di sekitaran setra, lolongan anjing semakin 
menggila, dan penduduk Banjar Sari masih didekap 
erat alam mimpi. 
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6 

Pengiwa 
edari tadi saat malam masih sangat muda 
sampai tengah malam begini, I Selem tidak 
henti-hentinya menyalak dan melolong seperti 

srigala di bawah purnama. Tapi bukan di depan 
rumah anjing pendiam itu melakukannya, namun 
berkeliling di sekitar pekarangan. Ada sesuatu di 
dalam pekarangan yang mungkin dilihatnya sehingga 
membuatnya demikian panik. Nyoman Karang pun 
lama-lama terbangun dan menenang-nenangkan I 
Selem, namun I Selem malam seperti memberitau 
kalau ada sesuatu dengan perilaku lincah tidak 
menentunya. Nyoman Karang ingat I Selem pernah 

S 
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bersikap begini saat ada ular besar di samping 
Menten, hanya saja waktu itu tidak sampai dia 
melolong. 

Sementara di samping Bale Dauh, di kamar Ni 
Sokoasti dan Ni Rijasa, nampak gusar tidurnya Ni 
Sokoasti. Matanya memang tertutup rapat dan 
raganya terkulai lemas di samping Ni Rijasa, namun 
jelas nampak di alam tidur dia sedang ketakutan. 
Sebuah mimpi menyambanginya tiba-tiba seperti 
badai yang datang begitu saja menutupi cerah langit 
dengan kegelapan berhias sambaran petir dan 
gemuruh. Raut wajah dan raganya pun lama-lama 
terusik pula, memandikannya dengan keringat dingin 
dan tubuh menggigil. Sontak Ni Rijasa terbangun, 
terutama karena Ni Sokoasti pun mengigau merintih-
rintih seperti sedang dipecut. 

“Bangun, mbok! Bangun!” Ni Rijasa sudah 
mengira kalau kakak tercintanya sedang dirasuki 
mimpi, dia berusaha membangunkan Ni Sokoasti, 
namun dekapan mimpi itu menenggelamkan Ni 
Sokoasti lebih dalam dari panggilan Ni Rijasa. Makin 
digoyang-goyang tubuh Ni Sokoasti dan semakin 
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keras namanya dipanggil, rintihan Ni Sokoasti pun 
ikut menjadi-jadi. 

Ni Sokoasti tau-tau sedang tersadar ada di 
pemuhun setra, kaget dia melihat ke sekeliling 
namun tidak ada yang disaksikannya kecuali pohon-
pohon kelapa dan beringin rimbun yang 
disembunyikan gelap malam dan hanya menyisakan 
bayang-bayang yang dipancarkan sinar rembulan. 
Tidak berapa lama, dia mendengar gelak tawa dari 
kejauhan, gelak tawa mengerikan yang kemudian 
disusul oleh munculnya gumpalan api yang terbang 
menghampirinya dengan kecepatan yang 
mengisyaratkan niat api itu untuk membakarnya. 

Sokoasti segera saja melupakan 
kebingungannya dan berlari mengindari lemparan api 
tersebut. Belum sepuluh langkah dia berusaha berlari 
meski kesulitan karena kamben yang dikenakannya, 
sehelai kain putih terbang dari depannya begitu saja. 
Nampak sekilas kepala raksasa tergambar di kain 
putih itu, dan belum sempat Ni Sokoasti 
memperhatikan guratan gambar lain, kain itu 
menabrak dan menggulungnya. Setelah tergulung, Ni 
Sokoasti dibantingnya. 
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“Tolong...tolong...” Teriaknya dengan nafas 
tersengal karena sesak oleh gulungan kain itu. 

Belum sempat ketiga kalinya dia meneriakan 
permintaan tolong itu, api tadi nampak 
menghantamnya keras. Tentu saja, bukan hantaman 
bola api itu yang kemudian membuatnya semakin 
tersiksa, namun panasnya yang sangat-sangat tidak 
biasa, bukan seperti panas kobaran api, lebih seperti 
sengatan besi yang sedang membara dan 
mematangkan dagingnya dalam beberapa kejapan 
mata. 

Sementara Ni Rijasa masih belum tau mimpi 
apa yang mampir di alam tidur kakaknya, namun dia 
semakin kawatir karena setelah bermandikan 
keringat dan gemetaran, kini Ni Sokoasti kejang-
kejang dan berteriak-teriak, wajah Ni Sokoasti pun 
nampak membiru. Ni Rijasa semakin kawatir karena 
sudah sampai digoyang kencang pun kakaknya belum 
terbangun juga. 

“Bapa...Bapa...” Ni Rijasa kemudian memanggil 
bapanya yang memang sudah bergegas datang sejak 
sebelumnya karena mendengar keributan di kamar 
dua kembang desa itu. 
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“Dewa Ratu Bhatara!” Nyoman Karang terkejut 
bukan kepalang melihat Ni Sokoasti yang sekarang 
mengeluarkan busa dari mulutnya, cahaya lentera 
yang remang-remang itu pun menampakkan tubuh 
Ni Sokoasti sekarang berubah menjadi biru 
berbintik-bintik nanah. 

Ni Rijasa masih menangis kebingungan, masih 
berusaha membangunkan kakaknya yang terus 
semakin parah dan membingungkan keadaanya. Dia 
kini tau kakaknya bukan sekedar bermimpi buruk. 

Nyoman Karang pun berusaha memanggil, 
berteriak bahkan untuk membangunkan sang anak. 
Namun Ni Sokoasti kini terkulai lemas tidak berdaya. 

Ni Rijasa dan bapanya menjadi semakin kaget 
karena Ni Sokoasti yang baru saja bersikap seperti 
kerbau mengamuk sekarang tiba-tiba terkulai seperti 
tanpa nyawa. Dengan gemetaran dan berharap 
ketakutannya tidaklah benar, Nyoman Karang 
mendekatkan jari telunjuknya ke bawah lubang 
hidung Ni Sokoasti. Ada angin kelegaan yang 
berhembus ke dada Nyoman Karang setelah tau 
anaknya masih bernafas. 
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“Tunggui kakakmu dulu, bapa akan ke rumah 
Kaki Balian minta pertolongan!” Kata Nyoman 
Karang pada Ni Rijasa yang masih menangis dan 
mengelus-elus kepala kakaknya. Dia hanya 
mengangguk. 

Nyoman Karang bergegas, dan baru saja dia 
melangkah sampai di pintu kamar kedua putrinya, 
tiba-tiba Ni Sokoasti berteriak, “Aaaaa......! Aaaaa....!” 
Dia begitu saja terbangun, mendorong Ni Rijasa 
sampai tersungkur di bawah ranjang, dan terus 
berteriak sambil menjambak-jambak rambutnya 
sendiri. 

Rumah-rumah di Banjar Sari hanya didindingi 
kayu tipis dan jalinan bambu, jangankan Nyoman 
Karang yang kamarnya berseberangan, para tetangga 
yang tinggal di dekat rumah pun mendengar 
keributan yang memecah heningnya malam itu, 
beberapa dari mereka berhamburan keluar dan 
berkumpul di luar rumah Nyoman Karang, 
memastikan apa yang sedang terjadi, sementara 
beberapa tetangga memutuskan untuk menarik 
selimut dan bersembunyi gemetaran di bawahnya. 



 62 

“Bli Nyoman...Bli Nyoman...” Nampak salah 
seorangnya memanggil Nyoman Karang, “Ada apa 
bli?” 

Nyoman Karang sibuk memegangi Ni Sokoasti 
yang mengamuk tidak karuan dalam 
ketidaksadarannya, tidak punya waktu menjawab 
panggilan-panggilan itu. Tetangganya yang 
mendengar keributan semakin menjadi-jadi pun tidak 
sebodoh itu hanya menunggu jawaban dan 
dipersilahkan masuk, mereka berhamburan masuk 
dan ikut memegangi Ni Sokoasti yang bahkan setelah 
dipegangi lima pria pun masih bisa memberontak 
dan melempar serta menendang-nendang yang 
memeganginya sampai jatuh tersungkur. Dalam 
ketidaksadarannya itu, Ni Sokoasti rupanya menjadi 
sekuat kerbau mengamuk sekaligus selicin belut. 

Semalam suntuk Ni Sokoasti membuat repot 
warga, namun akhirnya dia kembali terkulai lemas 
lagi. 

Setelah Ni Sokoasti terkulai lemas dan para 
penduduk yang tadi berusaha keras memeganginya 
pun ikut menyandarkan diri, terlalu lemah bahkan 
untuk membuka mulut, kembali bulu kuduk 
Nyoman Karang merinding, mengingat kejadian yang 
menimpa keluarganya dua puluh lima tahun lalu. 
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7 

Terdahulu 
elum genap satu oton umur Ni Sokoasti, 
dan sedang sangat senang hati Nyoman 
Karang kala itu mendapat dua putri 

kembar sekaligus. Biasanya para pria di Banjar Sari 
tidak akan sampai berbunga-bunga jika anak yang 
dilahirkan istrinya adalah anak perempuan, apa lagi 
sudah kali kedua anak yang lahir adalah perempuan 
juga, namun tidak demikian halnya dengan Nyoman 
Karang. 

B 
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Setelah Dewi Sri 24  memberikan anugerahnya 
dengan hasil panen yang melimpah, dua wuku 
kemudian dia merasa Dewi Suprabha dan Dewi Ken 
Sulasih, dua bidadari tercantik kahyangan, telah turun 
ke bumi melalui rahim istrinya. 

Tadinya dia hanya memandang Luh Kerti 
dengan tatapan syukur telah menjadi anugerah 
terbesar dalam kehidupannya. Kini dia menatap 
istrinya itu dengan tatapan syukur yang sudah 
dikalikan seribu. 

Nyoman Karang tau, para pembelajar Pengiwa 
yang mempergunakan ilmunya dengan sekehendak 
hatinya kian banyak jumlahnya. Mereka lebih suka 
menjalankan Aji Wegig 25  dibanding secara lurus 
menggunakan Ilmu Pengiwa yang dipelajarinya sebagai 
ilmu untuk kelepasan26. Itulah kenapa, keesokan hari 
setelah Putrinya lahir dibantu Dadong Kolok, 
Nyoman Karang langsung menyambangi rumah Kaki 
Balian, meminta berbagai jimat dan apapun yang bisa 
menjaga anak-anaknya itu tetap selamat. 
                                                
24 Dewi Padi; Dewi Kesuburan 
25 Ilmu Hitam yang bertujuan menyakiti orang lain, sering 
disalahartikan sebagai Ilmu Pengiwa. 
26 Ilmu spiritual; moksha. 
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Desas-desus sudah banyak beredar, para buruh 
taninya pun sudah banyak memperingatkan kalau 
Nyoman Karang sedang menjadi target sasaran Aji 
Wegig. Dia adalah salah satu orang ternama di Banjar 
Sari, ternama karena hamparan sawahnya selalu 
menghasilkan banyak padi saat musim panen, dan 
selalu menjadikan padi-padi itu sebagai cara 
melakukan kedermawanan. 

Di dunia ini rupanya bukan hanya ada banyak 
orang yang suka berperilaku tidak baik, namun ada 
banyak orang yang suka menjadikan orang baik 
sebagai sasaran ketidakbaikannya. 

Dadong Kolok pun sudah mengusahakan 
berbagai kebiasaanya untuk menjaga kedua putri 
jelita itu selalu selamat. Selain mumpuni sebagai 
dukun beranak di Banjar Sari, Dadong Kolok pun 
memiliki banyak kebisaan lain untuk berurusan 
dengan dunia niskala. Namun Nyoman Karang 
merasa itu belum cukup, jadi dia pun mendatangi 
Kaki Balian. 

“Banyak yang iri pada Bli Nyoman karena selalu 
bagus hasil panennya” Kata seorang temannya 
mengingatkan Nyoman Karang tentang bahaya Aji 
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Wegig, namun kalimat seperti itu tidak pernah 
diindahkannya. 

Nyoman Karang percaya, jika memang dia 
memiliki karma yang harus dipetik buahnya dengan 
menjadi korban Aji Wegig, mau dibagaimanakan pun 
tidak akan akan bisa dicegah. Lagi pula dia tidak 
terlalu suka mendengarkan gunjingan-gunjingan 
warga yang biasanya hanya sekedar dongeng. 

Namun kali ini bisikan-bisikan itu tidak bisa 
lagi dia abaikan sejak lahirnya kedua putrinya. Dia 
bisa berlapang dada menerima kalau sampai dia mati 
terkena salah satu jenis cetik27, kena teluh terangjana, 
desti 28 atau sihir sejenis. Namun kalau sampai 
putrinya yang akan menjadi korban semua itu, dia 
bahkan sudah merinding saat membayangkannya. 
Kekawatiran seorang pria yang baru saja menjadi 
bapa, siapa yang tidak paham. 

Kaki Balian sendiri yang diajak datang ke rumah 
Nyoman Karang. Dia tidak mau jika hanya dibekali 

                                                
27 Racun. 
28 Semua adalah jenis-jenis sihir ilmu hitam yang berbeda 
dengan Pengiwa namun sering kali dianggap sama.  
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bebuntilan 29 . Dia ingin Kaki Balian pun ikut 
memasang pagar gaib untuk rumahnya. Kaki Balian 
masih keluarga dekat Nyoman Karang, dan bahkan 
tanpa alasan darah itu pun Kaki Balian akan dengan 
senang hati menolongnya. 

“Bapa cuma bisa membantu memohonkan,” 
Sahut Kaki Balian dengan senyuman khas di bibirnya 
yang memerah karena sirih yang selalu dikunyahnya, 
“Dan kalau memohon pada Beliau, Nyoman pun 
sebenarnya bisa. Tapi jika Nyoman merasa dengan 
bapa yang memohonkan akan lebih tenang, akan 
bapa mohonkan, tapi Nyoman jangan sampai merasa 
kalau permohonan bapa saja cukup, karena mekejang 
ngelah widhi30”. 

Sudah menjadi keyakinan di Banjar Sari, 
seorang anak yang baru lahir dan ibunya tidak boleh 
ke luar rumah sebelum genap tiga hari. Namun Luh 
Kerti baru diijinkan keluar oleh suaminya, Nyoman 
Karang setelah genap seminggu melahirkan. Sudah 
biasa senang berlebih bisa mengundang kekawatiran 
berlebih pula. 

                                                
29 Bungkusan jimat. 
30 Semua orang ber-Tuhan. 
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Hari itu di rumah Nyoman Karang sedang ramai 
sekali. Beberapa kerabat dan tetangga nampak 
berkumpul di sana. Besok Ni Rijasa akan genap 
berumur satu oton sementara tiga hari kemudian Ni 
Sokoasti akan dirayakan Tiga Otonnya, dan mereka 
sedang mempersiapkan upacara pewotonan itu. 
Sambil menggendong dan mengikat Ni Rijasa dengan 
selembar kain, Luh Kerti bersama tiga wanita lain 
yang adalah ipar dan sepupu-sepupunya sedang 
duduk di Bale Dangin merubah janur menjadi 
bentuk-bentuk bebantenan yang indah, sementara 
dua lelaki nampak sedang asik di depan dapur 
mencabuti bulu-bulu ayam yang habis dipotongnya. 
Ni Sokoasti yang baru berumur tiga oton sibuk 
bermain-main di sekitaran ibunya. 

"Mbok Kerti, ayam hitamnya kurang lagi satu." 
Seorang lelaki keluar dari arah dapur dan memberi 
laporan, "Nanti tolong beritau Bli Nyoman Karang 
ambil ayam di rumah I Rempag, mbok." 

"Biar mbok saja yang carikan, De" Sahut Luh 
Kerti. 

Dia sadar suaminya sudah kelelahan sekali 
kesana-sini mengurus keperluan otonan. Memang 



 69 

tidak nampak kelelahan sama sekali di wajah 
Nyoman Karang, dia terlalu antusias untuk membuat 
perayaan kedua anaknya. Luh Kerti merasa 
beruntung, memiliki suami yang mencintainya 
dengan gerak, beruntung karena anak-anaknya 
memiliki ayah seperti Nyoman Karang. 

"Tapi, Bli Nyoman bilang Mbok Luh belum 
boleh keluar dulu," Lelaki kurus tadi menyahut. 

"Ah, lelaki yang baru menjadi ayah memang 
suka berlebihan sikapnya." Salah satu wanita yang 
duduk di menten menggoda Luh Kerti sambil tertawa 
cekikikan bersama wanita-wanita lain. 

"Sudah, tidak apa." Luh Kerti bangun dari 
tempat duduknya, lalu menyerahkan Ni Rijasa pada 
wanita yang menggodanya tadi. 

Tidak berselang beberapa lama kemudian, 
Nyoman Karang datang memikul seikat janur di bahu 
kanannya untuk kemudian disulap menjadi berbagai 
perlengkapan upakara. 
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"Kerti mana, Luh?" Tanya Nyoman Karang pada 
wanita yang menggendong anaknya, setelah melihat 
kesana-kemari pun tidak nampak bayangan istrinya. 

"Mencari ayam ke rumah Bli Rempag, Bli"  

Entah kenapa ada yang terasa sangat pahit di 
dada Nyoman Karang mendengar jawaban itu. Ada 
rasa tidak nyaman dan bahkan sesak di dadanya 
secara tiba-tiba, sampai mukanya pun nampak 
mendadak kusut. 

Nyoman Karang seperti mendapat firasat yang 
sangat tidak menyenangkan, sejenak dia termenung, 
namun dialihkannya semua rasa tidak nyaman itu 
dengan membantu para lelaki lain yang tengah sibuk. 

Meski tangannya sedang sibuk menghaluskan 
sisa-sisa buah kelapa dari sabuknya, namun hati 
Nyoman Karang tidak bisa begitu saja diajak 
melupakan rasa tidak enak, terlebih sudah menjelang 
sore namun Luh Kerti belum datang juga. Makin 
bergeser matahari ke Barat, makin kalut perasaan 
Nyoman Karang. 
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Mengambil ayam saja tapi lama sekali? Ah, mungkin 
karena tumben keluar dari terbawa cerita bersama tetangga. 
Tapi sudah mau sandyakala, kenapa masih belum datang 
juga? 

Berbagai pertanyaan yang kemudian berubah 
wujud menjadi kekawatiran berseliweran di benak 
Nyoman Karang, sampai sosok yang ditunggunya itu 
muncul di depan angkul-angkul. 

Sumringah seperti yowana31 yang sedang jatuh 
cinta wajah Nyoman Karang begitu melihat wajah 
istri yang sedari tadi dikawatirkannya itu. Tapi wajah 
Nyoman Karang yang sedang sumringah itu perlahan 
memucat saat menyadari istrinya masih berdiri di 
angkul-angkul sambil menyandarkan satu tangan 
untuk menopang badan yang sepertinya melemas. 

Tak sampai beberapa lama, tubuh Luh Kerti 
roboh. 

Sontak Nyoman Karang dan seluruh kerabat 
yang ada di sana berhamburan menghampiri. 
Dilihatnya wajah Luh Kerti membiru dengan bibir 
yang perlahan keluar busa. Nyoman Karang bersama 
                                                
31 Remaja 
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beberapa lelaki lain membopong Luh Kerti ke Bale 
Dauh. 

"Kerti? Kamu kenapa?" Tanya Nyoman Karang 
dengan panik sambil menggoyang-goyangkan tubuh 
istrinya. 

Luh Kerti tidak menjawab, busa di mulutnya 
semakin banyak, penglihatannya semakin kabur. 
Berusaha keras Luh Kerti menjaga matanya tetap 
terbuka agar tetap bisa memandangi sang suami, 
pendengarannya pun perlahan menghilang, lalu 
semua gelap. Luh Kerti menghembuskan nafas 
terakhirnya dan Nyoman Karang hanya berteriak-
teriak seperti orang kesurupan.  

Kedua anaknya sudah dibekali jimat, rumahnya 
sudah diberi benteng niskala, namun dia lupa kalau 
istrinya yang tidak berbekal jimat tidak akan selalu 
bisa berlindung di dalam rumah. 
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8 

Kaki Balian 
 “Pekak, apa benar i meme terdahulu meninggal 

karena pengiwa?” Tanya Ni Sokoasti yang kini sudah 
tumbuh menjadi remaja belia. 

Sudah enam bulan dia rajin melewatkan waktu 
di rumah Kaki Balian bersama adiknya Ni Rijasa, 
yang tidak kalah cantiknya, sebagaimana 
diamanatkan sang bapa. 

“Bapa ini cuma petani bodoh, tidak tau apa-apa, 
bapa tidak bisa memberi kalian bekal ilmu seperti 
halnya Kaki Balian.” Demikian kata Nyoman Karang 
sewaktu menyuruh kedua putrinya untuk membekali 
diri dengan ilmu, yang dia tahtakan sebagai bekal 
utama dalam kehidupan. 
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Sejak itu setiap pagi, setelah selesai masak di 
rumahnya, Ni Sokoasti akan pergi ke rumah Kaki 
Balian, membantunya memasak, membersihkan 
rumah dan halaman, mempersiapkan banten jika 
sedang rainan, dan memberi makan untuk ayam-
ayam peliharaan Kaki Balian. Kemudian keesokan 
harinya, kedua saudari ini akan berkunjung ke rumah 
Dadong Kolok dan melakukan hal yang sama. 
Pasraman hanya ada jauh di kota, jadi untuk 
menimba ilmu mereka pun ngbapa di tempat kedua 
sesepuh desa ini. 

“Dari mana cening mendengar hal itu?” Sahut 
Kaki Balian pada kedua cucu jauhnya yang dengan 
setia menemani dia duduk di Menten sambil me-
nyirih. Kaki Balian suka duduk di sana, memandangi 
ayamnya yang mondar-mandir di halaman rumah 
sambil menyaksikan sawah yang sedang menguning 
terhampar sampai ke kaki bukit di balik pagarnya. 

“Begitu yang tyang dengar desas-desusnya” 
Sahut Ni Sokoasti polos. 

“Iya, tyang pun mendengar hal itu” Ni Rijasa 
menimpali sambil membawakan ceretan air minum 
untuk Kaki Balian. 
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“Desas-desus hanyalah bualan yang dipakai 
orang untuk menghibur diri dari kelelahan. Bukan itu, 
tapi sastra yang perlu kalian jadikan pegangan untuk 
dipercayai” Sahut Kaki Balian dengan senyum merah 
ramahnya. 

Kedua saudari itu mendengarkan dengan 
seksama apa yang lelaki sepuh berbadan kurus yang 
berkalungkan sehelai kain pengringsingan di leher 
dan udeng putih yang menutupi kepalanya yang juga 
berambut putih itu. 

“Tapi hampir seluruh penduduk sepertinya 
percaya dengan hal itu, Kaki.” Ni Rijasa melanjutkan 
setelah duduk di samping saudarinya. 

“Hanya karena semua penduduk 
mempercayainya, tidak lantas menjadi pengharusan 
untuk kalian ikut mempercayainya, tidak pula itu 
menjadikannya benar” 

“Jadi, itu tidak benar?” Ni Sokoasti mulai 
bernafsu gegas  menyimpulkan. 

Kaki Balian hanya tersenyum, pandangannya 
mengarah jauh dan mulutnya sibuk mengunyah sirih. 
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Kedua bersaudari itu hanya saling pandang, mereka 
terdiam tidak berani mendesak Kaki Balian. 

“Bukan karena pengiwa,” Jawab Kaki Balian 
akhirnya, tau kedua kembang desa itu masih 
menunggu penjelasan, “Ibu kalian meninggalkan 
dunia ini karena memang segala hal yang harus 
dilakukannya di dunia ini sudah selesai dilakukan, 
jadi dia pulang ke alam sunia.” 

Kaki Balian tersenyum ke arah dua gadis itu, dia 
pun sadar kedua anak Made Karang yang cerdas itu 
belum cukup puas dengan jawabannya. 

“Bukankah bapa kalian menyuruh kalian datang 
belajar Ilmu Pengiwa pada kaki?” kali ini kalimat 
Kaki Balian membuat Ni Sokoasti dan Ni Rijasa agak 
terkejut. 

“Tidak, kaki” Sahut Ni Sokoasti, “Bapa 
menyuruh kami meminta bekal Ilmu Dewa 
Sumedang pada kaki, bukan pengiwa.” 

Kaki Balian tersenyum semakin lebar, lalu 
menyahut, “Besok tengoklah Lontar Pengiwa yang 
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kaki simpan di Piasan, di sana kalian akan menemui 
pemaparan Dewa Sumedang” 

Mereka berdua kembali saling pandang, 
semakin bingung. 

“Ilmu Dewa Sumedang adalah ilmu Pengiwa 
juga, bersama dengan Ilmu Aji Rimrim, Jong Biru 
dan banyak lainnya,” Tutur Kaki Balian lagi untuk 
membuat kedua muridnya itu paham. 

Ni Sokoasti sebelumnya sudah pernah 
mendengar tentang Ilmu Jong Biru, salah satu Ilmu 
Pengiwa yang dalam penglekasannya menggunakan 
tengkorak manusia sebagai sarana. Namun dia belum 
tau, kalau Dewa Sumedang pun adalah Ilmu Pengiwa. 

“Tapi bukankah Pengiwa itu ilmu yang tidak 
baik, Kaki?” Ni Rijasa menimpali. 

Kaki Balian melundahkan sirihnya ke dalam 
kendi di bawah bale tempat mereka duduk sebelum 
menjawab lagi, “Ilmu pengiwa adalah Ilmu yang 
dianugerahkan Ida Bhatara, sama seperti Ilmu 
Usadha maupun Wariga. Jangan desas-desus dari 
mereka yang tidak tau apa yang dibicarakannya 
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membuat kalian percaya bahwa sebuah pengetahuan 
anugerah Ida Bhatara bersifat tidak baik.” 

Ni Sokoasti dan Ni Rijasa masih setia 
mendengarkan. 

“Ilmu Pengiwa membuat seseorang memiliki 
kuasa yang besar, yang awalnya kuasa ini ditujukan 
untuk melepaskan keterbatasan kita sebagai manusia 
dan mengenal niskala secara lebih baik, untuk 
mengenal hakekat sejati di balik tumpukan daging 
yang kita anggap sebagai satu-satunya tubuh ini. 
Kuasa ini pun biasa dipakai para raja dan brahmana 
dalam menjalankan swadarmanya dengan lebih baik, 
para raja dan brahmana bahkan adalah orang yang 
sangat diwajibkan mempelajari ilmu ini.” 

Kaki Balian hening sesaat, lalu melanjutkan lagi, 
“Ilmu Pengiwa adalah ilmu untuk menghidupkan api 
di dalam diri, dan sebagaimana api di dapur yang bisa 
mematangkan masakan juga bisa membakar seisi 
rumah sampai pemiliknya, demikian pula api dalam 
diri bisa membakar segala kenistaan yang 
membelenggu manusia, atau bisa untuk membakar 
manusia lainnya.” 
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“Bagaimana dengan Aji Wegig?” Ni Rijasa 
nampak penasaran, “Sama juga kah, Kaki?” 

Kaki Balian senang dengan semangat kedua 
remaja putri itu belajar, dia ikut bangga karena 
keponakannya, I Nyoman Karang memiliki dua putri 
cerdas seperti itu. 

“Ada banyak cara mempergunakan pisau, dan 
cara-cara mempergunakan pisau untuk menjahati 
orang lain dituliskan dalam Lontar-lontar Aji Wegig.” 
Sahut Kaki Balian lagi. Ni Sokoasti dan Ni Rijasa 
mengangguk semakin paham, lalu ketiganya hening 
lagi. 

“Tiga hari lagi adalah Purnama, kalian buatlah 
dua banten pejati,  satu kalian haturkan dulu di 
sanggah kalian, lalu datanglah kesini membawa pejati 
satunya.” Akhirnya Kaki Balian memecah keheningan, 
“Sekarang kalian pulanglah dulu, siapkan makanan 
untuk bapa kalian.” 

Hari Purnama itulah Kaki Balian mengajak Ni 
Sokoasti dan Ni Rijasa ke sanggahnya untuk 
ngerehang Ilmu Dewa Sumedang. Setelah semua 
haturan dipersembahkan, Kaki Balian merajah lidah 
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keduanya, dan melanjutkan prosesi tengah malam itu 
beberapa lama. Beberapa mantra yang cukup panjang 
yang sudah diajarkan Kaki Balian pun dirapalkan 
keduanya sambil menjadikan sebuah kain putih 
dengan rerajahan sebagai kerudung. 

Jika bukan karena bekal ilmu yang diberikan 
Kaki Balian ini, tentu Ni Sokoasti sudah akan mati 
secepat ibunya dulu. 
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9 
Orang Sakti 

idak ada yang lebih memedihkan 
dibanding melihat orang yang dicinta 
tersiksa, apa lagi tepat di depan mata, 

dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk meringakan 
sakitnya itu. Itulah yang saat ini tengah dirasakan Ni 
Rijasa melihat keadaan Ni Sokoasti. Rasa sakit yang 
sama pun dirasakan I Tirtha yang juga ikut 
menunggui Ni Sokoasti, wanita yang sangat 
dicintainya. 

Kesadaran Ni Sokoasti entah masih tersasar di 
mana. 

T 
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“Mungkinkah di Tegal Penangsaran32?” Pikir Ni 
Rijasa. 

Namun sesaat kemudian dia batalkan lagi 
pemikirannya itu karena Tegal Penangsaran adalah 
tempatnya orang mati, bukan roh yang masih diikat 
badan. 

Sesekali Ni Sokoasti mengigau, mendesah-
desah seperti kesakitan, setengah menangis, wajah 
cantiknya yang pucat pasi akan berlumuran keringat, 
dan dia akan kembali tak sadar. 

Setiap kali itu terjadi, Ni Rijasa hanya 
memandangi kakaknya, sambil tak sadar pipinya pun 
basah oleh air mata haru. 

“Luh, tidakkah kalian belajar ilmu kedyatmikan33 
di rumah Kaki Balian?” Kata I Tirtha yang 
memegangi tangan Ni Sokoasti pada Ni Rijasa, 
“Tidakkah kalian juga diajarkan cara mengatasi hal 
semacam ini?” 

Wajah I Tirtha pun nampak sangat lesu, dia pun 
melemah karena kesedihannya melihat keadaan calon 
istrinya itu. Dan sebagai lelaki, dia menyesal tidak 
                                                
32 Sebuah hutan tempat roh-roh tertentu tersesat. 
33 Ilmu kesaktian 
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bisa menolong calon istrinya sendiri, menyesal 
kenapa tidak ia luangkan waktunya untuk sekedar 
belajar membaca suaratan lontar dan petuah-
petuahnya yang pastilah akan sangat berguna saat ini. 

Mendengar perkataan I Tirtha, ingatan Ni Rijasa 
kemudian terbawa ke percakapan suatu sore di 
rumah Kaki Balian. Hari itu Purnama di Bulan 
Kesepuluh, salah satu Purnama paling sakral, dan 
sedari pagi Ni Rijasa bersama Ni Sokoasti sudah di 
rumah Kaki Balian, hendak mempersiapkan berbagai 
sarana persembahyangan. 

Kedua perempuan ini memang demikian 
telatennya membuat berbagai sarana 
persembahyangan, mulai dari canang sampai bentuk-
bentuk banten yang paling rumit. Mereka memang 
tidak punya ibu yang mengajari merangkai janur dan 
menata bunga, namun mereka bisa belajar dari 
banyak sekali sumber, terutamanya saat di rumah 
mereka sedang ada ritual dan banyak tetangga 
berkumpul untuk membantu mempersiapkannya, 
mereka akan punya kesempatan belajar. 
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“Banten artinya ‘baan enten 34 ’, atau dengan 
kesadaran,” Kaki Balian keluar dari Menten 
tempatnya tidur, menyapa Ni Rijasa dan Ni Sokoasti 
yang sedang membuat canang di Bale Dangin, 
meletakkan bunga-bunga di anyaman janur. 

“Kalau cepat-cepat begitu, bagaimana punya 
waktu untuk menyadari?” Kaki Balian tersenyum 
dengan gigi dan bibirnya yang merah akibat 
kebiasaanya menyirih, kebiasaan para pria paruh baya 
kala itu. 

“Sudah sore, Kaki, nanti tidak cukup waktu 
menyelesaikan bantennya” Ni Sokoasti menyahut. 

“Ah, Sanghyang Kala35 tidak pernah terburu-buru, 
ning 36 !” Kaki Balian duduk di samping mereka, 
mengambil kotak sirihnya, “Kita saja yang selalu 
merasa dikejar” 

Ni Sokoasti hanya tersenyum, memperlambat 
gerakannya. Ni Rijasa bangun, bergegas ke dapur. 

“Bukan hanya saat mengahaturkan canangnya 
persembahyangan kita sembahyang, tapi dari 

                                                
34 Dengan (baan) sadar (enten). 
35 Sang Waktu 
36 Ning atau "cening" berarti "nak" 
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prosesnya pun persembahyangan sudah dimulai.” 
Lanjut Kaki Balian lagi sambil menggulung-gulung 
potongan pinang dengan daun sirih. 

“Bukan hanya saat merapal doa dan mantra kita 
berkomunikasi dengan Beliau, namun dalam proses 
membuat sarana persembahyangannya, 
bercengkeramalah dengan bunga-bunga yang kau tata, 
bergurulah dengan setiap perlengkapan upakara yang 
sedang kau buat itu.” 

Ni Rijasa kembali dari dapur, berjalan menuju 
Bale Dangin berlantai tanah ditikari anyaman pandan 
dan diatapi alang-alang itu, menyodorkan kendi 
tanah liat berisi air pada Kaki Balian lalu kembali 
membantu Ni Sokoasti menata perlengkapan upacaya 
persembahyangan nanti malam. 

“Seperti Mpu Kuturan yang berkomunikasi 
dengan tumbuh-tumbuhan obat di Lontar Taru 
Prama37 kah, Kaki?” Ni Rijasa ingin tau. 

Kaki balian tersenyum kembali, mengunyah 
racikan sirih dan pinangnya, lalu menyahut, “Kalau 

                                                
37 Sebuah lontar yang berisi aneka rupa tanaman dan 
racikan obat dari berbagai jenis tanaman. 
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saja kalian dengarkan, sejatinya setiap bunga yang 
kalian rangkai itu sedang bertutur tentang diri kalian.” 

Kali ini Ni Rijasa dan Ni Sokoasti semakin 
melambatkan gerakannya merangkai canang, 
memberikan lebih banyak perhatian untuk 
mendengarkan ucapakan Kaki Balian. 

“Bunga putih simbol Hyang Iswara, simbol kuasa 
di arah Timur yang bersemayam pada jantung. Bunga 
merah simbol Hyang Brahma, simbol kuasa di arah 
selatan yang bersemayam pada hati. Bunga kuning 
simbol Hyang Mahadewa, kuasa di arah Barat yang 
berstana di lambung, bunga ungu simbol Hyang 
Wisnu, kuasa di Utara yang berstana di empedu 
kalian...” Kaki Balian bicara sambil mengambil setiap 
warna bunga yang disebutkannya, lalu diletakannya 
sesuai arah mata angin. 

“Simbol Panca Dewata kah, Kaki?” Ni Sokoasti 
menyahut dengan ingatannya tentang pelajaran dari 
Kaki Balian. 

Kaki Balian mengangguk. 

“Lalu, simbol Hyang Siwa bunga yang mana, 
kaki? Mana yang kelima?” Ni Rijasa memang kritis. 
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“Keempatnya dipadukan jadi satu, dijalin jadi 
satu wadah, jadilah dia panca warna simbol Siwa, 
Kuasa Semesta yang stananya di tubuh kalian adalah 
di tengah-tengah hati” Sahut Kaki Balian. 

Ni Rijasa dan Ni Sokoasti mengangguk. 

“Mengetahui kuasa-kuasa di Bhuana Agung 38dan 
di Bhuana Alit 39 secara jelas adalah landasan bagi 
setiap ilmu, baik itu Panengen 40maupun Pangiwa41!” 
Lanjut Kaki Balian lagi. 

“Bahkan Ilmu Hitam pun memakai dasar yang 
sama, Kaki?” Ni Rijasa bertanya penasaran, selalu 
penasaran dengan desas-desus tentang pengiwa yang 
disalah artikan sebagai ilmu hitam dan berbagai 
cerita tak menentu terkaitnya. 

“Besi yang sama bisa diolah menjadi pisau 
dapur untuk membantu kita memasak, menjadi sabit 
pemotong rumput untuk memberi makan sapi-sapi, 
bisa juga diolah menjadi pedang...” Kaki Balian 
menatap kedua cucu angkatnya itu dalam-dalam, 

                                                
38 Alam semesta di luar; bumi, dan seluruh alam 
39 Semesta dalam diri; tubuh, pikiran dan jiwa. 
40 Ilmu Kanan, tapi tidak selalu berarti "ilmu baik" 
41 Ilmu Kiri, tapi tidak sama dengan "ilmu jahat" 
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“Pedang untuk mempertahankan nyawa atau 
mengakhiri hidup manusia” 

Kaki Balian memuntahkan kunyahan sirih di 
mulutnya. Ni Sokoasti menumpuk canang yang 
sudah selesai dibuat jadi satu, Ni Rijasa mengambil 
lagi anyaman janur berbentuk bulat-bulat, digelarnya 
berjejer untuk diberikan perlengkapan lain yang akan 
menjadikan anyaman janur itu sebuah canang. 

“Sakit....sakit.....” Ni Sokoasti merintih lagi, 
membuat Ni Rijasa tersadar dari lamunannya. Dia 
elus-elus rambut kakaknya sampai tertidur lagi, lalu 
kembali mengingat obrolan sore itu di rumah Kaki 
Balian. 

“Biarkan diri menyatu dengan kuasa-kuasa 
agung semesta dengan menstanakan simbol aksara 
dan menguncarkan mantranya, olah dan murnikan 
sampai kalian bangkitkan api dan tirtha 42 dalam 
dirimu, dengan api itu kau bisa bakar semua penyakit 
dan tirtha itu lah anugerah utama” Ni Rijasa teringat 
kembali dengan kalimat Kaki Balian Sore itu, 
mengajarkan sebuah cara bermeditasi warisan 
leluhur Tanah Bali. 

                                                
42 Air suci 
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Ingatan itu memberi semangat kembali pada Ni 
Rijasa, semangat karena setidaknya ada yang bisa 
dilakukannya untuk sang kakak. Dia akan melakukan 
apa yang Kaki Balian pernah nasehatkan. 

“Akan saya coba, Bli” kata Ni Rijasa menjawab 
kalimat I Tirtha tadi. 

Dia lekas memperbaiki posisi duduknya, 
membentuk sikap angeka cipta43, menyatukan kedua 
ujung jempolnya, meletakkan tangan kanan yang 
terkepal dalam genggaman tangan kiri dan 
meletakannya di dada. 

Ni Rijasa Hening sesaat. Sesaat kemudiaan 
mulutnya membisikkan aksara-aksara suci yang 
mendengung panjang sepanjang hembusan nafasnya. 
I Tirtha hanya memperhatikan, tidak satupun yang 
dilakukan atau diucapkan Ni Rijasa dipahaminya. 

Kemudian, Ni Rijasa membuka kembali 
matanya, mendekatkan telunjuknya ke kening Ni 
Sokoasti dan mengukirkan sebuah simbol tepat 
diantara kedua pelipisnya. 

Ni Sokoasti yang tadinya sudah mulai tertidur 
tenang mendadak resah kembali, dia mulai terisak-
                                                
43 Memusatkan seluruh kesadaran 



 90 

isak dan tak beberapa lama kemudian malah 
berteriak-teriak. Buyar sudah pikiran Ni Rijasa yang 
tadinya terpusat, diapun jadi panik. I Tirtha berusaha 
memegangi Ni Sokoasti sambil memanggil-manggil 
namanya. 

“Mbok...bangun, mbok...” Ni Rijasa ikut 
memanggil sambil memegangi siwadwara 44  Ni 
Sokoasti dan mengusap-usapnya. Dia melanjutkan 
kembali mantranya. 

Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, angin 
berhembus membawa hawa yang sangat panas ke 
tubuh Ni Rijasa, dalam satu kejapan mata kemudian 
seluruh bulu kuduknya berdiri, keringat dingin 
mengucur dari wajah dan seluruh tubuhnya. Bahkan 
tangannya pun mulai gemetaran dan melemas. 

Mata Ni Rijasa mulai enggan terbuka dan 
menjadi makin gelap pandangannya dan tepat setelah 
tangannya menutup dia melihat bayangan Jro Gede 
Basur di depannya dengan taring memanjang dan 
lidah menjulur sedang menginjak-injak Ni Sokoasti, 
Sosok Jro Gede Basur yang lebih menyeramkan dari 
Jro Gede Basur sebenarnya itu melihat kaget ke arah 

                                                
44 Ubun-ubun 
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Ni Rijasa dan menghempaskan kain putih penuh 
rajah yang dipegangnya ke arah Ni Rijasa sampai 
membuat Ni Rijasa terhempas dari tempat tidur ke 
lantai. 

“Luh Rijasa!” I Tirtha kaget dengan apa yang 
terjadi pada Ni Rijasa, sigap dia menghampiri calon 
iparnya yang sedang tersungkur dan membantunya 
untuk duduk seimbang. 

Ni Rijasa yang sudah didudukkan I Tirtha 
membuka matanya kembali, sosok yang tadi 
dilihatnya tidak ada lagi, yang ada hanya kakaknya 
yang mulai kejang-kejang lagi dan sebentar kemudian 
bapanya berlari masuk, memopoh Ni Rijasa yang 
masih belum bisa membuka mata dengan baik 
dengan kepala berat setengah sadar. 

"Jro...Jro Gede Basur..." Kata Ni Rijasa lirih. 
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10 

Kalah 
udah hampir malam lagi sejak kemarin 
malam Ni Sokoasti tidak sadarkan diri. 
Bapanya sudah berusaha mencari 

pertolongan ke rumah Kaki Balian, namun sayang 
Kaki Balian sedang ke Banjar Tegeh membantu 
seseorang yang konon terkena cetik, dan biasanya 
bisa berhari-hari Kaki Balian akan pergi jika 
kondisinya seperti ini. Dia tidak akan pulang kecuali 
yang ditolongnya sudah benar-benar tertolong, atau 
kebalikannya. 

Jadilah dia hanya menghaturkan banten di 
sanggahnya, mohon tirtha dan perlindungan dari 

S 
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leluhur agar Ni Sokoasti segera pulih dari apapun 
yang saat ini sedang dialaminya. Baru beberapa saat 
tadi Ni Rijasa kembali sembahyang berkeliling 
setelah apa yang dialaminya di kamar sang kakak. 

Nyoman Karang kini hanya bisa berdoa semoga 
Kaki Balian cepat datang, sesekali dia berbincang 
dengan tetangga yang masih juga setia menunggui 
mereka. I Tirtha duduk membisu di sampingnya, 
diapun sedang tenggelam dalam kekawatirannya 
sendiri. Sementara Ni Rijasa ada di kamar menemani 
kakaknya, sambil tak henti-hentinya menangis, dia 
komat-kamit mengingat-ingat salah satu mantra 
perlindungan diri yang diajarkan Kaki Balian. Belum 
bisa diusir dari pikirannya sosok menyeramkan yang 
tadi dilihatnya, diapun menghibur diri dengan 
menganggap sosok itu hanyalah hasil rekayasa 
pikirannya sendiri, yang mungkin saja memang 
demikian adanya. 

Mentari sudah bergegas untuk beristirahat, sang 
malam mulai  merentangkan tangan untuk memeluk 
bumi dengan kegelapan setelah lentera jagat padam, 
beberapa tetangga datang lagi menjenguk Ni Sokoasti, 
bergabung dengan beberapa penduduk yang memang 
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sudah di sana sebelumnya. Sudah menjadi tradisi di 
Banjar Sari untuk saling menunggui jika ada tetangga 
yang sedang mendapat musibah, entah sakit atau 
mati. 

Nyoman Karang duduk di Bale Dauh  bersama 
tamu-tamunya, bercengkerama dengan nada datar 
dan muka masam karena seluruh jiwanya sedang 
sibuk mengkawatirkan putri kesayangannya yang 
sedang gemetaran di kamar. Dia pun memikirkan Ni 
Rijasa yang juga tadi ikut pingsan, meski sekarang 
sudah membaik lagi walau masih nampak pucat. 

Terlihat dari kejauhan seorang berpakaian serba 
putih menyusuri pagar tanah liat rumah Nyoman 
Karang, menuju ke angkul-angkul, dan masuk 
bersama seorang yang sepertinya sisia45nya. Seluruh 
mata nampak terfokus pada sosok orang tua itu. 
Beberapa bertanya-tanya siapa dia, dan beberapa lagi 
bertanya-tanya orang dari banjar mana dia. Setelah 
menyusuri pagar, dia nampak masuk melalui angkul-
angkul. 

                                                
45 murid 
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Setelah di areal pekarangan, dia tidak lantas 
menuju balai tempat para penduduk sedang 
berkumpul, namun terhenti sejenak di Pelinggih 
Penunggun Karang yang letaknya di tengah-tengah 
pekarangan, sosok tua itu mencakupkan tangannya 
yang dipenuhi cincin dengan batu-batu sebesar bola 
mata. Dia menundukkan kepalanya sambil terdengar 
komat-kamit menbaca mantra keras-keras. Para 
penduduk yang hadir di sana hanya bengong saja, 
heran dan bertanya-tanya. 

Kepalanya diikat udeng putih menutupi kepala 
layaknya seorang pemangku 46 , selembar kain putih 
dengan gambar-gambar rerajahan yang samar-samar 
nampak namun tidak terbaca terkalung di lehernya. 
Beberapa warga berbisik-bisik membicarakan 
penampilan pria menakutkan tersebut. 

Cukup lama dia bersembah di pelinggih 
tersebut, membuat penduduk yang keheranan lama 
menunggu kejelasan siapa dan apa maunya orang 
asing ini. 

                                                
46 Pendeta tingkat Ekajati. 
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“Itu Jro Gede Sakti,” seorang penduduk berbisik 
pada Nyoman Karang, “dia dukun terkenal di Banjar 
Sekar” 

Nyoman Karang mengangguk menerima 
penjelasan tersebut, pandangannya masih tertuju 
pada sosok asing dengan jambang panjang putih itu. 
Dia pernah mendengar nama Jro Gede Sakti disebut-
sebut di salah satu obrolan, namun belum pernah 
bertemu langsung dengannya. 

“Om swastiastu” Sapa sosok itu sambil berjalan 
mendekat setelah selesai bersembah. 

“Om swastiastu, Jro” kompak para penduduk 
menyapa, kemudian berdiri mempersilahkan sosok 
yang dikenal sebagai Jro Gede Sakti itu naik ke Bale 
Dauh dan duduk. 

“Nyoman, bapa dengar ada musibah yang 
datang menghampiri rumah nyoman ini” Sapanya 
lagi. 

“Nggih, jro, dari kemarin malam anak tyang Ni 
Sokoasti sakit dan belum sadarkan diri” Sahut 
Nyoman Karang. 
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“Iya, bapa tau. Sungsungan 47  bapa 
memberitahukan hal tersebut dan menitahkan bapa 
untuk datang membantu” Sahut Jro Gede Sakti lagi, 
“baru masuk pun bapa sudah bisa merasakan getaran 
pengiwa sangat kuat menutupi rumah Nyoman, 
sangat kuat dan gelap” 

Mendengar kata "pengiwa" disebut, kompak 
tetangga Nyoman Karang saling berbisik satu dengan 
yang lain. 

“Sudah aku bilang, pasti Ni Sokoasti kena desti!” 
Bisik seorang pria kurus pada temannya tak sabar 
ingin menunjukkan kalau dia pun pintar. 

“Bukan desti, nang. Itu pasti trangjana!” Sahut 
orang yang diajaknya berbisik tak mau kalah pintar. 

“Lalu bagaimana sekarang, Jro?” Nyoman 
Karang menyahut dengan biasa saja, tidak nampak 
kaget, tidak pula nampak ketakutan seperti para 
tetangganya. Pembawaan Nyoman Karang memang 
selalu tenang, bahkan cenderung datar. 

                                                
47 Sesembahan di alam niskala 
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“Tenang saja, Nyoman, bapa datang untuk 
menolong, bapa memiliki banyak panugrahan yang 
pasti akan menyembuhkan Ni Sokoasti.” Sahut Jro 
Gede Sakti. 

“Jangankan pengiwa jenis ini yang masih 
rendah tingkatannya, yang jauh lebih sakti pun sudah 
banyak yang bapa taklukkan. 

Nyoman Karang baru tadi memikirkan, jika 
yang terjadi pada Ni Sokoasti memang sebuah 
serangan niskala, alangkah hebat yang menyerang 
karena rumah yang disengker sedemikian serius oleh 
Kaki Balian bisa dibobolnya begitu saja. Dan 
sekarang tamu yang nampaknya sakti ini mengatakan 
ilmu penyerang ini rendahan. Agak berkernyit alis 
Nyoman Karang dibuatnya. 

“Ini, tanya saja Nang Ponal, dia sudah lama ikut 
bapa mapaica tamba kemana-mana.” Sahut Jro itu 
sambil menunjuk pria yang diajaknya datang tadi. 

Nyoman Karang dan beberapa orang lain 
memperhatikan pria kurus bernama Nang Ponal yang 
sedang mengangguk-anguk itu. 
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“Dari penerawangan bapa, anakmu sedang 
tertawan rohnya di kuburan, dan untuk 
menyelamatkan dia kamu harus menebusnya dengan 
lima karung beras dan dua ekor sapi.” Sambung Jro 
Gede Sakti. 

Mulut Nyoman Karang ternganga, dia kaget 
mendengar pemaparan itu. Beberapa pria di 
sampingnya pun menggeleng-gelengkan kepala 
terkaget-kaget. Bukan urusan beras dan tebusan yang 
membuat mereka kaget, namun kalimat “tertawan di 
kuburan” yang tadi terlontar. 

I Tirtha bahkan lebih kaget lagi, matanya 
sampai melotot mendengar kalimat tadi, dia 
memandang ke arah Nyoman Karang, mencoba 
mengkomunikasikan ketakutannya. 

Jro Gede Sakti melanjutkan lagi, “Sebelum tiga 
hari, bawa semua beras dan sapi itu ke pondok bapa 
bersama dengan sebuah banten pejati dan sepuluh 
lempengan emas untuk dirajah.” 

“Baik, jro!” Nyoman Karang segera menyahut. 
Seorang bapa yang tengah mengkawatirkan 
keselamatan anaknya tidak akan berpikir dua kali 
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untuk mengambil kesempatan penyelamatan sekecil 
apapun. 

Jro Gede Sakti tersenyum dan mengangguk. 

“Antar bapa ke anakmu sekarang” Pintanya 
kemudian. 

Nyoman Karang mengantarkan orang tua itu 
bangunan di samping Bale Dauh tempat tidur Ni 
Sokoasti dan Ni Rijasa, beberapa tetangga yang di 
luar hanya mengantarkan dengan tatapan mata dan 
kepala mengintip-intip ingin tau apa yang hendak 
sang balian itu lakukan. 

Mereka bertiga terhenti di depan pintu kamar 
Ni Sokoasti yang hanya ditutup tirai yang telah 
disingsingkan itu. Nampak di dalam Ni Sokoasti 
sedang berbaring ditemani Ni Rijasa yang duduk di 
sampingnya. 

Ni Rijasa segera menunjukkan tata kramanya 
dengan berdiri menyapa tamu yang dia belum tau 
siapa itu. Sementara Jro Gede Sakti melangkah 
masuk perlahan dengan kepala terdongkak. 
Sesampainya dia di pinggir ranjang Ni Sokoasti, Jro 
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Gede Sakti memandangi tubuh yang seolah sudah tak 
bernyawa tersebut. 

Dukun tua itu kemudian mencakupkan kedua 
tangannya dengan sikap amustikarana sambil tetap 
berdiri, semua yang hadir di ruangan itu bisa 
mendengar dengan jelas mantra yang dia ucapkan 
karena dia mengucapkannya dengan sangat keras 
layaknya pemberitahuan kalau dia sedang 
mengeluarkan kesaktian. 

Ruangan itu kemudian hening saat alunan 
mantra Berbahasa Kawi itu berhenti melantun. 

Jro Gede Sakti menjulurkan telapak tangannya, 
ke arah kening Ni Sokoasti, lalu dia menutup mata 
lagi, berkonsentrasi lagi. Kali ini tanpa mantra yang 
terdengar keras-keras. 

Keheningan itu pecah saat Ni Sokoasti mulai 
mendengus, lalu mendadak saja cekikan riang dengan 
mata yang masih tertutup. Semua yang hadir di 
ruangan itu kaget. Ni Sokoasti sekarang malah 
tertawa. 
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“Demi segenggam beras jauh-jauh bertandang 
menyerahkan nyawa!” Ni Sokoasti mengguman 
dalam tidurnya dengan nada penuh cibiran. 

Semua yang hadir kembali kaget. Termasuk Jro 
Gede Sakti terkaget sampai melotot matanya. 

Tidak lama kemudian tangan kanannya yang 
ditempelkan di dahi Ni Sokoasti mulai bergetar. 
Makin lama makin keras getarannya. Nyoman Karang, 
Ni Rijasa, I Tirtha dan Pan Ponal hanya 
memperhatikan tegang, tidak paham apa yang sedang 
terjadi sebenarnya. 

Nampak wajah Jro Gede Sakti mulai pucat. Lalu 
semakin pucat. Beberapa kejap mata kemudian 
nampak wajah itu membiru seperti lebam habis 
dipukuli. Dia kemudian mulai meneriakkan mantra 
lagi. 

“Pakulun Sanghyang Bhata....” Mantranya jelas 
terdengar seperti terpotong begitu saja. Rahangnya 
bergetar demikian kerasnya, membuat gigi atas dan 
bawah beradu, suaranya menggantikan suara mantra. 
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“Pakulun Sanghyang Bhatara Sak...” Jro itu 
berusaha merampungkan mantranya meski dengan 
melawan gerakan tak terkendali di mulutnya. 

Getaran di bibir dan rahangnya semakin keras 
menjadi-jadi. Nampak di sekitaran jambang putihnya 
mulai menetes cairan merah. Darah kental 
bercucuran dari bibirnya hampir membuat seluruh 
jambangnya memerah. Semua yang hadir di ruangan 
itu semakin kaget. 

Berusaha dicabut kemudian tangan di kening Ni 
Sokoasti. Namun Jro Gede Sakti sepertinya tidak bisa 
mencabut atau menggerakkan lagi tangan kanannya, 
bahkan dia sampai berusaha menarik tangan kanan 
dengan tangan kirinya. Masih belum bisa. 

“Aaah...!” Dia mulai berteriak, “Tolooong!” 

Nyoman Karang dan Ni Rijasa saling lirik 
berusaha merumuskan apa yang terjadi dan apa yang 
sebaiknya mereka lakukan. 

Pria tua itu kemudian tersungkur. Semua yang 
hadir di ruangan bengong menyaksikan 
pemandangan itu, masih belum tau apa yang terjadi 



 104 

dan apa yang harus dilakukan. Mereka hanya 
membatu terkaget-kaget, belum ada yang mengambil 
langkah menolong sang dukun. 

Namun kebengongan mereka tersadar 
mendadak saat Jro Gede Sakti kemudian secara tiba-
tiba membuka matanya, mengambil nafas sangat 
panjang lalu tersengal=sengal. Tak berapa lama 
kemudian, dia bergegas bangun dan berlari keluar 
sampai kamben yang dikenakannya melorot terlepas. 

Kembali, orang-orang di kamar terbengong-
bengong dan heran dengan apa yang mereka lihat. 
Terlalu jauh apa yang mereka harapkan terjadi 
dengan apa yang akhirnya terjadi. 
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11 

Pahatan 
asa sakit. Sepertinya satu hal itu 
memiliki seribu wajah berbeda dan 
kerap kali menjadi pahat yang 

membentuk manusia menjadi patung-patung yang 
berbeda pula. Rasa sakit membuat manusia yang 
hanya sebatang kayu polos bisa memiliki keindahan 
menawan, atau pun sebaliknya menampakkan wajah 
yang menyeramkan. Tak ada manusia yang luput dari 
bentukannya, dan bentukannya sering kali di luar 
prasangka. 

Namun rasa sakit adalah pematung yang sopan, 
bagaimana bentuk yang dia pahatkan tergantung si 

R 
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pemilik saja. Sayangnya si pemilik sering kali abai 
sehingga si pematungpun bekerja sendiri, dan si 
pemilik yang sadar kalau hasil bentukannya tidaklah 
sebagaimana yang diingini hanya bisa menyesal dan 
mengutuk ke masa silam. 

Di sebuah bilik bambu kecil inilah rasa sakit 
telah banyak membentuk wajah jiwa seorang anak 
manusia bernama Basur. Umurnya baru beberapa 
hari yang lalu genap di angka dua belas. 

Ah, makin dewasa dia, makin banyak nanti yang 
harus dikerjakannya. Bapanya sudah lama mewanti-
wanti, jika nanti sudah pawotonan ke dua puluh 
empat, dia akan diberi tanggung jawab memelihara 
satu sapi lagi. Meski tanpa ibu, bapa Gede Basur 
sangat rajin merayakan pawotonan anak semata 
wayangnya itu, tak pernah sekalipun dia lupa 
membuat banten48 jika perhitungan hari sudah Tumpek 
Wayang49, hari dimana Gede Basur lahir. 

Anak-anak lain, terutamanya anak-anak buruh 
tani di Banjar Sari pun memiliki peliharaanya sendiri-
sendiri, hanya anak-anak di Geria dan Puri yang tidak 

                                                
48 Persembahan 
49 Hari saniscara kliwon, wuku Wayang. 
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memiliki peliharaan sendiri. Namun, bagi Gede Basur 
memelihara sapi adalah perkara yang lebih sulit 
dibanding anak-anak lainnya. Sebabnya, dia tidak 
punya tanah sawah, tidak ada padang rumput yang 
bisa dia sabit dan kumpulkan dengan mudah sebagai 
pakan sapinya. Ini berarti pula, dia harus menyusuri 
lahan bebas yang belum ada pemiliknya untuk 
mencari rumput makanan sapi. Lahan seperti itu 
adanya hanya di tebing-tebing atau jurang dekat setra 
yang mengerikan curamnya. 

Tapi Basur kecil tidak akan terlalu 
memusingkan hal itu. Menyusuri tebing curam 
memberinya kesenangan sendiri, sebab di sana 
banyak tumbuh Gunggung manis yang selalu 
membuat senyumnya melebar dan hatinya senang. 
Anak-anak lain yang hanya tinggal menyabit rumbut 
di tanah milik orang tuanya tidak akan mendapatkan 
buah merah ini di lahannya, karena memang 
tumbuhnya hanya di sekitaran tebing. Setelah disabit 
dan dilemparnya turun, di bawah akan dipunguti lagi 
rumput-rumput itu dan diwadahi keranjang. 

Setelah dua keranjang yang biasanya dia pikul di 
bahu dengan sebuah belahan bambu itu penuh, 
barulah dia akan pulang. Tidak langsung pulang 
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tentu saja. Dijepitnya arit diikatan kambennya yang 
sepaha dan dilipat kebelakang, lalu diambilnya 
kemudian keranjang itu, dipikul sampai di kandang 
sapi belakang rumahnya, barulah dia akan langsung 
ke dapur untuk menyantap satu-satunya makanan 
yang tersedia, nasi putih dan garam. 

Rerumputan yang tumbuh di tebing itu akan 
dipotongnya dengan sabit yang dipegang dengan satu 
tangan, sementara tangan kirinya berpegangan pada 
akar atau batu agar dia tidak terpeleset jatuh. 
Memang tidak mematikan kecuraman tebing itu, 
namun jika sampai terpeleset dan jatuh, rasa sakit 
yang diakibatkannya bisa sangat menyiksa. Basur 
pernah sekali mengalaminya. 

Namun yang menakutkan bagi Basur bukan 
sakit terjatuhnya, melainkan desas-desus penduduk 
yang mengatakan kalau sampai seseorang terjatuh di 
sekitaran tebing itu, maka wong samar 50  penunggu 
tempat itu akan menganggapnya sabagai durian jatuh, 
lalu dia akan disantap. Bapanya pun pernah 
memperingatkan dia untuk berhati-hati, wong samar 
itu tidak akan mengganggu atau menjahili siapa-siapa, 
karena ada aturan yang melarang mereka melakukan 
                                                
50 Mahluk halus 
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itu. Sayangnya aturan yang sama mengatakan kalau 
ada yang terjatuh di sekitar daerah mereka, mereka 
boleh dijadikan santapan. 

Basur kecil terlalu polos untuk tau kalau 
peringatan menyeramkan itu hanya cara bapanya 
untuk membuat dia lebih berhati-hati, terlebih 
karena ada dua orang yang sudah mati jatuh di tebing 
itu, makin takutlah Si Basur. Yang luput Basur 
pikirkan adalah, meski kedua orang itu mati di sana, 
jasadnya utuh satu tubuh, tak ada secuil pun yang 
hilang bekas disantap atau dicabik wong samar. 

Basur biasanya makan di pintu masuk dapur 
beratap alang-alang yang juga adalah tempatnya tidur 
bersama sang bapa itu, sambil memperhatikan di 
jalanan yang cukup jauh karena ada dua petak sawah 
yang membatasinya, anak-anak lain sedang bermain-
main. 

Entah apa yang dilakukan anak-anak itu 
bersama teman-temannya, namun ada saja alasan 
mereka tertawa-tawa. Hanya sebentar Basur bisa 
memperhatikan anak-anak itu, karena selalu setelah 
Basur datang dari mencari pakan sapi, matahari 
sudah menyelesaikan putarannya dan bersiap untuk 
berselimut gelap, suara genta akan terdengar dari 
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Geria dan Pura pertanda sudah sandyakala 51 . Dan 
orang-orang tua di Banjar Sari menganggap bermain-
main di luar rumah saat sandyakala adalah pamali 
yang bisa membawa petaka untuk mereka. 

Nasi Basur habis, panggilan orang-orang tua 
mereka pun membubarkan anak-anak yang tadi 
bermain. Basur tidak pernah punya waktu untuk 
bermain bersama mereka, karena jika itu 
dilakukannya maka kedua sapinya tidak akan makan. 

“Aku tidak akan menyukai mereka agar aku 
tidak ingin bermain bersama mereka” Pikirnya 
dengan polos dan cerdik. Lama-kelamaan caranya ini 
membuatnya memang kehilangan minat bergaul 
bersama rekan sebayanya. Bahkan setelah dewasa, 
kaya raya dan mendapat gelar “Jro” pun dia tetap 
teguh dengan pendirian itu. 

Ah, apa lagi sekarang saat dia sudah demikian 
kaya dan bernama. Tak perlu dia menyambangi orang 
lain, orang-oranglah yang akan datang padanya. 
Beberapa datang untuk memohon pinjaman dengan 
setumpuk alasan, beberapa yang lain datang dengan 

                                                
51 Sore menjelang malam. 
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tujuan yang lebih khusus, seperti murid-muridnya 
yang datang menimba ilmu pengiwa. 

Demikian susah hidup Gede Basur dulu, dan iri 
tak terkira dia melihat betapa nikmat hidup anak-
anak Ida Dewa Jambe , bangsawan tuan tanah tempat 
bilik bambunya dibangun dan yang tanahnya dikelola 
oleh sang bapa. Masa lalu inilah alasan kenapa dia 
jadi sangat menyayangi dan memanjakan anaknya, I 
Tigaron sedari kecil. Tak disadari oleh Gede Basur, 
dia memperlakukan anaknya dengan perlakukan yang 
dia harap dulu dia dapatkan. Dia sedang membalas 
dendam pada masa lalunya, membalaskan sulit 
hidupnya di waktu kanak-kanak dengan memberi 
kesenangan tak berpagar pada anaknya kini. 

Ini pula yang menjadi pahat yang mengukir I 
Tigaron sehingga memiliki wajah manja cepat gilanya 
sekarang, dan ini pula kepahitan yang membentuk 
wajah keangkuhan seorang Jro Gede Basur. Rupanya, 
kepahitan dan wajah bentukanya menular tanpa 
disadar-sadar. Rumit memang jika sudah bicara soal 
perjalanan hidup seorang manusia, berbeda sekali 
dengan sapi-sapi yang nampak sangat sederhana dan 
tertebak hidupnya itu. 
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Sekitar sepuluh warsa52 yang lampau, salah satu 
pembicaraan yang sangat hangat menjadi topik di 
warung kopi, pasar dan sawah adalah bagaimana 
Gede Basur bisa menjadi demikian kayanya secara 
mendadak. 

‘Mendadak’ adalah istilah yang sering 
digunakan warga jika ada tetangganya yang mereka 
lihat kayanya saja tapi tak lihat bagaimana mereka 
memeras otot dan otak untuk mengusahakan 
kekayaan itu. Kemudian alih-alih beranjak dari 
warung kopi dan meniru langkah upaya sang 
tetangga yang mereka sebut kaya mendadak itu, 
mereka malah makin berakar duduknya karena 
makin asik ceritanya. Tidak jauh tentu saja, cerita 
yang membuat setiap cerita di Banjar Sari menjadi 
asik adalah cerita tentang dunia mistik dan hal-hal 
niskala yang mereka bisa ceritakan seenak perutnya 
karena tak ada diantara mereka yang benar-benar tau 
kebenarannya. 

Tapi Men Gati pemilik warung kopi itu tentu 
senang karena cerita itu membuat dagangannya 
terbeli makin banyak. 

                                                
52 Tahun 
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Saat umur Gede Basur belum genap di angka 
lima belas, seperti malam-malam biasanya, Basur dan 
bapanya pergi ke tempat tidur masing-masing, 
memenuhi hak tubuh untuk mengistirahatkan diri 
setelah seharian penuh mengerjakan peran masing-
masing di atas dunia. Paginya, Basur bangun begitu 
ayam berkokok, sebelum matahari muncul di ujung 
timur dengan segala kemegahan cahaya kuningnya 
yang menembus kabut dan sisa-sisa malam. 

Sayang pagi itu, meski matahari sudah 
meninggi dan Basur sudah sampai selesai 
mematangkan makanan untuk babi-babinya, bapanya 
belum juga nampak bangun, Basur pun hendak 
membangunkan sang bapa dari kelelapan yang tidak 
biasa itu. Dipanggilnya beberapa kali namun tidak 
ada sekali sahutan pun. Sampai digoyang-goyangnya 
tubuh sang bapa dengan keras belum juga bangun.  

Beberapa lama kemudian baru Basur sadar, 
bapanya ternyata sudah tidak bernafas lagi. 
Tubuhnya pun sudah demikian kaku tanda aliran 
darah sudah berhenti. Basur berhenti menggoyang-
goyangkan tubuh bapanya, dia terpaku, dia tidak 
merasakan apa-apa, dia tidak berpikir, tatapannya 
terbelalak kosong, hatinya senyap, tubuhnya ikut 
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dingin, mulutnya agak ternganga. Sesaat kemudian 
baru air mata menetes. 

Gede Basur pun sah menjadi yatim piatu, 
ibunya sudah berhenti bernafas sejak Gede Basur 
baru menghembuskan nafas pertamanya di dunia, 
dan kini sang bapa. 

Ida Dewa Jambe , rupanya prihatian dengan 
nasib Basur, dan tau benar dengan keuletan Basur 
yang dia warisi dari bapanya, karenanya beliau pun 
mengajak Gede Basur untuk ngayah53 di Jro. Terlebih 
Ida Dewa Jambe juga tidak memiliki anak laki-laki, 
tak satupun dari kedua istrinya. Istri pertama Ida 
Dewa Jambe , karenanya beliau menikah lagi, namun 
hanya seorang putri yang dilahirkan istri kedua itu, 
padahal Ida Dewa Jambe sangat menginginkan putra. 
Semakin disayanglah Basur seolah putranya sendiri. 

Ida Dewa Jambe  bukan hanya bangsawan kaya 

keturunan salah satu Arya Majapahit dulu yang 

sekarang menjadi bawahan Raja. Beliaupun dikenal 

memiliki banyak ilmu kediyatmikan, bersama Kaki 

Balian beliau dulu berguru pada Ida Pedanda Ngurah 

                                                
53 Mengabdi 
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Putra yang sudah tersohor kesaktianya di berbagai 

banjar, bahkan terkenal sampai ke Kerjaan Panji Sakti 

di Denbukit.  Sebagai pemimpin, Ida Dewa Jambe  

diajari banyak ilmu kedigjayaan yang diperlukannya 

dalam melaksanakan kepemimpinannya itu, bahkan 

ilmu-ilmu yang paling tenget pun diajarkan pada 

mereka berdua. 

Ilmu ini lah yang kemudian satu per satu 

diturunkan pada Gede Basur oleh Ida Dewa Jambe. 

Bahkan setelah Gede Basur beranjak semakin dewasa, 

Ida Dewa Jambe  memberinya berbidang-bidang 

tanah dan ternak untuk dikelolanya sendiri, yang 

dengan pengelolaan baik, maka baik tanah mapun 

ternak Gede Basur itu pun lalu beranak-pinak 

berlipat-lipat jumlahnya. 

Banyak yang mengira kalau Basur mendapatkan 

semua itu dengan mudah sebagai pemberian seorang 

bangsawan kaya semata, mereka yang bicara itu tidak 
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tau kalau Basur membeli semua itu dengan kerja 

keras dan pribadi yang dibentuk oleh banyak pahatan 

rasa sakit. Dan saat satu kesempatan baik datang, 

Basur menjadikannya pijakan untuk membeli lebih 

banyak kesempatan baik lainnya, bukan seperti 

penduduk penggosip di warung kopi itu, yang jika 

mereka menerima kesempatan baik berupa panen 

melimpah atau sejenisnya digorengnya kesempatan 

itu sampai gosong. 
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12 

Gunjingan 
iap cercah sinar sang surya adalah 
pilihan, menunjukkan setiap jengkal isi 
dunia dengan jelas dihamparkan pada 

manusia, lalu teriring sebuah pertanyaan, hendak 
diapakan hamparan hidup yang terbentang di 
hadapanmu ini? 

Kebanyakan penduduk Banjar Sari memilih 
memanfaatkan terang itu untuk menuntaskan 
swadharma 54 nya masing-masing. Para lelaki akan 
menggarap sawah dan mengurus hewan-hewan 
ternaknya. Satu bidang sawah dengan bidang sawah 
                                                
54 Kewajiban 

T 
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lain letaknya berdekatan, satu pondok sawah tempat 
beristirahat saat kelelahan bekerja sekaligus sebagai 
rumah sapi piaraan bagi yang enggan menempatkan 
kandang sapi di belakang rumah pun letaknya saling 
berdekatan, agar satu dengan yang lain bisa saling 
mengawasi. 

Letak berdekatan itu membuat satu pria dengan 
pria lain bisa mengabaikan kelelahannya dengan 
mengobrolkan berbagai macam hal, yang kebanyakan 
adalah hal yang mereka tidak benar-benar pahami. 
Ketidakpahaman akan merangsang rasa ingin tau, 
lalu tak lama kemudian dorongan untuk bisa saling 
bertukar tutur akan membuat sifat sok tau 
munyelinap timbul. 

“Kamu sudah mendengar apa yang terjadi pada 
Ni Sokoasti, nang?” Tanya seorang pria kurus setelah 
duduk di pundukan sawahnya yang berdekatan 
dengan pondok tetangganya. 

“Iya, menyedihkan sekali apa yang dialami anak 
itu. Padahal dia anak yang sangat baik” Tetangganya 
yang sudah sedari tadinya berteduh di pondoknya 
karena matahari kali ini lebih panas dari biasanya. 
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“Ah, dia juga yang salah!” Pria pertama tadi 
menyahut kembali sambil mengambil topi pandannya 
sebagai kipas pengusir gerah. 

“Maksudmu, salah bagaimana, nang?” pria 
kedua menimpali dengan tatapan heran, sampai 
ditegakkan tubuh kurus hitam legam yang tadinya 
bersandar di tiang pondok itu. 

“Kamu tidak tau, kalau sehari sebelum dia sakit 
aneh ini, Jro Gede Basur datang melamarnya, namun 
dia tolak mentah-mentah karena hendak menikahi 
anak Made Tanu?” pria kedua tadi melanjutkan 
dengan kaki masih terendam di genangan air sawah 
yang baru saja kemarin selesai dibajaknya dan akan 
siap ditanami benih-benih baru. 

Pria kedua yang tadi duduk di balai pondok itu 
bergegas berdiri dan menghampiri temannya dan 
bicara setengah berbisik “Hati-hati, nang! Bisa jadi 
kata-katamu didengarnya, kamu seperti tidak tau saja 
sesakti apa dia itu.” 

Pria pertama tadi langsung pucat pasi oleh 
peringatan tadi. Matanya agak terbelalak, sadar 
sepertinya dia baru saja mengobrolkan hal yang bisa 
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jadi mendatangkan petaka untuk dirinya. Mendadak 
bungkamlah dia. 

Para wanita di Banjar Sari lain lagi, ada yang 
mendampingi pekerjaan suami ada yang terlalu 
disibukkan oleh satu anak yang digendong di tangan 
kanan dan di sisi kiri anak balitanya sedang menyusu, 
sambil menjagai tiga atau empat anak lain yang 
berlarian nakal tak karuan sehingga tak jarang 
melukai dirinya sendiri. Para wanita di Banjar Sari 
subur sekali garbha55nya, rata-rata punya lima anak 
dan ada bahkan yang sampai belasan anaknya. 
Mungkin juga ada kaitannya dengan udara Banjar 
Sari yang dingin, menyebabkan suami istri jadi lebih 
sering saling menghangatkan diri di tempat tidur. 

Rumah-rumah penduduk biasa yang berjejer 
tidak terlalu rapi di kanan dan kiri jalan biasanya 
hanya terdiri dari satu bilik, di sampingnya biasanya 
akan ada kandang ternak, ayam berkeliaran dikejar-
kejar anak-anak yang bertelanjang dengan ingus yang 
sering juga mereka jadikan camilan. Jarang ada 

                                                
55 Rahim 
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rumah yang dipagari kecuali beberapa rumah tuan 
tanah dan tentu saja Puri 56dan Geria57. 

Duduk di teras rumah akan membuat mereka 
bisa dengan leluasa ngobrol dengan tetangga yang 
juga duduk di terasnya sendiri. Nutur kangin-kauh58 
sama seperti para lelaki di sawah tadi. 

“Sudah menjenguk Ni Sokoasti, mbok?” Seorang 
wanita datang menghampiri duduk wanita lain 
sementara anaknya bergelayutan menyusu. 

“Sudah Bli Ketut yang menjenguk, Yan,” Sahut 
wanita bertengkuluk 59  itu, “Mbok masih menyusui, 
takut nanti terpengaruh oleh apa yang terjadi di sana.” 

“Jadi benar Ni Sokoasti kena pengaruh Ilmu Leak, 
mbok?” perempuan tadi kini duduk di sebelah 
tetangganya dan bertanya dengan raut wajah antusias. 

“Itu namanya desti, Yan, bukan leak.” Sahut 
perempuan itu kemudian. 

“Apa bedanya, mbok?” 

                                                
56 Sebutan untuk rumah para bangsawan; istana 
57 Sebutan untuk rumah pendeta 
58 Semacam 'cerita ngalor-ngidul' 
59 Kain yang diikatkan di kepala seperti sorban 
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Perempuan tadi hening sesaat, mencari-cari 

jawaban ke dalam dirinya tentang perbedaan Leak 

dan Desti, lalu dia tersadar bahwa dia bahkan tidak 

tau beda keduanya sama sekali, dia tadi hanya asal 

bicara untuk membuat percakapan lebih menggigit, 

sekaligus agar dalam lingkar perbincangan itu dia 

terdengar lebih pintar. 

“Bli Ketut yang tau kalau soal begitu, Yan.” 

Katanya berkelit. 

Perempuan sebelumnya mendudukkan anaknya 

yang tadi menyusu, “Apa benar ini karena Ni 

Sokoasti menolak lamaran Jro Gede Ba...” 

“Jangan sembarangan, Yan!” Perempuan kedua 

memotong pembicaraan tetangganya agar jangan 

sampai dia menuntaskan kalimatnya, “Nanti 

beliaunya dengar!” 
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Nampak tetangga lain lain bergegas menarik 

tangan anaknya ke arah dua perempuan ini, lalu ikut 

nimbrung untuk mengisi waktu. 

Memang, tidak ada yang lebih menggairahkan 

dibanding serunya percakapan tentang hal-hal niskala 

di Banjar Sari ini. Selain tidak ada yang akan benar-

benar bisa membenarkan dan menyalahkan, hal gaib 

juga tidak akan membela dirinya jika sedang disalah-

salahkan atau disalahartikan. 

 
 

 



 

 

Bagian Dua   
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13 

Ni Garu 
anusia kadang memang suka 
kelewatan menganggap diri 
berwenang memandang dan bahkan 

memperlakukan orang lain lebih rendah dari dirinya, 
seolah dia sendirilah yang maha tinggi diatas semua 
manusia. Setahun yang lalu, jauh sebelum Jro Gede 
Basur mendapat penolakan-penolakan yang 
menyakitkan itu, sebuah penolakan yang bahkan 
lebih menyakitkan juga terjadi di Banjar Sari. Bukan 
Jro Gede Basur yang diberi penolakan, namun dia 
yang melemparkannya. Manusia yang sulit menerima 

M 
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penolakan terhadap dirinya, sebaliknya sangat mudah 
melemparkannya ke orang lain. 

Apa lagi yang ditolak adalah wanita macam Ni 
Garu yang memang seorang wanita yang aneh, baik 
gelagatnya, cara bicara dan caranya mengisi hari-hari 
yang dihamparkan sang surya padanya. Aneh tentu 
disebut oleh warga Banjar Sari, sebab dia bersikap 
dan hidup dengan cara-cara yang tidak biasa seperti 
warga Banjar Sari lainnya. Tapi yang jelas, Ni Garu 
itu malas, malas mengerjakan pekerjaan wanita di 
dapur, malas membuat sarana persembahyangan dan 
bahkan untuk mencuci kainnya sendiri serta 
memandikan lubuh lusuhnya pun dia malas. Jangan 
tanya soal membantu pekerjaan bapa dan ibunya, 
sudah pasti lebih malas lagi sampai-sampai tidak 
pernah dilakukannya hal tersebut. 

Kulitnya yang hitam, giginya yang kuning tidak 
pernah dibersihkan, rambutnya yang sampai kaku 
menempel-nempel seperti ikatan ijuk saking 
jarangnya dibasuh, dan tata kramanya pun tidaklah 
baik. Tidak ada warga yang jika berpapasan di jalan 
atau dimana pun akan berpapasan tanpa sapa atau 
basa-basi sesaat, namun Ni Garu bahkan kadang 
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tidak akan menyahut saat ada warga yang 
menyapanya. Keterlaluan sekali. 

Dia pun tidak pernah melibatkan dirinya dalam  
kegiatan para perempuan Banjar Sari, misalkan saat 
piodalan di pura dia tidak ikut berkumpul bekerja 
mempersiapkan segala sarana. Hobinya berkelana 
saja tidak jelas, dari ujung ke ujung, lalu menyepi 
entah dimana, lalu bisa besoknya baru kembali. 

Tak heran jika Nyoman Subandar, bapanya 
sampai kenyang dengan keluhan dan sindiran warga 
terhadap perilaku anaknya ini. Dan tentu bukan tidak 
dinasehati Si Garu oleh bapanya, Garu saja yang 
bertelinga terlalu tebal sampai-sampai nasehat yang 
paling lembut sampai bentakan yang paling kasar tak 
mampu menembus ke ruang akalnya. Habis sudah 
cara Nyoman Subandar mencoba menjadikan Garu 
sebagai wanita sewajarnya, akhirnya Nyoman 
Subandar hanya menghibur diri dengan kata, 
"Mungkin ini buah dari karma burukku di masa 
lampau" 

Tapi meski disebut manusia aneh, Garu pun 
adalah manusia, dan manusia bisa jatuh cinta. 
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Jarang sekali Garu berhenti di sekitar desa, dia 
benci keramaian atau tempat berlalu lalang orang, 
karenanya dia suka menyepi di sekitaran setra, jurang 
atau tempat lain yang jarang dikunjungi manusia. 
Selain itu di setra dia merasa mendapati sesuatu yang 
lain, suatu kasih sayang yang aneh. Berada di 
keramaian manusia adalah hal yang tidak 
menyenangkan bagi Ni Garu sebab manusia gemar 
menilai, mebanding-bandingkan dan menuding 
seenaknya, dalam keheningan alam tak ada yang 
memberinya tudingan "perempuan gila" seperti yang 
diarahkan warga, itu alasan utama Ni Garu suka 
menyepi. 

Nah meski suka menyepi dan membenci 
manusia lain, jika dia melihat I Tigaron, maka dia 
akan menghentikan langkahnya berkelana di  
sekitaran Banjar Sari, menatapnya dalam-dalam 
dengan penuh kekaguman dan tertawa-tawa sendiri, 
entah apa yang ada di benaknya saat menatap I 
Tigaron yang biasanya sedang duduk bersila bersama 
teman-temannya berbekal tuak atau arak. 

Umur Ni Garu sudah melampaui dewasa, 
wanita sebayanya yang lain paling tidak sudah 
memiliki tiga anak, tapi mana ada lelaki di Banjar 
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Sari yang mau mempersunting wanita macam Ni 
Garu ini, meskipun bapanya adalah salah satu orang 
terpandang di Banjar Sari. Selain memang, Ni Garu 
yang sepertinya tidak berminat sama sekali dengan 
kehidupan grehasta60. 

Suatu sore, Ni Garu berjalan menuju ujung 
Selatan desa, dia hendak pergi ke daerah tegalan yang 
banyak pepohonannya, hampir seperti hutan, namun 
ada pemilik tentu saja tegalan itu, pemiliknya adalah 
Gede Basur, pohon-pohon besar yang tumbuh di sana 
adalah salah satu dagangan Gede Basur yang setiap 
tahun selalu menghasilkan dengan baik. Di depan 
tegalan itu ada sebuah balai kecil tempat buruh Gede 
Basur biasa beristirahat jika kelelahan menebangi 
pohon atau sekedar memetik buah pisang yang 
tumbuh subur juga di sana. Dan di balai ini juga 
menjadi salah satu tempat I Tigaron berkumpul 
bersama teman-temannya, mabuk-mabukan sejadi-
jadinya, bercanda sampai berteriak-teriak, 
megenjekan sepuasnya pun tidak akan ada yang 
menggubris karena rumah penduduk agak jauh dari 
sana. 

                                                
60 Kehidupan berumah-tangga 
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Sudah pasti, alasan Ni Garu suka lewat ke sini 
adalah karena dia pun tau inilah salah satu 
angkringan I Tigaron. I Tigaron pun bukan tidak 
sadar kalau perempuan bernama Garu ini sering kali 
mengintipnya dari jauh, I Tigaron hanya tidak 
menggubrisnya, dia menganggap Ni Garu hanya 
perempuan gila. Lupa mungkin I Tigaron dengan 
tingkat kewarasannya sendiri. 

Sore itu, yang tidak ada melengkapi I Tigaron 
menikmati kesenangan hidup dari jerih bapanya 
adalah wanita yang menemani mereka minum, yang 
biasanya dia sewa sebagai penuang tuak lalu tidak 
jarang sebagai pemuas birahi sesaat lelaki-lelaki itu. 

Bumbung bambu kosong bergeletakan di bawah 
balai, isinya sudah berpindah ke perut I Tigaron dan 
empat teman sepemabukannya. Delapan jumlahnya. 
Sementara di tengah-tengah mereka duduk masih 
ada tiga bumbung terisi penuh, siap untuk 
mengantarkan tiga lelaki yang sedang tertawa-tawa 
hampir tanpa alasan itu untuk menjadi semakin gila. 
Dua teman I Tigaron sudah tergeletak rupanya, 
kesadarannya sudah dicabut oleh terlalu banyaknya 
arak yang masuk ke tubuh mereka. 
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Ni Garu memperhatikan dari jauh, bersembunyi 
di balik pohon pisang. Beberapa bulan ini 
memperhatikan lelaki idamannya, I Tigaron telah 
memberikan kesenangan tak terhingga pada Ni Garu. 
Sempat pula berbisik dia pada pohon pisang itu 
tentang betapa inginnya dia dijamah oleh I Tigaron. 
Wajarlah jika demikian, sudah hampir tiga puluh 
lima umurnya namun belum sekalipun dia 
merasakan jamahan lelaki. 

“Lihat, De, pengagummu sedang memuja 
dengan setia!” Kata I Kerug, salah satu teman I 
Tigaron yang masih belum ditaklukkan oleh arak 
dengan setengah berbisik dan menunjuk sembunyi-
sembunyi. 

“Heran aku dengan perempuan gila itu. Apa 
tidak diobati dia selama ini agar lebih waras 
hidupnya?” Sahut I Tigaron namun enggan menoleh 
ke arah temannya menunjuk. 

“Dia tidak gila, De,” Sahut I Kerug lagi, “hanya 
sedikit aneh saja.” 

Ketiga pria itu mengintip perlahan-lahan, Ni 
Garu sadar dia ketahuan, lalu agak bersembunyi di 
balik pohon pisang. 
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“Dan kalau dipikir-pikir, Si Garu itu tidaklah 
terlalu buruk rupanya, hanya dia terlampau jorok 
saja.” I Getir, teman lain I Tigaron menimpali. 

Ni Garu memang tidak buruk rupanya, 
cantikpun tidak, namun sikap aneh bercampur 
kejorokannya membuat dia nampak lebih buruk dari 
seharusnya. 

“Kalau kamu suka, kenapa tidak sana dan 
embat dia, Tir!” I Tigaron tertawa mencandai 
temannya. 

“Mbok! Mbok Garu!” Teriak I Tigaron sambil 
melambai-lambaikan tangannya ke arah Ni Garu 
bersembunyi, “Sini, Mbok!” 

Ni Garu sadar, dia sudah ketahuan, tapi dia 
memang ingin sekali ketahuan. Pikirnya, untung tadi 
sudah mandi sebelum berkelana ke sini. Dia takut 
mendekat, namun lari pun bukan hal yang diinginkan, 
jadi dia memilih berjalan saja ke arah balai itu. 

“Nih, Tir! Bidadarimu sudah datang,” I Kerug 
berbisik canda ke arah temannya sambil cekikikan 
bersama I Tigaron. 
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“Apa apa, gus?” Sapa Ni Garu setelah mendekat 
sambil tersenyum simpul memandang dalam-dalam I 
Tigaron, seolah hanya ada I Tigaron saja di sana. 

“Ah tidak, mbok, itu I Tigaron katanya ingin 
berbincang dengan Mbok Garu,” I Getir yang agak 
sempoyongan itu segera menyahut sebelum I Tigaron 
membuka mulut. 

Sontak I Tigaron melotot ke arahnya, lalu 
melihat ke arah Ni Garu. Tapi dia urung menampik 
memperhatikan wajah Ni Garu. Benar kata I Getir, 
wajah Ni Garu ini memang tidak terlampau buruk 
jika diperhatikan dari dekat begini. I Tigaron 
memperhatikan pula tubuh montok Ni Garu. Melihat 
pendangan I Tigaron pada Garu agak lama, dan 
sepertinya ada yang berbeda dari pandangan itu, I 
Getir dan I Kerug hanya saling toleh saja sambil 
tersenyum geli. 

“Benarkah begitu, gus?” Ni Garu tersipu tanya 
sekaligus menyadarkan lamunan nakal I Tigaron. 

“Ah, tidak, mbok!” Sahut I Tigaron gugup, “Ah, 
iya, duduk sini, mbok!” 

Ni Garu yang tadinya berdiri di samping balai 
yang tempat duduknya setengah dari tinggi badannya 
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itu naik perlahan, menaikkan kembennya agar bisa 
naik dengan lebih leluasa. Makin mengembang 
hidung I Tigaron tanda terpancing birahinya. Kedua 
teman I Tigaron kembali saling menoleh, semakin 
geli dan bingung. 

*** 

Semalaman ternyata I Tigaron dan Ni Garu 
berada di balai tegalan itu. Tinggal mereka berdua 
saja, entah keempat teman I Tigaron seudah kemana. 
Matahari sudah sedari tadi terbit, mereka berdua 
belum juga bangun. I Tigaron masih terkena daya 
arak yang diminumnya, arak yang membuatnya 
sampai menelanjangi Ni Garu di balai itu. Sementara 
Ni Garu memang tidak pernah bangun pagi, apa lagi 
kemarin dia begadang sampai subuh. 

Matahari memang sudah terbit sedari tadi, 
namun Banjar Sari tidak pernah terlalu panas, kabut 
pun masih terbentang dimana-mana, belum lagi di 
balai beratap alang-alang dan di atasnya lagi pohon-
pohon besar dengan dedaunan lebat menaungi. 

Mereka berdua baru terbangun kaget saat balai 
bambu itu terasa bergetar sangat kencang dengan 
tiba-tiba diiringi teriakan keras lantang. 
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“Bangun!!!” 

I Tigaron terperanjak segera, mencoba 
membuka matanya lebar-lebar, sementara 
disampingnya Ni Garu yang tidak kalah kagetnya 
berusaha meraih kainnya untuk menutupi 
kemaluannya. Setelah melihat tau-tau bapanya 
berdiri di depannya bersama beberapa orang yang 
tengah menunduk, I Tigaron bahkan lebih terkaget 
lagi melihat Ni Garu di sampingnya tanpa busana, 
sama seperti dirinya. 

“Bapa?” I Tigaron gugup menyapa sambil 
meraih kain dan mengikat-ikatkannya di pinggang. 

Wajah Gede Basur nampak luar biasa marahnya. 
Dia belum menjawab. Sementara beberapa orang di 
belakangnya yang adalah buruhnya di tegalan itu 
masih menunduk, malu dengan apa yang dilihatnya. 
Demikian pula dengan Made Bajra, murid Jro Gede 
Basur yang kebetulan ikut pagi itu. 

“Garu?!” I Tigaron menoleh, “Apa yang kamu 
lakukan?” 

I Tigaron terperanjat turun dari balai setelah 
mengambil kain yang diikatkan cepat-cepat menutupi 
pinggal ke bawah setelah dia di bawah. 



 137 

“Kamu...kamu memperdayaiku kemarin!” I 
Tigaron menunjuk-nunjuk ke arah Ni Garu. 

I Tigaron mendekat lagi ke arah Ni Garu lalu 
menempeleng kepalanya, kemudian berteriak, “Dasar 
perempuan binal kamu!” 

Ni Garu yang tadi nampak kaget dan 
kebingunan memegangi kepalanya sambil merintih. 
Keras sekali tempelengan I Tigaron tadi. 

“Maksudmu apa, gus?” katanya dengan wajah 
dan nada bicara meringis menahan rasa sakit. 

“Bapa, dia memperdayai saya, perempuan jalang 
ini memperdayai saya!” Kata I Tigaron melihat 
dengan tatapan memohon ke arah bapanya sambil 
menunjuk-nunjuk Ni Garu. 

Sudah sedari tadi Gede Basur ingin meluapkan 
amarahnya yang bercampur malu dan geli, sekarang 
tatapan marah itu diarahkannya pada Ni Garu yang 
menggeleng-geleng seolah memberitau kalau tidak 
benar yang dikatakan I Tigaron. Bagi Basur anaknya 
yang sudah pasti bisa dipercaya, bukan Ni Garu, 
seorang perempuan dengan reputasi kegilaan. 

Akhirnya Gede Basur tau harus meletuskan 
amarahnya kemana. Dia mendekati Ni Garu dengan 
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bringas, kemudian menjambak rambutnya demikian 
keras, menariknya sampai terpelanting ke bawah dari 
balai itu. Sempat juga dia mengambil lagi kainnya 
yang belum sempat dipakai, ditutupinya lagi 
tubuhnya. Kemudian Jro Gede Basur kembali 
menarik rambut Ni Garu. 

“Perempuan gila sialan!” Teriak Jro Gede Basur 
sambil menarik rambut Ni Garu yang merintih-rintih, 
Ni Garu memegangi pangkal rambutnya yang ditarik 
Gede Basur untuk mengurangi rasa sakitnya dengan 
tangan kanan, sementara tangan kirinya masih tetap 
memegangi kain di sekitar kemaluannya agar tidak 
melorot. 

Ada enam pria lain dan dua orang wanita yang 
turut hadir di sana, bukannya melerai atau menolong 
Ni Garu, mereka malah menunduk mundur seolah 
memberi ruang lebih untuk Jro Gede Basur 
meluapkan amarahnya. Lagi pula, mana berani 
mereka dengan Gede Basur, dalam kondisi biasa saja 
mereka hanya bisa menunduk-nunduk, apa lagi saat 
Jro Gede Basur sedang beringas begini. 

I Tigaron pun marah, marah adalah cara yang 
bagus untuk menutupi rasa malu, dan melihat 
bapanya menjambak-jambak Ni Garu dia merasa 
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terpuaskan marahnya dan makin lupa dengan rasa 
malunya telah meniduri seorang perempuan dengan 
reputasi kegilaan. 

“Pergi kamu!” Jro Gede Basur berteriak lagi kali 
ini sambil menendang Ni Garu sambil terpental, 
“Terkutuk sekali I Subandar punya anak sepertimu 
ini!” 

Ni Garu segera merogoh lagi kainnya, segera 
merangkak menjauhi Jro Gede Basur, melilitkan 
kainnya secepat mungkin sambil berdiri dan berlari. 
Isak tangisnya makin lama makin kecil terdengar 
seiring kencangnya dia berlari, makin ke selatan 
malah berlawanan dengan arah desa dan rumahnya. 

Belum habis rupanya amarah Jro Gede Basur, 
begitu dia berbalik, dipandanginya wajah I Tigaron 
yang segera menunduk takut dengan amarah bapanya. 
Gede Basur tidak akan tega memarahi apa lagi 
sampai memukuli I Tigaron, jadi dia hanya 
mendengus lalu berbalik lagi dan pergi meninggalkan 
tegalan itu. 
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14 

Hina 
i bagian paling Selatan Banjar Sari, 
yang sekaligus pemisahnya dengan 
Banjar Tegeh, adalah sebuah jurang 

yang lumayan terjal, di sekitaran jurang itu hanya 
tegalan yang ada, tidak lagi ada sawah atau kebun 
jagung. Di bawah jurang tersebut adalah sebuah 
sungai yang lumayan deras aliran airnya. Ini bukan 
bagian jurang dimana anak-anak petani suka datang 
mencari pakan sapi tentunya. Garu berhenti di bibir 
jurang tersebut setelah lelah berjalan tertatih-tatih. 
Kepalanya masih sakit bekas ditempeleng I Tigaron, 
bahu kanannya pun masih memar dan ngilu karena 

D 
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tendangan Jro Gede Basur. Namun air matanya sudah 
mengering, dia lelah menangis sedari pagi. Kini 
sudah malam lagi, malam yang sangat berbeda 
dengan malam kemarin, dan I Garu bahkan tidak tau 
dia sekarang ada dimana. 

Dia memutuskan duduk sejenak di bibir jurang 
itu. Terdengar di kejauhan suara aliran sungai 
bergemuruh, nampak pula remang-remang 
pepohonan di seberang jurang disinari oleh cahaya 
rembulan. Sementara di langit dengan jelas ramai 
oleh bintang-bintang, Garu bahkan tidak sedikitpun 
merasa terhibur oleh kehadiran teman-temannya, 
yaitu alam. Demikian jauh dia tenggelam ke dalam 
rasa yang dia sendiri tidak tau namanya, terlampau 
jauh sampai dunia luar seolah tak ada. 

Tidak ada yang lebih menyakitkan dibanding 
rasa sakit hati yang baru pertama kali dialami. Rasa 
sakit yang masih perawan ini bahkan bisa membuat 
anak manusia meregang nyawa. Ni Garu menatap ke 
bawah, ke dasar jurang, terpikir sejenak dia 
menjatuhkan diri di sana. Dia terlalu malu pulang, 
terlalu malu jika harus kembali ke Banjar Sari, 
bahkan terlalu malu untuk ada di pinggiran jurang 
tersebut. 
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Ni Garu bukanlah seorang pendosa, dia pun 
tidaklah benar-benar gila. Ni Garu hanya manusia 
biasa yang menjalani hidupnya dengan salah satu 
cara yang diselipkan Sang Pencipta di salah satu 
pojokan benaknya, dan dia nyaman menjalani itu. 
Sayangnya, manusia memang akan selalu berharap 
setiap orang menjadi seperti dirinya, dan karena Ni 
Garu tidak seperti siapapun, maka disebutlah dia gila, 
diapun dijauhi. 

Ni Garu berdiri. Dia sudah memakai 
kambennya dengan benar, namun rambutnya masih 
terurai dan nampak berantakan akibat jambakan-
jambakan Jro Gede Basur. Kasian rambut itu, 
kemarin malam bahkan tidak dibelai I Tigaron, 
namun pagi tadi malah dijambak-jambak sampai 
hampir terangkat dari kepalanya. Pikiran Ni Garu 
kosong, namun dadanya terasa perih luar biasa. 
Melompat ke jurang dipikirnya akan mengakiri perih 
yang baru saja dirasakan itu. Sejenak terbayang wajah 
bapanya yang demikian sabar dan penuh penerimaan 
terhadap Ni Garu, ibunya memang sedikit cerewet, 
namun dia bisa merasakan dengan jelas pula kasih 
sayangnya. Namun, rasa perihnya membuat bayangan 
kedua orang tuanya mengabur dengan cepat. Dasar 
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jurang kembali mengundangnya untuk terjun. Garu 
pun melangkahkan kakinya perlahan semakin 
mendekat ke pinggiran jurang itu. 

Tatapan mata dan benaknya masih kosong. 
Kalaupun sesekali muncul gambaran, maka dia 
segera mengusir gambaran bagaimana dia 
diperlakukan tadi pagi oleh dua pria di tegalan itu. 
Belum sekalipun Ni Garu mendapat perlakukan 
seperti itu, bahkan dari bapanya dan ibunya 
sekalipun. 

Kenapa orang lain merasa berhak 
memperlakukannya seperti demikian, jika bahkan 
orang tua yang telah membesarkannya lebih dari tiga 
puluh tahun sekalipun tidak pernah menyakitinya, 
tidak dengan kalimat tidak pula dengan tangan. 
Kalaupun Ibu dan bapanya selama ini berusaha 
menyadarkan Ni Garu agar membenahi sikapnya, 
mereka melakukan itu tidak dengan cara yang 
membuat Ni Garu merasakan perih di dadanya atau 
membuat panas di telinga. Memikirkan semua itu 
membuat Ni Garu tidak merasakan hembusan angin 
malam atas jurang yang demikian dinginnya. Ni Garu 
mengangkat lagi kakinya, dilangkahkan semakin 
mendekat.  
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Suara cekikikan terdengar di belakangnya. 

Sontak Ni Garu kaget, tersadar dari semua 
lamunannya. Saat dia melihat ke belakang, tak ada 
seorang pun di belakangnya, dan memang sewajarnya 
tidak ada siapapun di tempat seperti ini jika sudah 
malam begini. Suara cekikikan kembali terdengar 
melintas dari belakang Ni Garu, artinya dari bibir 
jurang. 

Bagaimana bisa ada suara cekikikan di bibir 
jurang? 

“Garu!” Sebuah suara memanggilnya dengan 
lirih, kembali dari arah belakangnya, dia berbalik lagi 
dan membelakangi bibir jurang, namun tidak ada 
siapa-siapa kecuali bayangan pepohonan yang 
disinari remangnya cahaya bulan. Garu makin 
kebingan. 

Tapi kebingungannya sedikit teralihkan saat 
dari belakang salah satu pohon sesosok bayangan 
gelap, tinggi besar bergerak. Tadinya dia mengira itu 
hanya sekedar bayangan pohon, namun bergerak, jadi 
bukan pohon, dan geraknya mendekat ke arah Garu. 
Seketika seluruh bulu kuduknya berdiri, darah di 
sekujur tubuhnya serasa mendingin. Dia mundur 
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perlahan saat bayangan hitam itu mendekat. Namun 
saat dia kembali terkaget karena serasa menabrak 
sebuah tubuh saat mundur, seketika itu pula dia 
berbalik menoleh apa yang ditabraknya dan tau-tau 
sosok tinggi besar dengan itu tepat di depannya. 

Sampai terjatuh Ni Garu berusaha menghindari 
sosok yang entah bagaimana wajahnya, meski tidak 
sampai terpelanting ke jurang, namun kepala Ni 
Garu menghantam sebuah batu di dekatnya tadi 
duduk. Jadilah dia tidak sadarkan diri, menyatu 
dengan gelapnya malam. 
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15 
Dadong Kolok 

uara itik demikian riuhnya entah dari 
arah mata angin yang mana, ayam-ayam 
pun sama saja. Garu pun terbangun, 

berat sekali matanya terbuka, belum lagi kepalanya 
terasa sangat berat berkali-kali merasakan goncangan 
memerihkan. Awalnya samar-samar nampak oleh 
mata rabunnya, namun berikutnya jelas pula terlihat 
anyaman bambu mengatapi dirinya. Garu menoleh ke 
kanan dan ke kiri, rupanya dia sedang berbaring di 
atas ranjang, di sebuah pondok. Dia mencoba 
mengocok kepalanya, berharap matanya terbuka 
semakin jelas sekaligus mencoba mengingat apa yang 
semalam tengah dilaluinya di pinggir jurang. 
Mimpikah? Atau apakah ini alam kematian? 

S 
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“Sudah bangun cening Garu?” Suara wanita tua 
yang lembut itu menyadarkan Garu dari lamunannya. 
Dari luar pondok sederhana itu muncul sosok wanita 
berambut putih dengan tengkuluk poleng, dari 
keriput di wajah dan posturnya yang mulai 
membungkuk, nampak dia sudah sangat sepuh, 
meski giginya masih utuh semua dikuatkan oleh sirih 
yang dipinangnya terus sehingga membuat suaranya 
pun masih sangat jelas terdengar. 

Garu duduk dengan tegak di tempat semula ia 
tidur, memandangi sosok wanita tua itu. Dia seperti 
pernah melihat wajah perempuan tua itu, namun dia 
tidak mengenalinya dengan baik. Sesaat kemudian, 
Garu bahkan tidak yakin pernah melihat sosok 
nenek-nenek itu. 

“Nini mengenali saya, kah?” Garu heran 
namanya disapa dengan begitu ramah dan lembutnya. 

Sosok yang dipanggilnya nini itu meletakkan 
wadah berupa mangkuk tanah liat yang tadi 
dibawanya di meja dekat pintu masuk, kemudian 
tersenyum lagi dengan ramahnya. Di balik senyum 
keriput itu pastilah dulu ada wajah yang demikian 
cantiknya, karena bahkan sekarang pun semburat 
pesona kecantikan itu masih bersisa. 
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“Tentu saja nini mengenalimu, meski kamu 
mungkin sudah lupa. Nini yang dulu membantu 
kelahiranmu.” Sahut wanita tua berambut putih itu 
sambil mendekat ke arah tempat Ni Garu berbaring, 
Ni Garu mengiringi langkahnya dengan tatapan 
heran yang belum memudar meski matanya sudah 
bisa melihat dengan semakin jelas. 

“Apakah kepalamu masih sakit?” Dia 
memeriksa dengan cekatan ke arah dahi Ni Garu 
yang kemarin berdarah-darah, rupanya sudah 
dibasuh bekas darahnya dan sudah ditempeli dengan 
sejenis tumbukan dedaunan pula bekas luka itu. 

Karena luka di dahinya disinggung, Ni Garu 
kembali sadar kalau dia sempat terjatuh kemarin. 
Ingatannya pun mereka kembali kejadian yang 
dialaminya di pinggir jurang bersama bayang-bayang 
hitam tersebut. Sejenak terlintas pula apa yang 
malam sebelum malam kemarin dialaminya, namun 
segera bayangan itu sirna oleh pengalaman 
mengerikan kemarin malam yang masih belum 
sedikitpun dia bisa pahami. 

“Ninikah yang menolong saya?” Tanya Ni Garu 
lagi dengan cara bicara khasnya yang cepat dan lebih 
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keras dari perempuan kebanyakan, jauh sekali 
berbeda dengan cara sosok penolongnya itu. 

“Rumah ini tidak jauh letaknya dari tempatmu 
tidak sadarkan diri kemarin. Jadi nini membawamu 
kesini.” Sahut sosok tua itu. 

Pikiran Garu mulai bekerja lagi, apa yang 
dilakukan nenek ini malam-malam di bibir jurang? 
Dan, sekuat itukah nenek ini sampai bisa membawa 
Garu yang sedang tidak sadarkan diri ke pondoknya? 
Apa lagi, selain jauh lebih segar tubuh Ni Garu pun 
jauh lebih besar dan berisi dibandingnya. 

“Jangan terlalu banyak berpikir, nanti kepalamu 
makin sakit,” Sosok itu melanjutkan lagi, anehnya 
seolah dia menyahut terhadap isi hati Ni Garu yang 
bahkan belum sempat dimuntahkannya menjadi 
tanya. Garu pun menjadi semakin heran. 

Namun belum sempat Ni Garu bertanya, sangat 
banyak pertanyaan dia miliki sekarang, nenek itu 
berjalan mengarah ke pintu keluar lagi. 

“Berbaringlah dulu, jangan jejali kepalamu yang 
sudah sakit dengan banyak pikir, nini siapkan 
sarapan untukmu”. Katanya setelah sampai di pintu 
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sambil menoleh lembut lagi, kemudian melanjutkan 
langkahnya keluar. 

Selepas keluarnya wanta yang dipanggil nini 
tadi, bayang-bayang ingatan kembali menyelinap 
masuk ke dalam kepala Ni Garu, ingatan kemarin 
malam, ingatan pagi sebelum malam kemarin, dan 
ingatan malam sebelumnya lagi. Ingatan itu masuk 
seolah membawa duri yang memerihkan hati Ni Garu. 
Semakin banyak ingatan menyakitkan menyelinap, 
semakin sakit terasa kepala Ni Garu. Akhirnya dia 
turuti nasehat nini tadi, dibaringkannya tubuhnya 
yang masih lemah, sambil menutup kesadaran yang 
menjadi pintu masuk ingatan-ingatan yang menusuk 
perih itu. 

Itik dan ayam di luar masih demikian ribut 
berkeliaran, seolah tidak perduli dengan apa yang 
sedang Ni Garu alami. Ribut mereka pun malah 
membuat Garu semakin sulit melebur kesadarannya 
ke alam tidur. Semakin kesal Ni Garu dengan ayam-
ayam itu. 
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16 

Samar 
ama-lama telinga Ni Garu memang 
berdamai dengan itik-itik yang ribut 
mengelilingi pondok. Manusia memang 

selalu bisa membiasakan diri dengan apapun asal 
diberi cukup waktu atau cukup dipaksa saja. Sempat 
akhirnya dia menyepi ke alam tidur beberapa saat, 
sampai matahari cukup meninggi baru dia terbangun 
lagi, itupun karena nini tadi membangunkannya 
dengan membawakan nampan berisi makanan. 
Ayam-ayam dan itiknya sudah tidak terdengar 
ributnya, mereka lebih rajin dibanding Garu, 

L 
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berkelana menemukan pakannya sendiri tanpa harus 
dibawakan. 

“Ini, isilah dulu perutmu agar semakin besar 
tenaga tubuhmu untuk menyembuhkan dirinya 
sendiri.” Kata nini tadi sambil mengambil piring 
tanah liat beralas daun pisang dari nampannya, 
disodorkan pada Ni Garu, disuapinya Ni Garu. 

Mulut Ni Garu memang mengunyah nasi putih 
bercampur telur goreng itu, namun pikirannya masih 
sibuk dengan berbagai macam tanya berkaitan 
bayangan hitam, sosok di depannya dan banyak hal 
lainnya. Dia mempercepat makannya agar segera dia 
bisa mendiskusikan hal tersebut. 

“Sudah, nini,” Katanya kemudian menolak 
suapan yang disodorkan padanya. 

Wanita tua yang demikian telaten melakukan 
pelayanan itu pun meletakkan kembali sejumput nasi 
yang tadi hendak disuapkannya, lalu mengambil 
sebuah gelas bambu berisi air yang disodorkan pada 
Ni Garu. Ni Garu mengambilnya kemudian 
menenggaknya dengan sangat bersemangat, tentu 
saja dia demikian keausan setelah beberapa hari tidak 
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minum air sedangkan sisa-sisa air tubuhnya telah 
merembes melalui mata. 

Perempuan tua itu kemudian berjalan ke arah 
meja di dekat pintu untuk meletakkan nampannya. 

“Nini,” Panggil Ni Garu, takut tidak 
berkesempatan bertanya lagi, “Terimakasih sudah 
menolong saya.” 

“Bukan hanya nini yang menolongmu,” 
sahutnya sambil merapi-rapikan bawaanya, 
“berterimakasihlah pada wong samar di Tukad 
Samar,” 

Kata ‘samar’ itu langsung menusuk ke kepala 
Ni Garu. Bayangan sosok-sosok hitam itu kembali 
terpampang jelas di depan mata Ni Garu. 

“Bukankah mereka yang telah mencegahmu 
melemparkan diri ke dasar tukad?” Nini tadi 
melanjutkan lagi setelah tuntas merapikan mejanya, 
kemudian berjalan lagi ke arah ni Garu yang sekarang 
duduk di piggiran ranjangnya. 

Jadi sosok-sosok hitam yang kemarin 
menakutinya di bibir jurang itu adalah wong samar? 
Dan mereka menolong Ni Garu agar urung 
melemparkan diri ke dasar Tukad Samar? 
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Ah, ‘Tukad Samar’ kata itu baru dicerna dengan 
baik oleh Ni Garu. Dia bahkan tidak sadar kalau 
kemarin dia ada di Tukad Samar, tempat yang di 
seluruh pelosok  desa dikenal sebagai tempat angker 
karena merupakan pemukiman wong samar. Tentu 
dari namanya sudah nampak tempat semacam 
apakah itu. Biasanya tukad-tukad adalah tempat 
dimana penduduk pria mencari pakan sapi dan 
wanitanya memunguti ranting kering untuk kayu 
bakar, namun Tukad Samar adalah perkecualian. 
Tidak ada yang berani pergi ke sana, bukan hanya 
soal terjal berbatu serta agak jauh tempatnya, namun 
terutama karena cerita turun temurun tentang 
pemukiman wong samar itu. 

Ni Garu yang punya kegemaran menyusuri 
tukad dan tempat-tempat aneh jauh dari pemukiman 
sudah banyak mengunjungi tempat yang konon 
banyak dihuni mahluk halus berbagai rupa, mulai 
dari tegalan tempat tinggal regek tunggak, tukad 
yang banyak dihuni basang-basang, derah yang 
konon menjadi tempat tinggal banaspati dan tentu 
saja desa-desa wong samar yang tidak nampak oleh 
mata. Namun tak sekalipun dia pernah mengalami 
kejadian seperti kemarin. 
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“Jadi mereka kemarin bukan menakuti namun 
berusaha menolong saya?” Ni Garu ingin 
memperjelas lagi. Terutama karena menurut 
penduduk desa, wong samar di Tukad Samar itu jahil 
dan bahkan jahat, tidak ada satupun yang bercerita 
tentang sifat penolong mereka. 

Wanita tua yang kini duduk di pinggiran 
ranjang bersama Ni Garu mengangguk dengan 
senyuman khasnya. 

“Mereka pula yang membantu nini 
membopongmu ke pondok ini” lanjutnya lagi 
mengakhiri kebingungan Ni Garu kenapa dia bisa ada 
di pondok ini dan soal tenaga Dadong Kolok untuk 
mengangkatnya kesini. 

“Tapi, apakah nini bersahabat dengan mereka?” 
Sebuah pertanyaan terjawab, tak seberapa lama 
kemudian pertanyaan lain menghampiri pikiran Ni 
Garu. 

“Bukan bersahabat, namun bersaudara,” Sahut 
sosok yang kemudian Ni Garu tau bernama Dadong 
Kolok itu, “Semua mahluk di semesta bersaudara, 
sayangnya beberapa dari kita sering abai dan lupa 
pada saudara sendiri.” 
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Kali ini Ni Garu tidak bisa mencerna dengan 
baik apa sebenarnya yang dimaksud oleh Dadong 
Kolok. Tidak sedikitpun, bahkan untuk menanyakan 
lagi pun dia jadi enggan. 

“Apakah kamu mau nini panggilkan bapamu 
untuk menjemputmu kesini?” Tanya Dadong Kolok 
kemudian. 

Pertanyaan ini sontak mengingatkan Ni Garu 
kalau dia ternyata masih memiliki bapa, sejak dua 
hari kemarin dia lupa sama sekali dengan sosok 
Nyoman Subandar bapanya. Namun bapany sudah 
terbiasa ditinggal berhari-hari oleh Ni Garu, jadi dia 
tidak akan begitu kawatir. Dia pun masih sangat 
sakit membayangkan beberapa wajah penghuni 
Banjar Sari yan membawanya sampai hampir 
meregang nyawa. Masih sulit sekali baginya untuk 
kembali ke desa dan melihat wajah-wajah itu lagi. Isi 
benak yang dipancing pertanyaan Dadong Kolok itu 
membuat Ni Garu termenung lagi, seketika raut 
wajahnya menjadi masam lagi. 

“Tidak nini, ijinkan saya di sini dulu” sahut Ni 
Garu. 
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Dadong Kolok hanya mengangguk, dan 

tersenyum. Anggukan, senyuman dan tatapan mata 

Dadong Kolok itu menyiratkan pemahaman, 

pemahaman sekaligus keprihatinan terhadap Ni Garu, 

dan anggukan, senyuman serta tatapan seperti itu 

sangat meneduhkan dirasa oleh Ni Garu. 
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17 

Duka 
elah dua purnama Ni Garu tinggal di 
rumah Dadong Kolok. Dia menikmati 
ada di sana. Sebagaimana manusia 

manapun akan menikmati jika mendapat pelarian 
dari kumpulan manusia dan tempat yang 
menyakitinya, menjauh dari mereka dan mendapat 
curahan kasih sayang. Di rumah Dadong Kolok, Ni 
Garu menghabiskan hampir sebagian waktunya 
hanya untuk bengong, bahkan Dadong Kolok yang 
sepertinya sudah di ujung umur dengan tubuh renta 
itu pun nampak lebih hidup dibanding Ni Garu. Ada 
saja yang dilakukan Dadong Kolok, memberi makan 

T 
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ayam-ayamnya, merapikan tanaman yang tumbuh di 
sekitaran pondok, menyapu halaman, 
mengumpulkan bunga-bunga untuk persembahan. 
Banyak. Ni Garu, hanya duduk bengong dengan 
tatapan kosong. 

Dalam satu wuku 61 bisa empat kali Dadong 
Kolok akan berjalan lumayan jauh ke desa, bahkan ke 
beberapa banjar tetangga Banjar Tegeh, tempat 
pondok itu berdiri. Biasanya Dadong Kolok dikenal 
sebagai balian manak 62 namun dia bisa melakukan 
lebih dari itu, sayang karena warga hanya 
mengenalnya demikian, jadi mereka hanya minta 
tolong terkait melahirkan, anak balita sakit atau 
menangis terus tidak mau diam dan urusan sejenis. 

Ni Garu, hanya bengong. Membatu di balai 
samping pondok, pikirannya kosong, tatapannya 
menerawang entah kemana, kepala disandarkan pada 
tiang bambu balai itu. Bahkan saat Dadong Kolok 
mengajaknya bicara, dia hanya menjawab sekedarnya, 
bahkan tak jarang pula omongan Dadong Kolok 
menguap tanpa jawaban yang menimpali. Untunglah 

                                                
61 Satu wuku terdiri dari tujuh hari; serupa satu minggu 
dalam kalender masehi 
62 Dukun beranak. 
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Dadong Kolok demikian telaten mengurusnya, 
bahkan mandipun dimandikan. Tubuh Ni Garu 
sudah sembuh sepenuhnya, tidak ada lagi bekas luka 
atau memar, namun di dalam dirinya sepertinya ada 
yang sedang sakit sangat parah, ada bekas luka di 
hatinya yang samapai bernanah. 

Sejak tadi pagi Ni Garu juga ikut keluar pondok, 
duduk di balai sebelah pondok mengawasi ayam-
ayam yang berkeliaran dengan tatapan hampanya. 
Dan sejak pagi itu dia masih saja bengong di balai 
yang sama. Tadi siangnya dia sempat menggerakkan 
tubuhnya sejenak dengan merubah posisi 
bersandarnya yang ternyata menyamankan sampai 
dia tertidur, lelah dengan dirinya sendiri. Begitu 
bangun, tumpukan rasa sakit dan kenangan pahit 
kembali menampar-namparnya sampai tak sempat 
dia menggerakkan tubuhnya sekalipun. 

Matahari sudah jauh condong ke Barat, bahkan 
dari balai tempat Ni Garu duduk sudah tidak nampak 
lagi kecuali bekas-bekas cahayanya yang dibiaskan 
awan cerah sore itu. Nampak Dadong Kolok sudah 
begitu saja menghampiri Garu, entah kapan 
datangnya Garu tidak sadar sama sekali. Begitu saja 
Dadong Kolok memandango Ni Garu sambil 
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tersenyum dengan bibir dan matanya. Ni Garu 
menoleh, membalas senyum. 

“Sudah dari tadi datang, nini?” sapanya dengan 
nada datar, seperti kemarin-kemarin, padahal nada 
bicara Ni Garu biasanya malah terlalu keras. 

Dadong Kolok tidak menjawab pertanyaan Ni 
Garu, dia duduk di samping Ni Garu setelah 
meletakkan batang rotan yang dijadiakannya tongkat 
di tiang balai itu. 

“Sampai kapan kamu akan menyiksa dirimu 
seperti ini, ning?” Dengan tatapan dan suara lembut 
ditunjukkannya perhatian Dadong Kolok pada Ni 
Garu. 

Ni Garu merenungi pertanyaan itu. Coba dicari-
carinya jawaban atas pertanyaan tersebut di dalam 
dirinya. Didapati juga kemudian. 

Garu menoleh Dadong Kolok, lalu berucap, 
“Bukan saya yang menyiksa diri saya, nini, I Basur, I 
Tigaron dan para cecunguk Banjar Sari yang sudah 
melakukan ini!” 

Tegas dan kuat bicara Ni Garu saat mengatakan 
ini, raut wajahnya pun seketika berubah menyiratkan 
amarah, sangat jauh berbeda dengan Ni Garu yang 
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baru beberapa kejap tadi nampak lemas dan tidak 
berdaya. Rupanya lemas tidak berdayanya tadi itu 
akibat sekam kemarahan yang masih sangat 
membara, dan bahkan membakar. Dadong Kolok 
mendengarkan jawaban Ni Garu, namun terutamanya 
dia memperhatikan cara Ni Garu menjawab, Dadong 
Kolok sepertinya paham betul dengan gejolak rasa 
dalam diri Ni Garu saat ini. 

“Sayalah yang telah nyata-nyata menjadi korban 
I Tigaron yang pemabuk itu, nini!” sambung Ni Garu 
lagi dengan suara bergetar menahan gejolak 
amarahnya. 

Dadong Kolok hanya menatap dan tersenyum, 
belum menjawab kata-kata Ni Garu itu, dia sedang 
memberi waktu agar gemuruh dalam diri Ni Garu 
mereda sehingga apa yang hendak disampaikannya 
bisa didengar oleh Ni Garu. 

“Benar, I Tigaron pemabuk,” Dadong Kolok 
kemudian menimpali, “Dia rajin membanjiri 
tubuhnya dengan arak, dan bapanya, Jro Gede Basur 
pun mabuk, mabuk oleh keangkuhan dan 
kebanggaanya sendiri, dan benar kedua pemabuk itu 
telah menempatkanmu menjadi korban.” 
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Ni Garu memperhatikan, dia merasa makin 
teduh mendapat persetujuan dan pembelaan dari 
Dadong Kolok. 

“Namun jangan lupa, kaupun seorang pemabuk. 
Bukankah kemabukanmu pada I Tigaron kala itu ikut 
menjadikanmu korban seperti sekarang ini?” 

Kata-kata Dadong Kolok kali ini membuat Ni 
Garu tersentak. Dia hendak menampik, namun dia 
tau kalau kata-kata itu benar, meski untuk saat ini 
sangat sulit dia akui. 

Dielusnya kepala Ni Garu oleh Dadong Kolok, 
untuk semakin meredakan gemuruh di dadanya, 
“Nini setuju kalau mereka bertanggung jawab atas 
kesedihanmu saat ini, namun jangan lupa, kaupun 
memegang peranan di sana, dan sudah selayaknya 
kau juga meminta tanggung jawab pada dirimu 
sendiri.” 

Ni Garu hanya tertunduk sedih. Dia belum siap 
mengakui kalau diapun turut bertanggung jawab. 
Tanggung jawab menuntut kekuatan, dan saat ini dia 
sedang sangat lemah, jadi dia lebih memilih 
melimpahkan semua kesalahan pada I Tigaron dan 
Jro Gede Basur. 
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“Jika cening gantungkan tanggung jawab atas 
apa yang cening rasakan ini pada mereka, maka 
cening pun akan kehilangan daya untuk merubah apa 
yang cening rasakan saat ini.” Sahut Dadong Kolok 
kemudian seolah paham dengan isi hati Ni Garu. 

“Terlepas dari apapun yang telah orang lain 
lakukan pada Cening Garu, bukankah cening sendiri 
yang kemudian mengijinkan rasa sakit akibat 
perlakukan mereka berlarut dalam diri?” Lanjut 
Dadong Kolok lagi, masih dengan nada penuh 
perhatian. 

Garu melemparkan lagi pandangannya jauh ke 
depan, tidak menghiraukan apa yang Dadong Kolok 
katakan. Baginya, tetap saja bukan dia, namun 
mereka-mereka itulah yang memang semestinya 
bertanggung jawab atas apa yang dialami dan 
dirasakannya saat ini. Mungkin Garu lupa, bukan I 
Tigaron yang meminta Garu agar menggilainya, dan 
mungkin Ni Garu lupa kalau dia sendiri lah yang 
menghampiri dengan pikiran nakal sekumpulan 
pemuda yang sedang gila oleh arak yang 
ditenggaknya. 

Tapi, mungkin Garu hanya merasa menjaga 
amarah terhadap kesalahan yang dilakukan orang lain 
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terhadap dirinya lebih baik dibanding tersiksa oleh 
rasa bersalah dan merasa diri telah melakukan hal 
bodoh. 

“Tidakkah cening kasihan pada diri sendiri?” 
Dadong Kolok memecah keheningan. 

Kali ini, benak Ni Garu menjawab pertanyaan 
tersebut. Dia sedang merenungi, tidak kasihankah 
dia pada dirinya. Namun sepertinya Ni Garu malah 
dibuat sedih oleh jawaban yang didengarnya dari 
dalam benaknya, jadi diabaikannya lagi pertanyaan 
dan bisik-bisik jawaban dari benaknya itu. 

Dadong Kolok masih menatap Ni Garu, masih 
dengan sedemikian lembutnya. 

“Kasihan, nini” Ni Garu menjawab dengan 
tatapan mata menerawang jauh ke depan, “Kasihan 
kenapa saya demikian lemah sampai diperlakukan 
dengan begitu buruknya. Kasihan kenapa pula saya 
masih lemah dan belum bisa membalas perlakukan 
ini!” 

Dadong Kolok menggeleng-geleng sambil 
sedikit tersenyum, “Bukan pembalasan, ning, namun 
pelepasan. Membalas hanya akan membuat semua 



 166 

dukamu semakin panjang, melepaskannyalah yang 
akan memutus duka ini.” 

Lagi Ni Garu menoleh tajam pada Dadong 
Kolok, “Sebegitu gampangkah? Mereka boleh dengan 
sesuka hatinya memperlakukan orang lain lalu saya 
hanya melupakannya saja?” 

“Lalu apakah akan kau persusah hidupmu terus 
menerus seperti ini?” Sahut Dadong Kolok sambil 
mengelus bahu Ni Garu, “Tidakkah kau ingin 
melepaskan semua beban di hatimu itu?” 

Ni Garu menjawab pertanyaan itu dengan turun 
dari Balai, dia berjalan ke belakang pondok. Tidak 
sepatah katapun keluar. Dadong Kolok hanya 
menggeleng memperhatikannya berlalu seperti itu. 
Selain bengong di balai bambu itu, bengong di 
belakang pondok adalah kegiatan Garu yang lainnya, 
bengong sambil memandang ke arah Tukad Samar. 
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19 

Ibu Bhatari 
alam sudah semakin larut, namun 
Garu masih juga asik memandangi 
hamparan pepohonan yang nampak 

jelas karena sinar purnama. Sudah dua kali Dadong 
Kolok memanggilnya masuk namun tidak juga 
diindahkan oleh Ni Garu. Dipanggil makan pun tak 
mau, sampai dibawakan makanan ke belakang 
pondok itu, diletakkan di samping tempat Ni Garu 
duduk, namun sampai kini tidak disentuhnya 
makanan itu, menjadi rejeki untuk semut-semut yang 
mulai menggerayanginya. 

M 



 168 

Bulan nampak tepat di atas kepala, awan-awan 
di sampingnya pun nampak bersinar karena biar 
cahaya Purnama Katiga ini. Dadong Kolok terdengar 
melangkah dari pondok ke samping timur laut, 
menuju sanggah yang hanya terbuat dari turus 
lumbung saja. Dibawanya sebuah dulang tanah liat 
kecil yang diisi serpihan-serpihan kayu Cendana dan 
Gaharu yang dibiarkan membara dan menebarkan 
aroma harum yang sangat menyamankan ke seluruh 
pekarangan. Sementara tangan kirinya memegangi 
leher dulang pasepan tersebut, tangan kanannya 
menjinjing sebuah nampan anyaman bambu berisi 
canang dan sebuah tempat tirtha dari perak, nampak 
berkilau tempat tirtha dan airnya itu disinari cahaya 
rembulan.  

Di samping pelinggih tersebutlah Garu duduk, 
karena udara membawa bau harum cendana yang 
meneduhkan tepat ke hidung Ni Garu, tak bisa dia 
mengabaikan begitu saja, tergoda melirik ke arah 
pelinggih yang dipagari oleh sekumpulan bunga 
Pucuk Bang tersebut, dilihatnya Dadong Kolok 
bersimpuh dari sela-sela batang bunga yang tidak 
terlalu rapat jaraknya. Terlebih sudah tengah malam, 
kenapa pula seorang perempuan tua yang seharusnya 
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sangat rentan diserang rematik sembahyang tengah 
malam begini. 

Ni Garu berusaha mengacuhkannya lagi, 
kemudian tak beberapa lama, terdengar alunan Puja 
Mantra yang disenandungkan Dadong Kolok. Indah 
terdengar iramanya, hampir seperti sedang 
menyenandungkan Kekawin 63 , kembali membuat 
perhatian Ni Garu terarah ke areal pelinggih tersebut. 
Mengenai mantra apa yang dilantunkan Dadong 
Kolok, Ni Garu sama sekali tidak tau, dia tidak 
pernah menghapal mantra, pernah sekalipun 
membacanya saja tidak, bukan hanya karena Ni Garu 
memang tidak bisa membaca namun karena baginya 
itu sama sekali tidak penting. Memang, Ni Garu 
bahkan sudah bertahun-tahun tidak pernah 
mencakupkan tangan menghaturkan Bhakti pada 
Sang Pencipta atau para dewa atau leluhurnya. 

Beberapa saat kemudian Dadong Kolok hening. 
Garu pun kembali memalingkan perhatiannya ke 
arah tegalan, sambil menikmati harum cendana yang 
memenuhinya. 

                                                
63 Salah satu jenis tembang tradisional Bali 
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Dadong Kolok. Nama itu kemudian merangsang 
Ni Garu untuk melihat-lihat ke tumpukan ingatannya, 
mencoba mencari tau apa saja yang diketahui Garu 
tentang sosok penolongnya ini selain mendengar 
namanya disebut-sebut begitu ada ibu-ibu yang 
hendak brojol. 

Ya, bapanya pun pernah mengatakan kalau dulu 
dia lahir dibantu Dadong Kolok. Bertahun-tahun 
silam, bapanya suka sekali bercerita tentang banyak 
hal berkaitan masa-masa kecil Ni Garu. Beberapa 
lembar cerita itu menyangkut Dadong Kolok. Ni 
Garu ingat dulu dia terlahir terlalu dini, tubuhnya 
lemah dan tidak mau menyusu. Dadong Kolok 
berhari-hari menginap di rumahnya, menemani Ni 
Garu kecil dan ibunya sampai keduanya benar-benar 
sudah melewati masa-masa kritis. Tapi Ni Garu pun 
tiba-tiba teringat kalu dulu, bapanya mengatakan 
kalau diapun lahir dibantu oleh Dadong Kolok. 
Berarti Dadong Kolok sudah membantu kelahiran 
semenjak bapanya baru lahir, dan sekarang Dadong 
Kolok masih juga segar membantu orang ke berbagai 
desa. 

Bukan hanya umurnya yang panjang, 
kehidupannya pun panjang pula Dadong Kolok ini. 
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Beberapa kejap kemudian, Garu tersentak oleh 
sesuatu dalam benaknya. Entah apa yang muncul 
dalam ingatannya namun itu cukup membuat mata 
Ni Garu sampai terbelalak dan langsung bangkit dari 
tempat duduknya. Raut wajahnya yang tadinya 
mengambang tiba-tiba menyiratkan semangat. 

Tak berapa lama kemudian Ni Garu berjalan ke 
arah pelinggih. Menghampiri Dadong Kolok yang 
sedang bersimpuh dengan hening. 

“Nini!” Panggil Ni Garu yang sepertinya bahkan 
tidak mau menunggu sampai Dadong Kolok 
menyelesaikan pujanya. 

Tentu saja, Dadong Kolok kemudian membuka 
mata dan melihat ke arah Ni Garu di belakangnya 
sedang berdiri. Tidak terbersit sedikitpun raut 
amarah di wajahnya meski telah diganggu 
samadhinya itu. Dia bahkan menjawab panggilan Ni 
Garu dengan senyuman. 

“Ajari saya ilmu yang lebih sakti dari ilmunya I 
Basur!” Sambung Ni Garu dengan nada seperti 
memerintah. 

Dadong Kolok kembali mengarahkan kepalanya 
ke depan, menengadah ke gedong pelinggihnya 
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kemudian mencakupkan tangan memohon pamit. 
Perlahan dia bangkit dari tempat duduknya. 

“Yang bisa nini ajarkan hanyalah ilmu seorang 
dukun beranak, ning” sahutnya sambil berjalan 
keluar dari areal pelinggih setelah mengambil 
nampan dan dipanya. 

“Tidak, bukan itu!” Segera Ni Garu menimpali, 
“Bapa dulu pernah bilang, kalau sebenarnya nini 
lebih sakti dari Ilmu Kaki Balian!” 

Dadong Kolok memandang Ni Garu dalam-
dalam, lalu dengan raut wajah serius menjawab, 
“semua manusia itu sakti, ning, hanya saja 
kebanyakan lupa kalau hakekat sejati mereka adalah 
Yang Maha Sakti” 

“Bukan, itu!” Garu kembali menjawab sambil 
mengikuti Dadong Kolok yang berjalan menjauhi 
sanggah menuju pintu pondok. 

“Ajari saya Ilmu Pengiwa! Ilmu menjadi Garuda 
Emas atau Bade Tumpang Selikur!” 

Dadong Kolok tersenyum lepas mendengar 
kata-kata Ni Garu. Dia tau kalau Ni Garu 
mengucapkan kalimat itu sebagai pengulangan atas 
berbagai dongeng yang disebarkan penduduk desa 
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dari tontonan Calonarang yang suka mereka nikmati 
beberapa tahun sekali. 

Mereka sudah di dalam pondok. Ni Garu masih 
memandangi Dadong Kolok, menunggu jawaban 
berikutnya. 

“Cening Garu,” Sahut Dadong Kolok setelah 
duduk di ranjang pondok, “Jangankan merubahmu 
menjadi Garuda Emas, Ilmu Pengiwa bahkan tidak 
akan membuatmu berubah menjadi Garuda Besi” 

Candaan Dadong Kolok ini membuat Ni Garu 
semakin kesal. 

“Tolonglah, Ni, ajarkan saya ilmu itu” Sambung 
Garu dengan nada memohon. 

Dadong Kolok menghela nafas panjang. Hening 
sejenak, dan baru melanjutkan, “Sudah nini bilang, 
kalau yang bisa nini ajarkan adalah ilmu balian 
manak, bukan pengiwa.” 

“I Bapa pernah bercerita, kalau dulu dia sempat 
terkena cetik ganas, dan nini lah yang telah 
menyelamatkannya, dan bahkan mengembalikan 
cetik itu kepada yang mengirim sampai yang 
mengirim datang ke rumah dan minta ampun pada 
bapa” 
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Ni Garu berusaha mengejar berbekal apa yang 
diingatnya dari cerita bapanya. Waktu itu tiba-tiba 
saja tubuh Nyoman Subandar membiru, mendadak 
saja dia muntah darah dan sakit perut tak terkira. 
Dadong Kolok masih menginap di rumanya menjagai 
Ni Garu yang masih balit dan ibunya. Saat Dadong 
Kolok hanya mengambil sebumbung air, didoakannya 
dengan sebatang dupa di depan Pelinggih Bhatara 
Hyang Guru, lalu diminumkannya pada Nyoman 
Subandar. Belum juga habis terbakar sebatang dupa, 
Nyoman Subandar sudah sembuh seperti sedia kala. 

Besoknya, salah seorang tetangga Nyoman 
Subandar datag menangis-nangis meminta maaf telah 
mencoba mencelakai Nyoman Subandar, dia sampai 
menyembah-nyembah mohon ampun, katanya kalau 
Nyoman Subandar tidak memaafkanya maka cetik 
yang berbalik menyerangnya itu akan membuatnya 
mati hari itu juga. Si tetangga itulah yang sambil 
menangis-nangis bilang kalau dia mengakui Ilmunya 
kalah dengan Ilmu Pengiwa yang melindungi 
Nyoman Subandar. Nyoman Subandar pun heran 
kenapa Dadong Kolok menguasai Pengiwa, padahal 
yang diketahuinya Pengiwa itu ilmu jahat yang 
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biasanya juga dimusuhi para balian, bahkah oleh 
balian manak. 

“Sudah nini bilang, nini hanya bisa mengajarkan 
ilmu balian manak,” Kembali Dadong Kolok 
mengulangi kata-katanya, “Karena segala ilmu 
lainnya, termasuk yang bapamu ceritakan tidak 
pernah nini pelajari, namun panugrahan dari Ida 
Bhatari.” 

“Kalau demikian, ajari saya bagaimana bisa 
memohon Ilmu itu pada Ida Bhatari!” Jawab Ni Garu, 
tanpa tau apa yang sebenarnya Dadong Kolok 
maksudkan. 

Dadong Kolok tersenyum agak kecut, 
memandangi Ni Garu, entah apa yang dipikirkannya. 
Namun dia sadar, dia tidak berhak menolak 
permintaan itu, seperti tidak berhaknya seseorang 
menolak permintaan seorang anak yang hendak 
menghubungi ibunya. Terlebih, Dadong Kolok tau 
kalau dalam beberapa waktu ke depan dia akan 
meninggalkan badan kasarnya, melanjutkan perjalan 
ke Alam Sunia, sudah terlalu lama dia ada di 
Mercapada dengan tubuh ini, dan dia siap 
melanjutkan perjalan kehidupannya ke babak 
berbeda. Sebelum pergi, Dadong Kolok ingin 
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melakukan sesuatu untuk Ni Garu, meski dia tau 
awalnya hal tersebut akan banyak mendatangkan 
petaka. 

“Nini tidak bisa merawatmu lebih lama lagi,” 
Kata Dadong Kolok dengan nada datar namun 
mendalam, “Purnama Kapat depan nini akan pulang 
ke alam keheningan, tapi Ibu Bhatari akan selalu 
menjagamu” 

Ni Garu tidak paham dengan kalimat-kalimat 
itu, tidak sama sekali. Dia sedang sangat menunggu 
persetujuan, dan kalimat Dadong Kolok tak bisa 
diterjemahkannya sebagai setuju atau tidak. 

“Jadi, apakah Nini setuju?” Ni Garu 
memperjelas. 

Dadong Kolok mengangguk, dan Ni Garu 
memekarkan senyum kepuasan. Beberapa saat 
kemudian baru kalimat lain Dadong Kolok diolah 
benaknya. 

“Pulang? Pulang bagaimana maksud Nini?” Ni 
Garu merinding saat mengajukan pertanyaan 
tersebut. 

Dadong Kolok hanya tersenyum.  
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erempuan tua itu terlentang di atas 

tempat tidurnya. Matanya sudah agak 

sayu, namun masih mampu melihat 

dengan jelas. Tidak ada tanda-tanda jelas seorang 

wanita tua sekarat di raga atau wajahnya, semua 

masih tetap sama dan masih memancarkan kesegaran 

yang meneduhkan. Namun, Ni Garu tau kalau 

Dadong Kolok sedang mempersiapkan kepergianya 

dari dunia ini, karenanya dia memandangi wanita 

P 
Nasehat 
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yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang 

itu dengan kepedihan. 

Ni Garu memegangi tangan Dadong Kolok, 

memandanginya dalam-dalam dengan mata yang 

berusaha membendung air bah kesedihan. Ni Garu 

berusaha setegar mungkin melepas kepergian 

Dadong Kolok, namun tentu, hal semacam ini tidak 

akan mudah dilakukan anak manusia manapun. 

"Hidup itu perjalanan melintasi berbagai 

belahan dunia dan waktu. Hidup demikian baiknya 

sebab kita diberi kesempatan memiliki pengalaman 

yang berbeda-beda setiap kali dilahirkan. Sangat 

kaya sang jiwa dibuatnya, kaya dengan keping-

keping kehidupan yang dkumpulkan dari berbagai 

kelahiran, dengan tubuh-tubuh yang berbeda pula." 

Demikian kata Dadong Kolok untuk menyejukkan 

hati Ni Garu. Ni Garu sekeras mungkin berusaha 

tersenyum dan berpura-pura menerima pernyataan 

itu dengan kelapangan dada. Namun hatinya malah 

semakin perih. 
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Lanjutnya lagi, "Luput menyadari bahwa hidup 

adalah perjalanan sang jiwa membuat kita terikat 

dengan badan kasar semata, memandang diri sebatas 

stula sarira saja, lalu enggan melepaskan leburnya 

badan kasar yang mengikuti hukum alam" 

Ni Garu memegang tangan Dadong Kolok 

semakin erat saat Dadong Kolok melanjutkan lagi, 

"Kaupun nanti akan melanjutkan perjalananmu 

dengan tubuh berbeda di alam berbeda, dan itu 

berarti melepas badan kasarmu dan memakai badan 

yang mengingat semua kepingan pelajaran yang 

sempat kau kumpulkan sebelumnya dan sejauh apa 

telah dicapai perkembanganya" 

Dadong Kolok tersenyum, memandang lembut 

dan saat Ni Garu memperhatikannya lebih seksama, 

dia melanjutkan lagi, "Ibu dan bapamu sangat 

menyayangimu, dan tidak tentu kapan mereka akan 

mengakhiri perjalanan mereka. Pulanglah, mereka 

merindukanmu, jangan sampai kau terlalu tenggelam 
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dalam dendam dan kebencian sampai melupakan 

orang yang mencintaimu." 

Makin perih hati Ni Garu mendengar kata-kata 

Dadong Kolok itu. Jauh dalam dirinya dia 

merindukan ibu dan bapanya. Dia sangat 

merindukan keduanya. Sering dia tidak kuat 

menahan hasrat untuk pulang dan memeluk ibu dan 

bapanya. Namun, dia terlalu malu untuk itu, dan dia 

telah berjanji pada dirinya sendiri kalau dia hanya 

akan pulang setelah manusia yang memberinya rasa 

malu itu mendapat pembayaran setimpal. 

Tanpa dia sadari, dalam benak Ni Garu muncul 

bayangan kedua orang tuanya, dia merindukan 

kecerewetan ibunya yang diam-diam membuat dia 

merasa terhibur, dan merindukan wajah teduh sang 

bapa yang senantiasa membuat hatinya nyaman.  

Namun bayang dalam benak Ni Garu itu 

berakhir saat Dadong Kolok melanjutkan lagi kata-

katanya. 
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"Dengarkan baik-baik ini, Cening Garu" Dadong 

Kolok memegangi tangan Ni Garu dengan kedua 

tangannya, "Luput melihat kesalahan pertama selalu 

menuntun pada kesalahan kedua." 

"Pelajarilah dirimu dengan baik..." 

Itu kalimat terakhir yang diucapkan Dadong 

Kolok. Dia menutup mata dan mulutnya tersenyum, 

senyum itu malah menjadi semakin indah setelah 

Dadong Kolok berhenti bernafas. Ni Garu tidak 

melihat senyum damai itu, apa lagi makna yang 

dibawanya, bendungan air matanya tumpah ruah 

membasahi pipi. Ni Garu sesenggukan, ingin dia 

meminta agar Dadong Kolok jangan pergi dulu, 

namun ada hal yang membuat wanita itu 

memantapkan niatnya mengakhiri perjalanan sebagai 

"Dadong Kolok", hal yang tidak dipahami Ni Garu. 
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Pemuasan 
enap sudah satu tahun Ni Garu 
menghilang dari Banjar Sari. Awalnya, 
warga Banjar Sari menjadikan ini 

sebagai bahan guncingan yang benar-benar 
menggairahkan, banyak yang mengira kalau dia 
tersesat ke alam para memedi64, ada yang mengatakan 
dia hanyut di sungai Tukad Samar, banyak pula yang 
berpendapat kalau Ni Garu meninggalkan desa 
dengan alasan dia malu pada dirinya atas apa yang 
terjadi bersama I Tigaron. 

                                                
64 Salah satu jenis mahluk halus. 

G 



 185 

Ah, memang susah sekali ngengkebang bangke65, 
Gede Basur sudah berpesan pada semua yang hadir di 
tegalan tempat kejadian yang dianggapnya 
memalukan antara Ni Garu dan I Tigaron terjadi, 
agar tidak seorang pun menceritakan hal ini pada 
siapapun. Sayang, tetap saja ada yang bercerita, lalu 
ceritanya beranak-pinak, memanjang, membesar dan 
melebar sampai tidak karuan bentuknya lagi. 
Manusialah yang mengarang-ngarang seperti ini, 
bukan angin, mereka yang suka saling membisikkan 
gunjingan lalu angin yang disalah-salahkan. Tapi 
tentu, ini karena manusia memang selalu perlu 
mengisi kekosongan dan kebosanannya. 

I Tigaron, menurut cerita yang beredar adalah 
korban kebinalan Ni Garu. Awalnya sulit para warga 
mempercayainya, mengingat I Tigaron adalah 
seorang brandalan begitu, tapi Ni Garu pun adalah 
perempuan yang diragukan kewarasannya oleh warga, 
lagi pula cerita yang sering diulang-ulang akhirnya 
akan menjadi mutlak juga benarnya di benak mereka. 
Pintu akal memang tinggi menjulang seolah susah 

                                                
65 Pepatah Bali, "susah menyembunyikan mayat, aromanya 
akan terendus juga", maknanya susah menyembunyikan 
kebenaran 
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sekali dimasuki, namun pintu akal juga sangat rapuh, 
kalau ditendang berulang-ulang, apapun akan masuk. 

Akhirnya, yang menanggung malu adalah bapa 
dan ibu Ni Garu. Meski rasa malu atas desas-desus 
yang beredar tidaklah sebesar kekawatiran mereka 
terhadap anaknya. Sudah banyak cara mereka pakai, 
mulai dari mengerahkan warga untuk mencari Ni 
Garu sampai mencari balian untuk mebaas pipis toh 
belum juga ada titik cerah. Hampir saja Nyoman 
Subandar mengaben anak semata wayangnya itu, jika 
saja Dadong Kolok tidak datang. 

“Ni Garu nanti pasti pulang kalau sudah 
waktunya, sekarang biarkan dulu dia mendamaikan 
dirinya” 

Hanya itu yang diucapkan Dadong Kolok pada 
Nyoman Subandar dan istrinya, saat ditanya Garu 
dimana, Dadong Kolok hanya mengatakan kalau anak 
mereka aman dan sehat. Berbekal pada keyakinan 
itulah Nyoman Subandar akhirnya membiarkan saja. 
Dia tau, kembali ke Banjar Sari cepat-cepat saat cerita 
tentang kenistaanya sedang sangat hangat malah 
akan menyakitkan bagi Ni Garu. 
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Sudah lebih dari setahun, meski masih 
terdengar di salah satu pojokan, namun cerita 
tentang Ni Garu sudah tidak sehangat sebelumnya. 
Sudah hambar malah. Terlebih apa yang terjadi 
belakangan, cerita tentang sakitnya Ni Sokoasti dua 
hari lalu sudah menyita perhatian warga. Hanya 
beberapa pemuda yang duduk bersantai terlalu lama 
yang jenuh mendiskusikan tentang sakitnya Ni 
Sokoasti, kalahnya seorang dukun sakti desa sebelah 
dan Gede Basur sebagai penyebab semua itu yang 
masih akan mengorek-ngorek cerita lama untuk 
menemani kopi mereka. 

Tapi hari ini, cerita tentang Ni Sokoasti akan 
istirahat sejenak, demikian pula cerita tentang 
kesaktian Gede Basur. Seluruh mata hanya melihat 
ke satu sosok, dan bahkan setelah sosok tersebut 
berlalu dari jalanan Banjar Sari pun bayangannya 
akan menetap di benak mereka, kemudian mulut 
mereka akan menceritakan berbagai kisah dan 
mengarang bertumpuk prasangka berkaitan sosok 
tersebut. 

“Itu benar Ni Garu, kan?” Seorang berbisik 
sambil menujuk. 
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“Iya, ternyata dia masih hidup” orang yang 
diajaknya berbisik menimpali sambil mengantarkan 
Ni Garu yang baru pertama kali berjalan melintasi 
desa setelah sepuluh wuku untuk melangkah. 

“Aku pikir dia disembunyikan memedi karena 
dikira salah satu dari mereka” Orang lainnya 
menimpali dengan ketawa yang ditutupi. 

“Ah, tidakkah kau lihat dia nampak berbeda 
sekarang?” Orang pertama tadi kembali 
mengomentari. 

Ni Garu mengabaikan orang-orang itu, dia tidak 
perduli dengan mata yang menatapnya dengan heran, 
dia acuhkan jari yang menunjuk-nunjuk padanya, dia 
berjalan dengan anggun dan lembut. Memang 
berbeda sekali dengan Ni Garu sebelumnya yang 
kalau berjalan seperti orang mabuk sedang berlari. 
Wajahnya tentu masih sama, namun ada sinar 
berbeda yang membuat wajah Ni Garu itu nampak 
sangat berbeda. Bibir yang biasanya menganga terus 
sampai kadang liurnya menetes, kini tertutup lalu 
disampul senyum. Tubuhnya pun nampak bersih, 
aroma yang disebarkannya harum, kainnya nampak 
rajin dibersihkan. 
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Ni Garu masih hidup. Ni Garu Pulang. Kemana 
Ni Garu selama ini? Apakah ini benar Ni Garu? 
Tidakkah Ni Garu kasihan dengan kedua 
orangtuanya? Semua itu adalah bisik-bisik warga dari 
satu bibir ke telinga lainnya. Dan yang tidak kalah 
hangat menjadi obrolan adalah, Ni Garu nampak 
berbeda. 

Tapi Ni Garu sepertinya tidak sedang berjalan 
pulang. Dia terus menuju Utara, di pertigaan depan 
Pura Puseh dia berbelok ke kiri, berlawanan dengan 
arah rumahnya.  

Sampai di depan sebuah rumah dengan angkul-
angkul bata merah di berhenti. Rumah itu adalah 
rumah Jro Gede Basur. Dulu, dia biasa berada di 
sekitaran rumah ini hanya sekedar mengintip-intip I 
Tigaron. Dia biasa mencari tempat bersembunyi 
untuk memperhatikan I Tigaron, dan jika dilihatnya 
Jro Gede Basur di sekitar pekarangan, dia akan 
langsung kabur. Sekarang, Ni Garu melangkah 
dengan yakin memasuki angkul-angkul tersebut. 
Tidak sedikitpun wajahnya menyiratkan ketakutan. 

Saat itu Jro Gede Basur sedang duduk di saren 
suci di sisi kanan mentennya. Matanya terpejam, 
tanda kalau pikirannya sedang angekacipta, 
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dipusatkan pada satu titik. Duduknya pun tegak 
sekali dengan sikap padmasana dan kedua tangan 
telapak tangannya mengkuncup di depan dada, 
membentuk sikap amustikarana. 

Sepertinya udara memberitahukan kedatangan 
seorang tamu yang sudah berada di pekarangan 
rumahnya. Udara bukan hanya berbisik tentang 
kedatangan tamu tersebut namun berteriak, sehingga 
mendadak saja kedua mata Gede Basur terbuka. 
Perlahan dia lepaskan sikap padmasana dan 
amustikaranannya itu, beranjak dari tempatnya 
duduk, berjalan ke pintu menten dan membukanya. 
Belum kedua daun pintu berukir dan berhias prada 
itu terbuka sepenuhnya, sudah dilihatnya Ni Garu 
berdiri di bawah teras menten. Gede Basur tidak 
kaget, udara sudah memberitahunya siapa yang 
datang, dia melangkah keluar, berdiri di depan pintu 
dengan kedua tangannya mengepal di pinggang. 

“Bagaimana kabarmu, Basur? Aku dengar dua 
hari lalu lamaranmu ditolak lagi?” Ni Garu lekas 
menyapa dengan senyuman. Sapaan yang Gede Basur 
rasakan nuansa kurang ajarnya, karena selama ini 
tidak ada yang memanggilnya dengan nama, semua 



 191 

memanggilnya dengan sebutan ‘Jro’ sebagai penanda 
kalau mereka menghormatinya. 

“Dan bagaimana kabar I Tigaron?” Ni Garu 
tidak menunggu jawaban pertanyaan pertama untuk 
mengajukan pertanyaan kedua, pertanyaan yang 
memang tidak dibutuhkan jawabannya, hanya 
terlontar sebagai sindiran. Nada bicaranya pun 
mencirikan itu. 

“Punya nyali kau rupanya menginjak 
pekaranganku!” Gede Basur berusaha menimpali 
sindiran itu dengan tekanan. Wajahnya 
didongkakkan semakin tinggi. 

“Kenapa memangnya? Apa yang perlu aku 
takutkan? Bukankah sudah sembilan kali aku 
menang?” 

“Perempuan bodoh!” Gede Basur tersenyum 
sinis, “Belajarlah berhitung, jangan hanya berkeliaran 
mengikuti kebinalanmu! Tujuh, bukan sembilan!” 

Ni Garu cekikikan sehabis mendengar kalimat 
Gede Basur itu. Namun tawanya anggun. 



 192 

“Jikapun kemenanganku hanya tujuh kali, 
bukankah itu sudah lebih dari memalukan untukmu? 
Kau pungut kebanggaan dari mana untuk masih bisa 
bicara seperti itu padaku?” 

Mendadak muka Gede Basur menjadi masam 
mendengar kalimat Ni Garu itu, dan Ni Garu yang 
masih berdiri di bawah belum habis bicaranya, 
“Tujuh kali aku berhasil menggagalkan lamaranmu, 
membuatmu seolah menjadi manusia hina yang 
ditolak dimana-mana. Jauh sekali dari caramu 
memandang diri selama ini, jauh dari caramu 
memandang aku.” 

Sementara Gede Basur nampak semakin masam 
dan melayu senyum bangganya, Ni Garu justru 
semakin menguat raut wajahnya. 

“Kemenanganku yang kedelapan adalah 
kegilaan anakmu I Tigaron! Dan akan kau lihat 
kegilaanya semakin menjadi-jadi! Bukan aku yang 
gila, namun anakmu, dan segera kau akan melihat 
kegilaan anakmu itu dengan tatapan jijik seperti kau 
memandangku dulu,” Lanjut Ni Garu kini menuding-
nuding. 
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Gede Basur masih bungkam. Dadanya 
bergemuruh, namun ada rasa malu yang membuat 
amarah di dadanya enggan meledak. 

“Dan kemenanganku yang kesembilan akan aku 
sahkan segera!” 

Ni Garu memang berdiri di bawah, namun kata-
katanya serta raut wajah Gede Basur menanggapi 
kata-kata itu membuktikan kalau posisi Ni Garu 
sedang ada jauh di atas. 

“Apa lagi yang akan kau lakukan, perempuan 
gila?!” Tuding Gede Basur. 

“Hati-hati, Basur!” Sahut Ni Garu segera, 
“Belum cukupkah kau tersiksa oleh tudinganmu 
padaku yang sedang kau alami semua saat ini?” 

Sampai bergetar bibir Gede Basur, menahan 
amarah yang tidak bisa dia luapkan. 

“Aku tau sudah kau keluarkan semua ilmumu 
untuk melindungi Ni Sokoasti malam setelah 
lamaranmu ditolak itu. Tapi sama seperti gagalnya 
pengasihmu  untuk membuat dia dan bapanya meng-



 194 

iya-kan lamaranmu, kaupun gagal melindungi dia 
malam itu dari teluhku.” 

Ni Garu hening sejenak, dia seperti sedang 
mengingat, dan dilanjutkannya lagi setelah 
ditemukan ingatan yang dicarinya itu, “Ah, aku 
sampai lupa aku, bukan hanya pengasih dan 
wibawamu kalah di hadapan bapa Ni Sokoasti, 
namun kalah dalam enam lamaranmu sebelumnya” 

Kali ini Ni Garu bahkan tertawa lepas sambil 
bicara, membuat makin memerah muka Gede Basur, 
rahangnya dikatupkan semakin rapat, getaran di kulit 
pipinya nampak menjadi-jadi. 

“Pengaruh ilmuku untuk membuat mereka 
menolakmu terlampau jauh melebihi pengaruh ilmu, 
wibawa dan nama besarmu. Tidakkah kau malu 
dengan murid-muridmu atas kekalahan menyedihkan 
ini?” Lanjut Ni Garu masih tertawa-tawa menghina. 

Gede Basur kini merasa pasti dengan keanehan 
yang dirasakannya dari penolakan berturut-turut itu. 
Dia sudah menyangka Ni Garu ada di balik semua itu, 
namun mendengar langsung dari Ni Garu dengan 
cara bicara yang seolah demikian mengukuhkan 
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kemenangan membuat Gede Basur tidak mampu 
menjawab. 

“Dan dengarkan ini baik-baik, jika tujuh hari 
dari sekarang kau belum datang padaku, berlutut 
mengaku kalah dan membenahi cerita tentangku 
yang beredar di desa, maka kematian Ni Sokoasti 
akan membuat semua warga desa yang tadinya 
memandangku dengan nista mengalihkan 
pandangannya padamu, dan setelah lama menikmati 
hasil karmamu itu, barulah aku akan mencabut 
nyawa I Tigaron sebagai penyempurna kedukaanmu” 
sambung Ni Garu, kali ini tidak tertawa, namun 
menuding dengan serius. Sesaat setelah bicara dia 
masih menatap tajam ke arah Gede Basur, kemudian 
berpaling berjalan keluar dengan rasa puas tak terkira. 
Karena apapun yang dilakukan Gede Basur nanti, itu 
hanya akan memenangkan Ni Garu dan membuat 
Basur merasa kalah. 

Gede Basur pun sepertinya sadar dengan hal itu, 
begitu Ni Garu keluar dari pekarangannya melewati 
angkul-angkul, tangan terkepal Gede Basur terkulai, 
kakinya pun ikut melemas, dia duduk dan menunduk. 
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Hari ini memang Ni Garu baru pertama kali 
muncul dengan raga kasarnya di desa. Muncul dan 
berjalan di sekitaran desa dengan muka menyiratkan 
kebanggaan. Meski seluruh warga masih 
menudingnya dengan berbagai ejekan, tapi dia tau 
sebentar lagi semua itu akan berbalik hanya dalam 
satu kejapan mata saja. 

Empat puluh dua hari sebelumnya, Ni Garu 
sudah ke Banjar Sari, datang mengunjungi Gede 
Basur dengan tubuh halusnya. Kedatangan Ni Garu 
secara tiba-tiba hanya dengan tubuh halus di saren 
suci Gede Basur tentu luar biasa mengangetkan. 
Bertahun-tahun lamanya Basur belajar cara 
melakukan itu, dan bagaimana bisa Ni Garu 
melakukannya tanpa disangka-sangka. 

Dilihatnya Ni Garu muncul di depannya dengan 
rambut tergerai dan seluruh tubuh ditutupi kain 
putih. 

“Kau anggap dirimu demikian tinggi sampai kau 
merasa berhak memandang orang lain demikian  
rendahnya!” Kata Ni Garu waktu itu dengan suara 
menggema-gema, “Tapi aku akan membantumu 
untuk melihat dirimu dengan cara yang sama seperti 
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bagaimana kau melihatku, dan akan kau pahami rasa 
sakitku. Bukan hanya itu, kaupun akan memaksa 
dirimu memandang dirimu sendiri dengan tatapan 
nista seperti yang pernah kau arahkan padaku.” 

Sesuatu membungkam mulut Gede Basur, dia 
ingin mengumpat namun dia tidak mampu. Seolah 
dia hanya dipaksa mendengarkan saja. Kekuatan Ni 
Garu menguasainya. 

“Bukan hanya sekali, namun sepuluh kali lipat 
rasa sakit itu akan kau rasakan! Sepuluh kali lebih 
menyedihkan dari yang aku alami, sepuluh kali lebih 
rendah!” 

Sosok Ni Garu itu menatap tajam ke arah Gede 
Basur, membuat darahnya semakin dingin dan 
merinding. 

“Dan nyawa I Tigaron adalah kemenanganku 
yang kesepuluh!” 

Heran Gede Basur mendapati kemunculan itu 
juga membuat seolah ada hempasan angin 
menakutkan yang membuat seluruh tubuhnya 
merinding. 
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Sudah berbagai jenis Ilmu dikuasainya, mulai 
dari yang secara langsung diajarkan Ida Dewa Jambe, 
sampai berbagai isi lontar yang belum sempat 
diajarkan Dewa Jambe pun sudah dikuasainya. Dan 
tak pernah sekalipun dia mendapati diri berhadapan 
dengan sosok halus sampai bergetar begini, 
membeku tak kuasa melakukan sedikitpun 
perlawanan. Tentu meski mulutnya tertutup rapat, 
dia tau kalau dia tidak harus membuka mulut untuk 
merapalkan mantra, dan bahkan hanya dengan 
acepan pun dia bisa menggerakkan daya niskala. Tapi 
saat itu seolah dia lupa dengan semua mantranya, 
seperti begitu saja terhapus dari benaknya, dan saat 
hendak memusatkan niat seolah sosok halus Ni Garu 
di depannya tidak mengijinkan niatan Gede Basur 
untuk mengarah kemanapun kecuali mendengarkan 
apa yang Ni Garu sampaikan. 

Semua kembali normal, semua kembali seperti 
sedia kalanya hanya ketika sosok itu pergi setelah 
mengucapkan apa yang diucapkannya. 

  



 199 

 

22 

Sekala 
ubuh pria kekar yang mengikat 
kepalanya dengan selembar Kain Endek 
itu terdiam membatu, kepalanya 

menunduk, matanya sembab. Tangannya erat 
memegangi tangan kekasihnya yang semenjak dua 
hari sudah tidak sadarkan diri. Dan dengan mata 
sembab itu dipandanginya wajah kekasihnya yang 
menyiratkan ketakutan, yang meski sedang tidak 
sadar namun sesekali raut wajah itu akan berganti 
dari takut menjadi sangat takut lalu sebentar-
sebentar akan menangis. Sedih dia memandangi 
wanita yang hendak dijadikan ibu bagi anak-anaknya 

T 
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kelak ada dalam kondisi yang dia tidak tau kenapa 
dan dia tidak bisa melakukan satu halpun untuk 
menolongnya. Satu-satunya yang bisa dilakukannya 
hanya memegangi tangan Ni Sokoasti yang terkulai 
lemas, menemani raganya sementara jiwanya entah 
kemana. 

Lamunan dan tatapan harunya pecah lagi, saat 
Ni Sokoasti tiba-tiba meringis. Semakin erat 
dipeganginya tangan halus Ni Sokoasti. Wajah I 
Tirtha ikut menegang lagi, sebagaimana sebelumnya 
setiap kali Ni Sokoasti mulai meringis atau berubah 
raut wajahnya. Tegang menunggu akan bagaimana 
reaksi Ni Sokoasti berikutnya, berharap setelah 
semburat tangis itu Ni Sokoasti akan sadar, atau 
jikapun tidak, dia hanya berharap tidak menjadi 
semakin parah, meski dia sendiri pun kemudian 
hanya bisa menilai apakah Ni Sokoasti menjadi 
semakin parah ataukah membaik dalam pingsannya 
itu. 

Ni Sokoasti tenang lagi. I Tirtha mengusap-usap 
keningnya, kemudian Ni Rijasa yang duduk di 
seberangnya menyodorkan sehelai kain yang sudah 
dilipat dan direndam air pada I Tirtha, kain itu sedari 
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kemarin dipakai untuk mengelap wajah dan tubuh Ni 
Sokoasti setiap kali keringat mengucur deras entah 
dari mana. 

“Basur...” Guman I Tirtha dengan nada yang 
menyibakkan kekesalan hatinya, menyita perhatian 
Ni Rijasa ke arahnya, “Kenapa I Basur tega 
melakukan ini?” 

Ni Rijasa tidak menyahut. Ada yang mengganjal 
di hatinya. Meski dialah yang sebelumnya melihat 
sosok Basur yang bertaring dan menyeramkan sedang 
menginjak-injak Ni Sokoasti, namun dia masih 
belum yakin, ada bentuk ketidakyakinan dalam 
dirinya yang tidak mengijinkan dia mempercayai apa 
yang telah dilihatnya secara gaib itu. 

Namun, dia pun tidak berani membantah. Ni 
Rijasa sudah mengatakan pada I Tirtha dan bapanya 
apa yang dilihat, dan seluruh Banjar Sari sudah 
memperbincangkan hal ini. Ada rasa bersalah dalam 
dirinya kenapa membicarakan penglihatan itu. 

I Tirtha meletakkan tangan Ni Sokoasti yang 
tadi dipeganginya erat, diletakkanya dengan lembut 
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lalu dipandanginya dengan tajam Ni Rijasa yang 
sedang melihat ke arahnya. 

“Bli memang tidak bisa dan tidak tau apa-apa 
tentang niskala, tapi Bli akan menyelesaikan ini 
secara sekala!” Kata I Tirtha dengan nada mantap. 

“Apa maksud Bli Tirtha?” Ni Rijasa bingung. 

I Tirtha kembali menunduk, memandangi wajah 
Ni Sokoasti, “Bli tidak bisa diam saja membiarkan 
kakakmu menderita seperti ini hanya karena bli tidak 
bisa merapal mantra. Setidaknya Bli masih punya 
raga, Bli akan temui I Basur.” 

Ah, keputusasaan, banyak sekali dia 
mengantarkan pada keputusan yang mengundang 
penyesalan. Tapi wajar memang jika I Tirtha tidak 
kuasa hanya diam dan menunggu, apa lagi sekarang 
dilihat satu hal yang setidaknya bisa dilakukan. I 
Tirtha pun bangkit, dan Ni Rijasa hanya 
memperhatikan, bingung apa yang harus dia lakukan. 

“Bli, Bli Tirtha mau kemana?” Ni Rijasa 
memandangi I Tirtha yang berjalan keluar dengan 
mantapnya. Suaranya bergetar, takut dengan apa 
yang akan I Tirtha lakukan, dan lebih takut dengan 
apa yang akan terjadi pada I Tirtha. 



 203 

Sesampai di luar, dia menuju ke samping dapur, 
I Tirtha tau di sana terletak sebuah blakas yang biasa 
digunakan Nyoman Karang untuk memotong-
motong kayu bakar menjadi pecahan kecil.  

“Bli Tirtha, tunggu...” Ni Rijasa mengikuti I 
Tirtha keluar, belum membiarkan calon iparnya itu 
untuk mengambil keputusan gegabah, “Kita 
tunggulah dulu Kaki Balian pulang!” 

Setelah mengambil parang itu, I Tirtha berbalik 
ke arah Ni Rijasa, “Kapan, luh? Kapan Kaki Balian 
pulang? Apa Iluh tidak kasihan melihat Ni Sokoasti 
seperti itu?” 

Nyoman Karang yang sedang duduk di Bale 
Dauh memperhatikan percakapan anak dan calon 
menantunya itu. Dia pun mendengar apa yang 
diperbincangkan dengan muka tegang itu. Made 
Tanu kebetulan ada di sana, mereka saling menoleh 
bertukar tanya apa yang sedang terjadi, lalu bangun 
menghampiri dan meninggalkan beberapa tamu yang 
juga duduk di Bale Dauh menjenguk Ni Sokoasti. 

“Ada apa Tirtha? Kenapa ambil parang segala?” 
Made Tanu meluapkan kebingungannya. 
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“Bapa Made, Bli Tirtha mau ke rumah Jro Gede 
Basur!” Ni Rijasa yang menjawab dengan suara 
bergetar mencirikan ketakutan. 

“Pelan-pelan Cening Tirtha, jangan gegabah.” 
Nyoman Karang menimpali. 

“Bapa, Bapa Nyoman,” I Tirtha berusaha 
menjelaskan bapa dan calon mertuanya, “Kita bisa 
saja menunggu, namun bagaimana dengan Ni 
Sokoasti? Apakah dia pun bisa menunggu? Apakah I 
Basur memberi dia waktu menunggu sampai Kaki 
Balian datang?” 

Nyoman Karang dan Made Tanu saling 
bertatapan lagi, merekapun tidak bisa menjawab 
pertanyaan itu. 

“Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu mau 
menebas leher Jro Gede Basur?”a Made Tanu 
menunjuk dan suaranya meninggi. 

Namun kalimat bapanya itu tidak melemahkan 
kemantapan I Tirtha, dia malah memandangi 
bapanya dengan tajam, wajahnya benar-benar 
menyiratkan keyakinan, “Jika memang harus dan jika 
itu bisa menyelamatkan Ni Sokoasti, akan saya 
lakukan!” 
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Semakin erat I Tirtha memegangi parangnya, 
sampai urat-urat tangannya nampak demikian 
menonjol. 

Nyoman Karang lemas mendengar itu, 
sementara Made Tanu menarik nafas panjang, tidak 
menyangka anaknya menyimpan keberanian 
melakukan hal semacam itu. Di Bale Dauh, beberapa 
warga yang bertamu tegang memperhatikan 
percakapan yang hanya beberapa langkah jaraknya 
dari mereka. Merekapun saling menoleh, namun 
mereka masih menjaga mulutnya terkunci, segan 
mengomentari. 

“I Tirtha ada benarnya,” Seorang warga berbisik 
perlahan ke arah teman yang duduk di sampingnya, 
“Jika memang tidak bisa diselesaikan dengan mantra, 
ya sudah selesaikan dengan tangan saja.” 

Temannya mengangguk-angguk.  

“Benar, lagi pula sudah jelas dilihat oleh Ni 
Rijasa kalau Jro Basurlah pelakunya!” Teman lainnya 
menimpali. 

“Duduk dulu, kita bicarakan baik-baik!” 
Nyoman Karang belum bisa menerima pilihan I 
Tirtha mengatasi situasi ini. 
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“Benar, jangan sampai kamu menyesal, kita 
masih gamang dengan keadaan ini” Bapanya 
menimpali. 

Nafas I Tirtha tersengal-sengal, dadanya naik 
turun, dia tidak kuasa menahan amarahnya, namun 
sisa-sisa kejernihan dalam dirinya menyuruh dia 
mendengarkan kedua lelaki itu. 

“Ayo, bicara di dalam saja” Nyoman Karang 
memegang pundak I Tirtha dengan tangan kanannya, 
sambil diambilnya parang yang dipegang I Tirtha 
dengan tangan kiri. I Tirtha mengikuti, namun 
gemuruh di dadanya belum banyak berkurang. Ni 
Rijasa yang tidak kalah tegangnya hanya 
memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. 

Para tamupun, melanjutkan saling berbisik 
semakin melebar. 
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23 

Jerat Ilusi 
alan dari Banjar Tegeh ke Banjar Sari adalah 
jalanan yang bagus, sangat mudah dilalui 
baik oleh manusia maupun oleh kuda dan 

kereta. Jaraknya pun tidaklah begitu jauh. Namun 
rumah di Banjar Tegeh tempat Kaki Balian menginap 
dua hari ini kebetulan agak ke pelosok, jadi perjalan 
yang ditempuhnya kembali ke Banjar Sari pun jadi 
lebih panjang. Terlebih karena Kaki Balian sangat 
lambat berjalannya, maka jarak tempuhnya menjadi 
lebih lama. Orang yang mengundangnya bertamu dan 
merawat istrinya yang sedang sakit sudah sampai 
memaksa Kaki Balian untuk disewakan kereta, 

J 
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namun dia menolak, dia bersikukuh jalan kaki saja, 
sambil menyapa kawan-kawan lamanya di Banjar 
Tegeh yang masih hidup. 

Sudah sore baru Kaki Balian sampai di 
perbatasan antara Banjar Tegeh dengan Banjar Sari. 
Perbatasan itu ditandai dengan sebuah tugu batu 
hitam yang menandai berakhirnya kawasan Banjar 
Tegeh, lalu sebuah jalan melingkar diapit tegal akan 
menjadi pembuka menuju kawasan Banjar Sari. 

Baru sekali Kaki Balian melangkahkan kaki 
melewati tugu hitam itu, dia sudah merasakan 
sesuatu yang berbeda. Seolah begitu memasuki 
kawasan Banjar Sari udaranya sangat berbeda, terasa 
pekat dan menyengat udara itu, namun jenis pekat 
menyengat yang tidak wajar. Tentu langsung 
berhenti Kaki Balian, mencoba bertanya pada hawa 
aneh tersebut, seluk beluk apa yang dibawanya. Ada 
firasat buruk yang menempel di hati Kaki Balian, 
namun firasat itu masih berupa remang-remang, 
masih tertutup kabut pekat, sepekat kabut sore yang 
menyelimuti sekitaran tegalan ujung desa Banjar Sari. 

Kabut itupun terasa aneh. Meski sudah sangat 
sepuh umurnya, namun mata Kaki Balian masih 
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sangat jelas dalam memandang. Tapi kabut itu, 
seolah sengaja menutupi jalanan. Semakin Kaki 
Balian melangkah semakin tebal didapatinya Kabut 
Tersebut. Belum genap lima puluh langkah dia 
berjalan, kabut yang tadinya tipis, lalu menebal dan 
sekarang sudah menutupi pepohonan di kanan dan 
kiri jalan. Jarak pandang ke depan pun menjadi 
semakin pendek dibuatnya. Banjar Sari dan banjar 
sekitarannya memang tidak asing dengan kabut, 
sebab keberadaanya di pegunungan. Namun kabut 
kali ini bukan kabut biasa yang menghiasi daerah-
daerah tersebut. 

Meski sudah awas dengan keanehan jalanan itu 
sedari awal, namun Kaki Balian tetap melangkah. 
Sesuatu di dalam hatinya mengatakan agar dia cepat-
cepat pulang, secepatnya sampai di rumah. 

Namun lagi, langkah Kaki Balian terhenti, kali 
ini dia merasa yakin kalau dia tidaklah sedang 
mendekat ke arah pemukiman Banjar Sari, namun 
sedang berputar-putar di kotak tegalan yang sama. 
Dengan mudah dia menandai kalau barisan pohon 
Nangka tempatnya berhenti kini sudah dilewatinya 
tadi. Kaki Balian tersenyum. 
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Seseorang memasang saet mimbang, sejenis jala 
gaib yang membuat orang yang terkena jala tersebut 
akan tersasar tidak bisa menemukan jalan menuju 
tempat tujuannya. Biasanya para pemilik tegalan 
yang sedang lebat berbuah pohon-pohon durian dan 
mangganya biasa memasang jala gaib ini, agar yang 
berminat mencuri jadi menyerah sendiri karena tidak 
menemukan arah tujuan tersebut. Tapi, tentu hanya 
orang yang sangat usil dan orang yang punya tujuan 
sangat khusus yang sampai memasang saet mimang 
di jalanan desa, jalanan umum seperti ini. Lagi pula, 
jala niskala ini mengundang perhatian Kaki Balian 
sebab belum dikenalnya orang di sekitaran Banjar 
Sari yang bisa memasang jala sehalus ini. Sampai 
sudah tersasar dan berputar-putar Kaki Balian baru 
disadarinya kalau dia sedang terkena saet mimang. 

Hal ini semakin memacu Kaki Balian untuk 
sampai rumah dengan cepat. Hatinya mendorong dia 
untuk segera memutus pengaruh jala ini. 

Seraya berhenti sejenak di samping barisan 
pohon nangka tersebut, Kaki Balian memejamkan 
matanya sejenak. Dan dia kemudian berjalan dengan 
mata terpejam. Masih sangat seimbang dan halus 
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langkahnya meski berjalan dengan mata tertutup, 
seolah ada yang menuntun dia melangkah. Jalan Kaki 
Balian pun seperti meloncat sangat jauh, dari satu 
titik ke titik lain seolah dengan sangat mudah 
berpindahnya. Tak sampai beberapa kejap mata, kaki 
Balian berhenti lagi. Dia sudah sampai di ujung 
tegalan itu, jalanan tidak lagi diapit dua baris 
pepohonan yang membentuk lorong berkabut, 
namun sudah jimbar. Dia sudah melihat rumah-
rumah di kejauhan, tidak ada kabut sedikitpun di 
sekitaran Banjar, semua bisa dilihatnya dengan jelas. 
Hanya di jalanan yang diapit tegal tadilah sepertinya 
kabutnya seperti nakal sengaja menjahili Kaki Balian. 

Kaki Balian terus berjalan, dan bahkan terus 
berjalan ke selatan melewati pondoknya sendiri yang 
terletak di barat laut Banjar Sari. Telah bisa 
diterjemahkannya firasat yang tadi samar di 
perbatasan, firasat itu menyuruhnya segera ke rumah 
Ni Sokoasti. 

“Kaki, baru pulang dari Banjar Tegeh?” Seorang 
warga yang berpapasan dengan Kaki Balian menyapa, 
“sudah ditunggu di rumah Ni Sokoasti!” 
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Kaki Balian hanya tersenyum, kemudian 
langkahnya nampak dipercepat. 

Saat seseorang tidak lagi terlalu bergantung 
pada jasad fisiknya semata, maka batasan ruang tidak 
lagi mencekik orang tersebut erat-erat, demikianlah 
Kaki Balian berjalan layaknya menembus jalanan, 
bukan melewatinya. Namun sesaat kemudian dia 
berhenti, berdiri termangu memandangi di depannya 
sebuah kabut yang tebalnya bagai hutan satu dunia 
terbakar dan asapnya dikumpulkan. Tempatnya 
berdiri saat ini seharusnya adalah depan rumah Ni 
Sokoasti, namun alih-alih angkul-angkul rumah yang 
dia lihat, hanya hamparan tirai putih semata. 

Jelas, seseorang berusaha menyembunyikan 
letak rumah itu dari pandangan mata fisik Kaki 
Balian. Tidak ada kabut seaneh itu yang kehendak 
alam. Kaki Balian pun memejamkan matanya sejenak, 
sesaat kemudian angin berhembus mengusir kabut 
itu. Mulai samar nampak angkul-angkul rumah 
Nyoman Karang, samar bukan karena matanya 
merabun, namun karena kabut seolah masih 
menutup-nutupi. 
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23 

Manusa 
alam satu kejap mata memandang 
keindahan, namun di kejapan 
berikutnya yang nampak hanya 

penderitaan. Rasanya waktu yang dikenal teguh 
dalam melangkah tanpa sekalipun berhenti ternyata 
juga tidak berpendirian dalam cepat lambatnya ia 
melaju, sangat gesit dia berlari jika kenikmatan 
sedang menemani, namun saat duka menyapa dia 
seakan enggan beranjak, merangkak lebih lambat dari 
kura-kura,  tiap kejapan serasa beribu tahun penuh 
siksa. 

D 
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Inilah yang dirasakan I Tirtha saat menemani Ni 
Sokoasti di ranjangnya. Baru saja tiga hari yang lalu 
mereka melewatkan masa indah bersama, yang hanya 
beberapa kejapan mata rasanya, hendak 
digenggamnya waktu itu berlama-lama namun 
sayang waktu bagai pasir yang tetap akan sirna dari 
genggaman. Tapi, melihat Ni Sokoasti dengan 
tatapan prihatin tak berdaya seperti sekarang ini, 
rasanya waktu berlalu seperti keong pesakitan yang 
jalannya bahkan lebih lambat dari yang diingini. 

Tiga hari lalu, saat I Tirtha sedang menjalani 
swadharmanya sebagaimana biasa, membajak sawah 
yang sebulan lalu sudah panen agar siap ditanami 
benih-benih padi baru lagi. Sudah dua petak sawah 
selesai dibajaknya, nampak sawah tersebut seperti 
kolam besar dengan genangan air membiaskan sinar 
mentari yang kian meninggi. Wajarlah tubuh I Tirtha 
menghitam demikian, hampir setiap hari dia 
bermandikan cahaya sinar mentari sedari baru 
muncul di ufuk timur, menanjak semakin tinggi 
sampai menghilang di ujung barat. Hanya kepalanya 
yang ditutupi capil, tubuhnya tidak berbalut kain 
sebagaimana pula pria-pria Banjar Sari, kain hanya 
membalut dari pinggang sampai ke lutut. 
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Sapi-sapi I Tirtha pun nampak lelah setelah dari 
dua hari menarik bajak, meski tanah di Banjar Sari 
tidaklah terlalu keras. 

Dari arah jalan besar, nampak seorang 
perempuan sedang berjalan mendekat, di kepalanya 
dia menjinjing sebuah penarak, jalannya anggun 
menyusuri pundukan sawah yang hanya bisa dilalui 
satu orang, tertata dengan rapinya. Perempuan itu 
kemudian melewati Pelinggih Sedahan Sawah, terus 
mendekat ke arah I Tirtha. Sesekali perempuan yang 
nampak ramah itu nampak bertegur sapa dengan 
para pembajak sawah lain yang dipapasnya. Melihat 
perempuan itu sedang berjalan menyongsongnya, 
membawa segumpal perhatian dan kasih sayang, I 
Tirtha dari jauh sekali sudah tersenyum. 

Para pria pembajak sawah dengan mudah tau 
kalau Ni Sokoasti sedang berjalan menuju I Tirtha, 
seperti biasanya. Mereka akan memperhatikan 
dengan iri sambil membayang-bayangkan kapan dia 
bisa mendapat pasangan seperhatian Ni Sokoasti. 
Sedangkan para pria yang sudah beristri yang 
memperhatikan Ni Sokoasti dan I Tirtha dengan 
mengenang-ngenang masa-masa mereka muda dulu. 
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Perempuan cantik molek bernama Ni Sokoasti 
itu kemudian menuju pondok kecil yang terletak di 
pojokan sawah, sebuah pondok yang terdiri dari 
rumah sapi di belakangnya dan balai kecil tempat 
beristirahat di depannya. Diletakannya penarak yang 
dibawanya itu kemudian satu per satu 
dikeluarkannya isi penarak tersebut, ditata dengan 
telaten di balai sebuah bakul nasi, wadah lauk, dan 
ceret berisi air minum. 

Ni Sokoasti memanggil setelah menggelar 
santapan itu, “Bli Tirtha, makan dulu!” 

Segera I Tirtha mendekat ke arah pondok, 
bukan demi makanannya namun demi yang 
membawa makanan itu. Dalam benak I Tirtha pun 
kadang terbersit kebanggaan khas lelaki karena Ni 
Sokoasti, kembang desa yang diangankan oleh 
hampir semua pemuda lajang di Banjar Sari 
memberikan cinta dan perhatiannya pada dia. 

Di samping sawah akan ada telabah yang 
mengalirkan air jernih ke setiap petak sawah yang 
dilaluinya, dan di sana I Tirtha berhenti sejenak 
mencuci tangan dan kakinya yang berlumpuran. 
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“Masih pagi sudah datang, luh?” sapa I Tirtha 
seraya mendekat. Ni Sokoasti menghampirinya 
dengan menyodorkan sehelai kain yang kemudian 
digunakan untuk mengeringkan tangan dan kaki I 
Tirtha yang barusan dicucinya. Mereka berdua 
kemudian naik di atas balai itu. 

“Hari ini tyang dan Ni Rijasa akan ke rumah 
Kaki Balian, banyak sekali metanding menjelang 
Purnama besok, jadi kesini lebih awal” 

“Agar bisa disini lebih lama juga kah?” I Tirtha 
menggoda dengan senyuman dan tatapan yang 
kemudian membuat Ni Sokoasti tersipu-sipu sendiri. 

Tidak dijawabnya pertanyaan I Tirtha itu, 
namun segera dia menuangkan air dari ceret ke gelas 
bambu dan disodorkannya pada I Tirtha. Setelah I 
Tirtha mengambil air itu, Ni Sokoasti kemudian 
melanjutkan dengan mengambil nasi. 

“Bli sudah bicara dengan I Bapa” Sambung I 
Tirtha lagi. Mendengar kalimat itu, senyum di bibir 
Ni Sokoasti memekar tak tertahan. I Tirtha 
memperhatikan senyuman manis diantara pipi 
berlesung pipit itu. Saat bibir Ni Sokoasti tersenyum, 
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matanya ikut tersenyum. Konon senyum manisnya 
itu diwarisi dari mendiang ibunya. 

“Segera I Bapa akan bicara dulu dengan Bapa 
Nyoman Karang,” Sambung I Tirtha kembali, kali ini 
Ni Sokoasti menahan senyum sumringahnya, tidak 
mau nampak terlalu bergelora sebab segera akan 
menjadi istri I Tirtha. 

“Setujukah Bapa Made Tanu bli Tirtha menetap 
di rumah menemani saya dan I Bapa?” 

I Tirtha hendak nyentana, dia sudah setuju 
untuk itu dan sudah disampaikannya pada bapanya. 
Bapanya yang masih matunggalan sanggah dengan 
Nyoman Karang pun setuju, agar ada yang 
meneruskan pula keturunan Nyoman Karang di 
rumahnya, sebab dia tidak memiliki anak lelaki. 
Sedang Made Tanu punya tiga anak lelaki, I Guruh 
yang paling besar sudah menikah dan kini istrinya 
sedang hamil, lalu ada I Tirtha dan yang paling kecil 
pun sepertinya sudah siap untuk berumahtangga. 

Ni Sokoasti memang tidak akan mau menikah 
jika harus pergi meninggalkan bapanya. Ngeri dia 
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membayangkan bapanya nanti akan tinggal sendiri 
saat sudah tua renta dan tidak ada yang mengurus. 

Ah senyuman itu terbayang-bayang jelas namun 
membawa rasa sakit untuk I Tirtha, rasa sakit karena 
melihat senyuman itu hanya tinggal bayangan di 
benaknya saja, sedang bibir Ni Sokoasti yang 
tersenyum manis memerah waktu itu kini kering 
masam. Semakin nyeri dada I Tirtha membayangkan 
kalau semangat dan harapan mereka membangun 
keluarga tidak akan terwujud. Cepat-cepat I Tirtha 
berusaha mengusir bayangan di kepalanya yang 
berubah drastis dari pawiwahan menuju ngaben itu. 

Tidak ada yang lebih menyiksa seorang pria 
dibanding ketakutan. Seorang pria senantiasa 
mendidik dirinya untuk menjadi pemberani, namun 
di hadapan bayangan-bayangan mengerikan di 
benaknya itu keberanian I Tirtha menguap tanpa sisa. 
Siksaan lain seorang lelaki yang senantiasa 
membentuk diri sebagai seorang pelaku adalah 
ketidakberdayaan, dan kembali rasa lemah tidak 
berdaya yang menghampiri I Tirtha. 
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Angkuh 
ecara diam-diam, keesokan hari setelah 
pertemuan di rumah Jro Gede Basur, I 
Made Bajra mengadakan sebuah 

pertemuan di rumahnya bersama rekan 
seperguruannya yang lain. Dia merasa persoalan Ni 
Garu ini harus segera ditangani sebelum melebar 
semakin jauh. Turut hadir di sana Dewa Ngurah Siwi 
yang baru berusia tiga puluhan, Jro Baru dan Gusti 
Ketut Kaler yang keduanya nampak sepuh dan I 
Cambra yang hampir seumuran dengan I Tigaron. 

S 
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“Kemarin Jro Gede sudah ke setra untuk 
memohon petunjuk atas masalah Ni Garu ini. Tapi 
sampai sekarang kita belum mendapat kabar 
bagaimana kelanjutannya.” Made Bajra membuka 
pembicaraan di balai samping lumbungnya. 
Kemudian sama-sama kelima pria tenggelam dalam 
benak masing-masing. 

“Apa tidak terlalu berlebihan jika Ni Garu ini 
kita posisikan seolah musuh yang begitu hebat?” 
Gusti Ketut Kaler memecah keheningan, “Kita sudah 
mendapat begitu banyak ajian, kita pun sudah sama-
sama membuktikan betapa luar biasanya kehebatan 
itu, tapi di hadapan Ni Garu kenapa Jro Gede seolah 
menempatkan kita selayaknya anak kecil seperti ini?” 

“Sinampura, ratu,” Jro Baru menimpali, “Jika 
Jro Gede sampai merasa harus turun tangan sendiri 
mengatasi Ni Garu dan bahkan sampai ngelekas ke 
setra untuk memohon petunjuk Ibu Bhatari, tentu 
bukan karena kita yang dianggap anak kecil, namun 
karena Ni Garu yang memang memiliki satu hal 
berbeda.” 

Gusti Ketut Kaler mengernyitkan kening 
mendengar pernyataan itu. 
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“Sudah bertahun-tahun kita mendalami ilmu 
yang Jro Gede ajarkan, kita pun sudah melakukan 
hal-hal luar biasa yang orang lain angankan pun tidak 
pernah. Tidakkah itu cukup sebagai bekal 
menghadapi Ni Garu?” Sambung Gusti Ketut Kaler 
lagi. 

Made Bajra mendengarkan saja. Sementara I 
Cambra menoleh ke kanan dan ke kiri setiap kali 
Gusti Ketut Kaler dan Jro Biru di kanan dan kirinya 
saling berucap. 

“Ni Garu adalah alasan kenapa enam lamaran 
Jro Gede ditolak semua, dan ini berarti pengasih dan 
penangkeb Jro Gede berhasil dihalau oleh Ni Garu. 
Itu saja sudah cukup membuktikan kalau Ni Garu 
bukan orang yang bisa dengan mudah kita remehkan.” 
Jro Biru menimpali lagi, I Cambra yang kurus itu 
memandanginya dengan mulut terbuka dan mata 
terbelalak, bukan karena kaget namun karena 
memang selalu begitu gambaran wajahnya. 

Kalau bicara soal pengasih, I Cambra ini ahlinya. 
Wajahnya bisa dibilang paling jelek diantara semua 
lelaki di Banjar Sari, namun hampir tak pernah ada 
wanita yang menolaknya, bukan hanya di Banjar Sari, 
diapun melanglang buana sampai ke desa-desa 
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sebelah dan meniduri wanita-wanita tercantik di sana. 
Sontak ketimpangan dan keanehan I Cambra yang 
seolah menjadi bak Arjuna ini menarik banyak orang 
untuk membeli pengasih padanya. Di umurnya yang 
masih muda, dengan gairah yang masih membara-
bara, wajar jika diantara semua ilmu yang diajarkan 
Jro Gede Basur, Aji Pengasih dan segala macam ilmu 
berkaitan dengan pemikat wanita lah yang 
digelutinya dengan ulet. 

“Bahkan bukan tidak mungkin kalau I Tigaron 
selama ini kelimpengan minta dilamarkan si ini dan 
si itu dalam rentangan waktu terlampau dekat karena 
pengaruh ilmu Ni Garu.” I Cambra menimpali, “Aku 
biasa membuat orang tergila-gila pada orang lain, dan 
aku menangkap kemungkinan itu yang dilakukan Ni 
Garu terhadap I Tigaron.” 

“Jika Ni Garu memang bisa melakukannya, 
kenapa tidak dia pasang pemikat saja untuk 
membuat I Tigaron tergila-gila padanya? Kenapa 
repot-repot membuat I Tigaron jatuh cinta pada 
wanita lain lalu membuat wanita itu dan bapa 
mereka menolaknya?” Sambung I Gusti Ketut Kaler 
sambil memandang I Cambra. 
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“Karena Ni Garu ingin melakukan pembalasan 
yang lebih menyakitkan, baik untuk I Tigaron 
maupun Jro Gede, karena dengan itu dia bisa 
membuat I Tigaron merasakan penolakan-penolakan 
menyakitkan seperti yang dirasakannya dulu dan bisa 
membuat Jro Gede merasa tidak berdaya.” Jawab I 
Cambra dengan nada sopan, karena meski Gusti 
Ketut Kaler seperguruan dengannya, umurnya yang 
lebih sepuh dan gelar kebangsawanannya tetap 
membuatnya harus menjaga etika bicara. 

“Masuk akal memang,” Made Bajra menjawab 
setelah melamun dengan mata menerawang tanda dia 
sedang memikirkan kemungkinan tersebut dalam-
dalam. 

“Ah, apapun itu! Pertanyaanya sekarang adalah, 
apakah kita akan diam saja sementara guru kita 
sedang dilucuti kehormatannya?” Gusti Ketut Kaler 
merentangkan tangannya mengajak semua yang 
bersila di atas balai itu untuk memikirkan apa yang 
diucapkannya tadi, “yang itu juga berarti melucuti 
kehormatan kita di mata orang lain dan membuat 
kita nampak sebagai murid ingusan tidak berguna di 
hadapan guru kita sendiri?” 



 225 

Ajakan berpikir itu sepertinya ditanggapi oleh 
pria lain, sampai-sampai Dewa Ngurah Siwi yang 
sedari tadi diam pun angkat bicara. 

“Benar, kita memang perlu melakukan sesuatu, 
namun jangan sampai tekanan keadaan membuat 
kita gegabah mengambil tindakan lalu malah 
membuat keadaanya makin runyam,” kata pria sepuh 
itu. 

Kembali pria-pria tersebut merenung. 

“Begini saja, malam ini aku akan menyambangi 
Ni Garu secara niskala, sekalian untuk tau seberapa 
serius kehebatan yang dimilikinya sampai-sampai 
membuat kepanikan begini!” Kata Gusti Ketut Kaler 
lagi dengan nada yang menunjukkan kalau dia tidak 
perlu pertimbangan lagi dari yang lain perihal tekad 
bulatnya ini. 

“Hati-hati,” Kembali Dewa Ngurah Siwi 
menimpali, “Jika Ni Garu memang sehebat itu dalam 
waktu sesingkat ini, kemungkinannya adalah dia 
mendapat kehebatan secara ketakson, mendapat 
panugrahan.” 
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“Jika demikian, aku akan ikut menyambanginya 
bersama Gusti Ketut,” Made Bajra menimpali dengan 
yakin. 

Gusti Ketut Kaler sebenarnya tidak ingin 
ditemani, dia ingin membuktikan sendiri kalau Ni 
Garu tidak ada apa-apanya, namun kemungkinan 
kehebatan karena ketakson dan terlebih 
kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa membuat 
Jro Gede Basur makin marah membuatnya menerima 
tawaran itu. 

***	
Malamnya, sebagaimana disepakati, Gusti Ketut 

Kaler telah duduk di merajannya, demikian pula 
Made Bajra duduk di sanggah dengan segala 
persembahan yang telah ditata sedemikian rupa. 
Tidak terlalu banyak bebantenan yang digelar, hanya 
berupa canang dan segehan saja. Dupa pun sudah 
dinyalakan, dan tanpa dikomandoi, mereka memulai 
prosesi pengerehannya di tempat masing-masing. 

“Sandyakala, begitu matahari tenggelam, kita 
mulai” hanya itu penanda sekala yang diberikan 
Gusti Ketut Kaler. Selebihnya, meski mereka 
melakukan prosesi dari dua tempat berbeda, mereka 
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akan bertemu secara niskala melalui daya batin 
masing-masing. 

Sementara di ujung selatan, di pinggiran Tukad 
Samar, Ni Garu sedang duduk di balai tempatnya 
biasa melamun dulu. Namun dia duduk dengan 
tenang menghadap ke timur, sanggah sederhana 
mendiang Dadong Kolok biasa melakukan puja dan 
bersemedi. Sudah hampir tiga bulan Dadong Kolok 
meninggal, tepat di waktu yang seolah telah 
dipilihnya sendiri, yaitu saat Purnama Kapat. Dadong 
Kolok tidak punya anak maupun cucu, tidak jelas 
pula siapa sanak keluarganya, jadi saat dia meninggal 
Ni Garu lah yang mengurusnya bersama prajuru 
Banjar Taman. 

Terngiang-ngiang nasehat Dadong Kolok 
sewaktu dia sedang duduk tersenyum di rangjang, 
tepat sebelum dia melakukan puja terakhirnya dan 
melepas tubuh kasarnya di sanggah turus lumbung 
yang ditatap Ni Garu sekarang.  

“Apa yang pernah terjadi padamu adalah bentuk 
pembayaranmu terhadap karma yang kau lakukan 
terdahulu, entah kau menyadarinya atau tidak,” Kata 
Dadong Kolok dengan tatapan ramah dan mata yang 
tersenyum meneduhkan seperti biasanya, “Dan apa 
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yang kau pilih untuk lakukan sekarang adalah adalah 
sebuah karma baru yang nanti akan kau petik lagi 
buahnya.” 

Dia sadar benar akan hal itu, dan dia siap untuk 
menerima tangung jawab apapun yang hendak 
muncul kelak. Sekarang hatinya terlalu penuh oleh 
kepuasan atas keberhasilannya menundukkan 
keangkuhan orang-orang yang menyakitinya dengan 
semena-mena. 

Kemudian bayangannya terbawa ke masa-masa 
dia menghadap pada Ibu Bhatari, sesuhunan yang 
kemudian menganugerahkannya ilmu yang telah 
membuat lahirnya sosok Ni Garu yang sama sekali 
baru. Seakan memang sengaja dibuat demikian, 
ibunya yang satu telah mengadakannya ke dunia 
melalui rahimnya, dan Ibu Bhatari telah 
melahirkannya lagi menjadi Garu yang sama sekali 
berbeda. Selain penduduk Banjar Sari yang hanya 
bisa mengamati perbedaan Ni Garu sebatas dari 
ekspresi dan cara berjalannya, dia pun menjadi 
sangat berbeda di dalam dirinya. 

Sejenak dia berpikir, “Aku telah menyia-nyiakan 
banyak waktu dalam kelahiranku sebagai manusia 
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bernama Ni Garu. Apakah saat sekarang aku serasa 
terlahir kembali akan aku sia-siakan lagi?” 

Seraya memikirkan itu, kembali dia mengingat 
tatapan lembut Dadong Kolok dan hangat 
kehadirannya. Sejenak dia menyayangkan kenapa 
Dadong Kolok malah memilik pergi saat dia sedang 
sangat membutuhkannya, saat dia akan merasa siap 
mendengar nasehat-nasehatnya. 

Dulu, dia merasa telah memberikan hidupnya 
pada orang lain. Jika sekarang ini dilanjutkan, Garu 
mulai ragu apakah dia telah menjadi manusia baru. 

Beberapa kejap mata saja belai kebijakan itu 
menyelimuti Ni Garu, sejenak kemudian kebencian 
kembali berteriak-teriak dari dalam dirinya, 
mengingatkannya tentang rasa sakit dan kesemena-
menaan yang telah dialaminya dan menuntut 
pembalasan. 

Sudah tengah malam, dia masih saja betah 
duduk di balai itu, memandangi tempat Dadong 
Kolok biasa menimba kedamaian hati, serasa dia pun 
sekarang mendapat percikan-percikan kedamaian 
tersebut. 
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Nikmat kedamaian itu belum pernah dia 
rasakan sebelumnya, sayang ditengah dia menikmati 
rasa yang masih asing itu, sesuatu yang berbeda 
seperti datang bertamu. 

Ni Garu pun seketika menjadi awas dengan 
keadaan. 

Udara Banjar Sari yang terletak di pegunungan 
dan tempat tinggalnya yang tidak jauh dari Tukad 
Samar yang cukup dalam membuat Ni Garu hampir 
terbiasa dengan dingin yang membelai-belai 
tubuhnya. Kecuali di waktu-waktu seperti tengah 
malam begini yang udara dinginnya lebih nakal, Ni 
Garu merasa perlu menutupi tubuhnya dengan 
selembar kain penghangat. 

Tapi mendadak saja angin hangat berhembus, 
kehangatannya pun bukanlah hangat yang 
menyamankan, namun hangat yang membuat darah 
mendesir. 

Diperhatikan oleh Ni Garu pohon kamboja di 
samping pintu masuk bergoyang-goyang dibuat oleh 
angin itu. Angin yang nampak sangat pemilih, karena 
hanya satu kamboja itu saja yang diajak menari-nari, 
sementara popohonan lain yang bahkan lebih 
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gemulai seolah diabaikannya. Ni Garu hanya 
memperhatikan saja, sesuatu di dalam dirinya 
berbisik kalau niat jahat sedang datang berkunjung. 

Seluruh tubuh Ni Garu yang tadinya lurus 
menghadap pelinggih kini dibalikkanya mengarah 
Kamboja tersebut. Bibirnya menunggingkan senyum 
menyapa tamu yang datang, tamu yang 
kedatangannya tidak dilihat oleh mata kepala namun 
mata batin, tamu jahat yang niat jahatnya tidak bisa 
dihalau bahkan oleh gedong batu sekalipun, hanya 
ketajaman rohani yang bisa menghadapinya. 

Diambilnya selembar kain yang dipakai sebagai 
selimut, selembar Kain Poleng yang dulu biasa 
dijadikan tengkuluk oleh Dadong Kolok. Kain itu 
diletakkan di muka, hampir seperti diciumi, atau 
mungkin sedang diberi penghormatan. Kemudian 
dipeganginya salah satu sudut kain tersebut dan 
dihempaskannya ke depan. 

Seketika setelah Ni Garu menghempaskan kain 
tersebut ke udara, terdengar bunyi seperti Kelapa 
jatuh. 

Bukan hanya sekali, bunyi itu terdengar sampai 
dua kali, lalu diiringi tarian pohon Kamboja yang 
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menjadi semakin liar pertanda angin di sekitarannya 
makin meggila. Mata Ni Garu menatap ke depan 
dengan tajam seperti hendak membakar apapun yang 
ada di depannya dengan tatapan tersebut, wajahnya 
pun menyiratkan kalau dia sedang memusatkan 
batinnya pada satu titik. 

Tidak berapa lama kemudian pohon Kamboja 
tersebut diam begitu saja, seolah angin yang tadi 
berputar-putar di sekitarnya telah lari entah kemana. 

Bibir Ni Garu kembali tersenyum, dia tau kalau 
siapapun tamu jahat yang tadi memaksa masuk telah 
tunggang langgang membawa niat buruknya kembali. 

Ni Garu merasa di atas angin setelah merasa 
berhasil mengalahkan tamu tadi yang dia tau adalah 
murid-murid Gede Basur. Baru saja dia hendak turun 
dari balai tersebut, kedua kakinya sudah dilayangkan 
siap menapak bumi, tiba-tiba satu sosok lagi berdiri 
di depannya. Kali ini sosok tersebut nyata, sosok 
yang bisa dilihat dengan mata kepala dan berkunjung 
dengan tubuh kasarnya yang terbuat dari Panca Maha 
Bhuta. Sosok itu hanya tersenyum melihat Ni Garu 
terkaget seperti itu. 
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Tamu 
ibir Ni Garu tersenyum tenang, tidak 
sedikitpun dia kaget oleh penampakan 
sosok di depannya itu. 

“Perlukah sampai jauh-jauh berjalan ke sini jika 
Kaki bisa menitipkan pesan  pada angin?” Tanya Ni 
Garu pada sosok di depannya yang adalah Kaki Balian. 

Kaki Balian hanya tersenyum, “Tidak apa, lagi 
pula Kaki lihat cening Garu sudah selesai berurusan 
dengan tamu yang berkunjung tadi.” 

B 
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Ni Garu bangga bisa mempertontonkan 
kebolehannya tadi mengusir murid-murid Jro Gede 
Basur. 

“Maksud kedatangan kedua orang tadi bisa 
dengan mudah saya baca, tapi kedatangan Kaki kesini 
tidak bisa saya kira-kirakan” Kata Ni Garu dengan 
tata bahasa yang sama sekali tidak pernah 
dipergunakannya dulu. 

“Tentu Cening Garu tau benar kenapa Kaki 
datang kesini,” Kaki Balian menatap Ni Garu dengan 
tajam namun lembut, dengan mata tersenyum seperti 
mata Dadong Kolok. 

“Sebaiknya Kaki tidak usah mencampuri urusan 
saya dengan Basur” Kata Ni Garu, memalingkan 
wajahnya sambil memperbaiki posisi duduknya di 
balai sementara Kaki Balian masih berdiri di 
depannya memegangi ranting kayu yang 
difungsikannya sebagai tongkat. 

“Kaki tidak akan ikut campur dengan urusanmu 
bersama Jro Gede Basur,” Sahut Kaki Balian, 
“Namun Nyoman Karang telah menitipkan Ni 
Sokoasti pada Kaki, jadi dia merupakan tanggung 
jawab Kaki.” 
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Ni Garu melirik Kaki Balian dengan lirikan 
tajam. 

“Dan tidak seharusnya Ni Sokoasti dibuat 
terlibat dalam urusanmu bersama Jro Gede Basur” 
lanjut Kaki Balian lagi. 

“Sebaiknya Kaki Pulang, tidak akan ada kabut 
aneh yang menyesatkan perjalan Kaki Lagi” sahut Ni 
Garu, memberi isyarat kalau kabut yang sempat 
menyesatkan Kaki Balian dalam perjalannya pulang 
dari Banjar Tegeh ke Banjar Sari adalah karenanya, Ni 
Garu ingin menyiratkan kehebatannya di depan Kaki 
Balian. 

“Tidak ada gunanya Kaki datang jauh-jauh 
hanya karena tubuh halus Kaki tidak akan bisa 
menembus pagar api yang melingkari pondok ini” 
Kembali Ni Garu bicara untuk mengisyaratkan 
kehebatannya. 

Ni Garu yang tadinya merasa di atas angin 
terkaget-kaget lagi, saat dia menoleh dalam satu 
kejapan saja Kaki Balian sudah berdiri di luar pagar. 
Cara berdiri dan postur tubuhnya masih sama, 
bahkan ekspresi wajahnya pun nampak masih samar-
samar sama. Kaki Balian yang mengenakan kamben 
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dan udeng putih berselimut kain yang juga putih di 
tubuhnya itu nampak sangat mencolok di kegelapan 
malam.  

Ni Garu sampai melihat ke kanan, ke arah suara 
itu untuk memastikan kalau Kaki Balian sedang ada 
di luar pagar bukan sedang bicara di dekat telinganya. 

“Dadong Kolok tentu sudah memberimu 
nasehat tentang kerendahan hati, Cening Garu!” 
Suara itu suara Kaki Balian. Namun suara itu 
terdengar hanya berjarak satu kelingking dari telinga 
Ni Garu, padahal Kaki Balian masih terlihat berdiri di 
luar pagar. 

“Jangan karena berurusan dengan orang angkuh 
menjadikanmu sama angkuhnya,” Sambung suara 
tersebut lagi, seolah bukan Kaki Balian yang bicara 
karena di kejauhan nampak bibirnya tidak bergerak 
sama sekali. 

Ni Garu melompat perlahan dari balai tersebut, 
berdiri dengan tegap lalu bicara setengah berteriak 
ditujukan bukan pada suara Kaki Balian di samping 
telinganya namun pada sosok Kaki Balian di luar 
pagar itu, “Kenapa bukan I Basur yang Kaki nasehati 
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agar keangkuhannya tidak sampai mendatangkan 
rasa sakit untuk orang lain?!” 

Ni Garu perlahan berjalan mendekat, “Kemana 
Kaki saat dulu saya diinjak-injak dan dipukuli oleh 
bapak dan anak itu?!” 

Sosok Kaki Balian tersebut masih 
mendengarkan, masih berdiri terpaku di luar pagar. 
Sosok itu baru lenyap saat Ni Garu berbelok masuk 
ke dalam pondoknya, kemudian menutup daun pintu 
pondok dari bedeg iu. Sosok Kaki Balian itu 
kemudian menghilang. 
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26 

Rajah 
iga pria dengan muka menyiratkan 
ketegangan luar biasa menggedor pintu 
angkul-angkul, setelah seorang dari 

dalam membukakan, mereka menerobos masuk 
tanpa bicara apapun. 

“Jro Gede!” 

Suara itu memanggil dengan lantang berbalut 
ragu sehingga terdengar seperti masih ada sisa 
teriakan yang hendak disampaikan itu yang tercecer 
di tenggorokan. 

T 
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“Ampura, Jro, mohon bangun” Kembali suara 
lantang gemetaran itu memanggil setelah panggilan 
pertamanya seperti menguap di akasa. 

Pemilik suara tersebut nampak memang sedang 
membawa kegentingan yang tidak bisa ditunda meski 
hanya sejenak, sampai-sampai matahari baru 
setengah menunjukkan diri mereka sudah datang 
bertamu. Pemilik suara tersebut adalah Jro Biru, 
berdiri di samping kanan dan kirinya dua pria lain 
yaitu Dewa Ngurah Siwi dan I Cambra. Ketiganya 
saling pandang, seorang tatapan itu menyiratkan 
tawar menawar siapa yang berikutnya akan 
mengeluarkan panggilan sampai yang dipanggil 
terbangun dan keluar dari dalam tempat 
peristirahatannya. 

Namun, tidak perlu rupanya tawar menawar 
tersebut dilanjutkan karena sesaat kemudian 
terdengar suara pintu yang hendak dibuka. 

Jro Gede Basur masih merah matanya, pertanda 
kalau tidurnya belum cukup dan bangunnya terlalu 
dipaksakan, selimut kain pegringsingan masih melilit 
di tubuhnya. Rambutnya belum sempat diikat dan 
dililit dengan udeng sehingga menampakkan dahinya 
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yang melebar demikian jauh ke belakang meski 
rambut samping dan belakangnya panjang terurai. 

Kedua daun pintu dibuka dengan kedua 
tangannya, kemudian sejenak Jro Gede Basur melihat 
ke depan, memperhatikan siapa yang subuh-subuh 
begini mengganggu tidurnya. 

Semakin nampak kekesalan Jro Gede Basur 
memperhatikan di depan teras berdiri tiga orang 
muridnya. 

“Ada apa?!” Jro Gede Basur tidak bertanya, 
namun lebih terdengar membentak. 

Ketiga muridnya menundukkan kepala, malu 
dan merasa bersalah, namun kegentingan yang 
mereka bawa harus segera disampaikan. Jro Biru, 
yang paling sepuh diantara ketiganya bersiap 
menjawab. 

“Ampura, pagi-pagi sampun mengganggu, Jro, 
Ada masalah yang harus dibicarakan soal Ni Garu.” 

Mendengar nama itu disebut, Jro Gede Basur 
makin meluap kekesalanya sampai kini bukan hanya 
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matanya namun seluruh wajahnya nampak memerah 
dengan otak yang juga mendidih. 

“Sebentar!” Sahut Jro Gede Basur ketus lalu 
masuk kembali menutup pintu gedong mentennya. 

Ketiga murid tersebut pun memberanikan diri 
membungkuk naik ke teras menten dan mengambil 
posisi bersila masing-masing. 

Beberapa jenak kemudian nampak Pan Utus, 
pelayan rumah tangga Jro Gede Basur yang sudah 
mengabdi di rumah itu bersama istrinya Men Utus 
semenjak puluhan tahun lamanya datang membawa 
nampan berisi gelas-gelas kopi untuk tamu-tamunya 
tersebut. Di sampinya, Istrinya pun membawa 
sesuatu, dulang yang di atasnya pun berisi hidangan, 
namun tidak nampak apa sebab tertutup saab. Yang 
dibawa Men Utus ini adalah hidangan khusus untuk 
Jro Gede. Dengan cekatan kedua abdi rumah tangga 
tersebut menggelar hidangannya. 

Jro Biru, Dewa Ngurah Siwi dan I Cambra tidak 
sedikitpun bergeming oleh aktifitas di depan mereka, 
terlampau sibuk dengan benaknya sendiri. Dewa 
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Ngurah Siwi bahkan sampai meremas-remas tangan 
sebagai penyaluran atas keresahan hatinya. 

“Silahkan, tuan-tuan” Pan Utus memecah 
ketegangan mereka. Namun tidak satupun nampak 
bergeming, jadi Pan Utus dan istrinya perlahan 
mundur dan meninggalkan menten kembali dengan 
kesibukan mereka masing-masing. 

Baru sedikit mendingin kopi yang dihidangkan 
untuk para tamu, belum satupun dinikmati, 
menunggu dipersilahkan sang pemilih rumah. Jro 
Gede Basur keluar lagi, langsung duduk di depan 
pintu menten menghadap tamu-tamunya yang bersila 
di kanan dan kirinya. Beluam ada yang mulai bicara, 
sebab baru duduk Jro Gede Basur membuka saab 
penutup dulang dan mengambil gelas kopi yang 
disediakan khusus untuknya. Tamunya lupa 
dipersilahkan. 

“Ada apa?” masih ketus Jro Gede Basur 
bertanya meski setelah sempat sekali menyeruput 
kopi hitamnya. 

“Begini Jro,” Jro Biru masih mewakili ketiganya 
untuk bicara, “Kemarin kami mengadakan pertemuan 
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di rumah Made Bajra membahas persoalan Ni Garu 
ini.” 

Mata Jro Gede Basur melotot pada Jro Biru, 
membuatnya nampak semakin gugup menyampaikan 
berita yang dibawanya itu. Sejenak terhenti omongan 
Jro Biru, melirik ke arah Dewa Ngurah Siwa berharap 
tanggung jawabnya sebagai pembicara diambil alih. 

“Lalu?” Jro Gede Basur mulai tidak sabar. 

“Made Bajra dan I Gusti Ketut Kaler berniat 
menyambangi Ni Garu secara niskala untuk 
menjajagi kehebatannya.” Kali ini Jro Biru menunduk 
lebih dalam, kemudian diliriknya tajam lagi Dewa 
Ngurah Siwi dan diberi isyarat. Dewa Ngurah Siwi 
kemudian mengeluarkan bungkusan yang sedaritadi 
dia pegang, dibukanya bungkusan tersebut dan 
disodorkan pada Jro Gede Basur. 

Isi bungkusan tersebut adalah kain putih yang 
dilipat-lipat. Mata Jro Gede Basur terbelalak melihat 
kain itu, bukan karena dia mengenali rerajahan di 
kain itu, namun karena percikan-percikan darah di 
kain tersebut. 
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“Saya pun kemarin mengawasi dari pondok saya 
apa yang hendak dikerjakan Made Bajra dan Gusti 
Ketut,” Jro Biru melanjutkan kata-katanya 
memaparkan ikhwal kain rajah berdarah-darah 
tersebut. 

“Tengah malam mereka ngelekas dan 
menyambangi Ni Garu, namun tak berapa lama saya 
menerawang mereka berdua telah kaon begitu saja. 
Saya kemudian segera ke rumah Made Bajra dan 
menemukan dia sudah tersungkur di sanggahnya 
dengan kain kekereb ini masih menutupi kepala.” 

Gede Basur sekarang menatap Jro Biru tidak 
dengan berang, namun terheran-heran. 

“Saya kemudian pergi ke rumah Gusti Ketut 
Kaler, dan keadaanya sama saja.” Jro Biru melengkapi 
ceritanya. 

Jro Gede Basur kembali memandangi kain-kain 
itu dengan penuh keheranan yang belum tau hendak 
dia luapkan dengan cara apa. 

“Mereka berdua? Sekaligus?” Akhirnya Jro Gede 
Basur angkat bicara. 
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“Nggih, Jro” Jro Biru menimpali. 

“Semudah itu mereka keok?” Ternyata benar-
benar masih terheran-herannya Jro Gede Basur, 
kepalanya menggeleng-geleng memandang kain 
murid-murid utamanya berdarah-darah. 

Jro Biru sekedar mengangguk. 

“Mereka berdua sudah tidak bernyawa saat 
menjelang subuh Jro Biru mengajak saya ke rumah 
Made Bajra dan purinya Gusti Ketut Kaler.” Dewa 
Ngurah Siwi menyimpulkan. 

Kepala Jro Gede Basur langsung terdongkak, 
matanya melotot tajam semakin memerah terbakar 
kekesalan luar biasa. Tangan yang tadinya hanya 
bersantai di atas lutut mengepal keras seperti hendak 
meremas Ni Garu sampai musnah. 

“Sudah jelas sekali aku bilang, aku yang akan 
mengatasi Ni Garu karena aku tau dia sakti ketakson 
dan aku secara pribadi yang ingin menghabisi orang 
yang telah berani mengganggu ketenteramanaku dan 
I Tigaron!” Kata Gede Basur dengan nada suara 
dalam bergetar tanpa menatap satupun muridnya. 
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“Tidak bisakah kalian pahami kalimat semudah 
itu?” Lanjut Gede Basur kini dengan sorot mata 
menakutkan memandang satu per satu yang hadir di 
mentennya, membuat setiap yang dipandangnya 
hanya bisa tertunduk. 

Jro Gede Basur tau, jika dia lepaskan amarah 
dalam dadanya, bisa-bisa dia mengamuk saat itu juga, 
karenanya dia berusaha menahan semua gelombang 
itu, meski getarannya masih jelas terbaca dari cara 
bicara dan raut wajahnya. Ketiga orang murid 
andalan yang telah demikian kaloktah namanya 
dalam bidang Ilmu Kedyatmikan ini seolah tak 
berkutik, tak menemukan cara berkilah mereka 
hanya menunduk diam. 

Untunglah, sebuah teriakan menyelamatkan 
mereka dari ketegangan yang mereka tak tau akan 
bertambah seberapa parah saat tali kekang amarah 
Jro Gede Basur akhirnya lepas. 

“Dewa Ratu Bhatara!” Men Utus berteriak dari 
Bale Dauh tempat I Tigaron tidur. 

Sontak para pria di menten tersentak dibuat 
oleh teriakan lantang kaget bagai melihat setan itu. 
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Tidak menunggu lama, Jro Gede Basur kemudian 
bangkit dari tempat duduknya dan bergegas ke Bale 
Dauh, ketiga muridnya yang masih bersisa mengikuti 
langkah Gede Basur yang bagai orang sedang 
melompat itu. 

Tidak perlu Jro Gede Basur bertanya ada apa, 
sesampainya dia di Bale Dauh telah dilihatnya I 
Tigaron yang masih rebahan di tempat tidurnya 
sedang kejang-kejang dengan mulut berbusa-busa. 
Matanya terbelalak nampak hampir keluar dari 
kelopaknya. Pantas Men Utus sampai gemetaran dan 
menggigil melihat keadaan I Tigaron, ketiga 
muridnya yang juga masuk pun tak kalah kagetnya. 

“Ni Garu...” Dewa Ngurah Siwi berguman 
kemudian saling pandang dengan kedua rekannya. 

Akhirnya memuncaklah kemarahan Jro Gede 
Basur, dia keluar kamar I Tigaron setengah berlari, 
masuk kembali ke mentennya. Ketiga muridnya 
heran dan mengikuti keheranannya dengan ikut 
keluar bersama Jro Gede Basur. 

Hanya dalam beberapa kejapan mata, Jro Gede 
Basur sudah keluar lagi dari mentennya. Tangan 
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kanannya memegang sebuah keris yang telah ditarik 
dari warangkanya itu. Jro Biru pun memberanikan 
diri menghadang jalan gurunya itu. Telah terbaca 
langkah yang hendak diambil Jro Gede Basur, 
langkah yang sangat jauh dari seorang penguasa 
berbagai ilmu niskala, namun lebih sebagai orang 
bapa yang kalap hendak menyelamatkan nyawa 
anaknya. 

Hari sebelumnya, dialah yang melarang Made 
Bajra mengambil langkah penyelesaikan seperti yang 
hendak ditapakinya saat ini. Namun memang 
demikian halnya prinsip, meski yang paling kuat 
sekalipun selalu ada saja pengecualiannya. 

“Jro!” Jro Biru berdiri tepat di depan gurunya, 
“Sebaiknya kita tangani dulu I Tigaron sebelum 
terlambat.” 

“Minggir!” Bentak Jro Gede Basur sambil 
mengacungkan keris. 

“Saat ini hanya Jro yang bisa menolong I 
Tigaron, kalau Jro memilih menghampiri Ni Garu 
sekarang, bagaimana dengan I Tigaron?” Jro Biru 
masih tetap di tempatnya semula. 
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Jro Gede Basur yang nafasnya tersengal-sengal 
agaknya mulai merasa kalau yang dikatakan 
muridnya ini benar. Dia pun mendengus dan 
melemparkan kerisnya jauh-jauh ke samping sampai 
menancap, kemudian kembali melangkah ke arah 
Bale Dauh. 

Dipandanginya I Tigaron dengan haru, sambil 
berlinang-linang air mata Men Utus nampak sedang 
sibuk membersihkan busa yang terusa saja merembes 
dari bibirnya. 

Jro Gede Basur yang masih berdiri kemudian 
mengkuncupkan tangannya di dada, kedua matanya 
ditutup dan perhatiannya diarahkan pada satu titik. 

Men Utus tidak tau apa yang dilakukan tuannya, 
namun dia sesekali mengusap-usap tangannya yang 
dibuat merinding oleh desisan angin yang datang 
entah dari mana, dadanya bergetar lebih kuat dan 
tiba-tiba bulu kuduknya berdiri seiring aliran 
darahnya yang terasa mendingin. Meski telah lama 
mengabdi pada Jro Gede Basur namun Men Utus 
tidak tau-menau soal perilmuan semacam itu, namun 
dia cukup tau kalau tuannya itu bukan orang 
sembarangan yang hanya mengandalkan badan 
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wadagnya semata. Membaca gelagat kalau salah satu 
jenis kesaktian sedang dilepaskan, maka Men Utus 
menyelinap keluar. 

Tidak sampai beberapa lama sejak Jro Gede 
Basur mengucapkan mantranya, I Tigaron yang 
tadinya terbaring kemudian duduk, lurus menghadap 
bapanya. Tapi, matanya masih tertutup, wajahnya 
nampak datar saja, disusul kemudian senyum aneh 
mekar di bibirnya yang menghitam karena terlalu 
banyak menghisap tembakau. 

Jro Gede Basur yang merasa anaknya 
menunjukkan tanda-tanda keanehan lain sontak 
terbuka matanya, lalu terbelalak heran kenapa I 
Tigaron tiba-tiba duduk dengan aura aneh.  

Murid-murid Jro Gede Basur pun tak kalah 
herannya, namun selain heran juga bingung. Mereka 
bertanya-tanya dalam diamnya, I Tigaron langsung 
sadar karena kehebatan gurunya atau malah ini 
reaksi lain dari ilmu gaib yang menyerangnya. 

"Basur...Basur..." Kata-kata itu memang keluar 
dari mulut I Tigaron, namun nada suaranya jelas 
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bukan nada suaranya, makin heranlah seluruh 
ruangan itu jadinya. 

Tidak banyak yang mengenali suara wanita yang 
keluar dari mulut I Tigaron itu, kecuali Jro Gede 
Basur tentunya. Suara itu milik seorang wanita yang 
disebutnya gila dan dibencinya setengah mati, Ni 
Garu. 

"Ternyata selain tidak mampu mendidik anak, 
kau pun tidak mampu mendidik perilaku murid-
muridmu!" Kembali suara dan kata-kata Ni Garu itu 
keluar dari mulut I Tigaron yang masih tertutup 
matanya. 

Basu, murid-muridnya, Men Utus dan suaminya, 
dan bahkan mungkin semut-semut di ruangan itu 
heran dengan yang terjadi di sana pagi itu. 

"Dulu, kau boleh seenaknya menganiaya aku, 
dan bahkan bisa merendahkan aku bersama-sama 
dengan murid-muridmu yang menyedihkan itu", I 
Tigaron yang sepertinya hanya dipinjam raganya 
untuk menyampaikan pesan Ni Garu itu sekarang 
bahkan menuding-nuding. 
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"Tapi aku yang sekarang bukan perempuan 
lemah yang bisa saja kau perlakukan semaumu, tidak 
pula oleh murid-muridmu yang mewarisi 
keangkuhanmu itu!" 

Mantra Gede Basur terhenti, dadanya berdebar 
keras ditabuh amarah yang makin tak terkendali. 
Murid-muridnya yang tadinya bingung mulai paham 
yang terjadi, mereka pun ikut disulut api amarah. 
Men Utus dan Pan Utus masih tidak paham, masih 
heran sampai-sampai menutup mulutnya agar 
kerehannya itu tak meletus menjadi teriakan. 

"Aku sudah memberimu sembilan kekalahan, 
tapi masih berani juga kau utus murid-muridmu 
untuk menyerangku?" Lanjut Ni Garu melalui tubuh 
I Tigaron, "Sebagai jawabanku atas serangan 
pengecut bergerombol itu, bukan hanya murid-
muridmu yang mati dimakan ilmunya sendiri, 
anakmu inipun kena dampaknya! 

"Bahkan disini, di pekaranganmu sendiri, tanpa 
kau sadari anakmu telah berada dalam kuasaku! 
Masih beranikah kau menyebut dirimu hebat? 
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"Jika nanti malam kau belum datang dan 
berlutut memohon ampun padaku, maka malam ini 
pula nyawa I Tigaron akan aku cabut!" 

Mendengar kalimat itu tidak tahan lagi Jro Gede 
Basur, segera dia membentak, "Perempuan Gila, de..." 

"Dan bukan hanya nyawa I Tigaron!" Kalimat 
berikut diiringi tudingan tajam yang memotong kata-
kata Jro Gede Basur, "Namun Ni Sokoasti pun akan 
mati!" 

Membuat seorang ayah merana ditinggal anak 
kesayangannya dan membuat seorang pria terhormat 
kehilangan kehormatannya, tentu itu balas dendam 
tajam dan menyakitkan yang hendak ditusukkan Ni 
Garu ke dada Jro Gede Basur. 

Seketika setelah kata-kata itu selesai terucap, 
bagai kehilangan semua tulang dan sendirinya, I 
Tigaron terkapar lemas lagi di tempat tidurnya.  
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27 

Terikat 
i Sokoasti kembali tersadar dari 
pingsannya, pingsan yang terjadi juga 
di dalam ketidaksadarannya. Dan saat 

tersadar dia mendapati dirinya masih ada di sekitaran 
setra, tepatnya di pojok barat laut di bawah beringin 
besar yang akarnya menyebar kemana-mana. Dengan 
mengumpulkan sisa-sisa ingatan Ni Sokoasti sadar 
kalau kemarin pun dia tiba-tiba tersadar di setra, dan 
sekarang setelah sadar kembali dalam 
ketidaksadarannya, ternyata masih di setra, masih di 
tempat yang sama. Ni Sokoasti berupaya bangun, 

N 
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namun usahanya itu terhalang oleh ikatan-ikatan 
akar beringin yang membelit kedua kakinya. Semakin 
ditarik, ikatan tersebut semakin mengerat sampai Ni 
Sokoasti meringis kesakitan. Seolah akar beringin 
tersebut hidup dan berpikir, pemikiran yang 
dipakainya untuk melakukan satu tugas, menjaga Ni 
Sokoasti tetap terbelit. 

Alam masih nampak gelap, atau mungkin siang, 
tidak jelas hari sedang menunjuk ke siklus waktu 
yang mana. Cahaya terang temaram yang menerangi 
di setra itu seperti cahaya bulan, nyaris dua kali lipat 
lebih terang dari Purnama Kapat. Jika cahaya 
penerangan ini berasal dari bulan, terlalu terang, 
namun kalau mau disebut terang ini berasal dari 
matahari siang, cahayanya masih terlalu tumpul jika 
disandingkan dengan cahaya sang surya. 

Ni Sokoasti ngos-ngosan melihat ke segala arah, 
mencoba mencari-cari mungkin ada orang yang bisa 
menolongnya, atau jangan-jangan api yang kemarin 
menghantamnya itu akan kembali lagi. 

Iya, api. 
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Sebelumnya dia terhantam oleh gumpalan api 
yang terbang bagai peluru meriam ke arahnya sampai 
membuat rasa terbakar yang sangat memerihkan. Ni 
Sokoasti memeriksa tangannya dan ternyata bekas 
bakaran itu masih bertengger di sana, bukan hanya 
bekas bakaran biasa namun kulitnya nampak seperti 
habis diguling. Rasa perih yang ditimbulkannya pun 
masih menggerayangi dengan setia. 

Setra ini jelas Setra Banjar Sari yang dikenalinya 
dengan baik. Tapi entah kenapa beberapa bagian 
sepertinya menunjukkan kalau ini tempat yang sama 
sekali berbeda, nampak lebih aneh dari setra yang 
dikenalnya. Dari deretan pohon kelapa di pinggiran 
setra, jejeran tiga beringin besar di sisi barat dan 
pelinggih di seberangnya duduk terikat dia bisa 
mengenali ini adalah setra yang biasa dia datangi jika 
ada warga Banjar Sari yang meninggal.  

Namun, yang nampak aneh adalah, di samping 
pelinggih harusnya ada jalan membentang dari utara 
ke selatan, jalan setapak yang menghubungkan 
pemukiman dengan Pura Dalem. Tidak didapati jalan 
tersebut malah yang membentang luas adalah 
lapangan rumput yang tidak dikenalinya sama sekali. 
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Tidak ada padang rumput seperti itu di sekitaran 
Banjar Sari, semua tanah dikelola dengan baik, dan 
terutamanya di dekat-dekat setra ini adalah daerah 
persawahan. 

“Hihihi...” 

Suara tawa cekikikan itu terdengar sangat jelas 
di telinga Ni Sokoasti, seolah sekumpulan anak kecil 
sedang duduk di dekatnya, menertawakan apa yang 
dia alami. 

Dengan kaget Ni Sokoasti melirik ke arah 
sumber suara tersebut, namun secepat Ni Sokoasti 
memutar kepalanya secepat itu juga suara tersebut 
menghilang. 

“Hihihi...” suara itu kini terdengar dari arah 
berlawanan, dan kembali suara tersebut menghilang 
secepat Ni Sokoasti memutar kepalanya. 

Jantung Ni Sokoasti pun berdebar semakin 
kencang. Namun dia tidak takut. Ni Sokoasti adalah 
seorang wanita pemberani. Bahkan sudah sedari tadi 
dia merasa kalau dirinya sedang terkena pengaruh 
ilmu sihir tertentu, namun dia tetap tidak 
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membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Dia ingat 
benar nasehat Kaki Balian, ketakutan adalah bahan 
bakar yang menjadikan sihir semacam ini semakin 
besar keberhasilannya. 

Kali ini bukan hanya suara-suara tawa yang riuh 
rendah di sekelilingnya. Ni Sokoasti juga mendengar 
secara samar-samar seperti ada sekelompok orang 
yang sedang berbincang, berbisik, bergunjing di 
dekatnya. Namun tak satu wujud pun dia lihat, 
kecuali pohon-pohon dan ilalang yang tenang tanpa 
ajakan nakal angin untuk menari-nari. Ah, seperti 
tidak ada angin bahkan tempat itu. 

Ni Sokoasti sadar, jika dia terus memperhatikan 
gunjingan dan tawa-tawa cekikikan di sekitarnya itu, 
dia akan terus terbawa arus ketakutan dan akan 
semakin kehilangan kendali atas dirinya. Jadi dia 
memutuskan hal yang sama sekali berbeda. Dia 
pejamkan matanya dan pusatkan perhatiannya pada 
satu titik. Dia mulai berupaya mengatur irama 
nafasnya agar tidak lagi tersengal-sengal dan 
dilepaskannya semua kebingungan yang melandanya 
tadi.  
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“Berusaha mencari jawaban dalam keruhnya 
benak tidak akan mengantarmu kemana-mana 
kecuali tenggelam semakin dalam di kebingungan 
yang sama” bisikan dari dalam diri Ni Sokoasti. 

Kemudian terbersit di benaknya salah satu 
pelajaran yang diberikan Kaki Balian bernama Kanda 
Pat. Setiap manusia memiliki saudara-saudara gaib 
yang menjadi penghubung antara dia, semesta dan 
Keberadaan Agung yang mendasarinya. 

Ni Sokoasti tau apa yang perlu dilakukannya 
kini, setidaknya untuk berusaha menolong diri 
sendiri. Dia perlu memanggil saudara-saudara 
gaibnya dari relung hatinya terdalam, meminta 
pertolongan mereka sebab hanya merekalah yang 
akan setia mengikuti Ni Sokoasti dari awal 
kehidupan sampai ke alam kematian, meski tanpa 
disadarinya sekalipun. 

Lentera keberanian menerangi hatinya semakin 
kuat saat dia mulai menghubungkan diri dengan 
kuasa-kuasa agung dalam dirinya itu. Dia tidak perlu 
takut jikapun ini adalah pengaruh ilmu pengiwa, 
salah satu saudara gaibnya adalah dewanya pengiwa. 
Dia tak perlu takut jika apa yang dialaminya saat ini 
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adalah karena ulah wong samar, salah satu saudara 
gaibnya adalah dewanya wong samar. Dia hanya 
perlu menyadari keberadaan saudara-saudara gaib 
tersebut. 

Bagian tersulitnya tentu saja adalah, 
membiarkan saudara-saudara gaib tersebut 
menjalankan pertolonganya dan mengecilkan akalnya 
yang penuh bayangan kekawatiran untuk sejenak 
hening. 

Sejenak setelah mencoba memusatkan 
benaknya dalam satu niatan, Ni Sokoasti merasa ada 
yang aneh di kakinya, dia tidak lagi merasakan 
jeratan akar beringin tersebut. Awalnya akar-akar 
beringin itu bergerak melonggar lalu lama kelamaan 
tidak terasa lagi lilitannya. Untuk meyakinkan diri 
maka Ni Sokoasti membuka matanya, dan benar akar 
beringin tersebut sudah tidak menjerat kakinya sama 
sekali. Bahkan dia sudah tidak ada lagi di bawah 
Beringin tadi. 

Namun satu keanehan sepertinya selalu disusul 
keanehan lain. Bukan hanya tidak melihat kakinya 
dibelit akar beringin lagi sehingga sekarang Ni 
Sokoasti bisa berdiri, dia pun begitu saja ada 
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ditempat yang berbeda; masih di sekitar setra, 
namun jalan yang tadi tidak dilihatnya kini telah ada 
kembali, dan dia tepat berdiri di tengah-tengahnya, 
sementara pohon beringin tadi jauh di seberang setra. 

Hanya saja, ada yang aneh dengan jalanan ini. 
Seharusnya dari tempatnya berdiri dia bisa melihat 
pemukiman penduduk di kejauhan, meski sekedar 
titik-titik cahaya yang berasal dari rumah-rumah 
mereka. Namun yang Ni Sokoasti lihat hanya jalan, 
panjang membentang tak nampak ujungnya. Di 
depannya maupun di belakangnya sama saja, jalan 
membentang sangat panjang. 

Dia melirik pohon beringin itu lagi. Sadar kalau 
pilihan yang dimilikinya sekarang adalah kembali 
mengikat diri di pohon beringin tersebut atau 
melangkah di jalan panjang yang tak nampak 
ujungnya ini. 

"Ambil selangkah demi selangkah, cening" 
sebuah suara terdengar entah dari mana, Ni Sokoasti 
sepintas kaget dibuatnya, namun dia mengenali betul 
suara tersebut, suara yang selalu membuatnya 
merasa nyaman, terlindungi dan tertuntun. Suara itu 
milik Kaki Balian. 
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"Biarkan kakimu menuntun" Suara yang 
terdengar agak menggema ringan itu terdengar lagi. 

"Kaki Balian?" Ni Sokoasti menengadah melihat 
ke kanan dan kiri mencoba mencari sumber suara 
tersebut. 

"Tolong saya, Kaki!" Teriak Ni Sokoasti. 

"Melangkahlah, ning" Suara itu menyahut, 
"Tolonglah dirimu karena hanya kamu yang bisa 
mengeluarkan dirimu sendiri dari dunia pikiranmu." 

Ni Sokoasti pun melangkah ke arah yang 
seharusnya letak pemukiman tersebut. Meski ragu 
karena nampak tidak ada apapun kecuali bentangan 
jalan yang di kanan dan kirinya putih seperti atas 
awan, dia tetap mengikuti arah suara itu. 
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28 

Benak 
ukan menunggu yang membuat manusia 
kehilangan kesabarannya, namun 
ketidakpastian. Persis inilah yang 

dirasakan I Tirtha yang memang sedari kemarin 
memang sudah roboh dinding kesabarannya melihat 
Ni Sokoasti terlentang tidak berdaya seperti itu. 
Awalnya selalu kesedihan, menyesalkan diri, lalu 
menenggelamkan diri dalam berbagai harapan, 
namun kemudian kaki akan tergerak untuk 
mengambil langkah setelah bosan dengan drama rasa. 

B 
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I Tirtha terlanjur berharap kalau saat Kaki 
Balian datang, segala masalah akan terselesaikan. 
Bahkan, tadinya dia menganganggap kalau Kaki 
Balian adalah satu-satunya harapan. Sayangnya sedari 
kemarin sore Kaki Balian datang, sampai sudah pagi 
seperti sekarang, Ni Sokoasti masih belum juga 
sadarkan diri. Kaki Balian hanya duduk di sebuah 
bangku kayu di pinggir Ni Sokoasti, matanya 
terpejam, duduknya tegak. 

Wajah murung sendu penuh penyesalan I Tirtha 
sudah tidak nampak lagi, sekarang wajahnya 
menyiratkan amarah dan rasa jengah yang meluap-
luap. I Tirtha sadar, mungkin Kaki Balian tidak 
sepenuhnya bisa diharapkan. Mungkin penyelesaian 
terbaik adalah dengan caranya sendiri, menghadapi 
Jro Gede Basur secara sekala. I Tirtha pun sadar, bapa 
dan calon mertuanya tidak akan menyetujui cara itu 
karena mereka masih bergantung pada Kaki Balian, 
karena itu I Tirtha melakukannya secara diam-diam. 

Lelaki memang akan melakukan apapun demi 
mendapatkan dan mempertahankan suatu yang 
paling dicintainya; hal bodoh salah satunya. Sejarah 
sudah menumpuk banyak catatan tentang kebodohan 
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semacam itu, dan memang akan lebih banyak lagi 
tumpukan lain terkumpul seiring melangkahnya sang 
waktu. 

Menjelang sore, I Tirtha menyelinap keluar 
karena tak sabar lagi menunggui orang tua yang 
sudah dua hari dua malam hanya duduk di hadapan 
wanitanya yang entah terjadi apa dalam 
ketidaksadarannya itu. 

"Mau kemana?" Made Tanu yang sedang duduk 
hening di samping Nyoman Karang menyapa heran 
anaknya yang melangkah keluar dari tempat tidur Ni 
Sokoasti menuju angkul-angkul. 

"Mau pulang sebentar, bapa," I Tirtha berhenti 
dan menjawab pertanyaan ayahnya sekaligus yang 
menjadi pertanyaan calon mertuanya itu, "Mau 
sembahyang juga di sanggah, mohon kesembuhan Ni 
Sokoasti" 

Bapanya mengangguk, I Tirtha melanjutkan 
berjalan keluar pekarangan.  

Dia memang pulang ke rumahnya, namun 
bukan untuk sembahyang, dia mengambil sebuah 
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keris yang disimpan di kamarnya. Keris lurus 
bersarung seadanya itu diselipkan di punggung, lalu 
bergegas keluar lagi. 

Para pria Bali biasanya menyelipkan keris di 
punggung, menyimpannya di bagian paling belakang 
tubuh dengan satu makna, jadikan kekerasan sebagai 
jalan paling terakhir. Tapi I Tirtha tidak pernah 
memahami hal itu, karenanya belum selesai jalan 
yang sedang diusahakan Kaki Balian dalam 
heningnya, pikirannya sudah bernafsu menggandeng 
kekerasan. 

Kabut sedang menebal di Banjar Sari, setebal 
kabut yang menyelimuti kejernihan pikiran I Tirtha. 
Udara di Banjar Sari pun terasa lebih dingin dari 
biasanya, namun I Tirtha kepanasan terbakar jengah. 
Keheningan malam yang menyelimuti seluruh desa 
sepertinya berbeda jauh dengan diri I Tirtha yang 
ramai oleh gemuruh rasa. 
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29 

Keputusan 
antangan sebenarnya yang dihadapi 
Gede Basur bukanlah adu kesaktian 
dengan Ni Garu. Tantangan sebenarnya 

adalah ketidakmampuannya memilah dan memilih 
antara kasih sayang dengan kebanggaan. Terlebih 
karena keduanya memang saudara kembar dengan 
kemiripan mencengangkan. Jika dia mau jujur dan 
mengakui kalau Ni Garu memang jauh lebih unggul 
dari dirinya, tentu sebagaimana dikatakan Ni Garu, I 
Tigaron akan selamat. Namun, jika dia melakukan itu, 
maka kebanggaan yang telah dibangunnya selama 

T 
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bertahun-tahun akan runtuh tak bersisa, dan ini 
bukan hal yang bisa begitu saja bisa direlakannya. 

Memang dia belum secara langsung beradu 
kesaktian dengan Ni Garu. Namun, enam kali 
pengasihnya rontok sehingga lamarannya ditolak, 
benteng niskala dibobol begitu saja, dua murid 
utamanya mati dengan mudah, semua itu lebih dari 
cukup untuk menandakan kehebatan Ni Garu. 
Puncaknya, melihat keadaan I Tigaron sekarang dan 
sadar kalau tidak banyak yang bisa dilakukannya, 
sosok Jro Gede Basur yang selama bertahun-tahun 
menikmati sanjungan sebagai orang sakti itupun 
gemetaran. 

Gede Basur, untuk kali pertama juga merasa 
menjadi ayah yang sepenuhnya gagal memenuhi 
semua ukuran terpenting yang dia tetapkan sendiri 
soal bagaimana menjadi ayah. Gagal memenuhi 
permintaan anaknya mendapatkan setiap 
keinginannya, dan bukan sekedar keinginan biasa 
namun keinginan memperistri, dan ini menandakan 
kegagalannya memakai ilmu yang dia telah terlanjur 
bangga-banggakan. Sekarang, yang lebih penting, dia 
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merasa gagal melindungi keselamatan anaknya 
sendiri. 

Mereka yang mengejar kesaktian niskala selalu 
merasa memiliki banyak musuh dan selalu merasa 
diancam keselamatannya. Karenanya, berbagai jenis 
sengker atau benteng niskala dipasang dan dijaga 
kekuatanya demi menebus rasa aman agar bisa 
dirasakan kembali. Apa lagi untuk sosok Gede Basur 
yang telah demikian tersohor namanya, tentu rasa 
perlu mengamankan diri dengan berbagai sengker 
atau benteng itu perlu dipasang berlapis-lapis, 
setebal-tebalnya. Namun, apa yang I Tigaron alami 
sekarang, dan bahkan apa yang dia alami sedari 
sebulan belakangan seolah menandakan kalau upaya 
pembentengan itu telah gagal telak. 

Gede Basur yang tengah duduk termenung di 
samping anaknya yang terbujur lemas sangat sadar 
akan hal itu. Tapi untuk mengukuhkan kekalahannya 
sendiri dengan mengakui kekalahan-kekalahan itu di 
hadapan muridnya, seluruh penduduk desa yang 
selama ini sangat dia nikmati ketakutannya, dan di 
hadapan Ni Garu, semua itu membuat sisa 
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kebanggaan dalam diri Gede Basur dengan garang 
menolak. 

"Mencintai I Tigaron berarti bertarung sampai 
mati menjaganya dan menjaga kehormatan 
keluarganya!" Kebanggaan dalam diri Gede Basur 
berteriak lantang. 

"Apakah semua itu memang lebih penting dari 
nyawa I Tigaron?" Sisi lain dalam diri Gede Basur 
menimpali. 

Murid-murid Gede Basur masih menunggu di 
luar, mereka pun tidak berani berkutik sebab sadar 
akan kesalahan yang telah diperbuat. 

Gede Basur kembali melihat dengan penuh 
keprihatinan wajah I Tigaron. Ada bagian dalam diri 
Gede Basur yang berbisik bahwa apapun yang dialami 
anaknya sekarang adalah kesalahannya sendiri. 
Caranya membesarkan dan mendidik I Tigaron tidak 
lebih hanya merupakan balas dendam atas kepahitan 
masa kecil yang dia alami, dan semua itu telah 
membuat I Tigaron tumbuh menjadi pria lemah, 
manja dan kehilangan semua kualitas pria yang 
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seharusnya dimiliki, kualitas yang untuk memilikinya 
tidak bisa dibeli begitu saja dengan uang. 

Selama ini dia menikmati kebanggaan saat 
berhasil memenuhi semua yang I Tigaron inginkan, 
dan fatal kekeliruannya adalah telah menjadikan 
kebanggaan itu sebagai tolak ukur dalan 
memerankan diri sebagai seorang ayah. 

Rasa bersalah itu sepertinya membuat Gede 
Basur semakin takut mengedepankan kebanggaanya 
kali ini. 

Seorang anak yang tumbuh dalam rasa rendah 
diri, rasa tidak berdaya dan tumbuh hanya menjadi 
penonton atas kesenangan anak lain tanpa pernah 
bisa memilikinya sedikitpun, wajarlah jika kemudian 
akan memiliki satu impian; menjadi ayah yang 
mampu memenuhi semua keinginan anaknya, 
memberi anaknya kesenangan yang anak lain hanya 
mampu idamkan semata. Inilah yang dialami Jro 
Gede Basur. 

Air memang menghidupi dan menyegarkan, 
namun jika kucurannya terlampau deras tidak 
terkendali, tentu mematikan juga. 
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Apa lagi, bertahun-tahun bersama Ida Dewa 
Jambe  selepas meninggalnya sang ayah dulu, Gede 
Basur sempat mengecap bagaimana rasanya menjadi 
anak yang dipenuhi berbagai kepuasan dari ayah yang 
dipenuhi gelimang harta dan ilmu. Rasa puas yang 
sebentar saja sempat dinikmatinya dulu sewaktu 
menjadi abdi di Purian Ida Dewa Jambe  kemudian 
ingin sekali dia salurkan pada anaknya, sepanjang 
hayatnya. Sayang, kelewatan sampai 
menenggelamkan, dan sayang kenapa baru kini dia 
sadari akan hal itu. 

Banyak sekali kebanggaan dia nikmati sebagai 
ayah yang mampu memenuhi semua keinginan 
anaknya, lebih dari cukup kebanggaan sebagai ayah 
itu mengobati rasa tidak puasnya dulu sebagai anak 
miskin kuli sawah yang melewatkan sebagian besar 
waktunya di bibir jurang mengumpulkan rumput 
untuk pakan sapi-sapi. 

Lama sekali keheningan menyelimuti ruangan 
tempat tidur I Tigaron itu. Tentu, meski ruangannya 
hening karena setiap manusia yang hadir di sana 
mengunci mulutnya rapat-rapat, di kepala masing-
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masing sedang terjadi perdebatan-perdebatan sengit 
yang gemuruhnya berasal dari kenangan dan harapan. 

Akhirnya, Jro Gede Basur bangkit dari tempat 
duduknya dan berdiri tegap, kemudian berbalik. 
Menyadari itu murid-muridnya yang masih setia 
menunggu gurunya menimbang-nimbang keputusan 
ikut bangkit dan siap mendengar setiap kata yang 
hendak dikatakan Jro Gede Basur. 

"Aku kalah...." 

Kalimat yang keluar dari mulut Jro Gede Basur 
itu lancar sekali, namun benak murid-muridnya yang 
mendengar kalimat itu langsung terbata-bata 
menterjemahkannya. Mereka saling pandang satu 
dengan yang lain untuk berbagi ketidakpahaman. 

"Ni Garu menang," Sambung Jro Gede Basur, 
"Aku tidak akan mampu menghadapi Ni Garu dan 
aku tidak akan mempertaruhkan nyawa I Tigaron 
dalam percobaanku menghadapi Ni Garu, dan jangan 
pula kalian berani bermain-main dengan nyawa 
anakku!" 
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Sekarang, murid-muridnya paham. Gurunya 
memutuskan akan mendatangi Ni Garu bukan lagi 
untuk beradu ilmu, namun untuk berlutut dan 
meminta maaf. Mereka tidak kecewa pada sikap 
gurunya yang dikenal hebat dan sakti itu, mereka 
paham sebab yang mereka lihat di depannya bukan 
lagi pria sakti dengan berbagai ilmu pengiwa, namun 
seorang ayah biasa. 

Gede Basur melangkah keluar perlahan, murid-
muridnya yang tadi berdiri di depan pintu memberi 
jalan dan menunduk. Tak seorangpun bicara. 

Sudah sejak tadi matahari tenggelam. Hari 
adalah anak yang dipangku ayah bernama siang dan 
bergilir dininabobokkan ibu bernama malam. Kadang, 
lagu tidur ibu malam tidaklah merdu, malah sering 
kali mengerikan diiringi lolongan anjing yang dengan 
cepat menularkan ketakutan. 

Gede Basur melangkahkan kakinya keluar 
angkul-angkul dengan santai. Dia sudah tidak 
memperdulikan lagi kebanggaan, dia sekarang 
membenci kebanggaan sebab semua ini terjadi sebab 
dia terlalu sering mendengarkan bujukan kebanggaan 
dalam dirinya. Lagi pula, rasa bangga adalah jenis 
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dahaga yang tidak ada pemuasnya. Dia pun tidak 
berjalan dengan kewaspadaan yang adalah bentuk 
membanggakan dari ketakutan, tidak perlu dia 
melakukan ritual-ritual pembentengan diri dan 
sejenisnya, dia hanya akan melangkah sebagai 
manusia biasa, melangkah dalam kekalahan yang 
sepenuh hati diakuai adalah langkah yang sangat 
ringan. 

Namun langkah itu terhenti tiba-tiba tepat di 
depan angkul-angkul oleh seorang laki-laki yang 
mendadak muncul di hadapanya dari samping kiri 
angkul-angkul. Tubuhnya mendadak dingin dan 
perutnya terasa ngilu lalu seolah mati rasa, diliriknya 
ke arah perut itu dan sebuah keris telah tertancap di 
sana, darah segar pun nampak mengalir deras 
membasahi kamben putihnya. 

"Ternyata tubuhmu tidaklah kebal!" Bisik I 
Tirtha dengan suara bergetar yang ditahan-tahan. Dia 
lampiaskan kemarahan yang telah berhari-hari dia 
tahan dengan menusukkan keris lebih dalam ke dada 
Jro Gede Basur. 
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Saat keris itu dicabut oleh I Tirtha sekeras-

kerasnya, kaki Jro Gede Basur yang telah lemas tidak 

lagi mampu menopang tubuhnya sehingga dia jatuh 

bersimpuh di kaki I Tirtha. Matanya masih terbelalak 

kaget oleh apa yang terjadi dalam beberapa kejapan 

mata. Tapi perlahan mata itu menjadi rabun lalu 

gelap. 
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30 

Awal 
alam itu, sampai larut Ni Garu 
menunggu kedatangan Jro Gede 
Basur. Dia sudah yakin sekali pria 

angkuh itu akan meninggalkan keangkuhannya demi 
sang anak, dan kalaupun dia tidak datang, pria itu 
akan tetap tanggal juga keangkuhannya setelah 
ditinggal mati anak manja kesayangan dan dibenci 
warga karena tuduhan membunuh Ni Sokoasti 
dengan Ilmu Pengiwa. Terlebih perpaduan antara 
dikenal sakti, angkuh dan tidak bersahabat akan 
membuat tuduhan itu semakin subur mekar di bibir-

M 
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bibir warga Banjar Sari. Ni Garu sudah sangat bulat 
tekadnya untuk mewujudkan hal tersebut Jika Jro 
Gede Basur benar-benar tidak datang dan berlutut di 
depannya.  

Malam itu pula, lelaki yang sedang dibutakan 
amarah asmara kembali ke rumah Ni Sokoasti, I 
Tirtha tidak lagi tau apa yang sedang dirasakannya. 
Entah dia puas atau mungkin tersiksa sesal telah 
mengakhiri nyawa satu manusia. I Tirtha, pria 
lembut penyayang itu demikian buta karena tidak 
tahan dengan siksa penderitaan melihat calon ibu 
anak-anaknya merana. 

Sesampainya di rumah Ni Sokoasti, mulut Made 
Tanu, Nyoman Karang dan beberapa warga yang 
sedang menjenguk Ni Sokoasti ternganga heran 
sampai tidak mampu bertanya melihat I Tirtha 
kembali dengan keris terhunus berlumuran darah. 
Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetaran, tatapan 
matanya menerawang tidak karuan. 

Keheningan itu baru pecah saat Kaki Balian 
keluar dari kamar Ni Sokoasti tergopoh-gopoh 
dengan herannya, lalu perlahan mendekati I Tirtha. 
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"Oh, Cening Tirtha, apa yang telah kau 
lakukan?" Kaki Balian tidak sedang bertanya namun 
sedang mengungkapkan sesalnya. I Tirtha tidak 
menjawab. 

"Tirtha? Apa yang terjadi?" Made Tanu akhirnya 
ikut angkat bicara. I Tirtha masih diam saja, matanya 
masih menerawang, tangan kanannya yang 
memegang keris berlumuran darah itu masih 
gemetaran, dan keris yang tadi dipeganginya dengan 
lemas terjatuh dari tangannya. 

Kaki Balian bergegas ke sanggah, dia tau tubuh 
tuanya tidak akan bisa cepat mengantarkan pada Ni 
Garu, jadi dia hendak melepas tubuh yang tidak 
dibatasi usia, yaitu tubuh halusnya. Kaki Balian tau 
tentang pertikaian yang terjadi antara Ni Garu dan 
Jro Gede Basur, dan Ni Sokoasti hanyalah korban 
dalam pertikaian tersebut. Kaki Balian memang tidak 
bisa dengan mudah menyembuhkan Ni Sokoasti, jadi 
dia di sana untuk membimbing Ni Sokoasti perlahan 
kembali menguasai seluruh kesadarannya, lepas dari 
jerat ilusi pikiran yang menguasai dirinya. 

Jika terlambat, banyak nyawa yang akan hilang 
oleh kesalahpahaman malam ini. 



 280 

Ni Garu sudah duduk di sanggah sederhana 
warisan Dadong Kolok. Matanya terpejam, duduknya 
tegap sekali, bersila layaknya lelaki, rambutnya 
tergerai. 

"Cening Garu" Kaki Balian memanggil Ni Garu. 
Yang dipanggil lalu menoleh ke belakang, ke arah 
suara itu. 

Tapi tidak seperti pertama kali bertemu Kaki 
Balian sebelumnya, pandangan mata Ni Garu malam 
ini terasa berbeda, sembab dan bahkan berkaca-kaca, 
wajahnya juga menggambarkan semacam rasa yang 
tidak semestinya ada malam ini; kesedihan. 

"Maaf, Kaki. Sudah terlambat. Maafkan saya" 
Kemudian Ni Garu Terisak. Kaki Balian lemas. 
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31 

Sesak 
ria sekekar apapun tetap bisa memiliki 
hati yang lembek. Apa lagi pria kekar 
dengan jiwa halus macam I Tirtha, yang 

meski jiwa penyayangnya yang halus dan lembut itu 
tetap saja akan memiliki sisi gelap yang membutakan 
sekali-kali, layaknya tiap manusia lain. 

Celaka, saat sisi itu keluar maka seluruh 
kehalusan apapun akan berubah menjadi kering 
seketika dan badai sesal akan segera menyambar-
nyambar sebagai buahnya. I Tirtha hanya menangis 
bersama pria berjiwa halus lain, Nyoman Karang 

P 
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yang sama-sama menangisi kepergian Ni Sokoasti 
melanjutkan perjalanan di belahan kehidupan yang 
berbeda. Ni Rijasa bahkan sampai berteriak-teriak 
tidak kuat menahan pedih di hatinya ditinggal sang 
kakak. 

Kaki Balian hanya berdiri di sana. Hati pria tua 
ini juga pedih. Namun di usianya, dia sudah 
mengalami banyak kepedihan yang membuat hatinya 
tidak lagi dikagetkan hal semacam itu, dia sudah 
menyaksikan banyak kematian, sudah melalui banyak 
kehilangan. Dia sedih, namun dia tau perjalanan 
selalu harus dilanjutkan. Kaki Balian berharap bisa 
menolong Ni Sokoasti, namun dia tau kalau setiap 
jiwa memiliki jalan ceritanya sendiri yang tidak 
semudah itu dicampuri kehendak akal. 

Belum hilang kegemparan pagi kemarin, saat 
dua pria tangguh, sakti dan terhormat tiba-tiba mati 
di tempat pemujaanya. Pagi ini seorang wanita 
kembang desa dan seorang lelaki pengganggu putra 
dari seorang ayah yang ditakuti menyusul melepas 
nyawa. 

Bukan hanya di rumah Nyoman Karang para 
lelaki terisak-isak menangis. Di rumah Jro Gede 
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Basur pun sama, air mata dan kesenduan yang 
memedihkan menghiasi rumah itu. Tubuh Jro Gede 
Basur masih dibalut-balut perban, masih nampak 
bagian di perutnya merah oleh darah yang masih 
segar. Tangan kanannya mengelus-elus kening I 
Tigaron yang sudah tidak bernyawa, dan tangan 
kirinya memegangi luka di perut yang masih perih 
dan bercucuran darah. 

Murid-muridnya mematung di samping sang 
guru, mereka pun sedih atas kedukaan itu, namun 
mereka juga senang sebab tepat waktu 
menyelamatkan gurunya. Sedikit saja terlambat tentu 
sang guru yang mereka demikian hormati itupun kini 
sudah terbujur kaku kehabisan darah. Berupa-rupa 
ilmu yang Jro Gede Basur wariskan pada mereka 
mungkin tidak bisa mencegah kematian I Tigaron, 
tidak pula bisa untuk memutar waktu sehingga tidak 
satupun petaka ini terjadi. Namun, mereka bersyukur 
Ilmu Usadha telah mampu membuat mereka 
menolong gurunya. 

Tidak pernah ada pagi semengerikan ini di 
Banjar Sari. Kabut dan kesunyian di seantero Banjar 
Sari bagaikan wajah pucat sendu seorang ibu yang 
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meratapi petaka pertikaian anak-anaknya. Mulut-
mulut masih terkunci, gunjingan belum 
berkumandang karena hati masih dibungkam duka, 
menggigil bersama dinginnya udara Banjar Sari. 

Jika kesedihan memiliki aroma, maka aromanya 
sekarang tengah memenuhi ujung utara sampai 
ujung selatan Banjar Sari. Jika kedukaan memiliki 
wujud, tiap manusia banjar sari sedang bertatap 
muka dengan wujud itu, mendengarkan nyanyianya 
yang memerihkan hati. 

Di pondok mendiang Dadong Kolok pun serasa 
sepi. Ni Garu duduk di tempatnya biasa, sebagai 
manusia biasa. Matanya memandang jauh ke depan 
ke bentangan kehampaan yang dihamparkan hatinya.  
Kepalanya tersandar di tiang seolah lehernya tak 
mampu lagi memikul berat beban sesal di kepala Ni 
Garu. 

Tidak nampak perbedaan Ni Garu yang 
sekarang sudah melunasi dendamnya, sudah 
menebus rasa sakit hati dan membayar rasa malu 
terdahulu dengan Ni Garu yang sebelumnya duduk 
termangu di balai yang sama menyesalkan nasib dan 
penghinaan. Ni Garu yang sempat terlahir kembali 
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berkat anugerah Penguasa Setra ternyata hanya lahir 
sebagai Ni Garu yang sama karena keenganannya 
memanfaatkan kelahiran keduanya dari rahim ilmu.  

Akal Ni Garu mengatakan kalau seharusnya dia 
puas telah menuntaskan dendamnya, namun hatinya 
tak terduga dan malah terbawa sesal, seperti tak 
terduganya akhir cerita dendamnya. Dia menyesal, 
namun dia tak tau pada siapa hendak meminta maaf. 
Dia bersedih, namun dia sendiri tak mampu 
membulatkan kesedihan itu dalam penjelasan yang 
bisa dipahami. Dia merasa bersalah, namun kali ini 
dia tidak bisa mengakat jari dan menudingkan 
kesalahan pada orang lain selain dirinya. Ni Garu 
hanya mematung, berharap Dadong Kolok dulu lebih 
tegas melarangnya. 

Kelak, prahara ini akan mengantarkannya pada 
satu titik kehidupan yang tak terduga, saat dia 
akhirnya mendengarkan nasehat Ibu Bhatari di 
relung hatinya. Saat "ibu" yang melahirkannya untuk 
kedua kali diikuti tuntunannya, mungkin baru saat 
itu Ni Garu benar-benar akan terlahir kembali. 
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Untuk sekarang, sesal dan sedihnya buyar oleh 
keadiran dua sosok manusia di depannya; sosok 
Nyoman Subandar dan istrinya. 

Melihat kedua sosok itu Ni Garu sontak 
meloncat dari Bale Bengong, tak dia sadari pipinya 
basah oleh air mata yang tau-tau sudah membanjir. 
Sejenak dia berdiri mematung karena hatinya belum 
mampu menerka harus bagaimana atau harus merasa 
apa di hadapan kedua orang itu. Dia kemudian 
berlari ke arah kedua orang itu dan memeluk kedua 
orangtuanya dengan keharuan yang belum pernah dia 
rasakan sebelumnya. Seketika itu dia sadar, begitu 
banyak yang telah dilewatkannya dari kehidupan. 

Dadong Kolok benar, luput melihat kesalahan 
pertama selalu menuntun pada kesalahan kedua. 

SELESAI.  



 287 

 

 


	Halaman Depan Novel Basur.pdf (p.1-2)
	Halaman Persembahan Novel Basur.pdf (p.3-4)
	Daftar Isi Basur New.pdf (p.5-6)
	[FINAL] Novel Gede Basur  .pdf (p.7-293)

