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Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

Lingkup Hak Cipta 

Pasal 1 

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif 

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan Pidana 

Pasal 113 

Pasal 113 

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 

ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf 

e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentukpembajakan, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana dendapaling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 
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Penerbit GKR. Manah 00 00 00001 

Cetakan Pertama, Desember 2018 

 

Gambar Sampul, Tata Letak Sampul, Tata Letak Isi, dan Isi 

Catur Hari Mukti 

 

Hari Mukti, Catur 

 

Sragen; Penerbit GKR. Manah, 2018 

x + hlm.; x cm 

 

Gambar kover untuk menghormati RS, remaja korban pelecehan seksual warga 

Karangmalang pada Januari 2016 di Sragen 
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PUJIAN UNTUK   

 

Membaca guratan novel karya anak muda millenial seperti Catur yang berlatar ranah 

aristokrat, membuat saya berkernyit “Masihkah generasi Z berada pada akar sejarahnya 

berpijak?” Dengan hadirnya novel  berlatar dunia aristokrat serta kedinastian yang kental, 

kita yang tak mengenal jauh atau dengan kata lain terputus benang merah bahwasanya ada 

pertalian kesamaan manusia entah yang diklasifikasikan sebagai trah ‘mulia’ atau trah 

‘kebanyakan’ yakni ada sisi kemanusiaan yang tak dapat dikelas-kelaskan. Saya salut dengan 

anak muda yang masih mau menggali akar budayanya berada, bahwa tak lupa dimana 

berpijak melalui imajinasi yang terstruktur sedemikian rupa novel ini patut menjadi 

“penyeruak” bagi generasi Z di ‘virtual era’ seperti saat ini. Dimana semua serba 

keberukuran pada kematerialan serta komunikasi yang monolog bukan dialog, maka novel ini 

membawa kita pada penyigian dunia manusia itu sendiri seandainya meskipun berada di trah 

‘langit’ seperti yang terjadi di hampir semua bentuk kedinastian. Semoga semakin banyak 

anak muda yang mau me’highlight’ seni grafis melalui sastra tak sekadar tulisan pragmatis 

belaka. Alias tahu dari mana sejarah berada dan disikapi. 

Siti Khodijah Nasution, Bibliophilic dan Penikmat Puisi- 2018 

 

Sangat menarik membaca novel karya Catur Hari Mukti ini, ada sentuhan modern 

dalam dunia yang klasik. Catur mampu menyajikan persoalan yang terjadi pada masa kini 

seperti narkoba dan korupsi dalam kemasan kisah klasik berlatar belakang sejarah Jawa. 

Sebenarnya tidak mudah membuat cerita seperti ini, tetapi Catur membuktikan kelasnya 

sebagai penulis yang sangat berbakat 

Muthiah Alhasany, penulis, blogger, kompasianer 

 

Membaca  karya Catur, seperti membaca ulang masa silam 

Sebuah catatan kisah klasik yang dibalut budaya Jawa membuat novel ini memiliki 

kekuatan tersendiri. Daya atau kekuatan tersebut justru muncul ketika persoalan demi 

persoalan menjadi semacam bumbu. Sedap dan menyedapkan. Tidak hanya perihal cita rasa; 

Catur mengutip istilah-istilah jawa seperti ingin membangun kembali spirit dan kecintaannya 

terhadap budaya dan adat istiadat. Membaca buku ini, selain dapat mengambil segenggam 

makna, kita dapat menemukan sesuatu yang hilang. Baca buku ini dan selamat berpetualang! 

Mutia Senja, penyair, penulis Sragen, guru di SMS (Sekolah Menulis Sragen), 

kumsinya Manahan Selepas Hujan (2018) 
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Ibarat kalimat atau kata, ketika cerita ini bersabda atas nama Tuhan, tak ada yang 

dapat memisahkan kecuali tanda titik. Novel ini mengemas cerita sejati, tentang kokohnya 

kehidupan. Takdir memisahkan pada tanda titik, dan kembali dipersatukan melalui tanda 

koma. Novel yang diwarnai tragedi ini disajikan penulis dengan bahasa yang menarik, baik 

dan serta menyisipkan pesan moral. 

Menulis tidak sekedar untuk mengabdikan pikiran atau perasaan sendiri, melainkan 

juga untuk membuka diri terhadap orang lain, membangun dialog agar kita tetap menjadi 

manusia dan lebih manusiawi. Begitu pun dengan tujuan kepenulisan buku yang baik ini.  

Membaca buku ini membaca keluasan samudera hati penulisnya, pencapaian-

pencapaiannya dalam dunia kepenulisan membuktikan hal itu. Dan saya berharap siapa pun 

yang mencari CHM itu mudah-mudahan bisa menjamah serta menemukanNya 

Eko Bastra, pendiri Sanggar Sastra Sragen, penyair, penulis 

 

Novel karya Catur Hari Mukti ini merupakan salah satu novel yang patut untuk dibaca 

di era milenial. Dari awal hingga akhir novel sangat kental sekali dengan suasana-suasana 

kejawen yang di zaman saat ini sudah sulit untuk kita menemukan tata perilaku serta istilah 

kejawen yang biasanya dipakai dalam tradisi tata krama orang  jawa. Dalam novel ini juga 

dipenuhi dengan diksi yang begitu indah sehingga pembaca secara tidak langsung akan 

memasuki alur di dalam novel dengan sendirinya. Cerita yang begitu masuk dalam logika 

membuat pembaca begitu mudah memahami tentang bagaimana maksud dari novel ini. terus 

berkarya untuk negeri meski dari kota paling timur Provinsi Jawa Tengah 

Binar Arco Gumilar, Penyair dan Penulis Sragen, Alumni D-1 Pengukuran dan 

Pemetaan Kadastral STPN 2017, Ketua Purna Paskibraka Indonesia DPC Kota Sragen, 

Duta Anti Korupsi Indonesia 2017, Konselor Sebaya Jawa Tengah 2014-2015 
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UCAPAN TERIMAKASIHKU TERHADAP ORANG-ORANG YANG 

MEMBIMBINGKU MENULIS NOVEL INI 

 

Penulis Sragen: Sholikhin Abu Izzudin, Romy Febrianto Saputro, Sus S. Hardjono, Mutia 

Senja, Binar Arco Gumilar, Rafif Abrar Setyahadi, Bunga Hening Maulidina, Latif Nur 

Janah, Johan Bhimo Sukoco 

Seniman Sragen: Mbah Pin (Wiyatno), Sri Riyanto, Sunarto, Ernand El Kyand 

Guru SMP Negeri 2 Jenawi Karanganyar: Dewi Nur Wulan, Dewi Nurwulan, Sumini, 

Eko Junianto, Mulyadi, Suhadi 

Guru SMK Muhammadiyah 1 Sragen: Tri Marsiki, Ruhmanto, Sri Wahyuni 

Dosen Univet Bantara Sukoharjo: Mukti Widayati, Titik Sudiatmi, Pardyatmoko, Farida 

Nugrahani, Yohanes Sugiyanto, Sri Wahono Saptomo, Dewi Kusumaningsih, Suparmin, 

Benedictus Sudiyana, Sukarno, Tutik Wahyuni, Wiwik Darmini, Sri Muryati, Djiwandana, 

Heri Mulyono, 

Pendiri, aktivis aktif, alumni Teater Teras Univet Bantara Sukoharjo: Abednego 

Afriadi, 

Komunitas Sastra Pawon Solo: Yudhi Herwibowo, Puitri Hati Ningsih, Indah Darmastutie, 

Han Gagas, Kabut, Rio Johan, Ngadiyo Diharjo, Fanny Chotimah, Yunanto Sutyastomo, 

Karisma Fahmi Y, Sanie B. Kuncoro, Yessita Dewi, Impian Nopitasari 

Penulis Indonesia: Sosiawan Leak, Gunawan Tri Atmodjo, Lukas Jono, Muhammad 

Asqalani Eneste, Shenobi Mikael, Stebby Julionatan, Matroni Muserang, Muhammad 

Ghufron Kholid, Siti Khotidjah Nasution, Agus Yulianto, Kartika Catur Pelita, Murtiana 

Nainggolan, Hana Wardhani Puruhita, Yudhiteha, Dyah NH, Prasetyani Estuning Asri 

Pahlawan Masa Kini dan Depan Indonesia: Muhammad Anggi Nugroho, Paulus Tri 

Yuniartanto, Suryadi 

Duta Wisata Sragen: Ilham Den Fatah, Madya Birawa Suprapto, Anggi Riski Wibowo, 

Narenda Syafwan, Akbar Ardiansyah, Dika Satria Utama 

Bilik Literasi: Udji, Na’im, Mutim, Isvita, Mawa, Achmad, Laila, Qibti 

APPS (Aliansi Peduli Perempuan Sukowati) Sragen: Sugiarsi, Sri Sumarni, Ari Budi 

Astuti, Eko Sri Hartanti, Sri Suratni, Budi Purnomo, Dewi, Budi Sartono, Endang 

Werdiningsih, Siti Khotijah, Silastutining Bambang, Rina Utari, Sulasmi, Ambarwati, 

Suparti, Tutik Savitri, Sajiyem, Sri Mulyani, Sri Yatun, Emy Suparmin, Harjono, Suparmin, 

Bambang, Widaryanto, Amier Kumar, Nur Holidah, Sri Lestari 
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Novel Ini Kutulis untuk Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Bupati Perempuan Pertama di 

Sragen, semoga terus menorehkan prestasinya, mimpinya untuk Sragen dan Indonesia, 

menginspirasi semua khalayak serta memberikan karya-karyanya bagi siapapun yang 

membutuhkan. Amin  
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Orang Sambawi perumpamaannya seperti ayam jawa mencari makan yang segar-

berkualitas, menerjang, mengasihi anaknya dalam eramannya dan yang jantan dalam 

memperebutkan betina bertarung mati-matian lalu melindunginya sepenuh jiwa, namun 

bukan laron yang mengerubungi saja setelah cahaya pergi mereka hilang--Ngarso Dalem 

Sampeyan Dalem Nabiatul Sri Gusti Ratu Hamemayu Semesta ingkang Jumeneng Kaping 

Enem, Adisurya Ganda Ageng, Senopati ing Ngalogo, Prakoso Bawono Prakoso, 

Prakosoning Tata Penatagama 
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SRENGENGE 

Asap sesaji yang terhampar berdiri di samping pepohonan besar hendak 

menerkamnya semakin dan semakin terbubung, berjalan di perlintasan langit, membumbung 

hingga pada langit yang teratas, wanginya semerbak, meluruhi daun-daun, seluruh alam, 

tembok-tembok tebal dan kokoh Kraton, Alun-alun di depannya hingga, kuda yang dilecut 

baru saja oleh punggawa-punggawanya, dan tak pernah terlepas oleh penjuru bumi, dan 

getarnya pada orang-orang yang melihat dan menciumnya. Seakan menyalakan wangi 

kemenyan dan kelarungan doa lain di sesaji-sesaji yang dihamparkan oleh orang-orang yang 

menyajikannya. Sang Hyang Rama Kuasa tak pernah melepas intaian perhatianNya pada 

orang-orang apa dan di mana pun itu, Ia tidak pernah membiarkan hambaNya hanya berpinta 

dan melangkahkan perjuangan hanya dalam satu perjuangan saja, dan bila kita ingin 

mengenali Sang Hyang Rama Kuasa kita harus mengenali dalam diri yang lebih dalam lagi. 

Begitu yang dilabuhkan doa oleh orang-orang Ganda Ageng dalam menyerahkan sesajinya 

pada setiap tempat dengan paugeran1-nya, ketika mereka ingin menyerahkan seserah-

serahnya, pada Sang Hyang Rama Kuasa yang mengenalkan mereka pada dewa-dewa yang 

diyakini menjaga seluruh intisari bumi. Tua, muda, laki-laki, perempuan, perjaka, perawan, 

belasan, bijian, puluhan tahun, anak maupun dewasa telah dikenalkan oleh orangtua, kerabat 

atau orang-orang sekitar mereka sejak kecil. Di dalam maupun di luar Kraton Ganda Ageng, 

tanah kebangkitan, yang diyakini dalam agama Sambawi, Ganda Ageng adalah tanah 

kebangkitan, tanah-tanah yang diketahui sebagai tempat dilahirkan dan dibangkitkan seluruh 

orang-orang dunia dari sana, orang-orang yang terlahir di kerajaan Ganda Ageng dan mati di 

sana adalah orang-orang istimewa, kerajaan seribu cerita, kerajaan seribu kedalaman, 

kerajaan yang dimiliki oleh orang-orang di luar dan di dalam Ganda Ageng sendiri, kerajaan 

yang dinanti-nanti, kerajaan yang terus mengorbarkan sebuah cerita dan pakem-pakem 

kehidupan, di setiap peristiwa yang bergolak bagai wayang Sang Hyang Rama Kuasa di sana 

serta benda yang keluar ataupun masuk di sana. Pagi memang tak seperti pagi-pagi dengan 

seluruh kenangan paginya, kabut memang menyelimuti Ganda Ageng namun, namun dingin 

tak pernah teresap dari pori-pori atau organ terdalam orang-orang, yang masih berusaha 

menghilangkan rasa dingin itu, meskipun sejatinya tak, dan matahari selalu terbit dan 

terbenam dengan ciri khasnya berwarna keemas-emasan, meresapkan perasaan, orang-orang 

mengatakan jika tanah di Ganda Ageng ini memang istimewa, orang-orang dari penunggu 

Ganda Ageng dari dulu dan sekarang gentur tirakat2, tak pernah tak lepas memuji Sang 

Hyang Rama Kuasa dengan dzikirnya saat aktivitas yang kiranya tersenggang disenggangkan 

terus, mengerjakan sesuatu dengan mantab, menghormati leluhur dan paling leluhurnya, dan 

gotong royong, atau ratu pertama Ganda Ageng sendiri, Gusti Ratu Tempek pernah 

bersumpah tidak akan memakan seperdelapan biji nasi atau menikah ketika dikukuhkan oleh 

Mahaptihnya menjadi ratu jika masih terdapat kejahatan dan tiada perkembangan kerajaan 

Ganda Agengnya. Mungkin labuhan doa, tirakat, kepatuhan, keuri-urian diri dan jiwa gotong 

royong paling gotong royong dalam kebudayaan Jawa mereka yang membuat labuhan sesaji 

semakin tersaji, sembahyang di pusat tempat peribadatan, selalu terlihat misteri yang baik 
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namun juga banyak yang buruk, bertambah alam, kondisi dan kekayaan bumi di dalamnya 

yang terasa tak pernah ada habis-habisnya, bersatu-padu, menari, melangkah perlahan dengan 

sampuran asapnya membumbung ke langit yang paling satu. Orang-orang yang tak pernah 

tahu atau singgah sesekali di sana selalu merindukan dan ingin mendirikan rumah di sana, 

meskipun mereka sendiri terlalu takut dan tak yakin dengan paugeran-paugeran ikhtiar yang 

harus dijalankannya, karena yang terlihat tak nampak terlihat tak nampak lagi di dalamnya. 

Meski orang tak yakin dengan kebenaran agama Sambawi, agama yang baru didengar 

mereka, tapi mereka mengakui dan menganggukkan hati jika Ganda Ageng adalah kerajaan 

yang benar-benar teresapkan dalam hati, bagi diri mereka atau diri orang-orang yang 

dikenalkannya, dalam maupun luar Ganda Ageng. Tanaman-tanaman tetap segar walaupun 

tertutup abu gunung ketika dibersihkan, udara di sana tak panas sekali tak dingin sekali tapi 

hangat bertambah menyenangkan, atau orang-orang Ganda Ageng sering 

mengungkapkannya, Ganda Ageng anget tur kepenak. 

Di luar Sasana Pangrajan sana, tempat utama Gusti Ratu, Para Laden3 yang 

kebanyakan lakilaki, berbaju batik dengan tagen hijau dan ikat pinggang, dengan dada yang 

terbuka, tua hingga rambutnya mulai putih kemerah-merahan dan ringkik, atau perjaka yang 

masih putih dan harum kembang dari bunga yang digesekkanya untuk mandi masih tersisa, 

mengenakkannya, dengan samir ungu-emas dan logo Kerajaan Ganda Ageng Suryaningrat 

membelit lehernya, menyapu-yapu, memuntahkan air dalam tanaman-tanaman bunga sepatu, 

bunga pancawarna yang dipetik dari pegunungan Duka, pegunungan tertinggi yang selalu 

mengepulkan asap namun tenangnya, yang dipenuhi banyak siluman dan raksaksa-rakseksi, 

dan selalu terdapat aral rintangan baik tumbuhan lebat, hewan buas seperti ular besar dan 

harimau atau lelembut agung penunggu pegunungan Dukanya, soko guru4, keramik, patung 

berlilitkan ungu inti dan emas berkedip-kedap kain dibilas dengan air yang ditabuhkan doa 

oleh para pinisepuh5 Para Laden yang dipercaya, menggambarkan filsafat, segala sesuatu 

yang diniatkan memang harus diawali dengan doa untuk kemantaban kepada Sang Hyang 

Rama Kuasa sekalian alam, agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengerjakan 

perihal kebajikan karena hasilnya tak akan pernah kita duga, dan semua meyakini apa yang 

kita niatkan, kita coba kerjakan karena manusia diciptakan sejatinya memiliki kemampuan 

yang lebih, dan terus dan terus dilakukan semua yang kita dapatkan atau alami berasal dari 

Sang Hyang Rama Kuasa lalu akan kembali kepadaNya, begitu yang diyakini oleh Para 

Laden Kraton Ganda Ageng dan beberapa orang di luar tembok perkasa Kraton Ganda Ageng 

itu telah mengetahui dan menerapkan yang diberitahukan dari Para Laden yang sempat 

menjejakkan kaki di teras Kraton Ganda Ageng itu. Jejak langkah kaki selop6 emas bertabur 

permata Gusti ratu yang menundukkan pandangan dan hati Para Laden dengan aktivitasnya 

itu bersamaan dengan bersigapnya kaki menuju tandasan simpuh seorang perempuan 

berpakaian dan bersikap agung serta gemparan-gemparan selaksa orang-orang berperisai, 

bertombak dan berwangkingan keris di pinggangnya itu. Perempuan yang terseruak tagen 

hijau keemas-emasannya, berdiri bawa laksana, berpandangan mata tajam, bertitik fokus pada 

satu penjuru, dengan riasan agung, berkuluk emas, rambut yang dihiasi reroncenan7 hingga 

menjuntai ke tanah tetap menunjukkan keanggunan dirinya, harumnya bau bunga yang tak 

pernah ditebak oleh orang-orang yang pernah menciumnya hingga semerbak pada Para 

Laden, tumbuhan, langit, tanah, patung-patung, guci di dalamnya, tubuhnya tinggi dan putih, 
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putihnya putih’nyata’ dan berbeda dengan putih perempuan biasa, itu adalah Gusti Ratu 

Anindaya Hanyakrabawa, yang telah merayakan tahtanya ke 1 tahun, orang-orang dalam, 

dalam Kraton Ganda Ageng, ataupun luar Ganda Ageng telah menyeganinya, mengetahui 

kehebatan, kecantikannya yang luar biasa, dan kesaktiannya yang belum ditandingi oleh 

siapapun raja-ratu tanah Jawa ini. Ia menerima sembahan dari mahapatihnya, mahapatih yang 

selalu dipercayainya, yang tak pernah dikecewakan olehnya, mahapatih yang merupakan 

kerabat dekat Gusti Ratu sendiri, mahapatih yang selalu menolongnya dalam kesulitan, 

kehimpitan bahkan dengan seutuh nyawanya sekalipun. 

“Aku terima sembahmu, Kanjeng Raden Adipati Ayu, apa yang ingin engkau 

sampaikan” Para Laden di sekeliling Sasana Pangrajan itu mulai melenggangkan aktivitas, 

membersihkan, menyirami tumbuhan, berdoa pelan, atau beberapa lelaki di Sasana Pangrajan 

paling belakang menari-nari dengan gerakan ritmis, berusaha tak menggerakkan gerakan 

tarinya dengan sendirinya, dan memadankan rasanya pada rasa atau yang digerakkan oleh 

alam seisinya, memang selain sebagai seni, budaya, usaha menghadapkan diri pada Sang 

Hyang Rama Kuasa dan menuju kesempurnaan tari adalah ibadah utama dalam agama 

Sambawi. Aroma dupa dari anglo8 bercampur kembang setaman, mawar, melati, kenanga, 

anggrek ungu, pancawarna, pacar air, tapak dara, kantil, kecapiring, sesaji burung branjangan, 

puyuh, sayur-sayuran dan buah-buahan menyeruak di sekitar orang-orang itu. 

Dengan perasaan menunduk, tak ingin salah dalam mengungkapkan hantaran hatinya 

dan tak salah lagi serta mengharap ditunduk-tundukkannya, perempuan berkulit putih langsat 

tak seperti putih kulit perempuan biasanya itu berkata, dengan mengangguk-angguk “Ampuni 

hamba Gusti Ratu... di luar kita menerima tamu agung lagi bahkan dari Raja Kerajaan Jayan 

Langgeng, raja ingin bertemu Gusti Ratu, beliau mengatakan ingin berkata dan berembung 

baik-baik dengan Ganda Ageng, ingin memaaf semaaf-maafnya, inginnya melangsungkan 

hubungan yang lebih baik lagi dengan Ganda Ageng, kalau yang dilakukan oleh hambanya 

memang salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Raja Jayan Langgeng benar-benar 

meminta agar pelaku penyebar narkoba di Ganda Ageng diampuni dan dibebaskan serta 

beliau akan memastikan peristiwa semacam ini atau semacam lain tak akan terjadi kembali” 

Gusti Ratu Anindya menghambuskan napas dalam-dalam dari rauhan udara yang ia 

hirup sehirup-hirupnya, matanya tampak menitik pada satu titik penjuru, titik, tak goyah dari 

pandangan titik itu, detik demi detik mengalun membuat mahapatih dan prajurit kerajaan itu 

hanya merembetkan setitik yang dirasakannya atau sebersit apa yang ingin digetarkan atau 

diungkapkan Gusti Ratu dalam kedalaman tubuh atau jantung mereka. Pandangan mata hitam 

legam Gusti Ratu dengan alis tebal dan kelopak mata kuningnya itu menangkap satu titik 

penjuru di langit, seakan meruncing, tertandas di hatinya, membuat detik bersenda gurau 

dengan renyah napasnya kembali, lalu Gusti ratu menyatukan seluruh titik-titik di semua 

sekelilingnya menuju tubuhnya dalam-dalam yang melumuri sempurna dirinya itu, saat Gusti 

Ratu Anindya mengaumkan bibirnya, tanda akan terlecutnya sabda, karena dalam kerajaan 

Ganda Ageng sabda ratu adalah hukum yang harus dipatuhi dan diyakini kebajikannya bagi 

seluruh orang-orang, dalam pemahaman Manunggaling Kawula Gusti, ratu sama seperti 

penjelmaan Tuhan yang satu, seorang ratu terpilih menjadi ratu karena ia diyakini pilihan 

Tuhan, dan apa yang dikatakan ratu sama berarti apa yang telah diilhamkan oleh Tuhan 
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kepada masyarakat lewat ratunya. Belum sampai sabda itu terdengar peluruhan ruh dari 

ubun-ubun hingga jemari kuku kaki berusaha menangkap apa yang menjadi intisari sabda 

ratu tersebut. Gusti Ratu Anindya bersabda dengan disusul ketertundukan amat dalam pada 

pengagungnya di tanahnya, dan hormat juluran tangan bermakna lagi. Dalam kepercayaan 

Sambawi pula yang menekankan seorang pemimpin memang harus dipatuhi atau seorang 

dikatakan dalam tingkatan takwa ketika beriman dan taat pada pemimpin daerah suatu tempat 

tersebut, sabda ratu akan didengar oleh alam, mahkluk hidup lain, Tuhan dan langit yang 

membentang, bagaimana alam, makhluk hidup dan seisi langit menyaksikan dan 

memakemkan sabda ratu itu juga tak terasa tergetar di hati orang-orang yang mendengarkan 

larik kitab tersebut. 

“Tetap pada sabda yang pertama, hukum para pelaku pengedar narkoba dengan 

hukuman tombak di jantung di pangunjaran, katakan pada raja Jayan Langgeng jika aku tidak 

ingin menemuinya, katakan padanya jika tak usah lagi membawa duta-dutanya untuk datang 

kemari mengabarkan permohonan tersebut, karena hukum di Ganda Ageng akan tetap 

berlangsung yang telah ditetapkan. Aku sedang menghadapi satu hal, Kanjeng Raden Adipati 

Ayu Mahapatih... aku tidak ingin diganggu!” perkataan Gusti Ratu disambut oleh anggukan 

dalam para abdi negaranya tersebut. 

“Baik Gusti Ratu, sendika dhawuh” Kanjeng Raden Adipati Mahapatih itu langsung 

pamit pergi setelah menghormatinya dengan menjulurkan tangan kembali, rembetan dan 

rembetan langkah kaki bercampur dupa yang kian menyeruak melangkah setelah Gusti Ratu 

Anindya mengganggukkan kepalanya dan dengan tubuh mantab dan hadiwibawanya 

memasuki ruangan Sasana Pangrajannya kembali. 

 

Di masyarakat sekitar Ganda Ageng semakin hari tentang pemberitaan eksekusi mati 

para pelaku pengedar narkoba, sebuah ramuan yang baru ditemukan pada zaman itu yang 

terkenal membahayakan, merusak, dan barang haram, terutama bagi generasi muda Kerajaan 

Ganda Ageng yang ditemukan dari sebuah tanaman yang tumbuh subur di kerajaan-kerajaan 

besar yang beragama maupun tak beragama kerajaan lain, memang mereka gunakan. Para 

pelaku pengedar narkoba yang selalu tertangkap dan tertangkap di Ganda Ageng disinyalir 

pula sebagai politik intel dari kerajaan-kerajaan luar yang ingin menghancurkan Ganda 

Ageng yang tak mungkin mengalahkan dengan senjata besar karena kekuatan kokoh pasukan 

serta rakyat Ganda Ageng dan ibadahnya yang tak bisa dirapuhkan, mereka berencana 

membumi-hanguskan mental para pemuda Ganda Ageng dengan obat terlarang tersebut. 

Seluruh yang berbau narkoba di Ganda Ageng telah dicabuti semua, tanpa tersisa sepenguasa 

Gusti Ratu Anindya bertahta. Gusti-gusti Ratu Ganda Ageng terdahulu juga diyakini oleh 

masyarakat Ganda Ageng memiliki otoritas pemimpin yang mulia, memajukan Ganda Ageng 

namun tirakatnya tak lebih bagus dari Gusti Ratu Anindya yang ingin membawa nama Ganda 

Ageng sebawa-bawanya dan seharum-harumnya, dan tak terlihat-terlihatnya. Selain ingin 

membangun masyarakat Ganda Ageng lebih baik lagi, Gusti Ratu Anindya juga berkeyakinan 

kuat dalam hatinya ingin mengolah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Gusti-Gusti Ratu 

terdahulu yang lebih terolah lagi. Orang-orang di sekeliling Ganda Ageng selalu berbincang, 
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selalu antusias mendengar berita, dan selalu menimbulkan pergolakan di berbagai kejadian. 

Mereka mendukung dan memuji penuh atas ketegasan, keberanian dan kecakapan Gusti Ratu 

dalam memimpin Ganda Ageng. Namun ada pula yang mengecam tentang tindakan Gusti 

Ratu yang mungkin tidak berperi-kemanusiaan oleh kerajaan-kerajaan besar luar Ganda 

Ageng yang berpegang teguh pada sistem keahadan Tuhan sejati. Duta besar ke tujuh 

kerajaan yang rakyatnya menjadi pelaku pengedar narkoba tertangkap tersebut beberapa kali 

dalam satu tahun ini mengirimkan para ulu balangnya, duta besarnya, atau dari kerajaan itu 

membawa para penasehat-penasehat keagamaan mereka untuk mempertimbangkan keputusan 

Gusti Ratu, bahkan menawarkan tebusan yang besar dan kerjasama yang lebih, namun Gusti 

Ratu tetap tak mengindahkannya. Pada saat pemerintahan Gusti Ratu Basudewi, ibunda Gusti 

Ratu Anindya pula memberikan kesempatan untuk membebaskan pelaku pengedar narkoba 

karena kerajaan terkait tersebut berjanji untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan 

kejahatan yang tidak boleh dilakukan di Ganda Ageng namun kerajaan tersebut tak pernah 

tak berhenti melakukan hal yang terkait bahkan semakin parah. Dalam menjelang hari demi 

hari dalam detik-detiknya yang merasakan eksekusi di pangunjaran ageng akan 

terlaksananya, terdengar desas desus pula bahwa keluarga dari pelaku pengedar narkoba 

Jingglang, yang merupakan gembong narkoba dunia yang akhirnya tertangkap setelah 

puluhan tahun bersembunyi, tertangkap di Ganda Ageng, oleh Prajurit Adisurya pimpinan 

Kanjeng Raden Adipati Ayu Mahapatih Kembang Sepatu, patih Ganda Ageng, puluhan 

kerabatnya ada yang melakukan bunuh diri hanya karena berharap agar Jingglang tidak 

dieksekusi mati. Istri dari Jingglang juga telah memohon-mohon di depan Kraton Ganda 

Ageng kepada Gusti Ratu Anindya agar bisa memaafkan dan ia berjanji bersama suaminya 

tidak akan melakukan hal itu, ia berjalan dari kerajaannya berbulan-bulan, menyebrangi 

lautan buas dengan cadik ternyata Sang Hyang Rama Kuasa mengizinkannya menemui Gusti 

Ratu di Ganda Ageng tanpa kekurangan suatu apa, memohon satu kali kesempatan dengan 

seminggu bersujud menangis di Gapura Ageng Kraton, tapi Gusti Ratu Anindya mengatakan 

yang disampaikan kepada Mahapatihnya jika hukuman akan tetap berlanjut dan ia percuma 

memohon semohon-mohon apapun karena hukum Ganda Ageng harus dipatuhi dan dihormati 

oleh orang di dalam maupun luar Ganda Ageng sendiri, dan ia tidak kasihan terhadap ia dan 

keluarganya. Membuat imam bagi masyarakat Ganda Ageng kian kuat bahwa yang dihukum 

haruslah tetap dihukum, yang benar didukung, memang sangat langka orang menerapkan 

sistem hukum yang berdasarkan syariat agama Sambawi, Ganda Ageng memang sudah haus 

akan pemimpin yang bertanggung jawab, memikirkan masa sekarang dan depan kerajaannya, 

dan membangun mentalitas rakyatnya karena jika rakyatnya telah dipengaruhi oleh hal-hal 

yang buruk yang membahayakan kerajaan Ganda Ageng mimpi untuk mewujudkan Ganda 

Ageng untuk menjadi Kerajaan adijaya di semesta ini sampai kapan lagi. Ada kalangan 

Kakung-yungan9, orang-orang penegak hukum Sambawi mendentumkan doa-doa bersamanya 

agar Ganda Ageng semakin jaya dan keputusan Sabda Ratu tentang eksekusi mati pelaku 

pengedar narkoba di Ganda Ageng diberkahi oleh Sang Hyang Rama Kuasa. Juga terdengar 

dari telinga Gusti Ratu dari Sasana Pangrajan, Para Laden, pengawal dan beberapa menteri 

ikut bergelora tentang hukuman yang ditetapkan oleh Gusti Ratu Anindya, mereka bangga 

dan berharap agar hukum ketegasan seperti ini yang ditujukan untuk kemajuan Ganda Ageng 

akan terus dilangsungkan bahkan setiap tahun semakin bertambah baik. 
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Di Alun-alun Sangkan Paran barat Kraton Ganda Ageng terdapat beberapa orang 

berkumpul, mereka semakin detik semakin meluap. Mereka membeli jenang putih dari ibu-

ibu berstagen itu. Orang-orang Ganda Ageng yang terkenal sopan, ramah terhadap siapa pun, 

memiliki jiwa gotong royong yang kuat, sangat religius terhadap agama mereka Sambawi, 

ngeciwis (cerewet) jika membahas tentang eksekusi mati para terpidana kasus pengedar 

narkoba tersebut. Padahal orang tak sembarangan dalam mengucapkan satu kata pun atau 

satu batin pun di tempat-tempat apapun di Ganda Ageng, karena Ganda Ageng dikenal 

sebagai tempat agung, tempat keramat, tempat yang dihormati sangat, karena selain kultur 

peribadatannya yang masih kuat, benda-benda yang dipakai oleh orang-orang di mana pun 

memiliki kekuatan atau kecakapan tersendiri. Ganda Ageng sebelum menjadi kerajaan yang 

besar dulunya adalah alas besar dan menyeramkan dengan pohon-pohon dengan akar gantung 

yang lebat, penghuninya adalah buta-buta (raksasa) bergerigi besar, bersiung tajam di kepala, 

kerajaan para siluman, terdapat ular-ular sebesar kaki orang dewasa namun tak berkepala, 

burung-burung tak bersayap bisa terbang, gajah sebesar hotel bintang 5, cacing besar 

menyumbul dari tanah bertaring memakan apapun, banyak dedemit yang menyamar menjadi 

pohon besar-teduh lalu memakan pemburu yang tersesat di sana, terdapat naga yang selalu 

menyembur-nyembur apapun di sekelilingnya tanpa terkontrol sebelum ditaklukkan oleh 

Gusti Ratu Tempek atau Gusti Ratu Pusaka Kedahi, ratu pertama yang membabat alas itu dan 

mendirikan petilasan hingga kerajaan besar, yang disegani oleh orang-orang luar sebagai 

tanah yang indah, tanah yang dirindukan, tanah yang membawa banyak berkah, tanah yang 

sangat nguri-uri budaya orang-orangnya, tanah yang semakin hari semakin bisa diolah 

dengan baik sumber daya alam dan manusianya, jauh sebelum Gusti Ratu Tempek tak 

disangka oleh masyarakatnya diangkat sebagai nabi oleh Sang Hyang Rama Kuasa dan 

mengajarkan kepada orang-orang Ganda Ageng yang memeluk agama Sambawi dan seluruh 

alam semesta bahwa Ganda Ageng, di pusar pulau Jawa, adalah tanah kebangkitan, orang-

orang yang tersebar hingga memenuhi penjuru dunia semua berasal dari satu nenek moyang 

yaitu berasal dari Ganda Ageng ini, di Lemah Sangiran, dan di akhir zaman ketika agama 

Sambawi meyakini akan terjadinya hari kiamat, orang-orang akan dibangkitkan kembali di 

tanah ini, di tanah Ganda Ageng. Orang-orang yang mati di tanah Ganda Ageng ini mereka 

selalu bahagia karena mendapatkan tempat yang sekian ini dinanti-nanti yang tak semua 

orang mampu mengalaminya, setiap orang yang berkunjung di Ganda Ageng ini mereka 

selalu memanjatkan doa, doa apapun, dan setelah keluar dari Ganda Ageng bersemayam di 

tanah mereka masing-masing tak ada doa yang tak terkabul, namun bila doa mereka baik. 

“Lha kok bawa menteri, duta, punggawa-punggawa, kalau nggak permaisurinya lah 

semakam pula dengan nenek moyang mereka pula, Gusti Ratu Anindya pasti tetap tegas 

kalau terpidana pengedar narkoba di Ganda Ageng yang patutnya dihukum mati, kalau nggak 

dihukum mati mana kapok dan pasti berulang lagi” ujar perempuan penjual jenang putih 

tersebut, sampai lehernya getir-getir memasukkan bubur kental yang dileleri dengan cairan 

gula merah tersebut, menyiapkan pintaan lakilaki yang membeli. 

Terdapat seorang lakilaki berbalut jarik atas pusar bawah paha berkeringat di dekat 

sesajen mulyo, terdiri dari ingkung ayam, gunungan kecil, beberapa sayur dan buah-buahan 

dan menyan bertubrukan bunga setaman membara, sebagai sesembahan kecil dari usaha 
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penjual dan sedekah kepada dewa perdagangan tersebut yang diyakini masyarakat Ganda 

Ageng, akan menjaga sikap penjualnya, membawa banyak berkah dan usahanya kian 

berkembang, siapa saja boleh memakan sesajen tersebut jika ia telah berdoa dengan larik 

Macapat Urip, kitab agama Sambawi yang telah dianjurkan, ia tampak perkasa memadukan 

brangasnya mengemplok bubur itu berkata-kata. “Iya, Yu... kapan lagi ya Ganda Ageng yang 

diyakini masyarakat luar sebagai tanah kebangkitan ini memiliki sifat tegas seperti Gusti Ratu 

Anindya!” 

“Aku nanti ketika eksekusinya di Alun-alun mau ke sana kok, mau melihat 

pengeksekusian mati para terpidana, katanya nanti eksekusi dikawal oleh ratusan prajurit laut, 

prajurit darat, dan prajurit udara yang dipimpin oleh Kanjeng Raden Adipati Ayu Mahapatih 

Kembang Sepatu sendiri, rugi Yu, Kang, kalau nggak nonton. Toh juga belum tentu setahun 

sekali hehehe” ujar pembeli lain yang menunggu antrian pembeli lain dengan welas asih, 

menyemarakkan sikap guyon10, sedulur bersama, dan berusaha memekarkan suasana. Tiba-

tiba terdapat prajurit dari Kraton yang datang, prajurit tersebut adalah salah satu prajurit 

Kanjeng Raden Adipati Ayu Mahapatih Kembang Sepatu yang ingin nimbrung dengan 

suasana masyarakat luar, memanfaatkan waktu senggangnya setelah Mahapatih mengizinkan, 

dan penasaran pula bagaimana tanggapan masyarakat Ganda Ageng luar. Ia nimbrung, 

sebenarnya Mahapatih Kembang Sepatu diutus untuk menangani pemberontakan siluman di 

kerajaan luar karena kerajaan luar tersebut kewalahan, Gusti Ratu ingin menunjukkan apa 

yang ditetapkan untuk kemajuan masyarakat sendiri dan sesungguh-sungguhnya menegakkan 

hukum, Mahapatih yang amat professional diutus untuk menyelenggarakan proses hukum 

dengan baik. 

“Eh Kang, tadi katanya Raja Jayan Langgeng sowan (datang) di Kraton ingin 

menemui Gusti Ratu ya, gimana Gusti Ratu” ujar seorang perempuan yang membeli bubur 

manis dari jenang yang kecoklat-coklatan pada prajurit bertagen ungu keemasan, berperisai, 

bertombak dan bertopi tersebut. 

“Di Sasana Pangrajan Gusti Ratu tetap tak mengindahkan permintaan Raja Jayan 

Langgeng. Biar... biar penegasan pula bagi raja kerajaan itu, kalau diperhatikan ya semakin 

menjadi-jadi” ujar prajurit itu getam-getam pula. 

Suasana di Alun-alun Sangkan Paran itu kian meluap, semua orang saling berbincang 

gelora satu sama lain, serasa tak ingin diganti dengan topik apapun, orang yang tengah 

melakukan transaksi penjualan dengan pedagang keliling lain melihat area penjual bubur 

putih kian nyeplas-nyeplos juga disambut oleh perbincangan orang-orang lain yang 

membahas perdiskusian yang sama. Hari pengeksekusian terpidana kasus pengedar narkoba 

di Ganda Ageng adalah tinggal besok, masyakarat juga mengira-ngira dan bersigap mata 

terhadap apa yang akan dimunculkan dalam bersitegangan-bersitegangan suasana lagi. 

Mereka meyakini pula jika terpidana kasus pengedar narkoba tersebut tetap dilaksanakan 

pasti akan membuat penarikan kerajaan-kerajaan kasus terkait terhadap duta besarnya yang 

menandakan bahwa mereka tidak akan melakukan hubungan dua negara lagi dan masyarakat 

Ganda Ageng yang ingin pergi ke kerajaan tersebut pasti akan sulit, atau bagaimana 

perlakukan orang-orang Ganda Ageng yang menjadi pekerja di kerajaan sana. Tapi orang-
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orang Ganda Ageng tetap yakin bahwa keputusan yang diberikan oleh Gusti Ratu Anindya 

pasti keputusan yang terbaik bagi masyarakatnya dan bagaimanapun sebagai rakyat mereka 

hanya bisa membela keputusan Gusti Ratunya apapun dan sampai kapanpun itu jika 

keputusannya baik. 

Di dalam Sasana Pangrajan yang dipenuhi oleh dupa-dupa agung, di tengah Gusti 

Ratu Anindya bermeditasi di kasurnya, Gusti Ratu Anindya berusaha mulai berkonsentasi 

menuju satu titik, di titik alam lain, mencapai kesempurnaan. Suasana Sasana Pangrajan yang 

hening dan diiringi kepulan asap dupa yang membubung menuju Sang Hyang Rama Kuasa 

semakin mengantarkan suasana dan mendatangkan Gusti Ratu Anindya pada cahaya yang 

cerah. Gusti Ratu Anindya tahu dengan kesaktian luar biasa yang dimilikinya, para jin-jin 

penunggu Sasana Pangrajan dan yang mendampinginya sejak lahir ikut mendoakan terhadap 

apa yang diusahakan oleh Gusti Ratunya, termasuk dalam meditasi tersebut. Dalam 

meditasinya pula ia sempat mendengar dan melewati alam luar, jika terdapat pergolakan di 

tengah masyarakat Ganda Ageng, di kerajaan luar masyarakatnya mengutuk tindakan Gusti 

Ratu Ganda Ageng sekutuk-kutuknya. Ia juga merasakan ketiga kerajaan terkait yang 

masyarakatnya tertuntut dalam eksekusi mati kasus pengedar narkoba mereka memutuskan 

untuk memanggil pulang duta besarnya jika Gusti Ratu Anindya, gusti yang keras dan kukuh 

hati tetap menjalankan proses ekseskusi kematian terpidana kasus pengedar narkoba. Di 

pangunjaran pula para petugas juga tampak bungah merasakan peritiwa ini para pelaku akan 

dieksekusi mati meskipun mereka tetap menunjukkan sikap kewibawaannya menjalankan 

tugas sebagai prajurit negara. Di penjara terpidana kasus narkoba ada yang berdoa kepada 

Tuhan agar mereka bisa dibebaskan, agar mereka bisa mendapatkan setitik dari milyaran 

luapan lautan kebaikan dari Gusti Ratu Ganda Ageng untuk diberi kesempatan hidup sekali 

lagi, karena mereka telah benar-benar bertaubat. Jingglang tampak menggerutu-gerutu dalam 

hati kenapa ia bisa ditangkap, ia menghujat-hujat dan mengeluarkan seluruh binatangnya 

terhadap Gusti Ratu. Para terpidana kasus pengedar narkoba tersebut menangis dan setiap 

detik demi detik berdoa, berharap agar detik demi detik tersebut memberi keberkahan dan 

mengatarkan mereka pada hal yang memang lebih baik dan lebih baiknya. Lakilaki dan 

perempuan dalam penjara yang sama mereka menangis gerang-gerong (tersedu-sedu), 

meratapi nasib mereka, prajurit di pangunjaran bersikap tegas tanpa menujukkan rasa iba pun, 

ingin memantabkan kewibawaan dan harkat-martabat kerajaan mereka jika mereka adalah 

kerajaan besar dan harus dihormati, mereka berkata dengan lantang memerintahkan terpidana 

untuk diam. Gusti Ratu Anindya senang rakyatnya menjunjung tinggi hukum yang telah 

ditetapkan oleh kerajaan mereka dengan penuh kesungguhan. Namun hati Gusti Ratu 

Anindya ingin menelisik cahaya yang lain, ia ingin membebaskan apa yang menjadi desiran 

hatinya di hatinya yang terdalam lagi. Gusti Ratu mulai melihat seberkas jawaban dari apa 

yang diungkapkan dalam hatinya, di tempat yang putih, hening dan ia yang tak melihat 

dirinya sendiri. Gusti Ratu Anindya tampak mencari seseorang, seseorang yang sangat ingin 

ditemuinya, seseorang yang memberikan makna tersendiri dalam dirinya, seseorang yang tak 

mungkin Gusti Ratu bisa melupakan atau tak mendengar namanya dalam desahan napasnya 

setahan saja. Seseorang yang selalu terlintas dalam keterpakuan harinya. Seseorang yang di 

kedalamanan hati Gusti Ratu Anindya yang sesungguhnya, ia ingin dan tak ingin tak lagi 

mendengarkan tuturannya, melihat apa yang tengah ia kerjakan saat ini. Namun dari semua 
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hembus dan hembas nafasnya, desir dan desar darahnya, dan deguban yang sempat terhitung 

jelas atau tak di hatinya tersebut, hanya ada satu di hatinya Sang Hyang Rama Kuasa. Gusti 

Ratu Anindya tersadar dalam batinnya. Hembusan napasnya dari luapan degub yang jauh 

terhambar lurus, lurus dan lurus kemudian memecah. Entah terasa dalam eratan tubuhnya 

atau tak. Satu titik pandangan mata lurus Gusti Ratu Anindya yang tajam tersebut, yang ia 

ketahui pula disujudi oleh prajurit-prajurit gaib pengawalnya dalam ruang Sasana Pangrajan. 

Gusti Ratu Anindya merasakan germingan bahagia dalam hatinya jika yang bersikeras tujuan 

tersebut baik-baik saja, ia bahkan tak bisa terlepas memanjatkan syukur jika perasaannya 

merasakan jika ia akan datang menemuinya. Gusti Ratu Anindya keluar dari kamar Sasana 

Pangrajannya dengan memasukkan keris di tagen tebalnya kembali, dengan sikap 

berwibawanya ia disambut oleh sujud dan simpuh Para Laden kerajaan. 

Gusti Ratu Anindya memerintahkan Pada Laden setianya yang dari tadi menunggunya 

sembari berdoa nembang macapat di depan patung gajah emas dan tumpengan serta sesajen 

berkemepul asap dupa, selama belum keluar, Mirengi, ia langsung bersimpuh dan memberi 

hormat. “Mbok Ayu, panggilkan Kanjeng Raden Adipati Ayu Mahapatih kemari Mbok!” 

Para Laden itu langsung saja mengiyakan dan setelah memberi hormat berjalan menjauh 

mencari Kanjeng Raden Adipati Ayu Mahapatih di Kepatihan tempat ia atau anggota 

keluarganya bersemayam. Sudah menjadi kebiasaan Gusti Ratu Anindya di Kraton jika 

memanggil Para Laden perempuan seperti Mirengi atau lainnya yang lebih muda dengan 

sebutan Mbok Ayu yang usia mereka juga tidak terpantau jauh. Gusti Ratu Anindya 

kemudian masuk dalam ruangan kembali dan menunggu di pisowan11 Sasana Pangrajan. 

Beberapa menit setelah berlalu Gusti Ratu Anindya telah berhadapan dengan Kanjeng 

Raden Adipati Ayu Mahapatih, dalam hembus demi hambus napasnya yang teratur di 

hadapan Kanjeng Raden Adipati Ayu ia menyaksikan rembetan hati, deguban ruangan Sasana 

Pangrajan yang seakan ikut mendegubkannya, reruntuhan pikirannya dan terngiangan apapun 

yang seakan mengiyangkan apa yang terbesit dalam dadanya pula pada Mahapatihnya yang 

sejatinya sepupunya sendiri dari adik Gusti Ratu ibunya yang ketiga, Gustri Kanjeng Ratu 

(GKR)  Darmastuti. Kanjeng Raden Adipati Ayu Mahapatih Kembang Sepatu adalah anak 

tertua bibinya sendiri. Di dalam jika mereka berbincanng sendiri mereka tak menunjukkan 

gelagat ketatahormatan keluarga kerajaan mereka, mereka lebih leluasa dan membiarkan diri 

saling mencurahkan pengalaman, pikiran, dan apapun yang ingin disampaikan sebagai kakak 

sepupu kepada adik sepupunya, namun bila di luar bertemu dengan Para Laden dalem atau 

prajurit Kraton mereka tetap menunjukkan ketatacaraan kepemimpinan mereka. Bila mereka 

bersenang diri membincangkan sesuatu dan ingin meluap seluap-luapnya mereka tetap 

mengingat diri dan memelankan suara ketika guyonan  mereka terdengar agak keras, takut ada 

Para Laden yang berpikir apa-apa, hal itu tanpa mereka sadari pernah mereka lakukan. 

Namun suasana bertemu dengan saudara sepupunya, sahabat dan teman satu misinya sendiri 

adalah sesuatu yang lebih tak terbantahkan. 

Kanjeng Raden Adipati Ayu Mahapatih Kembang Sepatu menatap Gusti Ratu 

Anindya yang menyandarkan wajahnya pada tinju tangannya. Ia mencoba menebak-nebak 

apa yang terundung di benak Gusti Ratu. Perlahan Kanjeng Raden Adipati Ayu Kembang 

Sepatu mendekat di meja berukiran kayu yang amat luas, menunjukkan dalam filsafat budaya 
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jika masyarakat Jawa memang suka membuat segala sesuatu yang besar dan luas sebagai 

pengharapan agar rejeki mereka luas, begitu yang masyarakat Jawa yakini, kayu itu terlihat 

sangat kokoh terbuat dari fosil kayu jati tertua yang selalu dibersihkan dengan air puluhan 

kembang rupa ditambah pengharum yang diambil dari kerajaan luar, bertambah doa yang 

dipanjatkan oleh para leladen dalam membersihkan mejanya menambah lilitan hati. Kanjeng 

Raden Adipati Ayu menyedekapkan tangannya di meja, bebatuan putih mungil dari Laut 

Kulon dalam vas bunga anggrek meja ia ambil, ia putar-putarkan, ia bayangkan apa yang 

menjadi pikiran dan perasaan Gusti Ratu. 

“Murung begitu... memang ada apa” 

“Bajingan... aku merindukan dia... aku nggak bisa melupakan dia Mbang... dia adalah 

teman yang baik, dari yang kita temukan memberikan sebuah cerita ketika ditelusuri ternyata 

memberikan cerita yang lebih dalam dan luas lagi” 

“Ah... yakinlah... dia baik-baik saja. Pasti dia juga merindukanmu Gusti... aku hanya 

berkeyakinan jika aku belum menemukannya saja. Atau kau ingin aku mencarinya lagi?” 

“Oh... Tak usah... terimakasih Dinda... mungkin aku ingin mencarinya sendiri. Aku 

ingin mencoba. Kau belum tahu ketika pertama kali aku bertemu dengannya kan, sejak kecil, 

kami bermain berlempar-lemparan bunga pohon jambu ketika musim di luar Kraton, kita 

berlarian bersama dan berbincang di pohon randu yang besar di timur sana. Dia adalah teman 

yang baik, ia bisa diajak bercerita, dan kenapa aku merasa tak ada lakilaki yang perkataannya 

seramah dia ya” Gusti Ratu terangan-angan, ia terlihat bebas sekali dalam mengeluarkan 

seluruh apa yang menjadi beban hatinya dalam apa yang ia lakukan. Mahapatih Kembang 

Sepatu hanya terkekeh, ia mendekapkan tangan lembutnya ke tangan lembut Gusti Ratu yang 

putih, menenangkan gejolak batinnya. 

“Akan aku cari. Aku tak ingin Gusti Ratu dirundung duka seperti ini. Duka ratu 

adalah duka masyarakat. Tapi ratu harus berjanji jika Gusti tidak boleh galau-galau lagi” 

Mahapatih Kembang Sepatu menelunjukkan jarinya, agak menggoda, kedipan mata kanannya 

merasuk. Gusti Ratu hanya tersenyum terkekeh, senyum perawan yang masih sangat 

merekah, berseri, benar-benar berasal dari lubuk hati yang terdalam yang memaparkan aura 

kecantikan dan keanggunannya yang dalam. Mahapatih Kembang Sepatu agak terkesima, ia 

melihat aura ratu dari Gusti Ratu benar-benar tegas namun ia hanya membatin. 

Mahapatih Kembang Sepatu pamit setelah ia benar-benar meyakinkan dan 

menenangkan hati Gusti Ratu tersebut. Gusti Ratu merasa sedikit berbungah dan 

mendapatkan tambahan pencerahan jika semuanya agak dapat terlalui dan mendapatkan 

hikmah dari segenap kejadian. Ketika pintu yang berat dan besar Sasana Pangrajan terbuka 

oleh Para Ladennya, Mahapatih Kembang Sepatu keluar diantar Gusti Ratu. Mahapatih 

Kembang Sepatu menunjukkan sembahnya dan pamit pergi diiringi oleh pengawal-

pengawalnya. Saat melihat Gusti Ratu tersenyum dan berbungah pun menjadikan Para Laden 

Sasana Pangrajan dan pengawal-pengawal yang mengikuti Mahapatih Kembang Sepatu 

tersenyum pula, dalam keyakinan Manunggaling Kawula Gusti yang mereka yakini pula 

dalam falsafah Jawa senyum ratu adalah senyum dari Tuhan. Mereka juga berdoa agar 
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keberkahan menyelimuti mereka, memintakan apa yang ingin mereka raihkan dan kerajaan 

Ganda Ageng kian besar dan mahsyur. Gusti Ratu masuk ke dalam kembali ketika arak-

arakan Mahapatih Kembang Sepatu tak terlihat lagi, dan pintu tertututup. Tutupnya pintu 

besar tersebut seakan tertutupnya perasaan Gusti Ratu pada apa yang hendak merasuk dalam 

hatinya, pada apa yang belum terlintas seremah pun. Yang terlintas dari jauh pula yang begitu 

saja tertutup oleh pintu lembaran harinya dari pintu besar itu. Ia melangkahkan kaki dalam 

yang paling dalam ruangan Sasana Pangrajannya. Di Sasana Pangrajan terdapat ruangan yang 

kamar yang lebih kecil lagi. Di sana terdapat dupa yang menyeruak, gada-gada12 sakti, kendil 

kecil di pinggir, ada dua tombak kembar yang selaksa menghujam langit, tajam, berdiri 

kokoh. Sesaji dikencani dupa dan bunga harumnya menyeruak di sana. Di tengah tembok 

yang dikawal dua tombak itu terdapat lukisan Kanjeng Raja Segara Kulon, raja Pantai Kulon 

yang telah menjaga tanah Ganda Ageng dan seisinya, tombak itu adalah warisan pula dari 

Raja Segara Kulon terhadap ratu-ratu yang bertahta sepanjang zaman Ganda Ageng, mulai 

dari Gusti Ratu Tempek hingga dirinya kini ratu ke 6, sebagai ikatan batin yang tak lepas dari 

Ganda Ageng dan Segara Kulon. Di persemayaman kecil yang biasa untuk tempat bertapa 

Gusti Ratu itu ia bertapa, ditenangkannya dirinya, hembusan napasnya berlabuh bersamaan 

dengan fokusnya yang telah ditingkatkan panjang hingga panjang detik, harum bunga dan 

hunusan bau menyan mengepul terbakar terbang beriringan dengan Gusti Ratu, 

mempermudah. Gusti Ratu merasa pada tempat yang Satu. Kemudian dalam meditasi meraih 

kesempurnaan itu ia memanggil, memanggil dan memanggil bersitan nama 

Dalam bersitan cahaya yang putih, Gusti Ratu merasakan langkah kakinya yang masih 

lincah dan berusaha meraih apa yang ingin dicapainya, secapai-capainya. Ia masih 

menyaksikan tubuhnya yang amat ingin meraih apa yang diyakininya. Ia waktu itu juga 

masih bermimpi, bermimpi dan bermimpi, mimpi yang membuat ia ingin menantang mimpi 

yang selalu datang padanya tersebut. 

“Hei mimpi! jangan menjadi pengecut! Kemari! Kau ingin datang lagi! Apa 

maksudmu kau datang mengendap-endap dalam tidurku!” Gusti Ratu mengepalkan tinjunya 

dan meninju udara di depannya, saat ia terbangun dari kilasan tidurnya di perpustakaan 

Pangertosan, perpustakaan besar Kratonnya. Para Laden perempuan yang bertugas 

mendampinginya ke manapun di setiap aktivitasnya begitu panik menghadapi apa yang 

terbuncah dalam hati Gusti Putri Mahkota, yang masih menjadi Putri Mahkota pada saat itu. 

Ia melihat buku-buku di hadapannya acak-cakan. Ia tengah belajar tentang adat istiadat 

Ganda Ageng pada waktu itu. Usianya masih 7 tahun. Para Laden yang panik berusaha 

menenangkan Gusti Putri Mahkota 

“Gusti Putri, ada apa. Tenang Gusti Putri” sambil mengelus-elus tubuh Gusti Putri 

yang lembut, mereka menatapkan matanya pada satu titik mata Gusti Putri dengan penuh 

perhatian. 

“Tidak ada  apa-apa, Mbok. Aku tidak apa-apa. Mbok sendiri yang tenang ya” dengan 

tatapan mata yang tegas dan meyakinkan. Para Laden hanya dibuatnya terkekeh, kemudian 

mereka kembali menyemangati Gusti Putri untuk belajar kembali. Karisma Gusti Putri sudah 

membuat orang-orang yang terpecah-pecah hatinya menjadi terkumpulkan kembali dan ingin 
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Gusti Putri menunjukkan karisma atau kewibawaan yang lain, putri seorang ratu memang 

putri seorang ratu, tampak tegas, berjiwa besar, dan menjadi orang-orang yang was-was atau 

perasa kecil seperti mereka. Kemudian Para Laden memundurkan diri dengan 

menggelisatkan lutut mereka ke keramik belakang dengan wajah menunduk, sembari 

mengawasi Gusti Putri mereka berdzikir memperhatikan setiap kepulan asap dupa yang 

membubung di pinggir tembok. Sang Hyang Romo Kuasa Maha Ageng... Mboten Wonten 

Gusti Sanesipun Sang Hyang Rama Kuasa... Sang Hyang Rama Kuasa Gusti Ingkang Maha 

Suci... terus terbubung, terluntah entah tiada akhirnya, para leladen itu berdzikir dengan 

begitu khusyuk, selain berdzikir sebagai bentuk pengabdian mereka kepada Tuhan sebagai 

hamba di dunia ini, mampu menentramkan hati, menghilangkan hati dari sikap-sikap buruk 

juga mampu membuat Kraton Ganda Ageng ini kian tentram, bahagia dan jaya. 

Ia menuliskan dan menuliskan huruf aksara Jawa kembali tentang nama-nama Sang 

Hyang Rama Kuasa yang baik. Sang Hyang Rama Kuasa Maha Melihat, Sang Hyang Rama 

Kuasa Maha Awal, Sang Hyang Rama Kuasa Maha Pemberi, terus dan terus, ia mulai 

menghafalkan dan menanamkan dari dirinya. Namun tiba-tiba kayuhan titik pensilnya 

kemudian terhenti, tangannya tak merasakan jika pegangan pensilnya terlepas, guratannya 

menggaris tak terlalu terlihat di lembaran bukunya. Ia termangu, saat ia menengadahkan ke 

langit-langit Kraton yang tinggi ia mengingat kembali mimpi itu. Ia melihat kaki-kakinya 

melangkah di antara pasir pantai yang amat bersih, kemudian tanpa ia sadari kakinya 

melangkah dengan sendirinya, entah yang menjadikannya berjalan atau tak, ia berjalan di atas 

air, tak terjatuh, hingga tersenyum hingga berjalan di laut-laut paling tengah. Lalu tanpa ia 

sadari ia terjatuh dalam putaran air yang besar yang tiba-tiba bergerak, ia sama sekali tidak 

takut bahkan tatapan matanya menatap dengan keras, saat ia terjatuh dalam pusaran air 

samudera itu ia terpaku karena tidak tercebur di dalamnya, dari pusaran-pusaran itu malah 

membentuk gulungan-gulungan air yang besar sama seperti naga yang bergerak lalu 

membelit tubuhnya, mengantarkannya tinggi, tinggi, dan tinggi lagi, ia memperhatikan 

gulungan air yang bergolak itu dalam-dalam, saat tembus langit ia melihat ribuan matahari 

ikut menuntunnya, hingga ia menemukan sebuah cahaya yang begitu besar, cahaya yang 

menentramkannya, dan saat itu pulalah Gusti Putri sadar dan membuka matanya. Sebenarnya 

bukan itu saja, ia selalu dihadapkan oleh banyak mimpi, dari tidur-tidur malamnya 

sebelumnya. Ia melihat matahari merasuk ke dalam perutnya. Ia pernah bermimpi pula 

bertemu dengan jin yang besar sekali, yang di mana air tujuh samudera bila diguyurkannya 

tidak akan sampai membasahi kakinya, bertarung dengannya, Gusti Putri hampir dalam 

kondisi kalah, lalu dengan keberanian dan perjuangan kerasnya ia berhasil mengalahkannya, 

menaklukkannya dan mencabut tanduk panjang jin itu dan menancapkannya ke dadanya, 

hingga jin itu terlempar,dengan suara yang begitu dahsyatnya ia terdepak. Dalam kata-

katanya yang masih terngiang ia berkata, jin besar dengan gigi taring yang panjang dan mata 

yang dipenuhi darah bagai kecelakaan dan berwarna hitam itu akan menuntut balas atas 

perbuatannya. Ia akan terus menghantui dan menghancurkan kembali suami beserta anak 

cucunya kelak. 

Tiba-tiba dari luar perpustakaan Pangertosan terdengar seorang Para Laden 

mengatakan di depan pintu “Dhumateng Gusti Ratu!” dan mereka bersimpuh memberikan 
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hormat. Gusti Putri langsung menjaga hatinya, ia siapkan diri baik-baik menghadapi ibu 

ratunya. Dan Para Laden yang menjaga Gusti Putri juga mulai mengisyaratkan pada Gusti 

Putri dan mulai mengacang-ancangkan diri meluaskan jarak untuk Gusti ratu berjalan 

nantinya, sembari mereka sudah bersiap-siap untuk bersimpuh memberi hormat. Gusti Ratu 

berjalan memberi hormat dengan senyumnya yang terkenal ramah terhadap Para Laden yang 

amat menghormatinya. Ia begitu cantik bertubuh tinggi 180 cm dengan mahkota kuluk di 

kepalanya, jarik yang dikenakkannya selalu putih, sanggul yang dikenakkannya begitu besar 

dari kepalanya menggambarkan keperkasaan dan keanggunan, ia membawa sebuah tongkat 

sakti. Tongkat panjang yang terbuat dari emas, berkepalanan burung branjangan terbang 

dengan paruhnya yang tajam. Gusti Putri langsung sembah-nuwun, Gusti Ratu tersenyum 

menerima dengan tulus penghormatan dari anaknya, lalu menghormatinya kembali. Gusti 

Ratu awalnya meminta maaf, Rama Raja yang tengah melakukan sowanan di Pisowan 

terhadap tamu-tamu kerajaan dari luar tidak bisa menemaninya dan mengurusi belajar di 

perpustakaan Pangertosan, ia diharapkan mampu bersabar, dan waktu yang senggang bagi 

Gusti Ratu dalam mengurusi urusan pemerintahannya terutama menyusun strategi perang 

menaklukkan Pura Ganjaran, kerajaan perbatasan yang ingin menaklukkan Ganda Ageng 

yang sulit diredam pergolakannya, membuatnya ingin beribadah di Gempuran bersama. 

Pisowanan adalah pertemuan dengan kerajaan besar di Ganda Ageng. Ibunya selalu 

mengatakan sebersit pun pada Gusti Putri jika ia selalu ingin menjadi Pawartos atau orang 

yang mengumandangkan Wartos, panggilan untuk menjalankan sembahyang di Gempuran, 

melejitkan perasaan-perasaan Gusti Putri yang masih dini itu, Gusti Putri pula 

mengungkapkan ingin menjadi imam sembahyang seperti dirinya namun belum boleh, ibunya 

berujar kelak ia akan menjadi iman yang baik dan mengajak masyarakatnya banyak kebajikan 

karena ia akan mewarisi Ganda Ageng dengan seisinya ini. Sebagai seorang ratu yang 

bergelar Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Nabiatul Sri Gusti Ratu Hamemayu Semesta 

Ingkang Jumeneng Kaping Gangsal, Adisurya Ganda Ageng, Senopati ing Ngalogo, Prakoso 

Bawono Prakoso, Prakosoning Tata Panatagama, ia juga bertanggung jawab terhadap 

Gempuran Agung di Ganda Ageng sebagai imam dalam peribadatan. Seluruh ratu-ratu yang 

bertahta di Ganda Ageng memang dijanjikan sebagai seorang nabi dalam agama Sambawi, 

agama Sambawi dikenal oleh seluruh kerajaan-kerajaan dunia yang menyetarakan partisipasi 

laki-laki dan perempuan. Sudah terbiasa perempuan di Ganda Ageng, yang dipilih menjadi 

iman keluarga, yang lebih bekerja dan dipercayai oleh pasangan hidupnya, menjadi 

pemimpin peribadatan di rumah maupun di Gempuran, tempat peribadatan agama Sambawi. 

Poligami maupun poliandri jika mampu berbuat adil diperbolehkan dalam agama ini. Bahkan 

Gusti Ratu yang berkedudukan sebagai ratu yang agung, sakti, dan berkuasa di kerajaan 

Ganda Ageng yang besar memiliki dua raja atau suami atau garwa padma atau prameswara. 

Anjuran untuk berpoliandri memang turun dari Sang Hyang Rama Kuasa di masa Gusti Ratu 

Basudewi, walaupun masih terdapat rakyat terutama kaum lakilaki yang mengecam tindakan 

Gusti Ratu Basudewi tersebut. Namun di tengah pergolakan tersebut yang mengabungkan 

Ganda Ageng dan seisinya bertahun-tahun membuat Kanjeng Raja Kulon turun di antara 

pergolakan atas keinginan agar Gusti Ratu Basudewi mengurungkan maksudnya tersebut, 

atas dasar mereka kasihan terhadap Gusti Kanjeng Raja (GKR) Setyawan yang telah 

mengasihi dan memperhatikan Gusti Ratu selama ini dan peribadatan oleh masyarakat di 

Alun-alun Sangkan Paran untuk meminta sebuah pencerahan terhadap Sang Hyang Rama 
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Kuasa dalam kegelapan yang sangat hitam menghalangi langkah masyarakat Ganda Ageng 

dan Umat Sambawi sampai saat ini. Gusti Ratu Basudewi yang terkenal amat menghormati 

dan menjunjung tinggi harkat dan martabat lakilaki seperti ayahnya tersebut juga merasakan 

kelu dilema dan bungkaman napas gempa hidupnya juga kerajaannya yang ia sendiri tidak 

bisa memiliki anak, calon pewaris tahta karena GKR. Setyawan mandul, maka ia dituntut 

oleh para menteri untuk mengangkat garwa padma atau raja kembali, karena tak mungkin di 

kerajaan ini tak ada putri mahkota, putri mahkota yang diasuh raja yang pula mengatur 

jalannya pemerintahan Kraton, sebagian kerajaan dan ibukota Ganda Ageng, daerah Pasrahan 

Legen, karena saat pemerintahan Gusti Ratu Basudewi sudah termasuk kerajaan nomer satu 

di dunia, jangan sampai kerajaan yang besar dan memiliki banyak warisan luhur ini tidak 

memiliki penerus yang akan membubungkan kerajaan mungkin lebih. Meskipun berat saat 

pernikahan kerajaan yang kedua, GKR. Setyawan yang menutupi tangisnya yang tsunami 

malam itu, terlihat dari sembabnya yang tak ia perlihatkan, telah berani membuat keputusan 

yang terberat namun terdalam dalam hatinya, jika saat ditanya oleh Pujangga Kraton apakah 

ia ridha bila istrinya, Gusti Ratu Basudewi menikah dengan Raden Harya Astana, menteri 

dari partai Tengen dan menjadikannya suami kedua ratu, GKR. Setyawan mengiyakan. 

Walau tantangan jeram, ia tersingkir karena mungkin Gusti Ratu lebih menyayangi GKR. 

Astana dan anak yang dilahirkannya tetap ia pada keridhaannya, baginya sebagai seorang raja 

ia tak boleh egois, apa yang diputuskannya harus berdasarkan kebajikan bagi masyarakat 

kerajaan, ia memang laki-laki yang tak sempurna, dan tak mungkin ia membiarkan ratu yang 

amat dicintainya hidup dalam kegersangan jiwa tak memiliki seorang branjangan kecil dan 

kerajaan Ganda Ageng Suryaningrat yang begitu besar dan agung tak memiliki calon penerus 

tahta kerajaan. Dari pernikahan Gusti Ratu Basudewi dengan GKR. Astana tersebut, 

melahirkan Gusti Putri Anindya, Putri Mahkota kerajaan Ganda Ageng. Di mana saat ia 

terlahir, di kamarnya saat Gusti Ratu Basudewi dan Astana tengah memadukan perasaan 

telah melahirkan Putri Mahkota dengan selamat, Kanjeng Raja Kulon turun dengan pengawal 

gaibnya dari Laut Kulon. Disambut keterkejutan dan sembah hormat dari Gusti Ratu 

Basudewi dan GKR. Astana dan Para Laden Sasana Pangrajan. Kanjeng Raja Kulon, raja 

Laut Kulon yang terkenal sakti dan tampan parasnya tersebut memberitahukan jika kelak 

Gusti Putri Anindya akan menjadi wewadoning jagad. Putri yang cerdas pikirannya, berani 

sikapnya, sakti di antara raja atau ratu lain, di tangan Gusti Putri Anindya ini Ganda Ageng 

akan mencapai puncak kejayaan dan keluar-biasaannya. Namun ia akan mengalami 

peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang membuat Ganda Ageng ingin dijatuhkan oleh 

musuh-musuhnya, ia akan mengalami sebuah tantangan terberat yang tidak dimiliki orang 

hingga di umat akhir zaman sekalipun, maka dari itu Kanjeng Raja Kulon berpesan untuk 

menjaga, merawat dan menggembleng Gusti Putri Anindya sebaik-baik dan sehati-hatinya, 

terutama dengan akidah yang kuat, dalam kehidupan Gusti Putri Anindya akan memberikan 

keberkahan bagi orang banyak. Gusti Putri Anindya juga mendapatkan anugrah dari Sang 

Hyang Rama Kuasa yang tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan dari awali zaman hingga 

akhiru zaman jika Gusti Putri Anindya dilepas ‘rasa malunya’ sehingga ia akan sangat mudah 

menyukai lakilaki. Telebih di zaman Gusti Putri Anindya nanti Ganda Ageng akan 

mengalami masa di mana seorang lakilaki 11 bading 1 dengan perempuan, dan di zaman 

Gusti Ratu Basudewi hal ini sudah terlihat. Laki-laki di luar maupun dalam Ganda Ageng 

lebih banyak daripada perempuan. Ganda Ageng selain dikenal sebagai kerajaan yang besar, 
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kaya sumber daya alam, dan tanah setriliyun istimewa, juga terkenal dengan lakilaki atau 

perempuan yang tampan-tampan dan cantik-cantik, masyarakat luar pun telah mengakui. 

Gusti Ratu Basudewi dan GKR. Astana bersyukur sedalam-dalamya terhadap Sang Hyang 

Rama Kuasa, mereka akan berusaha menjaga Gusti Putri Anindya dengan baik. 

Di Alun-alun Sangkan Paran waktu itu ketika masyarakat Ganda Ageng mulai 

bermunajah, menerbangkan doanya sedalam-dalamnya, terlebih kaum laki-laki yang 

meneteskan air matanya membasahi jarik mereka, dalam dzikir yang dibumbungkan di 

hadapan Sang Hyang Rama Kuasa, Kanjeng Segara Kulon turun. Dalam turunnya Kanjeng 

Raja Kulon dengan cahaya yang amat menentramkan tersebut tersibak angin yang  membuat 

pepohonan, debu dan tanaman-tanaman seperti diterpa angin. Orang-orang terkejut. Perasaan 

takut bercampur rasa merekah jiwa dalam diri mereka bersitegang, mereka mendapatkan 

karomah yang belum tentu didapatkan oleh orang-orang di awal maupun di akhir zaman, 

mereka melihat Kanjeng Raja Kulon, penguasa Laut Kulon yang dalam kitab Macapat Urip 

diramalkan akan berjodoh dengan Kerajaan Ganda Ageng, ia terlihat hadir sebagai lakilaki 

tampan dan sakti berkepala diamond, tinggi 180, kulit putih bersih, mata sipit, hidung 

mancung, bibir tipis menampakkan kesan kesendu-senduan namun kharismatik, yang 

diyakini oleh orang-orang Ganda Ageng menjadi suami bagi ratu-ratu di Ganda Ageng atau 

pulau Jawa, dan menyatu dalam tubuh raja-raja Jawa, yang telah melakukan percintaan 

dengan Gusti Ratu Tempek pula, ratu pertama Kerajaan Ganda Ageng Suryaningrat. Kanjeng 

Raja Kulon menenangkan masyarakat yang bingung dalam bersikap, ada yang dari mereka 

berlari namun terpaku di pijakan kaki melihat dan merasakan kegetiran batin pada Kanjeng 

Raja Kulon yang berparas amat tampan, muda, perkasa, bercahaya dan memiliki daya 

kegaiban yang tajam yang disaksikan oleh mata bugil mereka. 

“Tenang... tenanglah cucu-cucuku... berjayalah Kerajaan Ganda Ageng karena 

memiliki ratu yang adil dan bijaksana terhadap rakyatnya terlebih suami-suaminya yang telah 

melahirkan seorang Putri Mahkota yang akan membawa kerajaan Ganda Ageng kepada 

mawaharja, mawatata dan mawatakwa-nya. Ia akan menjadi wewadoning jagad memiliki 

1001 suami dan selir. Semua masyarakat Ganda Ageng akan mampu melewati seluruh 

perlintasan-perlintasan hidup karena yang terlahir sebagai orang-orang Ganda Ageng kelak 

akan memiliki keutamaan yang luar biasa, seluruh orang-orang di Ganda Ageng adalah 

orang-orang pilihan di tanah pilihan, tanah kelahiran dan tanah kebangkitan, semua telah 

digariskan oleh Sang Hyang Rama Kuasa di Lauh Mahfudz tentang zaman ini, Sang Hyang 

Rama Kuasa menghendaki perempuan memang sejajar dengan kaum laki-laki dari segi 

apapun. Di zaman ini kelak akan tertulis bahwa lakilaki dan perempuan boleh berpoligami 

dan berpoliandri asalkan adil, dan Ganda Ageng adalah tanah bertrilyun cerita dan 

ketauladanan” kibasan angin yang menggoyang-goyangkan jarik dan cahaya yang kian 

menerangkan Kanjeng Raja Kulon tersebut terus berkibas dan membelalak. Senyum yang 

manis dari Kanjeng Raja Kulon tapi disambut tangis oleh lakilaki yang bersimpuh di tanah 

Alun-alun itu, kaki-kaki mereka menandas dalam di pasir Alun-alun yang terdiri dari pasir 

Laut Kulon, ada yang menangis terisak-isak, histeris, atau melengkingkan hati. Air mata 

hingga air mata membasahi pasir Alun-alun dan tubuh mereka itu. Senyum yang 

membuncahkan dari Kanjeng Ratu Kulon yang berjalan mendekati area peribadatan lakilaki, 
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mereka hanya membiarkan saja meskipun hati mereka bergetar-getar. Para perempuan sedari 

tadi hanya menunduk sembari berdoa memanjatkan apa yang mereka inginkan. Dalam kitab 

Macapat Urip memang jika mereka tengah mengalami karomah yang luar biasa, mereka 

dianjurkan untuk memanjatkan doa sebanyak-banyaknya karena karomah tidak terus dan 

terus ada terjadi karena doa mereka pasti dikabulkan. Kanjeng Raja Kulon mendekati seorang 

lakilaki muda berusia 23 tahun yang tampan, payudaranya besar, terlihat karena orang-orang 

Ganda Ageng yang masyarakat biasa hanya mengenakkan jarik bawah pusar hingga bawah 

lutut atau perempuannya yang atas payudara hingga mata kaki, diikat dengan tagen dan ikat 

pinggang. Raja Segara Kulon mengusap air mata yang meleleri pipi pemuda itu. 

“Tenang Le... Cah Bagus... Ingat dalam agama Sambawi setelah kesusahan itu pasti 

ada kemudahan... kalian bisa melaluinya” lalu Kanjeng Raja Kulon berjalan kembali dari 

pijakan kakinya semula, dengan dikawal oleh punggawa-punggawa Laut Kulonnya dalam 

sibakan cahaya yang kian menetramkan dan kilau cahaya yang luar biasa ia mulai 

menghilang. Tangis lakilaki dan Alun-alun Sangkan Paran saat itu kian memecah. Langit, 

pepohonan jati, trembesi, randu, beringin, serangga, burung, dan bebatuan besar seakan 

merasakan dan mendengarkan kepedihan mereka. Bapak-bapak ada yang dituntun ibuknya 

pulang, ada pemuda yang dihibur dan ditenangkan oleh pemudi kekasihnya. 

“Kamu nggak akan nyari laki-laki lain kan? Aku dari dulu setia lho sama kamu... 

kamu jangan khianatin aku” dalam tangis yang kian getir. Kekasihnya tahu dan memahami 

sayatan hatinya tersebut. Dipijatnya pundak kekasihnya yang kekar dan tangkas itu. 

“Duh... Kang... kamu jangan nangis... kalau nangis tampan dan gagahmu hilang lho. 

Enggak kok Kang... aku gak akan nyari lakilaki lain... satu buatku cukup” 

Pemuda itu menjulurkan kelingkingnya meskipun perasaannya masih getar-getir, 

lebih dari kehangusan hati yang luar biasa dari melihat genderuwo, kuntilanak atau dedemit 

lain. Pemudi itu menjulurkan kelingkingnya dan menyatukannya dengan kuat kelingking 

mereka. saat kedua tatap mata mereka menyatu, mereka akhirnya tersenyum bersama. Satu 

demi satu pemuda yang ditenangkan akhirnya bisa pulang dengan kekasih mereka masing-

masing. 

Dalam kelahiran Gusti Ratu Anindya saat itu pula terjadi sebuah keajaiban-keajaiban 

yang luar biasa. Pasukan Gusti Ratu Basudewi yang melakukan peperangan yang dipimpin 

oleh senopatinya, ia tidak bisa karena ia sedang malakukan pelahiran, ia yang terdesak tiba-

tiba pasukan Kerajaan Golokan yang menjadi musuh bebuyutan Gusti Ratu Basudewi 

terhadap rajanya yang bengis dan kejam ingin menyerang dan hampir merobohkan benteng 

Kala Winantang, benteng kuat dan besar yang dari dulu ingin dihancurkan oleh Raja-Ratu 

atau Kesatria luar, yang meminta bantuan Bala Tentara Raksasa dari Gunung Duka yang 

menjinjak-injakkan kaki raksasanya di benteng dan hampir membunuh orang-orang Ganda 

Ageng, tiba-tiba datang pasukan dari langit di mana mendung dan guntur menutupi langit 

Ganda Ageng seperti malam gulita mendadak dan ternyata setelah lama diamati ternyata 

adalah pasukan burung branjangan dari semesta yang turun mematuki kepala, jantung, leher, 

ribuan raksasa itu. Walau kondisi Gusti Ratu Basudewi habis melahirkan, ia terpanggil untuk 
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melakukan perang, meskipun ia telah diminta dan dimohon oleh tabib, Para Laden dan suami 

keduanya untuk tak pergi, tapi tak Gusti Ratu tetap pada pendiriannya. Ia menitipkan Gusti 

Putri setelah diciuminya pada GKR kedua, mengambil kerisnya dan melakukan perlawanan 

dengan Raja Nyo yang terkenal angkuh, sombong, dan suka menindas orang-orang kecil yang 

tidak mau menjadi budak atau menuruti keinginannya itu. Ia melakukan perang, meskipun 

darah melahirkan kian menetes tapi tetesannya itu membuat Gusti Ratu semakin kuat, beribu 

jurus, beribu pukulan dan berbagai tekanan dan himpitan telah sempurna diatasi Gusti Ratu. 

Tendangan di perut Raja Nyo benar-benar kuat dan mematikan, Raja Nyo yang tetap dengan 

mulut besarnya meremehkan kekuasaan Ganda Ageng itu terus menyinyir-nyinyir, dan 

kemenangan tertancap di Kerajaan Ganda Ageng ketika kepala Raja Nyo tersebut berhasil 

dipotong mudah oleh Gusti Ratu Basudewi. Rakyat bersorak, mereka terharu, mereka memuji 

kehebatan dan ketangguhan Gusti Ratu Basudewi. Rakyat Ganda Ageng terus mengoarkan 

hidup Gusti Ratu Basudewi... Hidup Gusti Ratu Basudewi... Hidup Gusti Ratu Basudewi...! 

Langit juga tampak cerah keemasan sekali, mungkin menandakan keemasan masa 

yang akan diraup oleh kepemimpinan ratu yang akan datang selanjutnya. Gempuran-

Gempuran yang berdiri kokoh di Ganda Ageng baik besar maupun kecil tiba-tiba bersih, dupa 

dan sajen baru dengan sendirinya, membuat para pengibadah terheran dan mereka melakukan 

beribadatan dengan nyaman dan khusyuk. Seorang perempuan yang susah dalam melahirkan 

tiba-tiba mudah dalam melahirkan, walaupun tertahan selama sepuluh hari. Kerbau-kerbau, 

ayam, dan hewan piaraan lain bertambah beranak pinak. Buah-buahan dan bunga-bunga yang 

indah bertumbuhan. Orang yang baru sebulan menanam padinya tiba-tiba padinya tumbuh 

besar, menguning, berwarna keemasan di Ganda Ageng dan bisa langsung dipanen. Di 

tempat-tempat persajenan, dalam orang-orang pengibadah dari luar kerajaan Ganda Ageng 

yang datang, bertambah ingkung kepala kerbau yang masak, air susu segar, dan buah-buahan 

mengunjung, yang dalam falsafah agama Sambawi pula memang orang-orang disengaja 

meletakkan sesaji di tempat-tempat yang dianggap dihuni oleh dewa masing-masing, selain 

untuk meningkatkan ibadah kita kepada Sang Hyang Rama Kuasa, mengapresiasi alam yang 

telah memberikan panen yang melimpah ruah dengan segenap keberkahannya, juga untuk 

makan orang-orang banyak yang singgah di Ganda Ageng tersebut. 

Di masa kecilnya Gusti Putri Anindya memang sudah terlihat karisma, kewibawaan, 

kecantikan dan ketegasannya, ia tak pernah menangis, tak pernah disusui oleh ibu ratunya 

pun yang memang sibuk dalam urusan pemerintahan ia kuat, tak diberi makan karena lupa ia 

juga sehat. 

Gusti Ratu Basudewi di perpustakaan Pangertosan masih mengamati ketermanguan 

anaknya tersebut, yang dari tatapan matanya terlihat menunduk tak seperti hari-hari biasanya 

yang di manapun dalam keadaan apapun sorot matanya menatap runcing. “Gusti Putri... Gusti 

Putri tak apa-apa... Gusti Putri kenapa... Bilang dong sama Biyung” ujar Gusti Ratu 

Basudewi dengan kelembutannya sebagai seorang ibu tapi tetap menunjukkan sikap 

kewibawaannya yang kuat. 

Gusti Putri ingin saja mengungkapkan apa yang dialaminya dalam mimpi pada Ibu 

Gusti Ratu karena ia yakin Ibu Gusti Ratu pasti tahu dan bisa menjelaskan mimpinya, karena 
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mungkin siapa tahu mengetahui mimpi-mimpi yang dialaminya selama ini adalah tantangan 

pula baginya. Gusti Putri mengungkapkan seluruh mimpinya, saat ia mengungkapkan 

mimpinya yang terakhir kali ia tak sengaja terlelap di ruangan, Gusti Ratu tergetar hatinya. 

Dengan hati yang ia perbaiki dan berusaha menjelaskan kepada Gusti Putri dalam-dalam, ia 

pun menjelaskan. Ia mengajak Gusti Putri untuk duduk di hadapannya. 

“Gusti Putri ketahuilah... Kau adalah salah satu ratu yang memiliki kekuatan yang 

luar biasa saat kau bertahta nanti, selain itu kau adalah perempuan pilihanNya yang diutus 

untuk menyebarkan ajaran kebaikan untuk umat seluruh alam, maka gunakanlah kekuatan-

kekuatanmu dalam hal yang baik ya, jangan kau gunakan untuk hal yang buruk yang 

membahayakan bagi umat banyak... kau harus mulai menjaga dirimu dari godaan duniawi 

yang sejatinya hanya memabukkan yang membuatmu lupa akan Ia” tegas Gusti Ratu 

Basudewi. Saat merenungi dan meresapi dalam-dalam perkataan Ibu Gusti Ratunya itu ia 

mengerti dan berjanji pada ibunya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat 

bagi banyak orang lain, akan siap menerima tugas dari Sang Hyang Rama Kuasa dan jika 

kelak bertahta ia akan menjadi ratu yang adil dan bijaksana lagi, ia ingin mewujudkan kepada 

ibundanya bahwa Ganda Ageng Suryaningrat akan menjadi satu-satunya kerajaan terkuat di 

dunia ini begitulah yang diikrarkan oleh Gusti Putri. Seakan ada pergolakan batin yang 

menujam tegas di hati Para Laden yang melabuhkan dzikir dan doa, kepulan asap dupa dan 

sajen kian mengepul menyemerbakkan aroma yang nyata, petir juga menghujam amat hebat 

di luar sana tapi tak menjadi kekagetan bagi Gusti Putri dan Gusti Ratu, dan awan yang 

beberapa menit diselimuti langit tergelap tiba-tiba turun hujan yang deras namun semilir. 

Gusti Putri yakin jika Sang Hyang Rama Kuasa telah mendengar dan menanti hasil dari 

pergerakan dan pergerakan sumpahnya. Tatapan mata Gusti Putri menatap runcing di langit 

yang jauh berusaha ia terobos dengan matanya yang kecil itu, Gusti Putri mengangguk-

angguk, tak sabar ingin bergerak mewujudkan mimpi itu dan berdzikir dalam hati merah 

mudanya, Sang Hyang Rama Kuasa Maha Besar! 

Gusti Ratu Basudewi dengan perempuan-perempuan berpakaian jawa ketat, cantik, 

berwibawa, sigap dan berotot besar terlihat dari lengan, dada, perutnya yang kencang dan 

pahanya yang merupakan bodyguard Gusti Ratu di manapun pergi dari perpustakaan 

Pangertosan. Para bodyguard-nya melebarkan payung. Gusti Putri dan Para Laden yang 

mendampinginya melangsungkan hormat. 

Dalam suasana yang gerimis tenang namun diiringi petir yang menghujam-hujam itu 

tergerak hati salah satu Para Laden untuk berkata “Gusti... apa Gusti ingin dibuatkan teh... 

cocok buat kondisi tubuh dan menambah kesehatan Gusti Anindya...” 

“Tidak, Mbok... oh iya tolong nyalakan dupa lagi, dan buatkan aku sajen, aku ingin 

berdzikir di sini sampai hujan reda, berdoa dan bermunajah pada Sang Hyang Rama Kuasa. 

Cepat Mbok!” kemudian langsung disusul gerakan sigap Para Laden yang menyiapkan yang 

diinginkan oleh gusti putrinya tersebut. Saat sajen, dupa sudah siap dengan bara dan kembang 

setaman yang ditaburkannya, saat hendak mulai berdoa, tiba-tiba dari jendela kejauhan yang 

terbuka ia melihat seseorang, seseorang yang telah lama ia cari dalam penantian yang saling 

dijanjikan. Ia tak muncul mungkin karena kondisinya pula yang tambah membuat ia tak bisa 
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bergerak keluar, atau ia yang memiliki gerangan yang telah mencoba dilaluinya yang dirinya 

sendiri harus tahu. Saat Gusti Putri melirik tubuh Para Laden tiba-tiba merapat, ia mencoba 

menutupi sesuatu, dalam gejolak hati Gusti putri ia terheran. Hembusan napasnya serasa asap 

dupa hitam dan panas yang mengepul-epul tinggi di tangannya tersebut. Sorot mata Gusti 

Putri Anindya yang tegas menatap pada Para Ladennya, ia ingin menunjukkan kesungguhan 

dan kemantaban Gusti yang berusaha melindungi dan membimbing abdinya, “Lancang 

kalian! Menyingkir! Siapa yang memerintahkan kalian untuk berani terhadap gusti kalian 

hah! Berani-beraninya kalian ya menghalangi tugas dan kegiatan seorang putri kerajaan, 

bajingan asu!” 

“Maaf Gusti, tapi ini yang memerintahkan Gusti Kanjeng Raja, ini semua demi 

kebaikan Gusti Putri...” salah satu Para Laden yang memberanikan diri untuk menjawab, 

berusaha meyakinkan dan menenangkan Gusti Putri meskipun ruhnya telah keluar dari dalam 

wadal ruhnya, hatinya bagai tergerogoti oleh ular bandotan macan dan bisanya terhisap di 

sekujur tubuhnya hingga ia tak jelas untuk berkata, berdiri atau bahkan berpikir apa-apa yang 

dikenalnya hanyalah satu waktu itu, rubuh. Namun Gusti Putri tak menghiraukan, 

diterobosnya saja Para Laden itu, Para Laden memang tak bisa menahannya, dalam hati 

mereka kepanikan bercampur. Mereka diancam oleh Gusti Kanjeng Raja Astana akan 

digantung di tiang Alun-alun Sangkan Paran jika sampai menyukseskan Gusti Putri bertemu 

dengan sosok yang ingin ditemui Gusti Putri itu. Namun Gusti Putri terbawa untuk bersabar, 

seluruhnya demi perasaannya, demi mimpi-mimpinya selama ini, demi semuanya yang 

terlukis namun ingin bertambah ia lukis kembali. Ia mengendap-endap pelan dari sasana satu 

ke sasana yang lain. Ia mengamati prajurit-prajurit yang menyeret sosok yang dicarinya, 

dirinduinya, dinantinya dan memiliki segenap perasaan apapun dalam dadanya itu. Ia adalah 

seorang ratu kelak ia harus bersikap tangkas dan lebih cerdas dari pelayan-pelayan istana 

lainnya. Di Gapura Agung bergambarkan Kala bercat biru keabu-abuan yang dijaga oleh 

patung singa berbadan domba di dekat Pendapa Ageng. Tempat Gusti Ratu mengumpulkan 

para pejabat istana untuk membajikkan sesuatu, di area terdepan dan hampir keluar Kraton, 

prajurit kerajaan yang merupakan pengawal istana Rama Rajanya itu ia membuang dan 

melemparkan dengan kasar sosok yang dicarinya selama berbulan-bulan itu. Luka bagi sosok 

yang dinantinya itu adalah luka bagi dirinya, namun Gusti Putri tetap harus bersabar. Setelah 

prajurit kerajaan pergi bagaikan petasan yang dilambungkan lalu hilang percikan apinya 

begitu saja tanpa tersisa itu, perlahan ia mulai mendekatinya. Ia tampak berjalan terlatih 

menahan sakit. Di bawah pohon beringin agung depan Kratonnya yang tinggi menjulang, 

dililit oleh batik khas Ganda Ageng, bermotif tumbuh-tumbuhan dan hewan, hujan yang 

membisukan asap dupa, sesaji nasi tumpeng, pisang, buah, sayuran, jajanan pasar dan 

ingkung derkuku, puyuh dan gemak di kulit akar pohon itu ia menyandarkan diri, ia menangis 

sekencang-kencangnya. 

“Aku memang bodoh Putri! Aku memang bodoh! Tak seharusnya aku mengecewakan 

hatimu seperti ini! maafkan aku, hanya ini yang mampu aku perbuat. Mungkin hanya sampai 

di sinilah pertemuan kita, kita memang tidak bisa melewati rintangan hidup satu sama lain, 

mungkin kita bisa saling mendukung dari luar” hujan malah bertambah deras, bertambah 

petir yang menyambar-nyambar. Ia tampak menggigil, ia berusaha menghangatkan dirinya 
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semampunya. Ikat kepala dan jarik yang melilitnya basah sudah. Kulit dada, bahu dan 

lengannya yang putih tak terlihat air hujan menempeli dan menjilati kulitnya, bahkan di kulit 

dadanya itu Gusti Putri yang mendekat bisa melihat bayangan wajahnya sendiri. 

“Tenang... aku di sini... aku akan selalu bersamamu, di manapun, karena kita tidak 

akan pernah berpisah, lelaki” saat mendengar ungkapan-ungkapan yang tak asing dalam 

hatinya tersebut, seakan ada yang menujum hatinya dalam-dalam, pandangan gelapnya 

berusaha mencari celah agar bisa melihat asa yang mulai membubung dari rentetan terdalam 

hatinya. Ia terpaku saja melihat senyum Gusti Putri yang mendekatinya langsung di 

sampingnya. Tangan lembut Gusti Putri dijatuhkan di tangan putihnya. Siratan makna yang 

merasuk dalam hati lelaki itu, demikian pula Gusti Putri yang selalu menatap dalam dan 

penasaran dengan dalam pandangan mata lakilaki itu. Pandangan mata yang selalu berada 

dalam derapan langkahnya. Mereka saling mendekat, pohon beringin itu seakan yang 

menutupi rahasia yang selama ini mereka bumbungkan dan lejitkan dalam-dalam, banyak 

kenangan yang telah mereka lewati. Hanya mereka yang tahu tentang kejeraman hati mereka 

yang tertutup, tak ada yang lain. Gusti Putri yang memiliki sikap kasih yang luar biasa, 

bersahabat dengan siapapun yang dianggapnya baik dan memiliki jiwa kepemimpinan yang 

baik merangkul lakilaki itu. Diusapinya titik-titik hujan yang basah di setiap kulitnya, 

dibenarkannya ikat kepalanya yang basah agar ia bertambah lebih tampan dengan kulitnya 

yang berseri dan senyumnya yang tipis namun khas. Lakilaki itu hanya diam saja. Meskipun 

agak canggung didekati oleh perempuan yang baru dikenalnya, tapi ia membiarkan saja, toh 

alam seakan telah menelanjangi perasaannya yang berkecamuk di kehidupannya dan harinya 

saat ini, dan bertemu dengan perempuan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Laki-laki itu 

hanya pura-pura terdiam. 

“Aku ingin hidup denganmu, di rumah yang besar, yang hangat, yang hanya kita 

miliki, di sana kita bisa meluapkan kebersamaan kita, karena dari awal pertemuan kita 

pertemuan memang terasa sulit ya” senyum Gusti Putri yang merekah tersambut oleh senyum 

tipis lakilaki yang sangat terpaku itu. 

Lakilaki itu tak disangka oleh Gusti Putri mengangguk, berusaha meyakinkan dan 

memuaskan perempuan itu yang telah bertemu dengannya. “Iya aku mau... tapi apakah bisa” 

“Bisa... karena kita akan membangunnya bersama” kemudian Gusti Putri bertambah 

tersenyum dan menjulurkan kelingkingnya, lakilaki itu hanya tersenyum tipis saja sambil 

menyambut juluran jemari perempuan itu dengan kuatnya. Mereka saling berkuat-kuatan 

menekan kelingking, lakilaki itu tak menyangka kelingking perempuan itu begitu kuat. 

Baginya perempuan itu adalah perempuan yang luar biasa, siapa dirinya, dari mana dia 

datang dan untuk apa ia melakukan itu dengannya biar ia temukan sendiri seiring keinginan 

kayuhan kaki ingin melangkah. 

Dalam suasana hujan yang semakin memalamkan langit dan petir tiada berhenti 

menyambar dan angin yang mendesau-desau memasrahkan daun-daun jati, trembesi, 

beringin, bambu, dan duwet, mereka semakin mendekat. Mereka membiarkan tubuh mereka 

menjadi alam. Mereka mulai mengenal satu sama lain. 
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“Jadi, kau tak sengaja selalu datang ke Kraton, dan orang-orang Kraton selalu 

mencarimu sehingga mereka membiarkanmu membantu mereka, menyiapkan hal-hal dalam 

upacara Kraton lalu membuatkanmu baju yang bagus seperti ini. Kau terlihat anggun dengan 

kutubaru dan jarik berlogo Ganda Ageng ini. Aku suka!” 

Gusti Putri hanya tersenyum mengagguk-angguk. Ia membiarkan saja seluruh kata 

terluntah pada alam itu saat itu, ia tak bisa mengungkapkan kata apa-apa jika berada di dekat 

lakilaki itu, ia sangat senang mendalami lakilaki itu. 

“Kau kenapa tidak membantu Ramamu... Ramamu sangat menyayangimu ya... kau 

sering membantu Ramamu di toko peralatan perang Ramamu” lakilaki itu hanya 

mengangguk, senyumnya tak akan tergantikan oleh rembulan yang tiba-tiba mengendap dan 

ingin dilihat sinarnya oleh siapapun dalam kebutaan dan kerintihan malam ini, apapun. 

“Oh iya, kalau boleh tahu siapa namamu?” ketika rintihan hujan labil, dan mulai 

sebentar lagi terdengar Wartos dari Gempuran untuk melaksanakan ibadah waktu Maghrib, 

terdengar suara GKR. Damayanti bibinya yang sering menjadi Pewartos, GKR Damayanti 

yang menjadi ratu di Siosharjo, salah satu kadipaten kerajaan kebetulan ingin mengunjungi 

kakek, Gusti Dluwang Abang yang menunjukkan tanda-tanda ketidaksanggupan karena sakit, 

di antara obrolan-obrolan mereka yang menanyakan tentang apa saja mimpi mereka, apa 

tempat yang menurutnya indah, bagaimana pengalaman mereka jujur ketika saling bertemu, 

kemudian seakan bermuara pada satu titik sumbu yaitu pengenalan itu, pandangan dan bibir 

mereka saling berdesir, dalam auman kata mereka segera meresapkan hati dan segera 

menangkap kata-kata, nama itu kemudian lakilaki itu menjawab, jawaban yang seakan langit 

yang tertumpahi tinta menyeluruh, tetumbuhan yang merunduk dan desingan suara hujan 

yang ingin- ingin berhenti mengantarkan pada dentuman namanya 

“Sukma Dinata” 

“Anindya Hanyakrabawa” 

Kedua tangan mereka bergenggaman erat, seakan mereka tak ingin saling 

meninggalkan. Tiba-tiba ketika mereka menyadari tatapan mata mereka saling beradu, 

berdekat lama, ternyata tangan mereka saling berpegangan erat. Kemudian mereka saling 

melepaskan tangan mereka masing-masing, tapi ketika mencoba dilepas entah mengapa sulit, 

karena pikiran, dentuman perasaan, dan pandangan saling berbenturan. Saat mereka 

tersenyum bersama tangan mereka terlepas dengan sendirinya. 

Dari arah Pendapa Agung Kraton sana telah terasakan pijakan-pijakan besar kaki 

prajurit kerajaan yang memanggil nama Gusti Putri. Tampak terdengar pula suara ayahnya. 

Saat mereka menyadari, hati mereka bergetar. Rama Raja memang tak suka Gusti Putri 

bergaul dengan masyarakat pinggiran karena ia adalah putri terhormat dan lebih akan 

dikenalkan dengan anak kalangan bangsawan. Sukma Dinata, lakilaki yang menjadi sosok 

yang selalu dicari, dirindui dan didalami oleh Gusti Putri itu memutuskan untuk pergi ketika 

Gusti Putri mengiyai. Mereka saling bertatapan mata, ketika derakan lariannya menjauh, 

mengisyaratkan aku akan selalu merindukanmu, kita akan bertemu di tempat yang lebih 
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indah, pengalaman yang lebih dalam dari ini, dan esok saat kita bertemu akan ada 

pengalaman yang luar biasa dan kita akan bertemu di sebuah hal yang semakin mengobarkan 

kedalaman-kedalaman kita. Gusti Putri juga menatap pula dalam, dalam keyakinan yang 

seperti itu. Sukma sempat melambai dan dijawab oleh Gusti Putri pula, tiba-tiba pasukan 

rama rajanya menemukannya di bawah pohon beringin depan Gapura Agung seketika, Gusti 

Putri menghembuskan nafasnya, untung Sukma sudah tidak terlihat. Dan Gusti Putri 

mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Ia ingin masuk menuju Pangusten Putri, tempat 

tinggalnya, saat Gusti Putri beralih dan ingin melangkah ia berhadapan dengan Rama 

Rajanya, Rama yang dipayungi emas oleh Para Ladennya tersebut sangat mengasihi dan 

mengkhawatiri kondisi putrinya itu. Rama rajanya kala itu sangat tampan, kepalanya kotak, 

sispack dengan beskap yang disetrika halus dan wangi, alisnya banyak dan hitam, mancung, 

sipit, bibirnya pink, kulit putih, payudara, otot perut, paha, legan, besar. “Aduh... Gusti 

Putri... Kok main ujan-ujanan sih, kalau sakit gimana... Gusti Putri ayo kita masuk...” Gusti 

Putri hanya diam saja, yang ingin ia buncahkan dalam perasaannya hanyalah ia yang ingin 

Sukma segera pulang ke rumahnya dengan senang agar ia bisa nyaman bersemayam, lebatkah 

hujan di luar sana yang menaungi perjalanannya, dan hingga langit warna apa yang mampu 

menyampaikan pijakan kakinya ke tempat yang benar-benar itu tuju. Gusti Putri berjalan saja 

dalam langkahan Rama Raja beserta prajurit pengawalnya menuju Pangusten Putri, hanya 

sekali ia melirik ke belakang membayangkan Sukma telah meyakinkannya bahwa ia ke 

rumah tanpa halangan suatu apa. Satu kata dari Sukma yang menggetarkan hatinya sebelum 

penyatuan telapak tangan bertitikkan air hujan mereka terlepas, 

“Kau akan mewujudkan mimpimu, membuat kerajaan dunia ini takluk padamu, aku 

akan selalu mendukung dan mendoakanmu” 

“Kelak bila mimpi itu tercapai dan mimpi itu untuk siapa, aku akan 

mempersembahkan untukmu” 

 

Hari di mana terpidana kasus narkoba akan dieksekusi mati telah berlangsung. 

Triliyunan masyarakat Ganda Ageng benar-benar ingin menyaksikan peristiwa yang akan 

menjadi sejarah baru bagi Ganda Ageng, terdapat orang-orang luar kerajaan yang masuk 

menuju Ganda Ageng, menyebarkan barang terlarang yang bertentangan dengan agama, 

kebudayaan dan cita-cita luhur masyarakat Ganda Ageng itu, Ganda Ageng sejak 

pengangkatan Gusti Ratu Anindya telah menetapkan bahwa Ganda Ageng akan menghukum 

mati barang siapa saja yang menyebarkan narkoba karena benar-benar merusak generasi 

bangsa. Telah banyak para pengedar yang seakan-akan mengejek, di penjara, bebas, 

mengedarkan narkoba kembali tanpa jera, ketika pemerintahan Gusti Ratu Basudewi, banyak 

masyarakat Ganda Ageng yang dalam satu detik terdapat 22 orang muda meninggal dunia 

karena barang ini, para pedagang banyak yang rela meninggalkan aktivitas dagangnya atau 

sengaja meliburkan pekerjaan mereka hanya karena sangat bersimpatisan pada Gusti Ratu 

Anindya yang memang tegas mengambil langkah besar demi menyelamatkan generasi 

bangsa, di dalam maupun luar nama Gusti Ratu Anindya dibumbungkan di langit, Gusti Ratu 

memang ratu yang memegang pendirian dan sabda yang telah diungkapkannya, langka 
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seorang ratu di sebuah kerajaan yang tidak mengindahkan pinta raja lain meskipun raja itu 

telah meminta maaf dan mengajak untuk memulai hubungan dua negara yang baik lagi. Peti 

mati juga ditarik oleh kuda, telah dipersiapkan diambil dari Pengewuh, daerah di Ganda 

Ageng pembuat barang-barang berat seperti alat-alat perang, bahan-bahan bangunan, mebel 

dan alat-alat kematian menuju Pangunjaran. Di Sasana Pangrajan tempatnya bersemayam ia 

ditemani oleh Rama Rajanya tengah dipijati oleh Para Ladennya menyicipi segelas teh hijau, 

ada bilahan semangka emas khas Ganda Ageng, kripik pohong, dan kue lapis tepung beras 

bersolek di meja. “Anda telah tepat dalam mengambil keputusan Gusti Ratu, Partai Tengen 

dan Partai Kiwa telah mendukung sepenuhnya dengan keputusan Gusti Ratu, biar kita sama-

sama memikirkan bagaimana melangsungkan hubungan yang lebih baik atau bekerja sama 

kembali yang lebih menguntungkan dengan kerajaan terpidana yang kemungkinan akan 

membawa pulang duta besarnya ke kerajaannya” lalu menyeduh teh yang menyeruakkan 

aroma harum dan membakar udara. Rama Rajanya yang dikenal sebagai Ayah Sura atau Raja 

Ageng 2 di Kraton ini menjulurkan kaki berbalut jariknya, mengisyaratkan daerah itu yang 

harus dipijati. Dengan tatapan matanya yang tajam dan diam bawa laksana, dengan pelan 

Gusti Ratu menelan air tehnya tersebut. Tepat jam 10.00 rentetan acara akan berjalan, dan 

masyarakat Ganda Ageng dari berbagai kalangan, tua, muda, perjaka, perawan, anak-anak, 

dewasa, rahib, pedagang atau akademisi memadati Pangunjaran. Saat para terpidana kasus 

pengedar narkoba dikeluarkan di Pangunjaran menuju Alun-alun Sangkan Paran untuk 

eksekusi hukuman tombak dengan mengendarai kuda yang dijaga ketat, orang-orang Ganda 

Ageng bersorak, para terpidana hanya tetunduk lesu dan tak berani menatap sekeliling, yang 

mereka lakukan hanya berdoa dan berdoa sesuai agama dan keyakikan masing-masing karena 

hal yang telah berada di hadapan mereka adalah kematian, semoga taubat mereka diterima 

dan orang-orang yang dicintainya memetik hikmah terhadap apa yang mereka lakukan. 

Banyak kalangan keluarga terpidana yang datang dari Kerajaan luar menuju Ganda Ageng 

hanya untuk melihat, mendukung dan melepas kepergiannya selama-lamanya. Dari mereka 

terdapat yang menangis histeris bahkan pingsan, namun disorak oleh banyak orang. 

Menyaksikan perilaku keluarga tepidana masyakarat Ganda Ageng hanya acuh, namun 

menyimpan dendam yang luar biasa pada para terpidana kasus narkoba, alat dan tempat 

eksekusi mati memang telah dipersiapkan kemarin. Para prajurit mengisyaratkan masyarakat 

agar tertib untuk membentangkan jalan, masyarakat mengerti, singkiran mereka memendam 

makna yang dalam jangan sampai ada setitik pun menghitami acara pengeksekusikan mati 

terpidana yang akan dan akan dimulai. Di Alun-alun Sangkan Paran saat mereka mulai 

dipersilahkan untuk memasuki tempat eksekusi, dengan ditutup kepalanya dengan kain hitam, 

tepat pukul 9.55 acara akan dilangsungkan, kelegaan napas masyarakat akan terganti harapan 

mereka yang akan terlepas dari jeratan narkoba dan keseganan semakin mereka pada Gusti 

Ratu Anindya tinggal menghitung detik demi detik lagi. Pada pukul 9.59 saat tombak dari 

algojo mulai diacang-ancangkan dan perhatian seluruh triliyunan masyarakat Ganda Ageng 

terlempar dengan getirnya namun antusias, tiba-tiba Gusti Ratu Anindya dengan punggawa-

punggawanya datang di Alun-alun Sangkan Paran, masyarakat amat terkejut dan memberikan 

simpuhan hormat kepada Gusti Ratu, terlebih Mahapatih Kembang Sepatu yang memimpin 

jalannya pengeskseskusian, di tengah terik matahari yang panas, Gusti Ratu tampak berdiri 

menatap terpidana pengedar narkoba tersebut yang akan menjalani pengeksekusian 

kematinnya di tempatnya, masyarakat yang terus menyoraki dan mengukuhkan nyinyir 
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dengan lainnya jatuh seketika seperti mesin yang tiba-tiba dimatikan otomatis, semua 

bersimpuh menyembah Gusti Ratu, seorang perempuan yang getam-getam bibirnya padahal 

tak tahu apa-apa karena sering berjualan ditarik paksa perempuan lainnya, saat marah karena 

roboh ia melihat wajah Gusti Ratu itu, hatinya gunung es yang mencair, dalam hati 

masyarakat mulai memantabkan jika jelas Gusti Ratu pasti ingin menunjukkan kepada 

masyarakatnya tentang hal yang salah dan benar agar tidak terulang terutama bagi masyarakat 

Ganda Ageng, masyarakat mulai menyetujui tentang tindak-tanduk Gusti Ratu yang 

dijunjungnya tersebut. Pada pukul 10.00 tepat, saat Mahapatih Kembang Sepatu membacakan 

hukum yang ditimpakan kepada para terpidana, para terpidana yang kian meneteskan air 

matanya dalam karung hitam itu, dan tombak para algojo segera dilucutkan dan 

memfokuskan tujuan menuju jantung yang berdegub-degub bagi terpidana, tiba-tiba Gusti 

Ratu tampak berjalan saat para algojo mulai melepaskan tombak mereka, menghitung 

bersama-sama. Pada hitungan ke satu dari ketiga semua hanya menjadi saksi peristiwa itu 

terpaku. Gusti Ratu Anindya mengungkapkan sabda yang harus dijalankan oleh 

masyarakatnya. 

“Kali ini kuampuni kalian hidup tapi jangan menuju Ganda Ageng kembali. Karena 

aku tak rela melihat manusia kotor dan pikiran rusak kalian dieksesusi di tanah suci ini! ini 

adalah pertama dan terakhir, jika kalian sampai melakukan tindakan yang sama kalian tidak 

akan aku ampuni! Mengerti!” kemudian Gusti Ratu Anindya pergi, disusul para punggawa-

punggawanya. Para masyarakat Ganda Ageng yang bagaikan trilyunan semut keluar dari 

gundukan rumahnya itu hanya bisa memberikan hormat dengan simpuhan mereka, meskipun 

dalam cuatan hati mereka bertanya, mengapa Gusti Ratu Anindya yang biasa tak kepalang 

buntung melibas siapa saja penjahat atau orang yang melanggar hukum di Ganda Ageng 

selibas-libasnya tiba-tiba mengarifkan diri membebaskan terpidana agar untuk tetap hidup, 

murka bila melihat ada orang yang berusaha meremehkan ketidaktegasan aturan hukum 

kerajaan dan biasanya menegakkan aturan agama Sambawi, kebudayaan dan kerajaan bersih 

sebersih-bersihnya. Terdapat tanya yang terus berkecamuk di hati rakyat. Para terpidana 

bersujud memohon maaf atas kesalahan mereka selama ini, berjanji dengan sangat tak akan 

mengulangi perbuatan mereka yang salah lebih buruk lagi dan tiada henti memuji Gusti Ratu 

Anindya yang sangat welas asih masih memberikan kesempatan mereka untuk berbuat 

kebajikan. Namun sepeninggal Gusti Ratu Anindya, masyarakat Ganda Ageng tetap 

berunyam, abu dapur bercampur paku, besi dan barang-barang logam yang terbakar serasa 

disurukkan di hati mereka yang berdegub. Mereka menghujat-hujat terpidana dan segera 

mengusir mereka jauh-jauh dari Ganda Ageng. 

“Huh! Masih utung diberi hidup sama Gusti Ratuku! Kalau gak! Mampus kowe! 

Ulangi sekali lagi biar kamu mati beneran!” 

Semenjak saat itu tak ada lagi masyarakat yang terdengar melakukan ulah 

menyebarkan dan mengedarkan narkoba, pembinaan terhadap bahaya penggunaan narkoba 

bagi masyarakat dari segi fisik-pikiran, masa kini-masa sekarang telah berlangsung dengan 

baik, raja-raja kerajaan luar berhati-hati dalam membina masyarakatnya untuk tidak 

melakukan tindak pelanggaran hukum di Ganda Ageng entah pengedaran narkoba atau tak 

karena hukumannya yang demikian berat. 
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Di Pendapa Ageng Kraton Raja Ageng 2, ayahanda Gusti Ratu Anindya menyambut 

Gusti Ratu ketika mendengar peristiwa mendepaki di Alun-alun baru saja, Raja Ageng 2, 

Gusti Astana memberikan hormat kepada Gusti Ratu disusul punggawa dan prajurit kerajaan 

di belakangnya, tubuh ayahnya telah rintih, keriput telah membungkus tulang-tulangnya, 

rambut peraknya tetap terlihat dari blangkon tebal yang dikenakkannya, namun masih terlihat 

aura raja, berwibawa, dan menjunjung harkat dan martabat, kebudayaan Jawa dan Ganda 

Ageng dari beskap biru laut yang dikenakkannya 

“Ampun Gusti Ratu, kenapa Gusti Ratu membebaskan terpidana, sungguh welas asih 

dan memberikan kesempatan yang besar Gusti Ratu, apakah ada tekanan dari luar yang 

membuat Gusti Ratu membatalkan eksekusi tombak terpidana itu” 

Namun Gusti Ratu Anindya hanya menatap tajam ke arah Raja Ageng 2 karena 

tatapan matanya memang tak bisa ditumpulkan, dengan menunduk dan tersenyum Gusti Ratu 

Anindya melangsungkan kembali perjalanannya, dari gelagat terlintas akan menuju 

Kapujanggan, tempat para pujangga-pujangga kerajaan yang bisa membuat cerita dan syair, 

meramal kejadian atau masa depan kerajaan, dan di Kapujanggan terkenal sangat 

menentramkan dan meneduhkan karena pembawaan dan tindak tutur para pujangga yang 

mengarahkan, lunak dan luwes. Meskipun agak bimbang terhadap apa yang ditanyakannya 

Raja Ageng 2 tetap menyusul Gusti Ratu dan mengungkapkan kata kembali 

“Gusti Ratu, untung mempertimbangkan dorongan partai Tengen dan Kiwa agar Gusti 

Ratu segera mengangkat Raja yang memimpin jalannya pemerintahan di Pasrahan Legen dan 

sekitarnya sini, kita mulai menyusun pencarian Raja, memiliki Raja juga akan lebih membuat 

Gusti Ratu teduh, menemukan makna-makna baru dan melatih Gusti Ratu untuk menjalankan 

roda pemerintahan lebih besar. Saya siap membantu Gusti Ratu jika Gusti Ratu ingin 

melibatkan saya” 

Perkataan ayahnya bagaikan samudera yang menyapu-yapukan pesisir pantai hatinya, 

di luar benar atau tidaknya perkataan ayahnya ia tetap bisa menatap besarnya kerajaan Ganda 

Ageng ini, kemakmuran rakyatnya, Kraton yang berdiri luas dan kokoh dengan kepatuhan 

dan dedikasi Para Laden dan kesatriyanya, ia yang mungkin juga merindukan seorang putri 

kerajaan yang kelak akan mewarisi tahta Ganda Ageng dan membawa panji Ganda Ageng ke 

gerbang kejayaan yang lebih digdaya lagi. Ia selalu mengingat lakilaki yang selalu dicarinya, 

dirinduinya dan mendalamkannya tersebut, Sukma, semenjak ia tumbuh dewasa dan hanya 

prihatin terhadap keuzuran Gusti Ratu Basudewi yang berlarut-larut, ia yang harus siap 

memegang keris estafet kepemimpinan, Gusti Ratu Basudewi meninggal karena sakit-sakitan, 

pujangga kerajaan mengatakan jika kematian Gusti Ratu karena tak sanggup hidup dengan 

mengangkat 2 Raja, keyakinan mengatakan, di Ganda Ageng memang berbeda dengan 

daerah-daerah lainnya, jika terjadi dua pernikahan ratu pasti yang satu tidak bisa bertahan, 

entah ratunya, suami pertamanya atau suami keduanya yang akan meninggal dahulu. Gusti 

Ratu juga pernah dinasehati jika kelak ia menikah dengan mengangkat 2 Raja maka 

kemantaban hidupnya sendiri akan diuji, banyak aral rintangan yang menghadangi dan 

pertahanan dalam dirinya begitu runyam. Jika ditelisik dalam kerukan pasir pantai terdalam 

hatinya siapa yang berada di hatinya saat ini yang mampu membuat hatinya tak pernah 
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gersang walau setitik duka sekalipun adalah Sukma, tak ada lakilaki yang tampan, gagah, 

perhatian, istimewa dan terdalam selain dirinya. Ia akan selalu mencintainya meski hadangan 

besar selalu mengerubungnya serubung-rubungnya, terlebih ayahandanya sendiri. 

Ayahandanya yang dibesarkan oleh Partai Tengen, partai yang sangat berjasa, terampil dalam 

memberikan masukan bagi kerajaan dan tersohor dari pemerintahan kerajaan ketiga oleh 

Gusti Ratu Mustaka Asih mengusulkan Raja Ageng beberapa calon raja yang cakap, 

memberikan perhatian pada Gusti Ratu dan tak mungkin amat mengecewakan. Namun yang 

selalu dicarinya, dirinduinya dan terus dimaknai dalam hatinya selalu dan selalu dicari, 

dirindui dan bermakna dalam hidupnya, ia kembali menghilang. Mahapatih terakhir kali 

mengabarkan pada dirinya jika Sukma sempat menyelenggarakan fashion show kuda dan 

peralatan perang di Pendapa Semangkan, daerah tempat tinggalnya dan sempat terjadi 

kerusuhan karena ayahnya Krama, terlilit hutang banyak oleh atasannya. Mahapatih sempat 

pula menolong Sukma dari kebakaran yang ia sendiri diikat kuat di sebuah pendapa tua dan ia 

sempat melihat prajurit yang sering mengawal menteri kerajaan partai Tengen Raden Ayu 

(RA) Gulo Jawi, Mahapatih Kembang Sepatu yang sempat melangsungkan peperangan 

dengan pasukan-pasukan bercadar hitam itu. Dan salah satu dari peristiwa-peristiwa tak 

terungkap lainnya darinya adalah pesan dari Mahapatih bahwa ungkapan dari Sukma bahwa 

ia akan menemuinya tak berapa lama lagi, meskipun lama dan semakin lama melamakan 

detik demi detik pertemuan itu. Gusti Ratu selalu menantinya dan memegang perkataan dari 

Sukma itu sampai perkataannya itu benar-benar harus tak lagi ia pertahankan, lepas dengan 

sendirinya. 

Ayahandanya memang selalu menghalangi pertemuan ia dengan Sukma, meskipun 

ayahnya selalu diperlihatkan tak mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya yang 

melakukan hubungan dengan lakilaki yang tak jelas muasal-asalnya itu, laki-laki yang 

mungkin jeli di tatapan ayahnya yang bukan berasal dari lingkungan kerajaan. Pernah suatu 

ketika Gusti Ratu murka pada ayahnya karena jelas-jelas ia ketahui telah membakar rumah 

Sukma ketika ia masih kecil karena Sukma yang berjuang, berpeluh hati dan langkah ingin 

mendatangi pertemuannya saat dulu ketika menjadi Gusti Putri melakukan pertemuan dengan 

tamu-tamu kerajaan, Sukma yang dijanjikan ingin diajak masuk melihat seisi istana setelah 

menerima tamu kerajaan itu, namun hati Gusti Ratu semakin tegar dan kuat menghadapi 

apapun hadangan di depannya yang selalu baru, malah membuat Gusti Ratu semakin yakin 

dan tak mungkin tak melepaskan genggaman erat Sukma. Hari demi hari semakin Gusti Ratu 

mengingat Sukma semakin ia bersumpah dalam dirinya jika kehidupan mereka ke depannya 

lebih baik, ia akan mencintai Sukma sekuat cintanya, ia adalah ayah dari dewa-dewa kecil 

kerajaannya. 

Seberkas sinar yang menggerigiti paes tebalnya, sama sekali tak menghalangi 

keterpakuannya dari meresapi dalam pasang dan surut kehidupannya serta percintaannya 

yang hanya boleh ia ketahui sendiri seberapa dalam getirnya, Gusti Ratu berusaha disadarkan 

oleh ayahandanya yang mengucapkan nama Gusti Ratu berkali-kali. Gusti Ratu Anindya 

seakan tertampar oleh desir angin, ruhnya yang terbang dari langit seakan terbenam dan 

bermuara dalam-dalam dalam titik hatinya. 
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“Oh iya Rama. Saya mengijinkan Rama untuk melangsungkan bila ingin 

menghendaki” lintas Gusti Ratu saja setelah itu berjalan pergi dalam penghormatan 

ayahandanya dengan punggawa-punggawanya. Meski ayahnya selalu bersibelahan dengan 

dirinya, ia tak mungkin tak mendalami jika ayahnya selalu dan ingin selalu berbuat demi 

kebaikan anaknya dan apa yang mencoba dipersembahkan oleh ayahnya adalah apa yang 

terbaik, hatinya serasa tak manis bila menghalangi ayahnya untuk tak melangsungkan 

pemilihan raja tersebut. Hari-hari kemarin memang telah diungkapkan bersama jika Gusti 

Ratu menginginkan luasnya pendaftaran calon raja dari berbagai kalangan, dari luar, dari 

tingkatan masyarakat Ganda Ageng atau apapun. Ayahnya selalu berjanji bahwa ia hanya 

akan bekerja keras untuk Gusti Ratu, ia akan berusaha keras untuk tak mengecewakan Gusti 

Ratu setitik-titiknya pun. 

 

Di bayangannya saat ini hanya terdapat api yang membubung tinggi meruntuhkan 

hampir sehampir hampirnya soko guru dan bangunan pendapa, ia berteriak meminta tolong 

meski kobaran api demikian besar sembari melepaskan ikatan tangannya demikian kencang 

di soko guru, saat soko guru di sampingnya hendak runtuh dan hampir menyambar wajahnya, 

tiba-tiba, ia terbangun dari tidurnya. Napasnya berusaha ia teraturkan. Keringatnya berleleran 

bagai mencebur di sendang lalu menubrukkan tubuhnya di kasur bambu begitu saja. Ayahnya 

ikut tergagap. Malam masih angkuh di luar, suara burung hantu mendeku-deku di luar. 

Ayahnya yang peka anaknya tengah mengalami mimpi buruk kemudian menuangkan segelas 

air dari kendi samping mejanya. Dalam duduk berhadap-hadapan ayahnya menenangkannya. 

“Ada apa Sukma, kau bermimpi lagi ya. Tenang mimpi hanyalah sekar tidur. Kau harus 

bersabar dan menenangkan dirimu ya, jika kau tenang maka mimpi itu tak akan datang lagi” 

Sukma hanya mengangguk-angguk mengerti, meskipun ia menghisap kembali ruhnya, sesak 

masih menyelimuti dadanya, meski keadaan sangat baik-baik saja tapi dalam benaknya 

Sukma masih merasakan dengan jelas, tanpa tak teliti asap yang ia hirup waktu kejadian itu, 

kejadian di mana ia diikat oleh pengawal-pengawal RA. Gulo Jawi, penjabat Kraton yang 

bekerja sama dengan Raja Ageng Astana yang berusaha meniadakannya karena Gusti Ratu 

selalu ingin bertemu dengannya. Sukma menangis memeluk ayahnya. “Rama saya memang 

ikhlas menerima kekejian, terus mendapatkan hadangan dan segala sesuatu yang merusak 

hidup saya sekalipun, tapi saya memang tidak bisa melepaskan Anindya, Rama... Ia tinggal di 

kerajaan. Saya akan selalu dan selalu mencintainya Rama... meski saya harus berkorban 

nyawa terhadapnya sekalipun” rintihnya. Tangan ayahnya yang rapuh mengusap-usap dada 

putih Sukma yang hanya mengenakkan jarik di bawah pusarnya saat tidur itu. 

“Tenang, Le... Cah bagus... berdoalah saja supaya Sang Hyang Rama Kuasa 

menjodohkan kalian, jika Sang Hyang Rama Kuasa telah menghendaki tak akan ada lagi 

apapun yang menghalangi, dan Sang Hyang Rama Kuasa akan melindungi dan menjaga cinta 

kuat kalian bagaimanapun. Berdoalah untuk kebaikan Anindya” tangan lembut ayahnya yang 

begitu mencurahkan kasih tak pernah lepas menghantarkan kelembutan tangannya. Ayahnya 

demikian baik, semenjak kepergian ibunya, hanya ayahnya yang ia miliki sampai saat ini, 

ayahnya adalah wadah tempatnya untuk mengisi apapun dan wadah yang memberikan hal-hal 

yang indah dan segala sesuatu yang baru. Ayahnya selalu menjaga, merawat dan memberikan 
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apapun yang dicobakan terbaik untuk anaknya, ia sangat menyayangi ayahnya. Ia merasa 

belum bisa membalas perjuangan dan pengorbanan ayahnya selama ini. Ketika melihat 

tatapan mata ayahnya ia selalu berjanji akan mempersembahkan tempat yang baik untuk 

ayahnya daripada yang selalu mereka tempati, ia akan memekarkan hati ayahnya semekar-

mekarnya, ia ingin menunjukkan bahwa keluarganya tak patut ditindas oleh orang-orang, ia 

akan memiliki hal yang tak mungkin dimiliki atau bahkan jarang dimiliki orang-orang karena 

tekadnya sudah kental bahwa apa yang dihinakan, dikejikan dan selayaknya tak diterima 

sebagai manusianya akan dibalikkan. Apa yang semakin hari ditimpakan oleh mereka telah 

cukup, ia yang termiskin di antara orang-orang lainnya dan mereka yang tak bisa melawan 

karena keadaan haru segera ia runyamkan. Ia amat terpukul pula ketika RA. Gulo Jawi 

dengan orang-orangnya telah membakar toko alat-alat perang ayahnya, yang mereka sendiri 

tak mungkin melawan karena itu perintah atas ayahanda Anindya, perempuan yang amat 

dicintainya, dan mereka tak bisa lagi memikirkan bagaimana untuk melangsungkan hari-hari 

mereka karena mereka tak sanggup bekerja tanpa modal sepeser pun. Mampu tinggal di 

gubuk rapuh yang diijinkan untuk singgah sementara oleh orang yang masih menyimpan iba 

pada mereka demikian gurih. Yang ia pikirkan saat ini adalah keberlangsungan hidup mereka, 

belum lagi Anindya karena apa yang ditimpakan kepada mereka benar-benar menyeret 

mereka dalam kawah yang merapuhkan. Ia diminta oleh ayahnya beristirahat kembali, ia 

mengiyakan saja. Ia harus benar-benar kuat memang saat ini kobra kehidupan telah mengisap 

aliran darahnya banyak demi banyak. 

Pagi harinya saat surya mengenakkan topi petualangannya, menyemangati pohon-

pohon jati, trembesi, randu, karet, asam, beringin, talok, padi, singkong, burung, serangga dan 

komponen abiotik lain, Sukma tampak membantu ayahnya memotong-motong kayu untuk 

dibuat ukir-ukiran rumah untuk dijual, mereka berharap ukiran-ukiran tersebut terdapat yang 

membeli di pasaran untuk makan sehari-hari. Kayu yang berhari-hari ditemukan ayahnya di 

hutan. Keceriaan dari ayahnya membuat ia tersenyum dan meresapi pekerjaan dalam-dalam, 

ia memotong demi motong kayu raksasa dengan kapaknya. Tiba-tiba dari arah barat ia 

mendengar suara ringikan kuda berpacu, cepat hingga kilatan mata tandasan kaki kuda itu 

menapak di depannya. Turun seorang perempuan berbaju Kraton di depannya. Perempuan itu 

Mahapatih Kembang Sepatu. Mereka saling terpaku satu sama lain, mereka sama-sama 

membayangkan apa gerangan yang membuat mereka akhirnya sama-sama saling bertemu. 

Mereka melepaskan kerinduan dan mengungkapkan apa yang tersulut dalam benak mereka. 

Ayahnya hanya tampak berbinar saja melihat dipertemukan kembali dengan perempuan baik 

yang banyak menolong kehidupan mereka. Ia tampak menghormat pada ayahnya, ayahnya 

bertambah hormat padanya yang lebih berasal dari kalangan Kraton. Setelah beberapa kali 

berbincang tentang sesuatu Mahapatih Kembang Sepatu meminta izin ayahnya untuk 

membawa Sukma sebentar di perbukitan di timur, ayahnya hanya mengizinkan. 

Dalam matahari yang tampak menganga di langit sana, langit seakan memberi warna 

pada kulit mereka yang putih. Bukit Sumilir, bukit yang diyakini bertemunya Gusti Ratu 

Basmi, ratu kedua Ganda Ageng dengan GKR. Waras tampak membubung kokoh 

memperlihatkan area Pasrahan Legen ibukota Ganda Ageng dalam-dalam. Semilir udara 

yang sejuk perbukitan menggetirkan hati mereka. Dalam benak mereka mereka sama-sama 
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mengisyaratkan dan meyakini bukit ini adalah bukit yang bermakna dan cocok bila 

dikunjungi oleh dua orang, mereka saling menghayati satu sama lain. 

“Jadi rumahmu dibakar oleh orang-orang Gulo Jawi, sungguh bajingan dia. Maafkan 

aku Sukma yang tidak bisa bertindak cepat dan membiarkan semuanya hampa begitu saja. 

Aku akan memberi mereka pelajaran!” 

“Tidak usah Mahapatih Kembang Sepatu... mungkin ini sudah menjadi nasib kami, 

kami ikhlas, mungkin ini terbaik dari Sang Hyang Rama Kuasa karena kita akan menerima 

gemblengan kehidupan yang lebih bermakna lagi” Mahapatih Kembang Sepatu hanya 

menatapi dalam-dalam mata Sukma itu, tangannya yang lembut namun terasah karena perang 

menepuk-nepuki bahu Sukma. Tak ada laki-laki yang lebih tegar, kokoh dan memiliki 

kebaikan yang luar biasa dalam dirinya, ia juga tampan. Mahapatih Kembang Sepatu 

berusaha menyimpan perasaannya dalam-dalam di antara semilir dan ketentraman tinggi 

bukit yang mengharumkan pula dengan bunga-bunganya kini. Mungkin suatu ketika perasaan 

itu akan menjawab dengan sendirinya apa yang telah terasakan, yang harus ia lakukan saat ini 

memang adalah melindungi Sukma sebaik apapun, banyak tujuman dari arah mana pun yang 

akan menghimpitnya, ia yang harus lebih siap dalam menjaganya. Mahapatih Kembang 

Sepatu mengungkapkan di balik buncahan-buncahan dan gemerisik perasaanya jika ia 

memang mendapati sikap Gulo Jawi yang seakan ingin menyingkirkan posisi Gusti Ratu 

terlihat dari ia yang diam-diam mulai menyingkirkan orang-orang yang mulai menghalangi 

jalannya tindakannya dan orang-orang yang kemungkinan menguatkan kedudukan Gusti 

Ratu, ia juga sempat menyewa tabib untuk meracuni Gusti Ratu meskipun ia sendiri sempat 

menghalangi racun yang hendak diteguk oleh Gusti Ratu dalam minumannya dan menghabisi 

tabib itu, Gulo Jawi yang saat itu terpojok mengkambing-hitamkan salah satu Laden yang 

akhirnya Laden itu terbunuh para pengawalnya yang berencana memiliki niat buruk pada 

Gusti Ratu, ditambah ayahanda Gusti Ratu, ayah sura yang melindungi Gulo Jawi karena ia 

tidak mengetahui kenaifan Gulo Jawi yang sebenarnya. Ia yang berhari-hari menyelidiki 

orang demi orang, daerah demi daerah, peristiwa demi peristiwa yang mengantarkannya pada 

pertemuan dirinya dengannya, ia ditujukan oleh seseorang yang mengaku temannya yang 

memberi tahu keberadaannya saat ini. Dan ia yang berjanji di hadapan Gusti Ratu akan 

membawanya kembali. Keduanya saling mengangguk dan mengangguk. Namun yang 

membuat Sukma terpaku adalah apa yang baru terbenamkan bagai langit yang membayang-

bayanginya selama ini, tubuhnya runtuh atau tak, tapi ia tetap berdiri kokoh dan 

mempertahankan bunga-bunga harum dalam hatinya, tak mungkin yang diungkapkan oleh 

Mahapatih tak benar, Anindya yang pernah dikenalnya sebagai orang yang bertugas di 

kerajaan ternyata adalah seorang ratu di Ganda Ageng. Ratu yang tak semua orang mampu 

mengetahui, ratu yang dikenal kecantikan, keperkasaan, kesaktikan dan ketegasannya selama 

ini oleh orang-orang dalam maupun luar, yang memerintah Kerajaan Ganda Ageng yang 

demikian besar. Tubuhnya benar-benar bergetar dan ia tak bisa menahan tubuhnya yang 

roboh. Selama ini ia tak mengetahui jika ia mencintai seorang Ratu Ganda Ageng. Gusti Ratu 

Anindya telah membohonginya. 

Namun dalam keterpakuan mereka, Mahapatih Kembang Sepatu yang mengamati 

dalam-dalam tentang kegetaran Sukma yang tak bisa disembunyikan itu hanya menenangkan 
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dirinya. Mahapatih hanya mengikuti saja apa yang mencoba dilabuhkan Sukma yang 

diharapkannya selalu sama, dengannya. Mahapatih hanya ingin menunjukkan rasa cintanya 

yang diam-diam merekah pada Sukma ketika ia yang hanya bisa melindunginya, memberikan 

yang terbaik dan berguna bagi dirinya, biarlah perasaannya tercuat dalam perlindungan dan 

kian bersamanya itu. Ia juga ingin Sukma pun memiliki perasaan yang sama dengannya detik 

demi detik keberlangsungan waktu. 

“Aku... aku... aku” hatinya masih getar-gatir, Mahapatih hanya tersenyum rekah 

padanya. Tapi ia langsung menimpali tepat saat matahari mulai menyuram dan kelebat angin 

terasa 

“Yang terpenting saat ini Sukma kita harus membantu Gusti Ratu karena orang-orang 

dalam mulai menyelimutinya dari yang tidak terlihat, aku yakin kau ingin mendukung Gusti 

Ratu sebagai orang luar dan dekatnya kan? Aku yakin dengan keberadaanmu akan 

memperkuat keadaan Gusti Ratu” 

Ribuan api-api yang biasa menyulutnya bertambah api yang ditubrukkan menjilat 

dahinya di angkasa kian ganas ia bayangkan, tapi ia mulai bisa mengendalikannya, ia 

mengerat dalam-dalam tangannya dan berkoar dalam hati minta api hitam masa depan itu 

bertambah menggerogotinya, ia semakin kuat. Ia bertambah yakin dan ingin memberikan 

yang terbaik karena  Mahapatih Kembang Sepatu mengusungnya. “Iya, aku siap Kanjeng 

Raden Ayu” ujar Sukma dengan api perasaan penderitaan, hinaan yang ia rasakan, kerinduan-

kerinduan dan penantian terhadap Gusti Ratu dan hari demi hari yang semakin ia tekadkan 

tentang perasaannya untuk Gusti Ratu, bercampur menjadi satu. Ia menatap hagus dan 

tersenyum berpandangan dengan Mahapatih Kembang Sepatu. 

Mahapatih Kembang Sepatu juga mengungkapkan jika saat ini Gusti Ratu telah mau 

tak mau harus dibuat memperbolehkan ayahnya memberlangsungkan pemilihan raja bagi 

khalayak luas, ia memperingatkan pada Sukma agar mereka lebih berhati-hati karena Raja 

Ageng yang disongsong oleh partai Tengen, partai yang terlihat berwibawa dan berpihak 

pada rakyat tapi sejatinya menghalalkan segala cara atau melakukan apapun hanya demi 

mimpi mereka tercapai, bisa saja mengusulkan seorang raja yang lebih mempertajam 

kehimpitan posisi Gusti Ratu. Kemudian dengan saling memantabkan diri mereka lalu terjun 

dari perbukitan menuju bayangan-bayangan gulita dan berkabut yang kian dekat. Setelah ia 

memperjelaskan pada ayahnya, ayahnya hanya bisa mendoakannya, ia melepas kepergiannya 

menuju Kraton. Ia meminta restu kepada ayahnya agar kelak ia pulang menemuinya bisa 

membawa hal yang lebih menyilaukan lain, ia juga menekankan jika bisa saja ia akan 

mengungkapkan hubungan tali kematian ibunya, yang merupakan seorang menteri Kraton, 

ibunya meninggal saat ia masih sangat kecil. Namun di luar tentang keterpahaman untuk 

mengungkap kematian ibunya yang masih terahasia dan kaitan dengan Kraton, perestuan 

yang diyakinkan dan dalam hati ayahnya yang mendukung sepenuhnya tentang cinta dirinya 

dan kehidupan-kehidupannya saat ini, ayahnya mengatakan jika menurut perhitungan Jawa, 

ia yang pergi ke arah timur, Kraton Ganda Ageng berada di sisi timur Semangkan, dengan 

weton Sukma Minggu Legi: 10, pergi pada petang hari, di tanggal hari itu, ibaratnya ia 

menyebrang segara getih. Akan ada bahaya yang sampai mampu meniadakannya, tapi tak, 
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sekali lagi Sukma meminta restu ayahnya yang semakin kuat, mungkin dengan perhitungan 

Jawa seperti itu membuat ia bertambah semangat dan tak mungkin ia yang memilih terjatuh 

atau menang, karena tekadnya untuk pergi dan memperjuangkan cintanya telah membara. 

Ayahnya sebenarnya merestui saja saat derakan kaki kudanya berpacu-pacu pergi, merasakan 

detik demi detik mungkin kematian anaknya kelak, dalam hatinya yang sejujurnya menggigit 

keprihatinan yang luar biasa 

Di jalan hutan menuju Kraton saat senyap-senyap melihat kegelapan, Mahapatih 

Kembang Sepatu dan Sukma merasakan ada orang yang bersigap-sigap mengintai mereka 

dari kegelapan. Mata Sukma terus mengamati meskipun Mahapatih Kembang Sepatu terus 

memacu kudanya. Tiba-tiba dari darah pohon yang lebat terjun seorang bertopeng hitam yang 

membilah-bilahkan pedangnya menyerang keduanya, Sukma sigap ia langsung menyingkir 

melompat dan kuda Mahapatih Kembang Sepatu mengalihkannya ke kiri. Dengan semangat 

yang tidak bisa terelakkan lagi ia menyerang orang bertopeng itu meskipun ia tak 

mengenakkan senjata apa-apa, lawannya mengenakkan pedang yang membilah-bilah. Sukma 

sangat gesit dan terlatih, lawannya juga terlihat tangguh dan berpengalaman. Pijakan kakinya 

dari tanah mendapak di pohon karet lalu meluncurkan tubuhnya dengan depakan kaki kuat 

merobohkan orang bertopeng hitam itu, orang bertopeng itu menahan tekanan jeram dalam 

tubuhnya, bilahan pedang tajamnya direbut dan dilekatkan kuat di leher orang bertopeng itu. 

Dengan kudanya yang terlatih pula Mahapatih Kembang Sepatu juga dengan mengontrol diri 

mampu melibas puluhan orang bertopeng itu meski mengendarai. Orang-orang bertopeng itu 

lari pontang-panting di hadapan Mahapatih Kembang Sepatu. Mahapatih Kembang Sepatu 

mendekati mereka. 

“Siapa yang menyuruhmu!” orang bertopeng yang menjadi pemimpin orang-orang 

bertopeng itu diam saja dalam tindasan kaki Sukma. Saat ia menjawab dengan melawan, tak 

ingin mengatakan sejujurnya apapun, bilahan pedangnya itu kian dikuatkan dekat. Ia 

langsung membuka topeng orang itu. Orang yang sebenarnya tak dikenalnya. 

“Kau suruhan Gulo Jawi iya!” bentak Mahapatih Kembang Sepatu. Tapi ia tetap diam 

saja, Mahapatih Kembang Sepatu mengisyaratkan Sukma untuk melepaskan bilahan 

pedangnya karena ia telah benar-benar rapuh, tapi Sukma tak menghiraukannya. Semakin 

dieratkan bilahan pedang itu yang hampir memutuskan kulit arinya sampai kulit tebalnya di 

urat nadi, baru saat itu orang bertopeng itu berkata. 

“Iya Kanjeng iya... ampuni hamba... hamba masih ingin tetap hidup” dengan masih 

tegas dilepaskan begitu saja bilahan pedang itu. Saat terus didesak orang betopeng itu berkata 

jika ia Gulo Jawi ingin membunuh Sukma yang masih di luar Kraton sebelum ia berhasil 

masuk di Kraton. Perkataannya membuat hati Sukma kian bagai gunung meletus, menambah 

belerang demi belerang yang menguap jika ia ingin masuk ke Kraton meluluh-lantahkan, 

mempermalukan dan mencabik-cabik hati Gulo Jawi yang telah menghinakan dirinya dan 

keluarganya tersebut. Orang itu dibebaskan begitu saja. Mahapatih Kembang Sepatu 

memiliki siasat lain untuk tak memasuki Kraton dengan cepat, ia harus mampu menunggu 

hari, lagipula Gulo Jawi juga sudah meyakini kalau Sukma mati pada malam hari ini, akan 

lebih mengejutkan lagi bila nanti, Mahapatih Kembang Sepatu dan Sukma menjetujui 
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keputusan itu. Di malam yang dipenuhi burung hantu, desing ular bandotan macan, weling, 

dan rembulan yang bagai telur mata sapi menapaki kuda menuju Kraton, sedangkan Sukma 

tersisa di hutan itu dengan mayat-mayat orang-orang bertopeng tersebut. 

 

Saat diumumkan oleh setiap kepala desa jika akan berlangsung pemilihan raja dua 

hari kemudian, orang-orang mulai bermekaran. Ratu Ganda Ageng akan memiliki seorang 

raja yang mendampingi ratu, mewarisi tahta kerajaan yang besar, luas dan kokoh, dan 

kehidupan ratu pasti akan jauh berubah dari sebelumnya, belum lagi Putri Mahkota yang 

dilahirkan. Masyarakat dalam dan luar Kraton menyambut berita itu dengan suka cita, 

meskipun tak seberapa. Ada beberapa kalangan laki-laki yang biasa-biasa saja. Orangtua di 

sana mulai menyiapkan anak lakilakinya dan menyemangati anaknya untuk mendaftarkan 

diri. Rata-rata pemuda di sana banyak yang mulai dewasa dan ikhlas dengan keadaan, 

menjadi seorang raja bukan hanya mampu mengubah nasib atau mengangkat derajat mereka, 

namun terdapat banyak nilai yang luar biasa bisa berandil dalam lingkungan Kraton, hidup 

dan anak cucu mereka pasti terjamin, belum lagi berkah keraton akan merebak di setiap orang 

yang berada di sekeliling orang-orang Kraton tersebut, pasti akan ada relasi yang didapat. 

Seorang lakilaki yang menjadi selir pun pasti akan menarik kerabatnya atau teman 

terdekatnya untuk menduduki jabatan luang di Kraton, mimpi itu mungkin gemilang di 

samping rasa kepedihan seorang lakilaki dimadu, terlebih ratu di Ganda Ageng sekarang 

terkenal cantik, sakti, dilepas rasa malunya, dan kerajaannya pun besar tak akan ada habis-

habisnya sampai empat belas turunan. Apakah ada hati seorang lakilaki yang mau melihat 

istri yang sepanjang hari dikasihinya dan diharapkannya berbuat baik dengannya disentuh 

bibir, pipi, payudara, kulit, dan vaginanya sekalipun oleh lakilaki lain, bagaimana komitmen 

cinta yang telah dibarakan semenjak hubungan pertama, seorang ratu perempuan bisa berbuat 

adil pada suami-suaminya ya jika istrinya tersebut bisa berbuat adil dan tak melupakannya 

walau di luar pernikahan yang kedua sudah mulai diyakinkan sepenuh hati, tapi ketika 

pernikahan kedua kita tidak tahu, pemikiran-pemikiran satu sisi tersebut masih pula 

mengiyangi pemuda-pemuda di Ganda Ageng. 

Di Sasana Kasepuhan, tempat Raja Ageng 2 bersemayam, ia dengan Para Ladennya 

menunggu kedatangan seseorang. Teh dalam gelas di mejanya belum ia minum, ia biarkan 

dingin karena perasaannya begitu meluap-luap, ia tak ingin Gusti Ratu, anaknya tak memiliki 

raja yang bisa memperkuat kedudukan Ganda Ageng ke depannya, siapa yang menjadi suami 

Gusti Ratu janganlah orang sembarangan karena ia akan mengontrol kehidupan anaknya 

lebih baik. Ia telah percaya RA. Gulo Jawi, pemimpin partai Tengen akan memberikan yang 

sebanding, orang yang telah membesarkan namanya karena keluarga Gulo Jawi sendiri yang 

sukses mengantarkannya menjadi seorang raja di Ganda Ageng ini, ia merasa berhutang jasa 

pula pada RA. Gulo Jawi beserta keluarganya maka dari itu ia menerimakan pintaan RA. 

Gulo Jawi untuk mengusulkan siapa yang akan menjadi raja anaknya. Hati Raja Ageng 

berbuncah, ia menyuruh Para Laden membukakan pintunya begitu saja ketika diberitakan 

RA. Gulo Jawi datang. Ia membawa seorang lakilaki dengan pakaian dan pembawaan yang 

elegan bagi kalangan kerajaan. Dia adalah Wijaya Kusuma, putra RA. Gulo Jawi yang sudah 

besar. Ia mengusulkan agar Wijaya Kusuma menjadi raja. Raja Ageng sebenarnya sudah 
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tertarik dengan Wijaya Kusuma, ia merasa Wijaya Kusuma cocok dengan anaknya, menjaga 

tugas dengan baik, mendampingi dengan penuh, selalu tak mengecewakan anaknya, tapi ia 

kembali meyakinkan pada Wijaya Kusuma. “Kau sudah paham kan tentang Gusti Ratu” RA. 

Gulo Jawi dan Wijaya Kusuma menunduk saja, mengerti. “Kau benar siap dan bersedia 

menjadi seorang raja, membuat apa yang menjadi Gusti Ratu senang dan menjaga nama 

keluarga kebanggaan kerajaan?” 

Wijaya Kusuma, lakilaki itu hanya tersenyum mengangguk-angguk saja. Raja Ageng 

2 sudah cukup yakin. Kemudian ia diminta untuk keluar di pisowan dengan didampingi 

punggawa kerajaan sebentar, karena ada yang ingin ia bicarakan dengan ibunya. 

Saat Wijaya Kusuma keluar mereka mulai merencanakan agar acara pemilihan raja 

berlangsung dengan baik, mereka berencana agar Gusti Ratu hanya memilih Wijaya Kusuma. 

Agar orang-orang luar tidak mendaftar karena yang mendaftar Wijaya Kusuma saja akan 

disuruh seorang punggawa kerajaan memutus jembatan yang menuju akses ke Kraton agar 

pendaftar lain terlambat, dan Wijaya Kusuma yang hadir terlebih dahulu dan terlihat lama 

memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Raja Ageng dan RA. Gulo Jawi bersepakat, 

mereka memikirkan pembicaraan dan siasat lain. 

Dan rencana berlangsung dengan semustinya. Acara pemilihan Raja yang demikian 

semarak itu cukup membuat Gusti Ratu senang karena diselenggarakan sebaik-baiknya oleh 

raja. Wijaya Kusuma yang bersiap dengan begitu berwibawa, ramah, tampan dengan riasan 

agungnya, pakaian yang sesuai dari perancang busana terbaik kerajaan luar agak mencuri 

perhatian Gusti Ratu yang mengajaknya berkenalan. Sementara orang-orang dan pemuda di 

luar tanpa disadari melakukan debat aspal panas dengan prajurit-prajurit kerajaan, mereka 

mengecam dan mengkritik pedas para panitia kerajaan yang tidak professional. Jembatan 

sebesar kejayaan Ganda Ageng saat ini sebagai akses utama menuju Kraton tiba-tiba putus 

dan pemilihan hanya akan terjadi pada hari ini, pamflet yang ditebarkan di masyarakat luas 

memang cerdas. Tidak ada pengungkapan hari terakhir pendaftaran dan langkah-langkah 

berlangsungnya, yang ada adalah pada hari Senin Pahing, bulan, tahun sekian pemilihan raja 

berlangsung. Padahal banyak pemuda-pemuda yang telah berdandan setampan-tampannya, 

mandi bunga tujuh rupa, mempersiapkan public speaking, berolahraga agar payudara mereka 

bertambah kekar dan kuat serta otot-otot mereka, pergi ke dukun tersohor, membawa jimat 

agar Gusti Ratu terpincut dengan mereka, namun kerusuhan demi kerusuhan berlangsung. 

Banyak yang menyimpan dendam dengan panitia atau pengawal kerajaan. 

Wijaya Kusuma adalah putra tunggal dari RA. Gulo Jawi, pemimpin Partai Tengen 

Ganda Ageng. Ia pernah melakukan studi di China dan kerajaan-kerajaan luar, ia hobi 

menulis sastra, dan memperhatikan Gusti Ratu pula sepanjang Gusti Ratu tumbuh pula 

sebagai orang dewasa, saat bertahta di usia 17 tahun. 

“Raden Wijaya Kusuma...” Wijaya Kusuma tampak merekah saja memperhatikan 

pertanyaan demi pertanyaan Gusti Ratu, Para Laden yang bertugas di Pendapa Ageng saat itu 

juga tampak senang melihat Gusti Ratu beramah tamah dengan Wijaya Kusuma karena 

mereka sangat cocok, romantis dan dua kalangan kerajaan yang saling melengkapi. 
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“Apa yang akan Raden lakukan jika sebagai seorang raja rakyat Raden sedang 

dirundung mengalami kesusahan yang benar-benar harus dihadapi dan di sisi lain ada di 

pihak Kraton ada yang mengalami permasalahan yang sangat meruncing dan tak bisa 

diselesaikan tanpa bantuan Raden, mana yang akan Raden pilih terlebih dahulu” 

“Yang pasti saya akan melihat sedetail-detailnya terlebih dahulu, karena tahu tak 

mungkin tak ada masalah yang berakar, seorang raja harus tahu mana yang harus 

dipentingkan untuk kebaikan kerajaannya terlebih dahulu, dan seorang raja harus memikirkan 

apa yang dipilihnya adalah panutan yang terbaik bagi masyarakat banyak, seorang raja 

memang harus menghadapi tantangan demi tantangan seberat apapun” mata Gusti Ratu 

terkesima mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Wijaya Kusuma tersebut. Bagi Gusti 

Ratu Wijaya Kusuma benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan yang hebat, ia telah 

dipersiapkan pada sebuah tantangan yang besar amat jauh, luar-dalamnya sudah cukup 

meyakinkan, ia bisa membubungkan angan jauh bagaimana Ganda Ageng ke depan jika 

dipimpin olehnya yang mewarisi Pasrahan Legen yang luas dari wilayah teramat luas 

kerajaanya. Meski dalam batin terdalam Gusti Ratu, yang begitu berat untuk diungkapkan, 

hanya langit sepanjang hari yang selalu dijadikannya mencurahkan pinta-pintanya, ia selalu 

mengkhawatirkan dan ingin tahu keadaan Sukma. Apakah janji-janjinya terdahulu akan 

tertuai, jika mereka akan benar bersatu, menghadapi jeram hidup bersama, dan ia akan hadir 

sekilas pun jika ia telah mengungkapkan tak akan hadir kembali. 

 

Di Sasana Pangrajan, sore saat langit Ganda Ageng memuramkan wajahnya, bukan 

karena mendung, topan atau apapun, namun Gusti Ratu menangkap itu adalah sebuah sasmita 

alam. Dupa di samping sesajen dan gunungan dekat patung dalam kamarnya tampak tertiup-

tiup resah namun tak ada semilir angin pun yang berani merasuki Sasana Pangrajan yang 

seksi dan rawan karena dijaga oleh ribuan jin-jin atau punggawa gaib. Dupa di Sasana 

Pangrajan yang ditutupi oleh payung putih tengah kamar itu melambangkan nyawanya. Gusti 

Ratu berdiri, menyemedikan tangan kirinya melakukan konsentrasi yang dalam lalu dengan 

cepat tubuhnya bagaikan plastik bening yang menelan gambar Sasana Pangrajan dengan 

suasananya tiba-tiba, ia menghilang. Dalam posisi yang masih memejamkan mata dan tangan 

kirinya menyemedikan diri, tangan kanan menggenggam tongkat ruh Gusti Ratu bagaikan 

kertas putih yang terombang-ambing di langit. Ia melihat dentuman yang keras 

menggemparkan bumi Ganda Ageng, sampai ke jantung hatinya, di desa dekat bengawan 

yang amat besar di Ganda Ageng terlihat orang-orang berlarian, ada yang panik bertangis-

tangisan, mereka benar-benar histeris melindungi diri. Rumah-rumah pendapa kecil yang di 

luarnya terdapat Gempuran terinjak-injak oleh raksasa besar. Raksasa itu bertaring besar, 

berwajah merah, bergigi panjang, matanya bagai orang kecelakaan dipenuhi duri-duri dan 

serpihan kaca, bulu-bulunya begitu hitam dan kental, ia mengenakkan tongkat berkepala 

tengkorak manusia, ia hanya mengenakkan sempak hijau tahi yang bolong-bolong, kulit 

kemaluannya juga terlihat. Seorang Kakung suci yang melindungi rakyatnya dari amukan 

raksasa itu langsung ditarik, dimain-mainkan bagai boneka, tangannya ditarik tarik 

memanjang dari Jawa bagian tengah menuju timur lalu dilepas kembali, ditarik kembali, 

kepalanya juga diputar-putar, Kakung itu menahan sakit yang luar biasa meskipun bibirnya 
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beraum doa Macapat Urip kepada Sang Hyang Rama Kuasa, lalu setelah raksasa itu puas 

raksasa itu menjatuhkannya bagaikan pisau tumpul yang ditandaskan di pasir berdiri, Kakung 

itu mati begitu saja. Orang-orang mulai berteriak melindungi diri, perjaka-perawan dan anak-

anak yang berlari di bukit-bukit ditangkap lalu ditelan, namun yang aki-aki, nini-nini atau 

sudah menikah diorak arik dengan tangan raksasanya. Ia mengamuk-amuk karena masih 

lapar, lalu berteriak-teriak, teriakan yang merobohkan hutan yang seperti miniatur pohon itu. 

Ia menjejak-jejakkan kakinya bersiungnya hingga gempa, lautan terdalam jadi tembus dan 

daerah kecil Ganda Ageng itu bagaikan nasi yang dibuang oleh seseorang dan tak dimakan. 

Saat raksasa itu hampir memakan seorang bocah lakilaki yang bersih, tampan, keganda-

ageng-agengan, yang merintih-rintih, Gusti Ratu berteriak dengan lantang “Hentikan raksasa 

tak tahu diri! Kau sungguh biadab! Menghancurkan orang-orang kecil dan tak bersalah!” 

Gusti Ratu berdiri di depan mata raksasa itu angin tampak mengibas-ibaskan kuat pakaiannya 

yang membubung di langit itu. Suara udara di atas mengaum jelas, suara raksasa itu benar-

benar menulikan telinga. 

“Hah, hahaha, memang siapa kau hah! Cah ayu minggirlah atau kau akan kusantap 

sebagai makan soreku, eh tapi tak, perempuan secantik dirimu sayang jika kumakan begitu 

saja, untung saja istanaku tengah mencari ratu yang lebih pantas untuk ditakhtai oleh seorang 

perempuan, maukah kau menjadi ratuku perempuan ayu, hahaha” raksasa itu tangan besarnya 

menjawil pipi Gusti Ratu tapi segera menghindar, Gusti Ratu benar-benar ingin muntah dan 

tak sudi disentuh oleh raksasa rakus dan tak tahu malu seperti dirinya. Raksasa itu tampak 

membirahi menciumi aroma tubuh Gusti Putri yang wangi bagai triliyunan bunga teruak dari 

satu ke segenap penjuru. Raksasa itu adalah raksasa yang ada pada mimpinya waktu kecil, 

melihat penampakan raksasa di hadapannya Gusti Ratu agak sedikit segan ia jadi tertantang 

dan bersemangat mewujudkan mimpinya, tangannya yang putih, halus dan sigap ia tatap 

sudah lama ia tak melakukan pemanasan, ia jujur sangat gatal dan tak bermain iseng-isengan 

dengan lawan-lawannya. 

“Ayo perempuan ayu... kamu aku ajak ke Kraton Nyungsep...” raksasa itu kembali 

merayu tapi dengan gelisat Gusti Ratu menghindar. 

“Kau terlalu bermimpi tinggi Buto... aku heran kenapa kau salah tempat ya 

melakukan kerusuhan di kerajaan ini, apa kau tidak tahu daerah ini dan siapa aku hah!” 

Raksasa itu hanya tertawa-tawa sambil terheran-heran dengan perkataan Gusti Ratu, 

tatapan matanya yang membelalak menyeramkan bagi orang awam itu memandang remeh 

tubuhnya yang lebih kecil darinya.”Memang kau siapa?” 

“Aku Anindya Hanyakrawaba, aku ratu di kerajaan Ganda Ageng ini!” 

“Kau adalah gadis yang bertarung dalam mimpiku itu ya, ketahuilah Gusti Ratu aku 

sudah jatuh hati ketika aku bertemu denganmu dalam mimpi, sekarang aku tanya baik-baik, 

maafkan aku atas kelancanganku mengerusuhi kerajaanmu dan membunuh rakyatmu, 

maukah kau menikah denganku agar Nyungsep dan Ganda Ageng yang besar ini bisa bersatu 

dan kokoh. Hahahaha” raksasa itu tertawa kegirangan. Gusti Ratu terpaku sekilas, sepertinya 

itu bukan mimpi, sejak kecil, dalam mimpi-mimpi yang dialaminya sepertinya ia melakukan 
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proyeksi astal di mana ruhnya menjelajah di alam gaib dan alam gaib lagi, ia pernah 

mengalahkannya adalah peperangan sungguhan, ia bertemu dengan raksasa itu kembali. 

“Kau ini raksasa berambut gimbal, bermata hampir keluar ngilani, memiliki tarik dan rakus, 

berperut besar, dipenuhi lumut dan lumpur yang meleleh, siapapun orang pasti jijik melihat 

kenapa Sang Hyang Rama Kuasa menciptakan makhluk sepertimu, hahaha” suara pongah 

Gusti ratu bercampur kelembutannya yang khas tak lagi disaksikan oleh raksasa itu, matanya 

benar-benar membelalak, menggambarkan ingin jatuh, dengan menahan amarah ia berteriak. 

“Aku akan membuat rakyat Ganda Ageng menangis melihat ratunya aku cincang-

cincang di hadapan mereka!” orang-orang yang tadinya diselimuti duka tiba-tiba ceria, 

mereka bertambah tenang dan serasa mendapatkan hiburan gratis melihat pertarungan 

dahsyat yang membela kerajaan mereka dengan kerajaan lain yang menjadi musuh bebuyutan 

kerajaan mereka. Dalam kebersitegangan tersebut banyak masyarakat Ganda Ageng, tua, 

muda, lakilaki, perempuan, perjaka gadis mendongakkan hati “Aduh... apakah orang yang 

tengah mengacaukan tempat ini tengah bosan hidup ya ehemehem” melipat tangan di perut. 

Ada lakilaki yang menari gemulai meledek. Mereka yakin bahwa Gusti Ratu mereka pasti 

menang, mereka sudah tidak meragukan lagi, Gusti Ratu seakan selalu tahu apa yang 

diinginkan oleh masyarakatnya, Gusti Ratu telah dipercaya selalu memberikan yang terbaik 

bagi dirinya sendiri dan rakyat kerajaan yang dijunjungnya, mereka berteriak-teriak, bahkan 

kaum lakilaki ataupun perempuan pada bersorak memanas-manasi “Gantung Ratu! Jadikan 

apem! Dia bilang katanya Ratu gak sakti!” 

“Sepertinya aku akan melihat rasa malu dari rakyat Nyungsep rajanya kalah di 

tanganku, dan aku tak sabar melihat reaksi siapapun bagaimana melihat raksasa yang besar, 

rakus dan tak tahu diri sepertimu tak berani kemari lagi” bibir Gusti Ratu yang merah tebal, 

nyinyir 

Tanpa banyak perkataan raksasa itu langsung meninjukan kepalan tangan besarnya, 

Gusti Ratu menghindar, ia melompat dari satu tubuh ke tubuh yang lain dalam anggota tubuh 

raksasa itu, raksasa yang bertambah tak sabaran, bingung dan semakin kesal atas timpaan 

Gusti Ratu mencakar-cakar rambutnya saat Gusti Ratu berlompatan-lompatan penuh gurauan 

di atasnya tapi segera menghindar, membuat raksasa itu melukai dirinya sendiri. Ia berteriak. 

Ia bergulung-gulung di tanah karena tak tahan rasa sakitnya, lalu dengan tenaga ekstra yang 

dalam dengan semangat perjuangan ditendangkan kakinya ke perut raksasa itu, meski raksasa 

dan Gusti Ratu manusia banding kutu namun tendangan Gusti Ratu yang pelan saja itu 

mampu membuat raksasa itu terkapar di singgasana kerajaannya. Kratonnya yang besar lalu 

roboh menenggelamkan dirinya dalam puing-puing besar. Gusti Ratu juga mengombang-

ambingkan sempak raksasa itu ke langit beliung raksasa bercahaya hijau lalu dilemparkan ke 

Kratonnya menjatuhkan diri di kepalanya, karena sempat tertinggal. Gusti Ratu yang tertawa 

nyinyir disambut oleh tawa bahagia masyarakat Ganda Ageng itu. Dalam ketertumpahannya 

raksasa itu berteriak. “Dengarlah Anindya! Kelak aku akan membalas dendam! Kelak aku 

akan lebih menghinakanmu! Kelak aku akan lebih menghinakanmu! Kelak aku akan lebih 

menghinakanmu!” suara itu mengaung-aung dari kerajaan raksasa itu hingga langit Ganda 

Ageng. Gusti Ratu cuek saja ia menuruni dari langit. Dengan tenang bengawan, irigasi, lautan 
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yang bocor karena tanahnya terlalu ambles bekas kaki raksasa itu diperbaiki, dengan mantra 

yang ia panjatkan, dari cahaya terang yang dikeluarkan dari tangannya. Rumah-rumah, 

Gempuran, tempat-tempat lain dan pohon juga dipulihkan seperti semula, seakan tak ada 

kejadian apapun. Rakyat sangat bersyukur, mereka bersujud, bersimpuh menyembah Gusti 

Ratunya “Terimakasih Gusti Ratu” teriak masyarakat dengan bersamaan. Rakyat kemudian 

bersama-sama berkoar “Hidup Gusti Ratu Anindya! Jaya Gusti Ratu Anindya! Satu Gusti 

Ratu Anindya!” tanpa memasang ekspresi apapun Gusti Ratu Anindya lalu pergi saja ke 

langit yang atas. Mereka sudah tahu Gusti Ratu Anindya perawakannya memang tak suka 

menyentuhi hati yang tidak menyentuh, tapi tanggung jawab, keadilan dan tentramnya roda 

pemerintahan yang telah ia emban dengan luar biasa sudah membuat masyarakat senang. 

Ruh Gusti Ratu kembali meresap dalam raganya bagaikan cahaya yang mengenai 

tubuhnya sepercik. Saat Gusti Ratu menghembuskan napas ia tersadar langit telah kembali 

cerah, dan hangat bertambah menyenangkannya udara khas Ganda Ageng kembali ia rasakan, 

ia keluar dari Sasana Pangrajan. Raja Ageng 2 beserta Para Ladennya yang mendampinginya 

telah menunggunya di luar dengan payungan agung. Sebagai seorang rakyat pula atau 

penjabat bawahnya ia memang harus rela dan berbesar hati menunggu Gusti Ratunya, Gusti 

Ratu seluruh masyarakat kerajaan jika ingin bertemu harus keluar dahulu. Ketika sudah 

senggang pun, Raja Ageng 2 berhati-hati berkata, bertingkah atau mengegrakkan hal bila 

yang dikerjakannya tersebut tak begitu berkenan di hati ratu, ia harus menjaga luar dan dalam 

apapun Gusti Ratu. Saat menghantarkan hormatnya, Raja Ageng 2 memohonkan diri pada 

Gusti Ratu untuk berbincang beberapa saat. Gusti Ratu kemudian mempersilahkan masuk 

dalam. Raja Ageng 2 mengatakan dengan para sesepuh dalam tentang pernikahannya yang 

akan dilangsungkan, ia telah memetung dengan baik. Weton Gusti Ratu Senin Pahing: 13 

dengan Raden Wijaya Kusuma Kamis Kliwon: 15, mereka akan menikah dua hari setelah 

tanggal ditentukan, dan itu adalah saran terbaik pula dari sesepuh kerajaan untuk 

kelangsungan kerajaan yang lebih besar jika segera dilangsungkan. Gusti Ratu tampak 

berpikir dalam atas keputusan itu. Padahal itu adalah siasat Raja Ageng 2 yang 

memerintahkan para sesepuh dalamnya untuk memetung, memetung, dan memetung di 

tanggal yang lebih dekat lagi. Hal itu agar sepenuhnya Gusti Ratu mencurahkan segenap 

hatinya pada Wijaya Kusuma dan roda pemerintahan berjalan dengan baik, serta Gusti Ratu 

mulai melupakan lakilaki yang amat enggan dalam hidup Raja Ageng itu. Kemudian setelah 

Raja Ageng 2 mengerti melihat Gusti Ratu yang tengah melakukan permenungan yang 

dalam, Gusti Ratu kemudian memutuskan untuk dengan berkata, keputusan yang membuat 

Raja Ageng 2 kian menyayanginya dan hatinya berbuncah-buncah, jika itu sudah dianggap 

terbaik dan demi kelangsungan kerajaan agar lebih kokoh lagi Gusti Ratu menerima. Ia 

menyerahkan segalanya pada Raja Ageng 2. Beberapa lama kemudian Raja Ageng 2 

kemudian pamit pergi dengan wajah yang terang disambut senyum sumringah Para Laden 

yang mendampinginya. Di Sasana Pangrajan yang kembali hening, Gusti Ratu mengagankan 

dirinya kembali. 

Pagi ini adalah pagi di mana Gusti Ratu akan membuka lembaran barunya yang putih, 

detik demi detik berjalan bagaikan tapakan kakinya. Rakyat telah mengetahui jika kerajaan 

tengah melangsungkan pernikahan agung Gusti Ratu hari ini. Berbagai sesajen, bersih-bersih 
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rumah dan diri mereka siapkan, masyarakat Ganda Ageng meyakini dalam ajaran Sambawi 

jika hari-hari penting, hari keratuan misalnya mereka harus berdoa atau meningkatkan ibadah 

segiat mungkin karena akan mendatangkan berkah dan doa cepat terkabul, banyak juga yang 

saling bersedekah, selain meditasi fisik orang-orang juga sering bermeditasi batin yaitu 

melakukan kesempurnaan, kesempurnaan dan kesempurnaan agar meraih Yang Sempurna. 

Hal itu sudah menjadi keyakinan yang kokoh. Ada yang rela menjual kerbau, memberikan 

pisang bertundun-tundunnya yang dilirik oleh tetangganya, membagikan punjungan13, dan 

membagikan seluruh barang-barang tokonya yang rata-rata sembako, berharap Sang Hyang 

Rama Kuasa akan menggantinya yang lebih baik. Di Kraton pula telah ditata sedemikian 

rupa, seluruh sasana dalam dibersihkan, diberikan dupa dan sajen yang lebih komplit, Kraton 

dihiasi dengan ornamen-ornamen, kembar mayang, pohon pisang dan janur kuning yang 

dirangkai menjadi gapura ditata dengan amat sempurna oleh Raja Ageng 2 dengan orang-

orangnya. 

Di Pendapa Ageng tamu-tamu undangan dari luar kerajaan dan pejabat-pejabat 

penting telah merapat. Para Niaga Kraton menabuhkan gending Kebo Giro yang 

menggelorakan dengan sempurna, mengenakkan beskap tertutup tak seperti hari-hari 

sebelumnya yang terbuka, dan setelah selesai lakilaki menembangkan lagu-lagu gending, 

semenjak Gusti Ratu Anindya bertahta memang terjadi revolusi yang begitu besar dalam 

Kraton, karena Gusti Ratu Anindya menghendaki para pekerja Kraton adalah lakilaki, seluruh 

niyaga, Para Laden, prajurit adalah lakiaki tak ada yang satupun perempuan. Gusti Ratu 

Anindya berjalan dari Sasana Pangrajan dengan diiringi Raja Ageng 2 dan Kerabat pengantin 

putri lainnya menuju Pendapa Ageng, mengenakkan baju kebaya yang amat panjang hingga 

dibawa oleh dua Para Laden, paesnya, sanggulnya, cundukannya, alis matanya ditambah 

lebih semarak dari hari-hari biasa, kecantikan Gusti Ratu dengan riasan pengantinnya 

bagaikan bidadari, pujangga kerajaan mempertemukan pengantin putri dan putra pada sajen 

persembahan, GKR. Wijaya Kusuma tampak tampan, gagah dan sumringah sekali dengan 

riasan pengantinnya, beskap bajunya juga tampak berkelip-kelap, selain mahkota menghiasi 

kepala kantil juga bertengger dua ‘telinga tertarik ke belakangnya’, bibirnya yang lebar 

dengan gigi kotak-kotak rapi memaniskannya dengan lipstik merah, kulitnya yang kemerah-

merahan, berkepala bulat, bermata bulat, alis tipis, hidung mancung, tinggi 173 serasi dengan 

pakaian pengantin kerajaan yang seakan dirancang agar ia menarik, keris di pundaknya 

dihiasi reroncen. Karena GKR. Wijaya Kusuma adalah hak Gusti Ratu, Gusti Ratu adalah 

seorang ratu, dan Ganda Ageng adalah kerajaan dengan keluar-biasaannya sendiri upacara 

pencucian kaki sebagai bentuk rasa hormat, pengabdian sepenuhnya, dan penyerahan nyawa 

yang biasanya dilakukan pengantin putri kepada pengantin putra menjadi pengantin putra ke 

pengantin putri. Setelah diperintahkan oleh pujangga, GKR. Wijaya Kusuma mencium 

telapak kaki Gusti Ratu Anindya setelah menyiapkan sesembahan-sesembahan yang 

didekatkan pujangga sebagai lambang perabotannya dalam rumah tangga kelak dan 

membasuh kakinya. Seluruh tamu agung dari dalam dan luar kerajaan begitu terpaku, 

kemudian mereka berjalan bergandengan menuju tempat duduk. Saat Gusti Ratu Anindya dan 

GKR. Wijaya Kusuma duduk berdampingan, pujangga Kraton dengan lantang 

mengumumkan Serat Pikukuh kerajaan yang intinya GKR. Wijaya Kusuma telah resmi 

menjadi suami Gusti Ratu Anindya. GKR. Wijaya Kusuma tampak tersenyum berbahagia, 
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Raja Ageng 2, RA. Gulo Jawi juga tampak tersenyum penuh kegirangan, hanya Gusti Ratu 

yang masih terpaku mendiamkan diri, tak satupun senyum mencuat di bibirnya yang syahdu. 

GKR. Wijaya Kusuma hanya menundukkan diri, melihat respon Gusti Ratu. 

Hari demi hari terus berjalan, usai pernikahan itu Gusti Ratu memang tampak 

memercik hati seperti biasa tak ada yang menjanggal. Gusti Ratu juga selalu hadir memimpin 

upacara-upacara kerajaan, dalam maupun luar Kraton. Memang telah menjadi perbincangan 

umum dalam Kraton jika Gusti Ratu jarang singgah atau bahkan tak pernah ke Padma 

Kahiyang, tempat bersemayam GKR. Di Sasana Pangrajan Gusti Ratu terburu-buru pergi 

menuju Pendapa Ageng menghadiri pertemuan penting dengan punggawa kerajaannya. 

Mahapatih Kembang Sepatu yang menghadapnya, jika Ganda Ageng dalam keadaan genting 

raja dari kerajaan Mahadi, kerajaan yang sejak zaman Gusti Ratu Tempek bermusuhan, 

kerajaan yang memiliki kekuatan seimbang, menyeramkan dengan buto-buto menjadi 

punggawa gaibnya, tanah yang di sana bagaikan tanah surga seperti yang dijanjikan dalam 

kitab Macapat Urip, di hari-hari tertentu terkadang sungainya berasa air susu, banyak gunung 

berapi yang meletus, tapi meletusnya bukan lahar namun emas dan permata yang 

bergelimpangan, buah yang enak-enak dipetik beberapa jam tumbuh lagi, namun sayang raja 

di kerajaan tersebut terkenal congkak, ia suka menganiaya budaknya jika apa yang 

dimintanya tak sama dengan apa yang dikerjakannya, dan raja Mahadi adalah raja pemuja 

malaikat, ia benar-benar tak mengakui adanya Tuhan. Setelah disuruh beberapa orang Ganda 

Ageng pergi ke Mahadi dengan mengendap-endap, mereka melihat, termasuk Mahapatih 

Kembang Sepatu jika mereka melakukan persiapan militer yang kokoh. Mereka menyiapkan 

sebuah senjata meriam raksasa yang besarnya satu gunung, manusia hanya bagaikan debu 

kecil, untuk meruntuhkan Gerbang Kala Winantang Ganda Ageng beserta masyarakat-

masyarakatnya. 

Di balik keramaian Pendapa Ageng di mana Gusti Ratu sedang memimpin pertemuan 

agung dengan pejabat-pejabat kerajaan, partai Tengen, partai Kiwa, penasehat-penasehatnya 

serta Pandita Ratunya, Sekar Mangkok, Di Sasana Kasepuhan Raja Ageng 2 tengah 

melakukan pertemuan bersama GKR. GKR telah diketahui amat membelahkan pada Raja 

Ageng 2 yang telah menceritakan tentang ketermenungan Gusti Ratu. Raja Ageng ingin 

meyakinkan diri tentang desas-desus yang beredar di kalangan Kraton jika Gusti Ratu tidak 

pernah menyinggahi Padma Kahiyang. 

Waktu itu purnama di Puri Gunung Kemukus, puri tempat biasa ratu dan raja Ganda 

Ageng diboyong setelah pernikahan, tempat yang indah dengan gunung yang ditutupi kabut 

bersih dan dibendung oleh sungai dari danau yang dipenuhi eceng gondok dan teratai. 

Berbagai binatang buas telah diliarkan tapi dijinakkan di sana. Gusti Ratu berbincang tentang 

kerajaan, dirinya di waktu kecil dan saling berkenalan lebih dalam dengan GKR. Gusti Ratu 

dan GKR telah dipersiapkan air hangat untuk mandi oleh Para Laden tetapi saat malam mulai 

larut, saat kandil hampir habis minyak penyokongnya, Gusti Ratu meminta GKR untuk tidur 

terlebih dahulu. Hingga ia terbangun matahari telah terlebih dahulu menggagahi rembulan 

darinya. GKR hanya diam saja, memasang ekpresi mungkin sudah menjadi kebijakan Gusti 

Ratu untuk kerajaannya, ia hanya bisa menerima dengan senang hati. Gusti Ratu secara 
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diplomatis menembangkan larik-larik Kitab Macapat Urip agar GKR teryakinkan ia lebih 

ingin mengisi waktu senggang ingin lebih dahulu mendalami kitab-kitab agamanya. 

Gusti ratu usai sembahyang tari 3 babak yang diimaminya setelah sembahyang tari 

Isya tak jika tidak menunjukkan keakraban dirinya dalam. Dulu waktu kecil ia sudah tahu 

jika tumbuh dewasa ia akan datang bulan yang terkadang nyeri, jika menikah akan hamil, 

bisa saja ibunya melahirkan anak lakilaki yang menyingkikannya sebagai Putri Mahkota, ia 

tidak akan mendapatkan kesempatan menebarkan kebajikan luar biasa, Gusti Ratu 

memutuskan untuk tak mungkin tak banyak beribadah, menolong banyak orang, sedekah dan 

belajar dengan giat dalam setiap detik, Para Laden perempuan yang melihat giatnya Gusti 

Ratu menanyakan apa ia tidak ingin meluangkan waktu untuk berefresing karena kelak jika 

menjadi ratu hidupnya akan lebih runyam, namun tak, dijelaskannya jin, lakilaki-perempuan 

tak diciptakan Sang Hyang Rama Kuasa selain untuk beribadah kepadaNya, perempuan tak 

diciptakan Sang Hyang Rama Kuasa hanya berpaku pada penderitaan, banyak Para Laden 

perempuan yang terinspirasi dengannya, ibadah dan keyakinan mereka terlejit, perjuangan 

Gusti Putri pula menyebarkan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, Gusti Ratu selalu 

menjadikan masa-masa itu sebagai motivasinya lebih. 

Meja fosil kayu Sasana Kasepuhan terhantam. Raja Ageng 2 menahan lava panas 

yang belum-belum mencuat dalam dirinya. GKR sedari tadi hanya menunduk, bukan 

ketertundukannya yang menjunjung diam lebih baik daripada berbicara yang tidak terlalu 

penting, ia yang telah memperjuangkan keputusan ibunya dari yang lebih diperjuangkan oleh 

ibunya, dan ia yang masih perjaka, belum diperjakai oleh Gusti Ratu. Kepercayaan Jawa 

menganggap bahwa lakilaki Jawa yang masih perjaka memang selain senyumnya yang masih 

merekah, ia selalu menunduk jika ditatap oleh orang yang menatapnya. Ia mencoba 

menyayangi, memberikan apa yang terhantar dari nyawanya dan  mau memahami dan 

memahami Gusti Ratu, istrinya, ia pula berharap apa yang diputuskan oleh ibunya tersebut 

juga tidak salah. Ia dari palung perasaannya yang terdalam juga mencintai Gusti Ratu 

sedalam hati, tiada perempuan yang berwibawa, cantik, dan menjadi Gusti Kanjeng Rajanya 

adalah mimpi yang sebenarnya amat jauh ingin diraihnya dengan tanganya yang kerdil.  

“Ini semua pasti karena lakilaki busuk itu! Tapi bukankah ia sudah mati. Ia masih saja 

membayang-bayangi kehidupan Gusti Ratu!” ungkap Raja Ageng 2 yang menguap, asap 

bagai keluar dari cerobong pakaian kebesarannya. GKR terheran, namun setelah dijelaskan 

oleh Raja Ageng 2 tentang sumber mata air hingga samudera luas kehidupan Gusti Ratu, 

GKR hanya mengangguk-angguk. Ia tertunduk kembali. 

Kemudian Raja Ageng 2 memerintahkan salah satu punggawa Kraton untuk mencari 

tahu kabar orang-orang yang disuruhnya untuk menghabisi lakilaki itu, punggawa Kraton itu 

hanya segera menjalankan perintah. Melihat orang-orang suruhannya belum kembali 

kepadanya juga membuat perasaannya kian mendesir-desir, apa yang terjadi dengan orang-

orangan suruhannya pada malam penyerangan itu. 
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Surya tampak menunjukkan wajahnya yang gagah di istana langit sana. Siang tampak 

meraja, mensyahdukan dentuman-dentuman gamelan dengan tembang, tanda 

diperintahkannya untuk sembahyang di Dzuhur hari. Gusti Ratu tampak memang selalu kuat 

berhari-hari, kian hari tubuhnya kian ia perkasakan, ia tahu sebagai seorang tahu belum tentu 

perempuan lain memiliki kesempatan untuk memegang tampuk kepemimpinan yang besar 

seperti dirinya, Tuhan memilihnya menjadi ratu karena ia mampu menjalankan tugas sebagai 

ratu, dan sebagai iman Gempuran, iman kerajaan, imam bagi suaminya, imam bagi agama 

Sambawi di Ganda Ageng ia selalu menunjukkan bahwa ia tak akan membuang percuma 

serpihan kesempatan dari serpihan kesempatan pun. Masyarakat dan pejabat Kraton selalu 

terkesima dengan aksi Gusti Ratu yang tak pernah terlambat dalam mengerjakan ibadah, 

hadir tepat waktu, sebenarnya iman beribadah di Gempuran lebih baiknya adalah lakilaki, 

karena Ganda Ageng memiliki ratu yang masih sah bertahta, ratu sekaligus menjadi iman 

Gempuran. Di masa sekarang atau di masa-masa yang akan datang ia ingin menunjukkan 

bahwa tak ada tak kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, untuk sejajar 

dengan seorang lakilaki, untuk menunjukkan emansipasi terbaiknya bagi siapa saja, 

perempuan di Ganda Ageng di masa pemerintahan Gusti Ratu Anindya memang 

dibangkitkan. 

Sejak dahulu ketika berdiri, sebelumnya Ganda Ageng adalah alas yang gelap, 

menyesatkan, penuh dengan jin dan siluman, tak ada dewa yang berani singgah ke sana, di 

sana juga terdapat lava liar yang menyembur-nyembur. Dewa Penasehat pendamping Sang 

Hyang Rama Kuasa sebagai Tuhan Raja bingung ke depannya alas itu akan menjadi apa, 

dewa-dewa, selain manusia tak ada yang berani ke sana. Agama Sambawi pada masa itu 

dipegang oleh Nabi Winarah, penyebar Agama Sambawi pertama di dunia. Yang meyakini 

bahwa Sang Hyang Rama Kuasa adalah tiada Tuhan selain dirinya dan Nabi Winarah adalah 

utusanNya. Agama Sambawi dikenal pula dengan konsep trinitasnya, Tuhan Raja sebagai 

Tuhan tunggal seluruh alam, atau dikenal Sang Hyang Rama Kuasa, Tuhan Penasehat yang 

menurunkan wahyu pada manusia pilihanNya, dan Tuhan Patih, yaitu Nabi Winarah. Setiap 

umat Sambawi boleh memperumpamakan dengan apa saja, selama tritunggal yang tidak 

terpisahkan itu masih di hati mereka. 

Saat itu di Kerajaan Reket, kerajaan seribu padi karena masyarakat pekerjanya rata-

rata adalah petani yang memuja Lingga dan Yoni sebelum bekerja di sawah atau memanen, 

di setiap sawah pasti ada. Rakyatnya hidup rukun dan makmur namun sayang mereka 

memiliki kekufuran hati yang seharusnya tidak dijalankan oleh manusia, yaitu mereka selalu 

sendiri-sendiri, menjalankan kegiatan berdasarkan individualitas, saat tetangganya kelahiran, 

kematian, bekerja mereka banyak yang sendiri. Dari sekian banyak orang-orang hanya ada 

satu orang yang taat terhadap perintah Sang Hyang Rama Kuasa yaitu Bakoh, seorang 

pemuda pekerja keras, tampan, berhidung mancung dan berseri-seri karena selalu bersimbah 

air penyucian saat beribadah, tubuhnya tinggi menggunung, dan payudaranya besar dan 

kekar, payudara yang tidak dimiliki oleh pemuda-pemuda di awal hingga akhir zaman, Sang 

Hyang Rama Kuasa telah menghendaki hal itu. Ia berkebalikan sifat dengan masyarakatnya, 

ia sering menolong sesamanya sekecil pun, sering bersedekah, mampu berkumpul dan 

bergotong-royong apa saja asal demi kebaikan, walaupun ia tak pernah digubris oleh 
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masyarakanya, malahan ia sengaja dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Ayah dan ibunya 

memang mengajarkan hal itu. Suatu malam saat ia berdoa kepada Sang Hyang Rama Kuasa 

lengser jam 12 malam ia didatangi oleh malaikat penasehat. Bahwa ia akan membuat lahir 

seorang anak perempuan, yang kelak akan menjadi seorang nabi kedua dan ratu pertama dari 

kerajaan besar sepanjang zaman. Bakoh heran bagaimana ia bisa memiliki seorang anak 

sedangkan ia sendiri masih perjaka, atau belum punya istri, namun Dewa Penasehat berkata 

bahwa jika Sang Hyang Rama Kuasa menghendaki apapun akan terjadi, lalu keesokan 

harinya ia terkejut, ia memang merasakan sensasi mimpi basah dan tiba-tiba dari spermanya 

yang menetes itu telah membesar dan lahir dengan sempurna seorang anak perempuan yang 

gemuk dan cantik. Ia merasakan spermanya keluar dan membasahi jariknya, tapi ternyata 

jariknya itu suci kembali dan tiada berkas sedikitpun mungkin karena rahmat Sang Hyang 

Rama Kuasa. Ia kemudian keluar membawa bayi itu di Gempuran untuk mendoakannya. Lalu 

orang-orang sekelilingnya terheran-heran melihatnya membawa bayi, orang-orang menuduh 

dan menghujat jika Bakoh telah berbuat serong terhadap perempuan lain, ia gigolo rendahan, 

perempuan yang telah dihamilinya meminta pertanggung-jawaban Bakoh dengan disuruh 

merawat anaknya. Namun Bakoh hanya bersabar dalam hati, dengan keyakinannya ingin 

menegakkan agama Sang Hyang Rama Kuasa akhirnya ia mendapatkan ilham untuk 

menyuruh orang-orang bertanya sendiri pada bayi itu, orang-orang menganggap Bakoh tak 

waras. “Hei Bakoh apakah kau tidak waras menyuruh kami bertanya pada bayi yang tidak 

bisa berkata” lalu salah satu dari mereka pun berkata pada bayi itu, dan mukjizat Sang Hyang 

Rama Kuasa telah terjadi, bayi yang masih suci itu menjawab “Aku adalah hamba Sang 

Hyang Rama Kuasa, Tiada Tuhan selain diriNya. Dia telah mengajarkanku kitab Macapat 

Urip. Dia telah memilihku menjadi seorang nabi dan telah diwariskan dariNya kepadaku 

kerajaan yang besar, kerajaan di mana manusia seluruh dunia dilahirkan, digerakkan di sana, 

dan dibangkitkan!” sebagian dari masyarakat Reket ada yang bersujud mendengar melihat 

kebenaran itu namun ada pula masih yang ingkar. Bagi mereka yang ingkar mereka 

berkumpul menyusun strategi untuk menyingkirkan Bakoh dan anaknya itu, ajaran nenek 

moyang mereka yang menyuruh mereka untuk hidup individualitas harus dijunjung tinggi. 

Namun beberapa tahun ketika Tempek, anak dari Bakoh itu mulai tumbuh, di mana 

orang-orang ingkar selalu gagal menghabisi nyawa Tempek yang ia sendiri giat mengajarkan 

agama Sambawi kepada pengikut-pengikutnya, orang-orang mulai merencakan pembunuhan 

besar kepada Bakoh dan Tempek dan saat itu Sang Hyang Rama Kuasa memberikan perintah 

kepada Tempek untuk membawa ayahnya dan pengikut-pengikutnya keluar dari Reket 

sebelum malam hari, Kerajaan Reket akan dipenuhi oleh ular, belatung, semut dan serangga 

dari sawah mereka yang akan menghabisi nyawa mereka. Mereka pun mulai pergi, Sang 

Hyang Rama Kuasa melindungi mereka. Seluruh orang-orang ingkar Reket sudah dibumi 

hanguskan di bumi Sang Hyang Rama Kuasa sedangkan orang-orang beriman selamat. 

Bakoh diangkat oleh Sang Hyang Rama Kuasa di langit, ia menjadi raja bidadara dari semua 

bidadara beriman di dunia. Sementara Tempek yang terus dituntun oleh Sang Hyang Rama 

Kuasa membawa pengikut-pengikut berimannya di alas yang kelak akan dibuka dan menjadi 

kerajaan besar, Ganda Ageng, 
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Sementara makna dari agama Sambawi sendiri berasal dari bahasa Jawa yang sangat 

kuno sekali yang artinya membawa, membawa berkah, kesejahteraan, keselamatan 

kedamaian, kelapangan dan jalan yang baik. 

Di Gempuran yang orang-orang berjalan meletakkan sajen bunga di pancuran suci itu 

mereka melepaskan alas menuju dalam Gempuran. Terdapat seorang lakilaki yang menari 

dengan laras larik Macapat Urip, dengan gerakan-gerakan indah dan suci yang telah 

ditentukan ia semakin mengangkat tangan dan, menggesitkan kaki dan menyambar-

nyambarkan sampurnya. Setelah Gusti Ratu Anindya, imam Gempuran sudah diamati terlihat 

di sana penari itu menarikan tari lebih dalam lagi dan gending dari gender dan gamelan Jawa 

kian dimainkan. Peribadahan dimulai. Dalam peribadatan mereka, mereka memanjatkan puja-

puji Sang Hyang Rama Kuasa sambil menari. Sang Hyang Rama Kuasa Maha Perkasa... 

Sang Hyang Rama Kuasa Maha Pemberi... Sang Hyang Rama Kuasa Maha Memelihara... 

Seorang penari utama pria dengan jarik putih-putihnya itu dengan dada yang terbuka, 

dengan bunga kantil di telinganya, dengan ikat kepala membelilitkan terus menarikan-narikan 

keesaan Sang Hyang Rama Kuasa dengan gebyaran dan gabyaran indah pula sampurnya. 

Usai keluar dari Gempuran, Gusti Ratu yang diiringi oleh punggawa-punggawa 

perempuannya yang rata-rata juga ikut beribadah pula kembali menuju Kraton. Di Kraton itu 

ia yang hanya merasakan di sana, ia yang merupakan manusia kecil, setitik bahkan tak 

terlihat, sama seperti orang-orang di sekelilingnya yang tiada kekuatan apapun selain diriNya. 

pakaian kebesaran kerajaannya tak lagi ia kenakkan, ia hanya mengenakkan sampur dan 

bunga serta alas kaki terlepas memasuki ruang yang lebih dihormati, sama seperti orang-

orang lainnya. Ia selalu bersyukur masih bisa diberikan kesempatan untuk memasuki 

Gempuran, curhat masalah apapun dengan Yang Maha Curhat, dan masih bisa merasakan 

makna demi makna yang terselubung dari makna tersebut yang dibagikan oleh Sang Hyang 

Rama Kuasa bagi yang benar-benar merasakanNya. Perasaan manusia sungguh sepasir 

daripada perasaan Tuhan yang mengangkasa. 

Di Kraton melewati Pendapa Ageng, ruang perjamuan keluarga kerajaan, menembus 

Para Laden lakilaki yang tengah beristirahat terlihat dari Ngondorasan mereka, menuju 

Sasana Pangrajan, Ngondorasan adalah tempat mengolah masakan bagi Para Laden Kraton,  

ia telah disambut oleh Mahapatih di luar, ia langsung memberikan hormat dibalas oleh Gusti 

Ratu. Gusti Ratu dan Mahapatih memasuki dalam Sasana Pangrajan 

Saat mereka duduk berdua Mahapatih berujar “Gusti Ratu aku mempersembahkanmu 

sesuatu...” Gusti Ratu penasaran, ia mengangkat kepalanya. Terlihat seseorang dengan 

tertutup kain putih berjalan, saat pintu ditutup dan Mahapatih keluar, hanya ada Gusti Ratu 

dan sosok itu akhirnya sosok itu membukakan diri. Gusti Ratu terkesima melihat sosok itu. 

“Sukma...akhirnya kau datang... aku sudah lama menantimu...apakah kau tidak tahu 

aku selalu merindukanmu...” 

“Gusti Ratu...” mereka berdua tersenyum, dan tak bisa menahan gelora dalam dada 

mereka, mereka berpelukan melepas rindu, air mata yang menetes di Sasana Pangrajan yang 
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tak bisa mereka tahan. Sebenarnya Gusti Ratu agak canggung ia memanggilnya Gusti Ratu, 

karena ia masih merasakan Sukma masih menganggapnya seperti perempuan kerajaan 

dahulu. Desahan napas di pundak benar-benar mereka rasakan. 

“Sudah Gusti Ratu... saya sudah tahu siapa Gusti Ratu sebenarnya jadi jangan ditutup-

tutupi ya. Saya tidak pernah menutupi sebersitpun perasaan saya pada diri Gusti Ratu selama 

ini” Gusti Ratu semakin menangis terharu, pelukannya kian erat, ia tak ingin melepaskan 

tubuh Sukma lagi, melepaskan Sukma sama artinya ia melepaskan keyakinan dalam dirinya. 

keduanya lalu saling mengobrol, mengungkapkan apa yang menjadi perasaan mereka satu 

dan yang lain. Gusti Ratu begitu antusias dan tak melepaskan kedipan matanya tentang 

perjalanan Sukma dari awal hingga sempurna terdepak kaki di sini darinya. Gusti Ratu 

tersenyum-senyum memegangi tangan putih Sukma yang halus, dibiarkan saja oleh Sukma. 

Yang di hatinya saat ini adalah ia hanya ingin membuat Gusti Ratu senang. Hidupnya telah ia 

siap dicurahkan untuknya, dalam hatinya juga tergebu jika Gusti Ratu pun memiliki 

pemahaman yang sama, karena pemahaman mereka selama ini tak saling berbeda. Karena 

Gusti Ratu ingin keluar ditemani Sukma melihat sekeliling Kraton yang kebetulan angin 

berdegus dengan segar dan merasakan keteduhan pohon-pohon beringin, trembesi, kayu 

putih, duwet, blimbing wuluh, cerme khas Ganda Ageng, akhirnya mereka berjalan 

bergandengan keluar Sasana Pangrajan dengan senyum berekahan. Dari arah kejauhan 

Mahapatih memperhatikan, ia agak sedikit termangu, mereka tampak senang berbeda dari 

biasanya, Gusti Ratu juga tampak biasa sekali memegangi tangan Sukma, diam-diam ia 

mengendap dari sasana satu ke sasana yang lain mengamatinya. Mereka melihat pohon-

pohon buah-buahan di Kraton tanpa diiringi Para Laden. Sukma seakan satu-satunya lakilaki 

yang beruntung bisa disuruh menemani atau mendapatkan gandengan halus tangan Gusti 

Ratu di antara Para Laden Kraton lakilaki lainnya yang sebenarnya tak kalah tampan. Setiap 

hari Senin Para Laden Kraton mendapatkan materi handsome class, ngadi sarira, ngadi 

busana, fasilitas olahraga agar mereka terlihat lebih cool karena Gusti Ratu menginginkan 

Para Laden Ganda Ageng adalah Para Laden sempurna karena dalam ajaran Sambawi Sang 

Hyang Rama Kuasa menyukai hambaNya yang melengkapi kesempurnaan ibadahnya namun 

tetap tawaduk di jalanNya, dalam kebudayaan yang dibangun Gusti Ratu Anindya, Gusti 

Ratu memfalsafahkan tersebut. Mereka terhenti di pohon asam yang tinggi, berbuah lebat. 

Dupa dan sajen ingkung ayam, gunungan nasi kecil, bunga dan jajanan pasar mendampingi 

pohon itu. Mereka saling memandangi langit menatapi ranting demi ranting pohon. “Sukma 

apakah kau masih teringat, sungguh besar pengorbananmu beberapa tahun yang lalu, kau 

menyelamatkanku dari penjahat-penjahat hutan saat aku mencoba mencari tahu apa yang 

dikerjakan oleh Partai Tengen itu yang bersekongkol dengan Kerajaan Mahadi lewat utusan 

kerajaannya yang melakukan pemberontakan di Gapura Agung itu. Dalam penyamaranku aku 

menemukan Raden Ayu Omah Asri bertemu dengan punggawa besar Mahadi. Saat aku 

terluka, kau menemukanku dan merawat tulus dengan Ramamu... aku tak akan pernah 

melepas ketulusan semacam itu Sukma, saat pasukan yang lebih kuat lagi menemukan kita 

dan membakar tempat persembunyian kita aku hampir terjatuh di jurang dalam pengejaran, 

kau tak memikirkan apa selain menyelamatkanku, hingga kau terpedang-pedang kau tetap 

saja, sampai akhirnya kita bisa menghadapinya berdua, pengalaman perjuangan untuk 

menegakkan kecapaian kebenaran darimu itu akan selalu buatku belajar” mata tajam Gusti 
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Ratu menggerayap-rayap, perasaannya seakan ditangkap oleh Sukma ia begitu senang dan tak 

ada yang lain ia ingin bersamanya, lebih dan lebih. Dalam nostalgianya bersama lakilaki yang 

dikaguminya tersebut Gusti Ratu dulu ketika berhadapan dengan Mahadi memang tidak 

menunjukkan kesaktiannya, sangat kecil sepasir ia mengalahkan pasukan Mahadi itu, ia 

seakan perempuan feminim biasa haus akan perlindungan, hatinya tergerak ingin melihat 

seberapa besar tindakan yang dilakukan lakilaki itu untuknya dan ternyata Sukma bahkan 

segalanya membuatnya mengisi relung-relung kepekaan. Sukma hanya tersenyum tipis saja, 

ia merasa apa yang diperbuatnya tak seberapa dengan apa yang diperjuangkan Gusti Ratu 

selama ini, dari Mahapatih ia mendengar jika ia memiliki firasat lalu mengutus Mahapatih 

untuk menyelamatkannya yang hampir putus asa dalam kobaran pendapa kala itu, dan masih 

banyak lagi tak terungkap. 

Kemudian keduanya saling berpandangan, rindang angin dan cengkraman pepohonan 

di atas mereka benar-benar meneduhi, suasana di kedalamkan batin mereka ternyata hening, 

tiada apapun di sana, tatapan mereka seakan fokus, fokus dan fokus pada satu titik wajah 

mereka yang dalam. Tangan Gusti Ratu mendekap erat kedua pergelangan Sukma, dada 

mereka menyatu, saat mata mereka bertatap-tatapan, Gusti Ratu dengan sigap menghisap 

bibirnya, ia tak lagi bisa menutupi perasaan yang terpendam dalam hari-harinya selama ini, 

degusan mereka menyatu membasahi wajah. Gusti ratu menjiwai ketampanan Sukma yang 

memiliki ciri khas dibandingkan lakilaki lainnya, Sukma juga tampak menjiwai kecantikan 

ratu yang hanya bisa dibayanginya selama ini, cantik, sempurna, dan utuh. Ribuan tombak 

tajam menghunus hati Mahapatih Kembang Sepatu, hatinya pucat sudah. Ia ingin meneteskan 

air mata tapi tak sanggup, seakan seluruhnya ia tahan dan ia gelindingkan pelan-pelan dan 

sempurna dalam deguban hatinya yang tegar. Ia yang dari kejauhan menyingkir, menepikan 

diri di tembok sasana, ia telah mencintai lakilaki yang dicintai oleh Gusti Ratu? Batinnya 

menguati sendiri. Ia amat mencintai Sukma, tak ada lakilaki lain yang serasa bisa 

menggantikannya, sungguh. Tapi melihat Sukma yang teramat berbahagia dalam kesempatan 

hidupnya yang tak pernah mencicipi kebahagiaanpun, dengan Gusti Ratu sudah cukup 

membuat Mahapatih amat senang. Ia akan mencintai Sukma bagaimanapun, sampai 

kapanpun, getir itu terngiang semakin dirasakannya menjauh dari depakan-depakan 

kepergiannya. 

Siang menjelang sore hari usai perkelilingan yang melelahkan namun membangkitkan 

itu Gusti Ratu dan Sukma kembali ke Sasana Pangrajan, hari-hari Gusti Ratu yang seakan 

kemarau seperti biasanya tiba-tiba musim hujan di tengah-tengah turun mengejutkan. Di 

dalam Sasana Pangrajan dengan gurauan dan candaan mereka, Mahapatih Kembang Sepatu 

datang, benar-benar ia tutupi perasaannya dengan perban yang kuat, ia ingin menyampaikan 

kepada Gusti Ratu tentang tujuannya membawa Sukma ke Kraton, mengenai Partai Tengen, 

kejanggalan-kejanggalan selama ini, dan Sukma yang ingin ditawarkan agar ia bisa 

berlangsung di Kraton dengan utuh ia bisa menjadi pengawal khusus Raja Ageng Setyawan 

dan menjadi senopati perang mereka melawan Mahadi, ia yang menceritakan pula kehebatan 

dan taktik yang luar biasa dari Sukma saat mereka bersama-sama melangsungkan perkelahian 

dengan penjahat-penjahat bertopeng. Sukma hanya melegawakan kemampuan saja, apapun 

jika Gusti Ratu mengiyakan. Gusti Ratu kemudian mengamanahi Sukma menjadi 
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senopatinya. Dan Gusti Ratu juga akan mengumumkan saat perjamuan makan malam nanti di 

hadapan Raja Ageng 1, Raja Ageng ayahandanya, GKR tentang pengukuhannya tersebut. 

Sukma memantapkan diri saja, ia mulai bersiap-siap menghadapi GKR dan Raja Ageng 2 

untuk pertama kalinya 

 

Sasana Kasepuhan tempat Raja Ageng 1 bersemayam, Sukma tampak memandangi 

Raja Ageng 1 terus menatap dan menatapi lukisan Gusti Ratu Basudewi, seakan sosok yang 

amat tak pernah terlepas darinya. Yang dilakukan Sukma sebagai abdi hanyalah diam saja 

seiring dengan dentuman waktu. Raja Ageng 1 sama seperti ayahnya sendiri, ia demikian 

baik, sabar dan selalu menceritakan tentang pengalaman hidupnya semasa bersama Gusti 

Ratu Ageng. Telah banyak yang dilalui Gusti Ratu Ageng dengan Raja Ageng 1 selama ini, 

hingga gunung es yang lancip cinta pun pernah mereka hadang bersama. Semenjak GKR. 

Astana mulai diangkat sebagai Permaisura ke 2 waktu itu dan membuat Gusti Ratu terlahir ia 

mulai bertindak serepresifnya. kekuasaan Kraton dan Pasrahan Legen diambil alih olehnya 

penuh, ia terlalu memperjuangkan hak yang selayaknya dimiliki Gusti Putri, semua yang 

telah diberikan kepada Gusti Putri dikendalikan olehnya. Karena alasan untuk melatih roda 

pemerintahan kepada Gusti Putri lebih terencana ia meminta pada Gusti Ratu agar dirinya 

saja yang mengatur jalannya Pasrahan Legen, ia ikhlas. Ia mengatur roda pemerintahan 

namun seakan Para Laden dan punggawa utama seakan dibuat tak menggubris perintahnya. 

Gusti Ratu adalah perempuan yang adil. Ia sama sekali tak pernah melupakan dirinya, cinta 

dan pengorbanan yang diberikannya sudah lebih dari cukup, di acara-acara kerajaan Gusti 

Ratu Ageng saat masih bertahta tak pernah ingin mau berangkat jika dirinya tak berangkat. 

Raja Ageng 1 pingsan mengenang kebaikan Gusti Ratu Ageng itu, Sukma lalu memijit-mijit 

pundak Raja Ageng 1 dengan penuh kasih hingga ia bungah kembali. 

“Partai Kiwa seluruhnya berada di pihakmu ia masih memegang birokrasi 

pemerintahan yang dipegang oleh Gusti Ratu Ageng. Kau harus berhati-hati pada partai 

Tengen karena beberapa di antara mereka pernah menyusun pemberontakan pula yang 

ketahuan, hampir meracuni Gusti Ratu Ageng. Kepala Para Laden, Loloh, dan pujangga 

kerajaan Ayem adalah Partai Tengen” Raja Ageng 1 berkata dengan lirih” keriput kulitnya, 

namun kantung matanya yang masih segar karena digunakan untuk menulis geguritan 

menggambarkan kewibawaan, perhatian dan membagikan wawasan yang luar biasa. Sukma 

hanya tersenyum memijati Raja Ageng 1. Ketika raja Ageng 1 sedang ingin ditinggalkan di 

Sasana Kasepuhan Sukma pamit diri setelah memberikan penghormatan, saat ia berjalan 

keluar, ia tersentak batin ketika ada sosok yang menariknya dalam. Baru ia tersadar di 

ruangan saat dilepas bungkaman di sebuah ruangan. Ruangan bersih yang berada di kamar 

pisowan. Ia menatapi dalam-dalam, ternyata sosok yang menjeratnya dan membawanya 

dalam hadapan kini sosok perempuan paruh baya, berkutu baru, bersanggul pendek dan 

bercunduk perunggu, tanda jika ia pejabat di Kraton ini. ia mulai mengungkapkan 

keterusterangan jika ia salah satu Partai Kiwa, ia Menteri Pertanian, ia telah mendengar 

kedatangannya dari Mahapatih Kembang Sepatu. 
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“Kau, kau adalah Sukma kan, putra Krama, aku adalah teman dari biyungmu, 

biyungmu adalah pengawal utama Gusti Kanjeng Raja Setyawan dulu, karena ia terlalu setia 

padanya dengan siasat Astana ia mampu menyingkirkan biyungmu keluar Kraton” Sukma 

terpaku menatap pengakuan dari perempuan itu. Dari keterhirupan dan keterlepasan tarikan 

napasnya, tatapannya begitu tajam melihat ungkapan demi ungkapan Kraton yang 

menyibakkan bayang-bayang luas dan kian membayangkanya. Biyung adalah sebutan ibu di 

Ganda Ageng. 

“Aku Ayu Siram Resik... aku berada di pihakmu Sukma” Sukma berusaha 

meyakinkan dirinya, jika dirinya semakin kokoh di Kraton ini, seluruh genggaman tangan 

dari pihak-pihak yang bekerja sama dengannya membuat ia ingin bertindak gesit pula namun 

tetap tenang. Ia menghormati pula RA. Ayu Siram Resik itu meskipun dalam hatinya 

bergersangan, ia rindu sahabat seperjuangan ibunya, apa saja yang telah dipersembahkan 

ibunya atau dirinya kepada masing-masing 

“Yah... saya sangat membutuhkan tangan Raden. Kita bisa menyusun strategi 

bersama. Apakah pihak kita juga banyak” 

“Sebenarnya tak, partai kita rata-rata dibungkam suaranya, sehingga hanya beberapa 

saja yang berani berkata seperti Dos Pundi, Becik. Sekarang yang lebih menakutkan ada 

mata-mata di Kraton kita, ia berasal dari Mahadi, ia berhasil memasuki pikiran Imami yang 

kemarin memimpin penghadangamu datang kemari, dari Partai Tengen untuk mengungkap 

segenap kesiapan tak Gusti Ratu. Hanya kamu yang bisa meyakinkan Gusti Ratu!” Sukma 

hanya mengangguk-angguk, mendalami, ia tahu harapan dari RA. Ayu Siram Resik itu. 

Kemudian setelah lama berbincang tentang pertahanan, keamanan, dan ketersongsongan-

ketersongsongan dalam Ganda Ageng RA. Ayu Siram Resik memintanya untuk segera 

keluar, agar Para Laden Partai Tengen yang banyak dan tidak diketahui tak menemukan 

pertemuan kita, dan karena ia yang lebih selalu bersamanya, ia harus terus mengawasi Gusti 

Ratu, Sukma mengiyakan saja. Dengan sikap yang biasa-biasa seakan dengan pandangan 

semu ia keluar dari Kepatihan tersebut. 

 

Acara makan malam keluarga Kraton tak berlangsung semustinya. GKR, Raja Ageng 

2 dan beberapa menteri Partai Tengen tengah melakukan persinggahan di Pura Gunung 

Kemukus, pengakraban diri mertua dua minggu. Raja Ageng  1 yang telah sepuh sesekali 

juga ingin diajak pada pengalaman yang baru. Di malam hari yang gelap gulita bagai tak 

terlihat asteroid semesta sama sekali digunakan dengan jeli Gusti Ratu, Sukma, Mahapatih 

dan punggawa-punggawa panggilan di Sasana Pangrajan untuk menentukan strategi perang. 

Mahadi adalah kerajaan yang kokoh, tak bisa dianggap enteng, memiliki kesatria yang kuat, 

tempatnya selalu sulit untuk ditembus karena tiap-tiap daerahnya saja sudah diawasi ketat 

oleh orang-orang kuat. Menuju tempat raja adalah hal yang teraneh jika ingin masuk. Gusti 

Ratu mengakui kesaktikan Raja Mahadi tersebut. Terakhir kali ia menyerang ia tersingkir, 

dan untuk menyerang kerajaannya memang diperlukan kekuatan yang kokoh namun harus 

ditambah kekuatan kokoh lagi. Gusti Ratu sendiri terkejut kenapa Raja Mahadi sendiri bisa 
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mematahkan kekuatannya, ia yang mengeluarkan jurus sekuat pun. Namun di sisi lain, 

Perang dari kedua pihak diketahui oleh kerajaan-kerajaan besar luar telah diberitakan, nyawa 

seluruh orang Ganda Ageng, harkat, martabat, cita-cita leluhurnya selama ini tergenggam di 

tangannya. Gusti Ratu sama sekali tidak pesimis. Kesempatan untuk menang dan menguasai 

Mahadi pasti ada jika kita terus berusaha, hal itu tetap terlintas dalam desahan nafas Gusti 

Ratu. Lebih baik berjuang, berjuang dan berjuang walaupun dalam tekanan daripada diam, 

terlalu terngiang dan memberikan tidak menunjukkan perlawanan. Sukma selalu 

memantapkan Gusti Ratu, dengannya ia memberikan kobaran cinta dan terus untuk berperang 

tersendiri. Ia benar lakilaki terkasih. Masyarakat Ganda Ageng yang walaupun dalam 

keadaan amat bersitegang, mereka tetap yakin Gusti Ratu Anindya tetap bisa mengontrol 

kondisi apapun, meskipun lawannya dalam keadaan amat kuat mempersiapkan segalanya dan 

menyumpahi masyarakat Ganda Ageng, Ganda Ageng akan diruntuhkan dan dijadikan 

laksana alas liar dan tak terurus lagi, begitu serapah Raja Kerajaan Mahadi. Para Laden 

Kraton, masyarakat Kraton juga mulai mengeluarkan sajen, dupa yang megah-megah, dua 

kali lipat, mereka melakukan ibadah bersama di tiap-tiap desa di Gempuran untuk 

mendoakan kemenangan Gusti Ratu, mereka menarikan tarian yang diiringi gending-gending 

Jawa. Mereka juga mulai melejitkan sedekah mereka, yang utama dalam lautan Ganda Ageng 

itu seakan bukan macul14, matun15 di sawah, di tegal, mencari ikan di bengawan atau 

mengajar, yang terpenting memperbanyak ibadah pada waktu itu. Di Kraton gending-gending 

dengan bahasa kawi, bahasa yang lebih lama dari jawa biasa lebih dimainkan, suara lantang 

dan merdu Para Laden lakilaki  seakan membangun Kraton kembali untuk berdiri, di Shubuh 

hari di Kraton, Para Laden lakilaki mulai berdandan mempertampan diri, mereka menari dan 

menari mengekspresikan kebesaran Sang Hyang Rama Kuasa. Di malam hari sebelum 

terlelap di Kraton, Gusti Ratu Anindya memerintahkan untuk menari bersama, Para Niaga 

Kraton memasuki Pendapa Ageng, Gusti Ratu yang berganti pakaian pula Sukma yang 

keduanya sebagai penari perang dan kasih menari dan menari diikuti pejabat istana hingga 

pukul 0.00 kembali. Mereka bertirakat kepada Sang Hyang Rama Kuasa agar memberikan 

kemenangan dan kelancaran bagi pasukan kerajaan mereka di perang besar, kemenangan 

Ganda Ageng berarti semakin memperkokoh kedudukan Ganda Ageng di mata dunia yang 

menaklukkan kerajaan paling liar di dunia dan mereka akan menegakkan panji-panji agama 

Sang Hyang Rama Kuasa sesuai dengan syariat Sambawi. 

Di medan pertempuran di Mahadi, Gusti Ratu didampingi Senopati Sukma mulai 

siaga dan tenang dengan pakaian kebesaran pertempurannya, dengan topi besar. Pedang 

terselip di pinggang mereka. Bendera Ganda Ageng berkibar-kibar, pasukan Ganda Ageng 

tampak tenang, strategi mereka telah dipersiapkan, dalam dada mereka selalu berdzikir Sang 

Hyang Rama Kuasa Maha Besar, pasukan Ganda Ageng yang berbaju besi perak keemas-

emasan benar-benar tak gentar, mereka tak akan mundur yang ada hanyalah menyerang, 

menyerang dan menyerang, nama Ganda Ageng telah membara di hati mereka. Matahari 

yang bugil seakan menjadi saksi kekuatan kedua belah pihak yang mati-matian dan tampil 

terbaik. Gusti Ratu yang biasa nyengar-nyengir bersedau gurau dalam perangnya kali ini 

berdiam diri, ia agak mengontrol diri karena lawan di hadapannya kali ini adalah lawannya 

yang selalu memberikan perlawanan yang menyusahkan. 
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Dan dua pasukan kerajaan besar yang bagaikan triliyunan semut merah-hitam 

mengerubungi roti manis yang dijatuhkan di tanah lapang itu mulai melepaskan kekuatannya, 

pedang diangkat, Gusti Ratu, Senopati Sukma, Mahapatih yang kudanya kilat dalam pusaran 

debu hanya melawan semangat dan semangat. Beribu pasukan berbadan tinggi dan kekar 

dilibas dan dilibas Ganda Ageng. Tampak Senopati Sukma ingin memberi semangat sendiri 

pada perempuan yang dikasihinya itu, kekuatanya begitu penuh, tetap dengan kesabaran ia 

melibas-libaskan pedangnya dengan perkasa, ribuan kepala terjatuh bergelimpang di pasir. 

Pasukan Ganda Ageng terinspirasi dengan perlawanan Senopati Sukma tersebut, mereka tak 

ingin gentar. Semenjak itu Senopati mendapat sebutan baru oleh Gusti Ratu yaitu Gadadewa, 

yang artinya senjata dewa. Gusti Ratu berhadapan dengan Raja Mahadi yang berperawakan 

tinggi menjulang dengan pakaian-pakaian durinya itu, tanpa pikir panjang keduanya langsung 

menyerang, menyerang dan menyerang, dalam dentuman hatinya, jika masyarakat Ganda 

Ageng melihat apa yang diperlawankannya, apa saja yang diperjuangkannya, dan bisa 

merasai sepercik kebajikannya akan memberikan semangat yang lebih besar bagi masyarakat 

walau setitik orang pun yang kemudian terus menyalurkan dan menyalurkan kemakrifatan hal 

itu yang kian tumbuh. 

Aksi, pemikiran, dan baraan hati Gusti Ratu tak berbeda jauh dari lakilaki bahkan 

lebih, yang mungkin lakilaki tak bisa melebihinya. Ia bergulingan di langit, mengayun-

ayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh dan tanjakan kakinya selaksa ingin 

mengeluarkan inti samudera dari dalam tanah. Ribuan tinju yang mengenai bisa saja 

diketahui menjadi titik lemah Gusti Ratu ditahan dengan sekuat tenaga dan semangat pentang 

menyerah. Dan tekad Gusti Ratu demi Ganda Ageng dan masyarakatnya untuk memulai 

semangat besar telah menghanguskan seluruh tubuhnya, dengan kekuatan penuh ia menanjak 

langit, menendang dada Raja Mahadi lalu libasan pedangnya membelah dengan ringan kepala 

Raja Mahadi, darah mengucur deras membasahi wajahnya. Gusti Ratu terengah-engah dalam 

dudukan tanah. Terdegar teriakan pasukan Ganda Ageng. “Hidup Gusti Ratu Anindya... 

Hidup Gusti Ratu Anindya...” Pasukan Mahadi terpaku dan terkejut dengan kematian 

Rajanya, langsung mereka bersimpuh, dipimpin oleh Mahapatih Mahadi jika mereka tunduk 

sepenuhnya dan menyerahkan Mahadi kepada Ganda Ageng. Gusti Ratu Anindya tampak 

menunjukkan secoret welas asihnya, ia meminta seluruh pasukan ditertibkan kembali. Ganda 

Ageng akan memperlakukan Mahadi dengan baik, mereka diperbolehkan melakukan 

kebudayaan atau agama yang begitu diyakini dan dijunjung Mahadi, Ganda Ageng dan 

Mahadi adalah saudara, Mahadi kelak akan menjadi tanah istimewa karena telah berlapang 

dada menyerahkan sepenuhnya Mahadi dan memberikan kebajikannya pada Ganda Ageng. 

Pasukan Ganda Ageng berpulang di kerajaan mereka. Mereka sangat bersyukur dan 

tiada henti-hentinya membisukan dzikir mereka pada Sang Hyang Rama Kuasa. Hati mereka 

terus berkeyakinan, bahwa Mahadi kerajaan yang bengis, lapang dan kokoh bisa dikalahkan 

bagaimana dengan daerah mereka. Gusti Ratu memerintahkan pasukannya untuk bersigap 

diri tetap dalam kondisi apapun. Berita kemenangan Ganda Ageng itu disambut oleh 

masyarakat yang berdiri mengerubungi luar Kraton. Raja Ageng 2 yang telah mengetahui 

menyambut Pasukan Gusti Ratu dengan perjamuan mewah dan tari Bedaya Kaesan, tarian 

yang ditarikan oleh lakilaki tampan yang disukai Gusti Ratu, tarian sakral menyambut 
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kemenangan perang oleh Kraton Ganda Ageng. Perjamuan besar pisang setundun, kambing 

guling, ingkung ayam ribuan dan buah-buahan alas seperti jeruk hijau, sawo, apel, salak, 

srikaya, duwet, anggur, kelapa, besaran, ciplukan, jambu monyet, jambu bol, mangga 

Manalagi, asem tersaji. Raja Ageng 2 lancang cipika-cipiki pada Gusti Ratu mungkin karena 

amat terharu dan Gusti Ratu terlihat membiarkan saja karena mungkin sebagai ayahnya, dan 

dalam menyambutan yang dikalungi bunga itu, Raja Ageng 2 terkejut, di halaman Pendapa 

Ageng ia melihat lakilaki itu di samping Gusti Ratu. Gusti Ratu siaga menjelaskan jika 

lakilaki, Sukma itu kini adalah senopati yang baru diangkat oleh Gusti Ratu, berkat 

kepemimpinannya Ganda Ageng tak menemui kesulitan yang banyak dalam perlawanan 

melawan Mahadi, dia juga menjadi pengawal ayahanda pertama. Raja Ageng 2 hanya terpaku 

saja tapi ia tetap membugahkan rasa hormatnya pada Gusti Ratu, walaupun di dadanya telah 

hangus ditambah kehangusan lagi. Lakilaki itu belum mati. GKR pun menatap dengan 

menahan getir mata berbinar dan senyum rekah Sukma itu, ia adalah kesatria yang tampan 

pantas jika Gusti Ratu memendam rasa padanya. 

“Tidak apa-apa kan jika Senopati Sukma menjalankan tugasnya di Kraton ini, dan 

mencoba menyayangi Gusti Kanjeng Raja dan Sukma” ujar Gusti Ratu di antara senyum 

kemenangan pejabat-pejabat kerajaan bercampur keharuan kebahagiaan keluarga kerajaan. 

Dengan mengumpulkan seluruh perasaan yang ditunjukkannya kepada Gusti Ratu di balik 

hati Raja Ageng yang runyam dan luluh lantak, ia berkata dan menatap lirih pada GKR. 

“Bagaimana Gusti Kajeng Raja, jika hal itu membuat Gusti Ratu senang Raja juga 

senang kan dan merelakan Gusti Ratu melakukan apa yang dirasa terbaik dilakukannya?” 

penghormatan, penghargaan dan penjagaan hati bagi Ratu di sebuah kerajaan itu adalah yang 

tak mungkin terelak atau sudah dipatutnya dijunjung dan dijunjungkan. Bagi masyarakat 

kecil seperti Sukma pun tak ada yang bisa menolak kehendak ratu. GKR terangguk-angguk 

dengan senyum tipis. Kemudian GKR dengan Raja Ageng 2 pamit dengan penghormatan 

diri. Hati Gusti Ratu tahu begitu berat dan tak mungkin bila Raja Ageng 2 tak merelakan 

Sukma di Kraton menjadi pendamping setianya. Gusti Ratu berharap semua akan berjalan 

dengan sebaik-baiknya, biarkan waktu demi waktu pun kelak mampu menunjukkan kerekatan 

antara GKR, Raja Ageng 2 dan Senopati Sukma. Gusti Ratu menggandeng senopatinya ke 

perjamuan Pendapa Ageng. Para Laden istana lakilaki merunduk diri, bagi mereka yang dari 

dulu menaksir Gusti Ratu akan kecantikan dan keanggunannya terkadang bercelometan 

dalam hati, mereka hanya bisa memberikan hormat, wajar ratu cantik, sakti, bisa 

menaklukkan Mahadi menggandeng 2, 3, 4 lakilaki di Kraton, mereka sudah mengetahui 

isyarat jika Sukma terdapat persinggahan asmara dengan Gusti Ratu, kesatria putih, tampan, 

beberapa syaraf ototnya menyembul. Dari arakan GKR bersama Raja Ageng 2 yang tak jauh, 

GKR sempat melirik sekilas kedekatan Gusti Ratu dengan Senopati itu. Senyum yang tiada 

didapati Gusti Ratu dengan lakilaki lain, senyum yang mendalam dan amat bermakna. 

Dengan lesu dan menunduk langkah kaki GKR terayun dengan sendirinya. 

Malam tampak mengerubungi Kraton Ganda Ageng, Para Laden Kraton tampak 

menari dan menarikan tari untuk kesenian dan ibadah, Kraton Ganda Ageng menjadi 

muncratan sampur malam itu. Malam dengan diiringi sajen jajanan pasar dan dupa pula 

kebetulan adalah malam Minggu Pon, weton Kanjeng Raja Kulon, penguasa Pantai Kulon 
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yang diyakini telah berjasa dalam kemakmuran dan kemenangan perang ratu-ratu di Jawa 

atau Ganda Ageng. Kanjeng Raja Kulon dalam sejarahnya dan dongeng Kraton dulu adalah 

bidadara dari kayangan batara langit ke tiga dari lapis ke tujuh. Bidadara tampan yang 

bertugas menjadi hujan itu diam-diam selalu menolong orang-orang yang kesusahan di bumi 

terlebih tertimpa kejahatan, karena tidak boleh bidadara mengurusi urusan luar manusia dan 

dikatahui oleh Batara Langit Ketigo, langit ketiga, yang mengetahui ia telah mencintai 

seorang kembang desa pula, ia dihukum turun ke bumi, ia akan kembali ke kahyangan jika ia 

telah melakukan seribu kebaikan. Namun  Dewa Petir yang tidak menyukainya berencana 

buruk dengan menghalang-halanginya dalam kebaikan. Ia tergoda untuk menyukai Dewi 

Bakung, perempuan yang dicintainya sejak dulu. Hingga ia menghamili dan mempunyai anak 

setelah menikah, perempuannya itu diselingkuhi oleh Dewa Petir yang menyamar menjadi 

pemuda lain. Karena hatinya hancur dan ia tidak bisa kembali ke kahyangan karena 

mempersembahkan keperjakaannya akhirnya ia tertuntun oleh Sang Hyang Rama Kuasa 

untuk ke Laut Kulon untuk menjadi Raja di sana, ia juga dijanjikan akan hidup hingga akhir 

zaman. 

Di Kepatihan yang sepi tiba-tiba Gusti Ratu yang didampingi RA. Ayu Siram Resik 

pergi ke sana. Bersamaan ia melihat Sukma keluar dari pintu. Mereka kembali berpelukan. 

RA. Ayu Siram Resik hanya menunduk diri lalu pergi di tembok gerbang Kepatihan tersebut. 

Gusti Ratu meraba erat pipi Sukma yang putih, hidung mereka yang mancung menyatu lalu 

menggigit liur di bibir bawah Sukma yang ranum. Sukma dan Gusti Ratu sedikit ngaceng tapi 

ditutupi. 

“Aku tak bisa tak meninggalkanmu Sukma... aku masih ragu apakah Kraton sudah 

bisa membaurkan diri kepadamu” Gusti Ratu mencoba berdalil. Pelukan mereka semakin 

erat. 

“Terkadang aku juga mengkhawatirkanmu Gusti Ratu... semua yang kita rasai berdua 

selalu terlalui. Semua yang merasa Gusti Ratu ingin lewati, jika Gusti Ratu menghendaki 

dengan saya, saya hanya bisa mengikuti runtutan Gusti Ratu” 

“Kau adalah sosok yang selalu kurindui Sukma, selalu kurindui. Tinggalah di Kraton, 

selalu, bersamaku, kau adalah setitik air dalam gersang kehidupanku.” Sukma hanya mampu 

tersenyum mengangguk, degusan napas Gusti Ratu demikian hangat di pipinya. Kemudian 

mereka bergandengan melangkah cepat di Kepatihan. Di kamar Kepatihan suasana 

bertambah hangat dan luruh. Di samping lilin yang ceria mereka duduk berhadap-hadapan, 

mata mereka lekat saling memandang. “Aku akan selalu menjagamu Sukma, aku akan selalu 

berkorban untukmu walaupun itu, kau juga ya demi cinta kita” 

Mendengar perkataan itu Sukma hanya tertunduk. Air mata tertetes di dadanya. Ia 

mengingat perlakuan Raja Ageng 2 yang sangat tak menyukainya, selalu menghalanginya 

dalam hal apapun, dan ia yang tak mungkin memiliki Gusti Ratu sepenuhnya karena ia telah 

memiliki seorang raja. 

Gusti Ratu seakan mampu menangkap dan mengunyah deguban hati yang terselubung 

dalam Sukma, dihapus air matanya, ia kian mendekat, ia berkata dengan meraba-raba 
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dadanya dan bibirnya yang merah berkata dekat bibirnya erat.”Aku tahu perasaanmu Sukma, 

kau tak bisa berbohong. Hanya kaulah lakilaki yang bisa membuatku mampu melangkah, 

seluruh kekuatanku darimu, semakin aku berada di dekatmu semakin aku tak bisa 

memberikan sebuah pengorbanan yang benar-benar terhadapmu” 

Sukma ingin menangis namun tertahan, ia luapkan dengan senyum mencobakan Gusti 

Ratu juga merasa senang. Dan kata-kata Gusti Ratu juga mulai meluruhkan trilyunan 

perasaannya “Hanya aku dan kamu yang berada dalam kehidupan ini, hanya aku dan kamu, 

hanya namamulah yang selalu di hatiku saat ini” Gusti Ratu meraba payudara Sukma yang 

kekar dan besar, tubuhnya berdesir, pusar hingga paha, lalu tangannya yang tergerak 

berusaha melepas ikat pinggang dan tagen dari jarik yang dikenakkan Sukma, sembari 

angannya membubung, Sukma yang tampan dan matang itu memiliki penis, penis yang besar 

dan menggugah batang tebalnya, jembutnya pasti lebat, testis yang semakin berisi pasti yang 

membuat tebal penis Sukma. Trilyunan sperma yang berlarian dan gemuk pasti kian 

bertambah membesari testis penisnya tersebut, lalu batang penisnya seakan mengangkat-

angkat dengan pelan seakan mengisaki cairan bening. Sukma ngaceng sedikit. Tangan Gusti 

sedikit ia rasakan meraba kulit testisnya, ia hanya merunduk saja. Tapi pikiran Gusti Ratu 

tiba-tiba terbuang, ia lalu dengan pelan memfeminimi tubuh Sukma. Mereka lalu kopitan 

dengan lembut. Mereka mengercit kulit bibir atas dan bawah bagaikan mengempong dot 

sewaktu kecil, api lilin berkobar-kobar dengan sendirinya. 

Di pagi hari Gusti Ratu ingin ditemani jalan-jalan oleh Sukma melihat sasana-sasana 

Kraton, sesekali mengecek. Dengan perasaan masih tersisa kemanisan kopitan mereka tadi 

malam, tubuh mereka bertambah segar dengan angin syahdu dan hangat langit Ganda Ageng 

yang merasuk dalam hati mereka. Mereka terlihat masih bersenyuman, terkadang terkekeh. 

Para Laden yang sepenuhnya teramati tak mungkin salah lihat terdapat perempuan itu tampak 

bersenang melihat senyum Gusti Ratu dan Senopati Sukma. Di taman bawah pohon asam 

belakang kembali, mereka menerawang langit-langit yang membiru lebat kembali. 

“Sukma, jika kau disuruh bermimpi apa mimpi yang ingin kau buat tercapai” 

“Aku ingin seperti mimpi kanak-kanakku dahulu, membuat sebuah pakaian besar dan 

peralatan perang untuk kerajaan agar Ganda Ageng menjadi kian kokoh, dan bisa membuat 

pakaian besar dan senjata juga untuk orang-orang biasa, luar atau dalam Ganda Ageng, 

sebagai senjata mereka untuk berbuat yang lebih baik” 

“Bukan itu Sukma, maksudku... Mimpi untuk segala mimpi” ujar Gusti Ratu dengan 

tegas. Bau dupa bercampur mawar dan pacar air yang menimpanya begitu segar di sekeliling, 

menuntun Sukma untuk mengisi memfokuskan pikirannya yang lebih runcing lagi. Mereka 

hanya saling berpandangan, bergandengan dan tersenyum. 

“Jika kau Gusti Ratu?” tanya Sukma membuat Gusti Ratu kian berbinar dan 

tersenyum. 

“Aku ingin memberikan tempat terindah, terindahnya bagi orang yang kucintai, ia 

demikian bermakna dalam hidupku, menunjukkan ketulusan cinta dan pengorbanan yang luar 
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biasa padaku, apakah aku diijinkan untuk mencintainya sepenuh hati?” Sukma tak mampu 

berkata-kata. Air matanya hanya terselip di sela-sela mata bagai embun yang baru lahir, 

hatinya bergetar dan seluruh aliran yang mempompa hidupnya berdesir. Saat Gusti Ratu tahu 

perasaan Sukma tak bisa mengungkapkan apapun ia mendekatkan payudaranya di dadanya, 

seakan hati mereka erat dan tangan mereka tak ingin terlepas. 

“Seluruh apa yang membahagiakanmu, menghadangimu, jangan pernah membuatmu 

rapuh semangat Sukma, aku akan selalu berada di sampingmu, menggenggam tanganmu, 

berkorban untukmu dan memberikan seluruh apa yang berada dalam hidupku, kau lakilaki 

terindah yang pernah kutemui, sampai kapanpun aku akan terus menggenggam tanganmu. 

Kau harus kuat ya. Kita akan melangkah bersama, kau mau?” perkataan itu dengan sabar 

selaksa jarum pentul menusukkan di hatinya yang pas, terbelah lalu mengaburkan 

kebahagiaan. Sukma tak bisa menahan air matanya disertai dengan sesenggukan. Perasaan 

Gusti Ratu tak menyangka sama dengan Gusti Ratu selama ini. Kebahagiaaan dan luka kelak 

atau kini ia hisap dalam-dalam dalam kehidupan barunya. Ia bertekad akan mencurahkan 

segala perasaannya, Gusti Ratu yang mencoba diruahkan segalanya untuknya, ia yang harus 

melimpahkan sebersit perasaannya yang murni padanya. 

Perkataan itu tanpa disadari dikatahui oleh Raja Ageng 2 di balik sasana yang 

mengamati kedekatan dan kian kedekatan Gusti Ratu dengan Sukma dengan tangan sekuat 

jiwa mengepal erat, giginya bergeletukan. Jantungnya hampir kumat tapi masih mencoba ia 

tahan. Lakilaki itu benar-benar tak bisa disingkirkan, ia semakin membahayakan posisi Gusti 

Ratu dengan kewibawaan kerajaanya. Pelan ia mulai menyingkir. 

Saat Gusti Ratu pergi dan meminta Sukma untuk menjaga diri dan hatinya baik-baik, 

kemudian mereka melangkah selaksa pulut nangka yang dilepas terpisah-pisah. Sukma 

menuju Sasana Kasepuhan ia menemui Raja Ageng 1. 

Raja Ageng 1 yang menyambutnya di kamar pisowan dengan teh coklat itu 

menanyakan apa yang dilakukannya dengan Gusti Ratu, lalu bermuara pada perbincangan 

yang telah diangankan dari trilyunan detik dan malam-malam berlalu. Ia mengisap rokok 

tebal dengan kekhusyukan lalu sepihannya dibuang di asbak emas berbentuk Gempuran yang 

membubung tinggi terdapat kotak-kotak asbak. Pagi dari siang ia membantu Raja Ageng 1 

mencari buku sejarah kerajaannya. Mulai dari ratu pertama Gusti Ratu (GRat) Tempek atau 

Pusaka Kedahi dengan GKR. Padang, merupakan salah satu perampok baik hati, penolong 

banyak orang dengan harta rampasannya menolong GRat. Tempek yang hampir dibunuh oleh 

orang-orang yang ingin menghancurkan kerajaannya, lalu Ratu kedua GRat. Basmi yang 

membangun ribuan Gempuran di tiap-tiap rumah dan area-area penting kerajaan untuk 

meningkatkan ketauhidan masyarakat kepada Sang Hyang Rama Kuasa dengan GKR. Waras, 

Ratu ketiga yang memiliki toleransi tinggi terhadap kebudayaan lain atau agama lain di 

Ganda Ageng yang memperbolehkan agama lain mendakwahkan ajarannya di bumi Ganda 

Ageng, Ratu yang terkenal tegel16 membunuh siapa saja penjahat yang bersalah, oleh seorang 

Kakung Besar, pemimpin agama Sambawi di Ganda Ageng karena kebaikannya pada 

masyarakat dengan pemikiran dan keinginan apapun, ia dipersembahkan 5000 perjaka yang 

tampan-tampan dari Ganda Ageng. Kakung itu prihatin terhadap lakilaki di Ganda Ageng 
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yang membludak tapi belum menikah, pasti menghilangkan sifat mereka dari rasa keayahan 

ditambah ketampanan mereka yang memang terkenal di dunia luar, tapi GRat. Mustaka Asih, 

ratu ketiga tersebut adalah ratu yang tak tamak dan menjunjung tinggi harkat dan martabat 

kaum lakilaki, di Pisowanan yang luas GRat. Mustaka Asih menerima persembahan itu ia 

hanya mengambil satu lakilaki tanpa melihat dan memikirkan apapun, GKR. Jalak Suren lah 

lakilaki yang beruntung dan serasa diberi kesempatan oleh Sang Hyang Rama Kuasa menjadi 

raja pada waktu itu, ratu yang memilih karena yang lebih dekat dan di ujung depan kirinya, 

GRat. Hamba, yang membuat tanah di Ganda Ageng lebat oleh pepohonan besar dan buah-

buahan yang selalu melahirkan, yang mati karena sakit keras lalu tampu kekuasaan 

diamanahkan oleh GKR. Dluwang Abang yang amat arif memimpin kerajaannya, ia yang 

memiliki 3 putri kerajaan dalam pemahaman Jawa disebut dengan Gotong Mayit, GRat. 

Basudewi, yang memiliki 2 raja, raja kedua baru melahirkan GRat. Anindya, GKR 

Damayanti yang tidak memiliki raja atau suami tapi memiliki dua selir dari 

pengembaraannya, BRB (Bendara Raden Bagus) Sanggabuana yang membuat BRMb 

(Bendara Raden Mbak) Sekar Bangkai terlahir, BRB. Kambingguling yang membuat BRM 

(Bendara Raden Mas) Minyakbumi terlahir. Putri ketiga GRat. Hamba, GKR. Darmastuti 

adalah isteri dari ketiga raja GRaj (Gusti Raja) Bisa Rumangsa Raja Mlingi yang membuat 

KRAAM (Kanjeng Raden Adipati Ayu Mahapatih) Kembang Sepatu terlahir, GRat. Kates 

yang membuat GKPAA (Gusti Kanjeng Pangeran Adipati Anom) Timah, putra mahkota 

Danapati terlahir, suami ketiganya GRaj. Tawon Madu Raja Mandasari yang membuat 

GKPAA Sempurna terlahir. Dan Raja Ageng 1 juga menjelaskan jika dalam kitab Macapat 

Urip atau ramalan pujangga-pujangga Kraton sendiri, lewat mereka yang diberitahukan 

secara gaib oleh Kanjeng Raja Kulon bahwa GRat. Anindya adalah wewadoning jagad, tak 

ada perempuan dari awal hingga akhir zaman yang memiliki kecantikan yang luar biasa 

seperti dirinya, yang memiliki keistimewaan dilepas rasa malunya oleh Sang Hyang Rama 

Kuasa, kelak ia akan memiliki 1001 Raja dan selir. Sukma hanya mengangguk-angguk saja 

pada Raja Ageng itu, ia tak sepenuhnya percaya di antara baik atau buruk ungkapan Raja 

Ageng 1 itu, hatinya tetap mengerat dalam-dalam sedalam dan seluas laut 7 samudera, langit 

lapis ke tujuh GRat. Anindya hanya menyimpannya di hatinya, GRat. Anindya sudah 

berjanji. Raja Ageng menekankan agar ia terus dan terus kuat, tak ada halangan baginya yang 

telah dipercaya oleh Gusti Ratu untuk mendampingi apapun Gusti Ratu di Kraton ini karena 

banyak raja-raja terdahulu dari kalangan biasa pula namun memiliki hati yang tulus diangkat 

oleh ratu-ratu Ganda Ageng sepanjang sejarah. 

“Aku akan melakukan pertemuan dengan Raja Ageng 2 siang ini sehabis sembahyang 

Dzuhur, kau bersiap-siap ya. Kokohkan hatimu sekeras intan” Raja Ageng lalu terkikih, 

Sukma tersenyum manis. 

Siang usai Dzuhur telah dipercepat oleh Sang Hyang Rama Kuasa seakan-akan yang 

membuat Raja Ageng 1 bersiap-siap dengan Sukma dengan diiringi pengawal-pengawal dan 

Para Ladennya. Mereka berjalan dengan bersahaja menapaki teras sasana demi sasana lalu 

rombongan tiba-tiba berhenti di Bangsal Sri Manganti padahal mereka sudah saling berjanji 

melakukan pertemuan di Sasana Semeden, tempat peribadatan dalam Kraton di mana hari ini 

adalah Senin Kliwon, weton dari GRat. Basudewi untuk mendoakan dan mengenangnya, oleh 
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arakan Raja Ageng 2 dan GKR, di mana Raja Ageng 2 memaparkan wajah sangat ketus 

sekali, ia juga mencoba tak memperlihatkan kesengitannya pada Raja pertama istrinya 

tersebut. 

“Oh... Sang Hyang Rama Kuasa ternyata sudah mempertemukan kita di sini ya, 

semangat juga ingin berdoa di Sasana Sameden, kau sudah paling sepuh tapi memang paling 

mengajari ya” senyum asam Raja Ageng 2 mulai mengekehkan diri. GKR, raja yang toleran 

terhadap siapapun namun tetap berusaha memberikan yang terbaik terhadap orangtua yang 

berusaha atau tak berusaha atas keberbungaan anaknya. GKR hanya mengamati dalam mata 

Sukma itu, Sukma sedari tadi merekahkan senyum pada siapapun orang yang ditatapnya. 

“Iya... karena kebahagiaaku menyambut calon putri mahkota yang hadir. Kenapa 

belum jua terdengar berita kehamilan Gusti Ratu ya, bagaimana Gusti Kanjeng Raja?” 

ungkap Raja Ageng 1. GKR seakan tersudut. Laron seakan menggerogoti hatinya yang 

bersinar. Dengan berbelit-belit perasaan yang ia tahan Raja Ageng 2 tak berusaha 

menunjukkan. Sukma menunjukkan sikap diam namun tenangnya saja, membiarkan dua 

orangtua itu memperbincangkan apa yang terbaik dan terbaik untuk kerajaan. 

“Karena Senopati Sukma yang selalu terlihat bersama dengan Gusti Ratu terus dan 

jarang menuju Padma Kahiyang, bisa juga Senopati Sukma yang menghamili Gusti Ratu 

terlebih dahulu” ia kemudian terkekeh, disambut kekehan kecil oleh Para  Ladennya 

kemudian. Selama ini Raja Ageng 2 selalu menindasnya di depan orang-orang banyak kini 

giliran ia yang mulai membungkam bibir Raja Ageng 2 itu dan membayangkan kegetiran 

demi kegetiran yang tersimpan di palung hati terdalam Raja Ageng 2. Dengan kepala yang 

melepuhkan lahar yang mencair di sekujur wajahnya, Raja Ageng langsung membentak, 

membuat seluruh arak-arakan istana itu terkejut. 

“Raja Ageng... apa maksudmu... Gusti Ratu putriku dihamili oleh Senopati Sukma 

terlebih dahulu. Kau ingin menghina kewibawaan kerajaan hah!” Raja Ageng 1 hanya 

berdiam saja, walaupun di hatinya bergelisatan-bergelisatan kebahagiaan. Kemudian dengan 

enggan dan kesal ia mulai beralih langkah kembali, tak jadi melakukan persembahyangan di 

Sasana Semeden, diikuti oleh GKR. Kedua arak-arakan kerajaan pun terpisah. 

Di Sasana Kasepuhan Raja Ageng 1 dan Sukma tersenyum-senyum dengan Sukma 

“Gusti Raja Ageng... kau berani sekali Gusti mengungkapkan itu pada mereka. Aku 

hanya terkagum” binar mata Sukma disambut oleh senyum yang lebih merekah Raja Ageng 

1. 

“Heh... mereka merasa bahwa kekuasaan mereka lebih tiada batasnya, padahal baru 

begitu saja mereka sudah terpingkal-pingkal” 

Apa yang diperjuangkan Raja Ageng 1 pun sudah semakin menguatkan hatinya. Ia 

akan memberikan yang terbaik dalam bayang-bayang yang membayanginya, apa yang ia 

jalankan itu semoga bisa mempertahankan kedudukan Gusti Ratunya. 
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Malam tampak begis sekali. Cahaya Kraton berasal dari cahaya bara dupa yang masih 

menyala atau lampu obor. Di Kepatihan para kesatria melakukan kegiatan seperti biasanya, 

mereka saling menembang-nembang Macapat Urip sebagai kesenian atau beribadah mereka, 

lalu mereka yang pulas bersemayam di kasur mereka masing-masing. Rombongan yang 

diperintah Raja Ageng 2 mulai bertindak cepat, dengan diiringi pengawal kuat ia menerjang 

Kepatihan. Pintu didobrak, orang-orang ditahan dan dibungkam bibirnya. Sukma tampak 

tertidur pulas di kasurnya, ia terkejut saat bibirnya diikat kuat dan ia dimasukkan dalam 

kresek. Ia meronta-ronta tak bisa melakukan apapun. Baru ia melihat Raja Ageng 2 yang 

menatap dirinya bengis saat ia bersimpuh dikeluarkan dari kresek. Ia menyuruh pengawal 

melepaskan bungkamannya. Dua api kembar berdiri menyala-nyala. Ia berada di Pepunden 

bagian paling belakang Kraton yang tiada siapa-siapa selain mereka. 

“Ampun Gusti Raja Ageng... apa salah hamba sehingga hamba harus berada di sini” 

pengawal-pengawal itu hanya berdiri dengan kepala menunduk. Dengan luntahan amarah 

yang mendalam yang terkubur dalam inti hatinya Raja Ageng 2 pun mencerca 

“Kau adalah penghalang Gusti Ratu, anakku untuk menegakkan kewibawaan kerajaan 

sewibawa-wibawanya. Semakin hari kau semakin berani mendekati Gusti Ratu! Memang ini 

sudah menjadi PR berat bagiku!” dengan mata yang masih merah, selop Raja Ageng 2 lalu 

mendorong mangkuk putih berisikan cairan coklat di lantai tepat di hadapan Sukma. 

“Keberlangsungan kerajaan dengan garis keturunan yang selalu agung dan terjaga 

selama ini tak mungkin dirusak oleh hal yang tidak diinginkan. Gusti Ratu selalu dekat 

denganmu, ia tidak bisa terlepas. Bisa saja kau mendapatkan Anugerah Gusti Ratu, dan kau 

tahu kan jika Gusti Kanjeng Raja belum mendapatkan itu!” Sukma agak termangu dengan 

ungkapan yang dilontarkan Raja Ageng tersebut 2, ia mengetahui pembenaran yang selama 

ini belum terungkap. Mata Sukma kemudian termangu melihat cairan di sisinya. 

“Apa ini Gusti Raja Ageng...” Sukma memegangi cairan itu 

“Kau harus meminumnya! Cairan yang tidak bisa membuatmu menghamili!” dengan cepat 

Raja Ageng langsung memerintahkan pengawalnya untuk membekap Sukma, meminumkan 

racun padanya. Semua telah mengetahui benak Raja Ageng 2, ia tak ingin melihat Gusti Ratu 

luluh, jika yang menghamili Gusti Ratu duluan senopatinya pasti ia akan diangkat menjadi 

raja daripada raja yang semustinya. Sukma begitu terhimpit ia tak bisa melakukan apa-apa, 

air matanya menetes membasahi kulit dadanya, ia berdoa kepada Sang Hyang Rama Kuasa 

sambil terus melawan jangan sampai cairan itu masuk ke bibirnya. Raja Ageng 2 terus 

menatapnya dengan beringas. Baginya tak mungkin penerus tahta kerajaan dibuat terlahir 

oleh seorang senopati, bukan seorang raja. Namun dengan sekuat tenaga usahanya untuk 

melawan, Sukma mampu menyingkirkan pengawal-pengawal yang menghimpitnya. Sukma 

sedari tadi melihat pengawal istana yang membawa bilahan keris pinggangnya, saat ia bisa 

lepas dari jeratan itu ia menyambar keris pengawal itu yang dibuatnya terkejut. Sukma 

menghunuskan keris itu di lehernya, dengan duka menahan bumi dan lautan yang mencoba 

meluluhlantahkannya, dengan persembahan luka dan apa yang ingin diluntahkannya, ia 

berdiri di hadapan Raja Ageng 2. Para pengawal panik. 
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“Apa jadinya jika saya menjadi seorang lakilaki yang tak sempurna Gusti Raja 

Ageng, saya mencintai kerajaan dan ingin memberikan segenap kehormatan saya pula pada 

diri Gusti Raja Ageng yang membuat kerajaan jaya pula, saya siap memberikan apapun untuk 

Gusti dan memberikan apa yang menjadikan Gusti ingin saya berikan pada Gusti, Gusti Raja 

Ageng. Lebih baik saya mati, bersimbah darah dengan hunusan keris yang kuat dan bisa 

melelerkan darah itu di sekujur tubuh Gusti, Gusti Raja Ageng! Itu semua untuk Gusti!” 

wajah Sukma demikian sembab dan berkata penuh ringkih sekali. Raja Ageng tetap 

memandang dengan wajah garang. 

“Tangkap dia!” ujar Raja Ageng. Tapi saat pengawal mendekat, namun keris itu akan 

dihunuskan dalam-dalam ke lehernya. Para pengawal panik dan tak bisa berbuat apa-apa. 

Keris yang runcing membilah leher dan darah segar akan tercuar ke tanah itu membuat bibir 

mereka bergetir. Kemudian dengan mulai meredakan keberingasannya Raja Ageng berkata. 

“Tinggalkan!” Raja Ageng kemudian berjalan pergi dan diikuti langkah cepat 

pengawal-pengawalnya. Saat beberapa lama arakan Raja Ageng telah tak terlihat lagi dan 

hanya ia sendiri di tanah belakang itu. Ia menangis dengan hati yang terbalut jeram perasaan. 

Keris tajamnya terjatuh begitu saja. Ia bersimpuh di tanah, menangis setangis-tangisnya. 

Begitu mendamparkannya apa yang ingin dilakukan oleh Raja Ageng 2 itu. Ia mengisap 

seluruh tujuman-tujuman tombak dalam dirinya. Bertrilyun-trilyun luka akan selalu ia 

dapatkan dari Raja Ageng 2 yang tak ingin seorang pun menggerisiki kehidupan Gusti Ratu, 

putrinya tersebut. Apa yang harus ia perjuangkan untuk perempuan yang dikasihinya, Gusti 

Ratu memang adalah pengorbanan yang mempersembahkan kesempurnaan dalam dirinya 

sekalipun, merasakan cinta yang dirasakan oleh Gusti Ratu harus ia kuatkan dalam dirinya. 

meski malam itu telah melukainya dengan air mata yang terus dan terus mengalir, meringkih, 

ia sudah mulai harus bersiap untuk melewati penghalang-penghalang pengembaraan lainnya. 

Paginya dengan diiringi asap dupa yang menerbangkan asa demi asa. Ia yang 

mengenakkan jarik putih bawah pusar atas mata kaki, dengan tanpa alas ia bersimpuh di 

hadapan Sasana Kasepuhan 2 timur, sementara Sasana Kasepuhan milik Raja Ageng 1 berada 

di barat. Ia terus memohon kepada Raja Ageng 2 yang bersemayam di kamarnya agar mau 

memaafkannya dan membilahkan keris di kerongkongannya. Para Laden dekatnya, Danajaya, 

mengajak Sukma untuk pergi tapi ia tetap pada pendiriannya. Hari demi hari tak ada respon, 

Sukma terus memohon-mohon dengan permintaan sama, baru pada hari ketiga Raja Ageng 2 

benar-benar terlekit dari perkataan Sukma terakhir dan keluar dengan membuka emosi pintu 

Sasana Kasepuhannya, ia berkata. Diam-diam Gusti Ratu menatap mereka dari arah yang 

tersembunyi. 

“Aku sudah berusaha melepaskanmu dari peminuman racun yang tidak bisa 

membuatmu menghamili itu! Menyingkirlah dari hidupku! Aku sudah tidak ingin lagi 

mendengar perkataanmu! Ingat! Tak pernah kubiarkan Gusti Ratu mendekatimu lagi! Aku 

akan menyingkirkanmu!” dengan penuh amarah dilemparkannya dupa depan Sasana 

Kasepuhannya keras-keras, hingga meluntah hampir mengenai wajah Sukma, tapi Gusti Ratu 

langsung bersigap. Bara panas itu tak mengenai Sukma tapi membakar jarik Gusti Ratu 

hingga tembus di paha Gusti Ratu yang putih. Para Laden, pengawal, dan Sukma terkejut. 
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Raja Ageng terperangah. Gusti Ratu telah mendengarkan seluruh pengakuannya. Sukma 

menahan tangis yang kelu. 

“Jadi seperti ini sikap Rama terhadap orang-orang yang kucintai! Rama benar-benar 

keterlaluan! Rama tidak menunjukkan sikap agung sebagai Raja Ageng Kraton! Jika hal 

seperti ini sampai terjadi, Rama harus menerima apa yang Rama telah Rama lakukan!” Gusti 

Ratu memandanginya dengan ketegasan. Matanya sungguh runcing. Raja Ageng memohon 

maaf dan tidak bisa berbuat apa-apa. Gusti Ratu menuntun Sukma ke Kepatihan. Di 

kepatihan Sukma ditenangkan dengan penuh kasih oleh Gusti Ratu. 

Beberapa hari usai peristiwa itu, di Kapujanggan terpapar perdiskusian yang hebat. 

Perhitungan mereka tidak salah. Ayem, Ngertos dan Sekar Landing, pujangga utama Kraton 

sepakat mengungkapkan GKR tidak akan memiliki anak, ketika pemeriksaan tabib 

mengatakan GKR mengalami kesulitan Raja Ageng 2 menanyakan pada mereka. Berita duka 

itu telah sampai di telinga GKR dan Raja Ageng 2 sendiri, serta Sukma mendengar berita itu 

dari Danajaya yang tiada sengaja mendengar. Raja Ageng 2 begitu schok, lalu ia mencoba 

meminta 3 pujangga Kraton itu untuk meramalkan lagi, mencari celah atau mencari tahu 

solusi terbaik, bisa saja masih ada celah. Tiga pujangga Kraton telah menekankan kepada 

Raja Ageng 2 GKR memang mandul, ini adalah salah satu prahara Kraton, kita hanya bisa 

berdoa meminta kemudahan bagi Sang Hyang Rama Kuasa untuk melangkahkan kerajaannya 

lebih baik lagi dan memberikan yang selayaknya diterima oleh Ganda Ageng. Seminggu 

setelah itu Raja Ageng 2 kembali merekah karena pujangga dengan pakem-pakem baru 

memberitahukan jika masih ada kesempatan yang baik bagi GKR. Ijtihad mereka berhasil, 

dalam petung17 yang ditemukan baru, mereka melihat tanggal di mana ada satu hari di mana 

GKR bisa menghamili Gusti Ratu. Untuk karena itu Raja Ageng 2 berusaha membuat pesta 

meriah malam pertama Gusti Ratu. Padma Kahiyang dihiasi sedemikian rupa. Di gapura 

dihiasi janur dan pagar pohon pisang dengan pisang setundun menjuntai, tempat tidur Padma 

Kahiyang ditata dengan kelambu emas, dipasang mawar-mawar tebal segar, dari jalan 

menuju Padma Kahiyang itu telah disambut mawar-mawar yang merona, dan reroncenan 

melengkung di pohon-pohon menjuntai satu pohon ke pohon lain, pohon di setiap Kraton 

terlebih Padma Kahiyang diberi kain warna merah, dupa serta sajen bunga yang lengkap. 

GKR tampak berbunga sekali. Saat menceburkan diri di bak air berisi bunga mawar-melati, 

angan-angannya menerawang jauh apa perasaan yang diungkapkan oleh Gusti Ratu nanti, 

keharuan yang bagaimana saat malam berjalan nanti dan bisakah dia memberikan 

kebahagiaan bagi Gusti Ratu lebih bahagia lagi. Ia didandani dengan demikian gagah, 

blangkon dengan hiasan emas, alis tebal, asido keemasan, lipstik merah merona, beskap 

warna birunya dihiasi oleh kalung emas, ia berjalan ke pisowan menunggu Gusti Ratunya. 

Sementara Gusti Ratu di Sasana Pangrajan tampak berdiam diri saja melihat perias ageng 

suruhan ayahnya mendandaninya sefeminim mungkin, alisnya begitu meruncing, bibirnya 

dibiarkan manyun, hidungnya dilukis mancung, asidonya coklat, gelungnya dipasangi 

reroncenan yang memanjang sampai tanah, lengannya dihiasi binggel yang lebih mengerlip, 

kaki kirinya dipasangi bingel pula, cepliknya adalah surya bertaburan permata, kemben 

kuning keemas-emasannya dibuat melorot sedikit agar payudaranya yang besar terlihat 

menyembul dan menggairahkan, malam nanti Gusti Ratu akan diarak menuju Padma 
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Kahiyang. Raja Ageng tampak tersenyum-senyum melihat Para Ladennya menyelenggarakan 

persiapan pesta malam pertama dengan lancar. 

Di Kepatihan belakang ruangan, Dananjaya tampak memangkas rambut Sukma, 

potongan yang sangat tipis dengan pisau cukur kerajaan itu, mirip prajurit perkasa, kumis dan 

jenggotnya dipasang. Godek Sukma tinggi dan lancip sekali, serta pangkasan belakangnya 

membuat tangan siapa saja yang melihat ingin merengkuh dan meraba-raba manja potongan 

tersebut. Entah di acara apa Dananjaya tak menanyakan, Sukma mengenakkan jarik dengan 

kemben yang keemasan, jarik putihnya bermotif Branjangan emas tengah memadu kasih. 

Lengan kanan dan kirinya dibelit binggel, dan kedua kakinya, seperti gambar kisah 

pewayangan India, sampur merahnya menjuntai ke bawah. Ia memakai asido abu-abu, 

dibimbing oleh Dananjaya pula, seluruh mukanya dibasuh dengan daun sirih, sehingga 

wajahya tampak berseri-seri bagai terterpa matahari pagi. Lipstiknya pink tipis. Ia 

menyemprotkan minyak melati di sekujur kepala hingga ujung kakinya, bedak di wajahnya 

melekat halus. Ia membesitkan kertas erotis di lidahnya agar bibirnya terlihat licin saat 

dicicipi atau tidak. 

Dari arah menuju Padma Kahiyang, pada malam dengan rembulan yang purnama, 

tepat sekali bagi orang yang melakukan malam pertama, udara begitu sejuk, tak begitu 

dingin, semuanya pas. Pawang alam yang diperintahkan oleh Raja Ageng 2 telah berlangsung 

sempurna. Saat Gusti Ratu hanya terpaku dalam dentuman hingga dentuman tandu, ia melirik 

ke Kepatihan, terdapat Sukma yang berdiri di balik tembok sana dengan penampilan gagah, 

tampan dan dandanannya yang menggairahkan. Gusti Ratu merekah, hatinya seakan terbawa 

dewa asmara yang membawanya ke kahyangan, diamati dalam, Sukma begitu tampan sekali. 

Ia ingin mendekat mengejar Sukma. Para Laden yang berpihak pada Raja Ageng 2 yang 

mengantarkan tandu agungnya itu sempat menghalangi “Gusti Ratu kita harus menuju cepat 

area Gusti Kanjeng Raja” tapi Gusti Ratu tetap melangkah saja. Di taman Kepatihan belakang 

ia terpesona mengikuti langkah kaki tertunduk namun gagah Sukma. Di jembatan mungil 

menyaksikan penampilan Sukma dengan wajahnya yang tampan itu, Gusti Ratu tersipu 

menggenggam hangat tangan Sukma yang lembut dan wangi. Sukma sedari tadi diam saja, 

diam yang karismatik. 

“Gadadewa, dandananmu tampan sekali, Dewa. Di malam yang teduh ini apa 

gerangan yang membuatmu mencoba merasakan keteduhan malam” namun tiba-tiba Sukma 

melihat GKR jauh di balik tembok kepatihannya yang terengah, hati Sukma benar-benar 

beku, melihat Sukma yang terpaku Gusti Ratu ingin melihat apa yang dilihati Sukma saat ini, 

namun saat Gusti Ratu hendak menoleh, hampir terlihat, hampir cepat sosok itu tertangkap, 

tangan Sukma lebih sigap dengan tangkas menyobeki pakaian Gusti Ratu, seluruh pakaian 

yang menutupinya. Gusti Ratu hanya diam saja, terharu. Ia mengajak Gusti Ratu menikmati 

malam. Malam itu demikian indah, bertambah rembulan yang kian malam kian purnama, 

benderang seperti hati mereka. 

Keesokan harinya Sasana Kasepuhan bagaikan Titanic kedua. Raja Ageng 2 meninju-

ninju meja dengan serapahnya pula. Para Laden yang merasakan sesak pula mengumpat-
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umpat “Dia lakilaki murahan Gusti! Dia lakilaki gigolo! Dia lakilaki bayaran! Dia harus 

diseret keluar dari Kraton dengan rambutnya!” 

“Hah! Bagaimana sih kenapa kalian tidak menghalangi Gusti Ratu!” salah satu Para 

Laden yang menghadap Raja Ageng 2 itu memohonkan ampun dan menjelaskan jika Gusti 

Ratu memang tidak bisa dibendung. Hati Raja Ageng selaksa digolok-golok dengan keras. 

“Itu adalah satu-satunya malam di mana Gusti Kanjeng Raja bisa menghamili!” 

Sasana Kasepuhan kian gempar dan gempar, dengan penuh lindu diri Raja Ageng 2 dengan 

Para Laden lain menyiapkan rencana yang lain. 

Siang usai sembahyang Dzuhur GKR memang memerintahkan Sukma untuk 

menyambut tamu-tamu kerajaan di Pisowanan, Raja Ageng 2 yang tengah sakit diketahui 

ingin dirawat oleh GKR. Di Pisowanan Sukma menyambut tamu kerajaan yang merupakan 

Para Laden kerajaan luar terbaik yang diperbolehkan Gusti Ratu belajar tata adiluhung 

pelayanan Kraton Ganda Ageng dengan berseri. Mereka melangsungkan upacara minum teh, 

yang dikenalkan dengan tari-tarian pula. Tari di sini adalah hal yang sakral, bermanfaat bagi 

keseimbangan tubuh, berkesenian pula yang menjadi ibadah utama Sambawi dibandingkan 

agama lain begitu yang diterangkan Sukma kepada tamu-tamu kerajaan itu. Tiba-tiba Raja 

Ageng 2 datang dengan diikuti GKR. Raja Ageng 2 berkata-kata yang membuat dirinya harus 

sekeras tenaga menahan kekejian dari Raja Ageng 2, ia bersikeras menghormati Raja Ageng 

2, ayah perempuan yang amat dikasihinya. “Kita lihat, budak rendahan ini menyambut para 

tamu dengan segenap kesokpintarannya. Dia yang sudah merayu Gusti Ratu hingga 

mengacaukan malam keindahan Gusti Ratu dengan Gusti Kanjeng Raja” Para Laden tamu itu 

benar-benar tersentak dan saling melemparkan tatapan mata, bertanya-tanya. Kemudian Raja 

Ageng 2 kembali menyerapah, seperti serapahan-serapahan ciri khasnya yang menombak lagi 

yang benar-benar menggoda kesabaranya. 

“Heh... budak rendahan. Dari keluarga yang rendahan pula, keluarga yang hanya bisa 

memanfaatkan kebesaran orang lain, keluarga yang paling tak jelas dan memiliki harkat dan 

martabat diri!” hati Sukma benar-benar ditarik paksa untuk mengeluarkan seluruh apa yang 

menjadi kerunyamannya, ia tak ingin lagi menahan diri, dengan jiwa berani dan semangat 

mengembalikan harkat dan martabat kehidupannya semustinya, ia berkata 

“Sungguh mulutmu lebih berbisa dari ular weling Gusti Raja Ageng... jangan 

mengeluh jika kelak kau akan mempertanggung-jawabkannya” dengan penuh luapan 

perasaan terjanggalnya selama ini, getir-getir kata yang menembus busa hatinya selama ini 

digamparkannya tangannya di pipi Raja Ageng 2 yang keriput. Seluruh penghuni Pisowanan 

gempar. Raja Ageng terhenyak dengan memegangi gamparan pipinya. Para Laden setia Raja 

Ageng yang selalu terlihat memanas-manasi Raja Ageng, tatapan dan perkataannya yang 

tidak langsung menghina Sukma selama ini menghentak, 

“Lancang kau! menggampar Raja Ageng, apa yang kau lakukan hah!” langsung 

dijawab dengan gamparan amat keras pula Sukma. Dalam suasana yang kian runyam itu 

GKR berusaha menyadarkan Sukma “Sukma, apa kau sadar apa yang kau lakukan, 

menggampar Raja Ageng sama artinya menggampar kehormatannya” 
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“Oh... kalau begitu saya hanya ingin menjaga kehormatan Raja Ageng, Gusti Kanjeng 

Raja” Sukma mulai memberanikan diri, kerunyaman laluan memang harus dilaksanakan dan 

hatinya pula mengeratkan, perlawanan memang harus ditujukkan saat kita mengetahui saat 

melakukan perlawanan itu waktu yang sesuai dan semustinya tak dilakukan. Raja Ageng 2 

pingsan, jantungnya kumat. Ia dibopong oleh Para Laden, dengan dikuti GKR ia pergi. 

Sebelum pingsan Raja Ageng 2 yang ditertawakan dan dihina oleh tamu-tamu kerajaan besar 

yang membencinya dari dulu, “Raja Ageng 2 memiliki kehormatan apa itu, sudah layak 

digampar senopati kerajaannya” itu, Raja Ageng bersumpah yang membuat Sukma menatap 

dengan membara “Kau tidak akan pernah menjadi Raja Ganda Ageng! Biarpun kau menjadi 

Raja Ganda Ageng kekuasaanmu itu tidak akan berlangsung lama!” 

Sukma menatap lekit Para Laden tamu yang memandanginya itu, saat ia menoleh, 

dengan menunduk Para Laden tamu itu dengan menjaga perasaan mengalihkan posisi 

kembali. 

Keesokan harinya, saat bunga-bunga di Kraton tumbuh, langit tiba-tiba menunjukkan 

warna kuning cerahnya. Hari itu betepatan dengan Hari weton kelahiran GRat. Hamba. Raja 

Ageng 2 menyarankan Gusti Ratu untuk ke Puri Segara Kulon, puri agung dengan keindahan 

karang dan warna samuderanya di depan pesisir pantai, udara di Puri Segara Kulon tersebut 

juga terkenal sejuk. Di sana adalah tempat favorit para ratu-ratu Ganda Ageng. Puri yang 

dibangun untuk mengenang pertemuan GRat. Tempek dengan Kanjeng Raja Kulon, saat 

bertapa menunggu wahyu keprabon18 turun, ia bertemu dengan Kanjeng Raja Kulon sebagai 

pemuda yang tampan. Di Kraton gaib Laut Kulon, GRat. Tempek bercinta dengan Kanjeng 

Raja Kulon, karena ia telah bercinta dengannya itu Kanjeng Raja Kulon berjanji akan 

menjaga tanah Ganda Ageng sepanjang masa. Pembagunan puri itu dilakukan oleh GRat. 

Hamba, nenek GRat. Anindya, kepada GKR. Dluwang Abang sebagai tanda kebesaran 

cintanya. Di Kepatihan, Dananjaya begitu selaksa tersetrika hatinya, ia melaporkan pada 

tuannya. 

“Gawat Kang... Gusti Ratu mengiyakan ke Puri Segara itu, bersamaan dengan Raja 

Ageng 2, Gusti Kanjeng Raja dan ia ingin mengajak Akang Gadadewa juga. Nanti kalau yang 

‘menjadi’ milik Gusti Kanjeng Raja bagaimana, mungkin Kang Gadadewa bisa mencegah 

Gusti Ratu karena Akang saja yang bisa” ungkap Dananjaya, Sukma sudah tahu akan maksud 

Para Ladennya itu. Kemudian ia memerintahkan Para Ladennya pula untuk menyampaikan 

berita pada Gusti Ratu jika ia bersiap diri untuk menerima ajakan Gusti Ratu ke Puri Segara 

bersama Raja Ageng 2 dan GKR. 

Siang hari mereka rombongan sudah bersiap menuju Puri Segara. Barang-barang 

sudah dipersiapkan. Gusti Ratu sudah terlebih dahulu menuju Puri Segara karena terdapat 

kegiatan pemerintahan di sana pula. Gusti Ratu sangat senang, di perjalanan jika masyarakat 

menyambut keluarga kerajaan menuju Puri Segara dengan Raja, ayah sura dan senopati 

kerajaan pasti rakyat teramat bahagia dan bisa menunjukkan keluarga kerajaan yang bahagia. 

Namun Sukma sadar bahwa ia tidak mungkin menempuh perjalanan dengan tandu, yang 

diperbolehkan mengenakkan tandu adalah raja dan Ayah Sura, ia terpaksa menunggangi kuda 

yang liar, meski terus bergelisahan kuda itu ia tetap menguatkan diri, tak apa, segalanya 
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untuk Gusti Ratu. Di langkahan tandu Raja Ageng 2 sangat menggantungkan asanya, keringat 

membasahi sekujur pakaiannya. Raja Ageng 2 memiliki rencana jahat pada Sukma yang tidak 

diketahui GKR, dari kuda yang diracuni itu kelak akan mengamuk-amuk dan menjungkalkan 

Sukma ke jurang. Ia sudah tidak ingin lagi lakilaki itu berada dalam kehidupan Gusti Ratu. 

Meski ia merasakan kuda itu sangat membahayakan dan ditenangkan oleh pengawal pula, 

Sukma tetap mengukuhkan niatnya. Dan siang itu juga di tengah perjalanan, kuda yang 

ditunggangi Sukma itu beraksi dengan begitu cepatnya tak disadari Sukma, kuda itu 

menjatuhkannya di jurang, Sukma tak sempat mengendalikan diri. Para pengawal dan Para 

Laden yang mengiringi perjalanan panik. Tapi Raja Ageng 2 meminta ditenangkan. Biarkan 

Sukma pergi, ketika diamati memang telah tiada di jurang yang dalam. Perintah Raja Ageng 

2 yang tak bisa diganggu-gugat, oleh Raja Ageng 2 itu meminta agar semua bungkam, saat 

sampai di Puri Segara bilang jika Sukma masih berada di perjalanan. Takut Gusti Ratu terlalu 

menungggu. 

Dan malam hingga Gusti Ratu menunggu, rencana Raja Ageng 2 telah berlangsung 

dengan semustinya. Para pengawal ataupun Para Laden Sukma terpaksa mengiyakan. 

Meskipun berat dan berharap Sukma berada di sana agar malam itu tak berlangsung, akhirnya 

malam itu berlangsung pula. Pada purnama yang raksasa, ombak yang tenang menyapu-yapu 

di depan pemandangan pantai, puri yang berada dalam bukit laut itu, Gusti Ratu benar-benar 

menerima kepuasan pelayanan dari raja yang tampak senang dan merasakan anugrahnya. 

Para Laden Sukma sedih, mereka berharap benih dalam rahim Gusti Ratu dari Senopati 

Sukma masih bertahan dan tak digeser oleh GKR. 

Di hutan yang buas, penuh dengan lolongan srigala Sukma tersadar. Meskipun dalam 

keadaan luka-luka ia paksakan berdiri. Terasa terdapat serigala yang menerkamnya. Srigala 

itu tampak semakin dekat dengan mata oranyenya dari arah kegelapan dengan auman-auman. 

Sukma langsung disambar oleh seseorang yang mengajaknya bersembunyi di semak-semak. 

Srigala itu terus melolong, melolong dan melolong mencari Sukma tadi ke segenap penjuru. 

Mereka lega srigala itu berlari pergi menjauh. Sukma berterimakasih terhadap pemuda itu 

yang berbaik hati menolongnya. Ia membakarkan kayu, mengolah ayam hutan, dan 

mengobati lukanya, luka di wajah dan perut begitu menganga. Sukma sangat terpana sekali 

dengan pemuda itu. Kulitnya kekuning-kuningan, berkepala oval, berbibir tebal merah, 

senyum yang menawan dari hatinya, matanya sipit bagian kanannya, tingginya 177,5 cm, 

ketampanan yang tidak dimiliki oleh lakilaki lainnya. Pemuda gagah itu seperti seorang 

pendekar dengan ikat kepala di dahinya dan pedang di pundaknya. Pemuda itu 

mengungkapkan tengah mencari sahabat perempuannya, karena ia telah menumpas 

pemberontakan di sebuah desa yang ia menderita kekalahan, mereka terkejar dan terpisah di 

hutan sini. Sukma mengungkapkan pula tentang apa yang dialaminya secara utuh saat 

ditanya, mereka akhirnya mengangguk saling mengerti. Sukma berusaha untuk bergerak 

“Jangan, jangan bergerak banyak dulu, Kang. Lukamu masih parah. Nanti akan aku 

sembuhkan terlebih dahulu” ujar pemuda itu, menerawang-awang batin Sukma yang seakan 

berusaha meraih angan yang berat diraihnya. Pemuda itu peka dengan batin Sukma, lalu 

tanpa ragu berusaha membantu ditanyakan padanya. 
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“Aku harus bertemu dengan seseorang, ia sudah lama menungguku, aku khawatir dia 

mencariku. Aku sudah berjanji akan menemuinya” lirihnya sambil menahan luka sesak 

dadanya. Pemuda itu menenangkan Sukma, mengatakan jika kondisinya lebih berharga dari 

tujuannya yang mengujinya tersebut. Orang yang ia cari, entah siapa yang dimaksudkan tapi 

ia mencoba menelisik, pasti akan bertambah mengkhawatirkannya jika melihat kondisinya 

saat ini, Sukma mengajaknya untuk bersabar, dengan berat ia mencoba untuk mengerti. 

Kemudian Sukma disuruh untuk memalingkan diri, dengan membaca manteranya, tangan 

pemuda itu menjulurkan sebuah tenaga dalam kuat-kuat di punggung Sukma, pemuda itu 

benar-benar memiliki kekuatan dalam yang baik. Kekuatannya pulih segera meskipun masih 

harus berhati-hati. Ia berterimakasih terhadap pemuda itu. Sukma berkata jika ia harus 

kembali ke tempat yang ia cari, karena masih ada waktu. Saat berpisah ia sempat 

menanyakan nama pemuda itu 

“Pelemmadu” 

Begitu jalanan terjal dan langkah jauh ditembusnya menuju Puri Segara, ia hanya 

memikirkan janjinya. Sehari ia bisa menempuh Puri Segara itu. Ia berusaha menemukan 

sekeliling orang-orang di sana, hanya ada prajurit penjaga. Ia sangat membuncah mendengar 

Gusti Ratu masih ada di sana. Gusti Ratu tak ikut pulang ke Kraton Pasrahan Legen karena 

ingin menenangkan diri di sana. Dalam batinnya ia ingin benar-benar bertemu dengan 

Sukma, kenapa ia tak menjalankan janjinya, padahal sejauh ia mengenalnya, Sukma lakilaki 

yang tak pernah tak menjalankan janjinya. Mereka berpelukan di Pendapa Ageng, Gusti Ratu 

terkejut melihat penuh luka-luka diri Sukma, tapi Sukma mengatakan tak ada apa-apa, 

biarkan ia menahan luka itu, karena luka besar itu memang untuk Gusti Ratu, luka itu pasti 

akan berganti kebahagiaan yang tiada putusnya kelak, ia yang masih berusaha, berusaha dan 

berusaha menghormati Raja Ageng 2, ayahanda perempuan yang dicintainya. Gusti Ratu tak 

menyangka Sukma hadir walau dalam kondisi yang tak bagaimana pun, Gusti Ratu semakin 

mengasihinya. 

“Aku yakin kau tak pernah melupakan janjimu, Gadadewa. Maka dari itu aku selalu 

dan selalu menyimpan harapan demi harapan kedatanganmu hingga saat ini” keduanya 

berpelukan. Hati Sukma yang ingin menangis tak ia tumpahkan di hadapan Gusti Ratu, ia tak 

ingin Gusti Ratu memikirkan apa-apa, menyusahkannya yang membuat ia harus mengerjakan 

hal yang tak harus dikerjakannya, kebaikan Gusti Ratu sudah lebih dari meyakinkannya, 

bahwa ia tak mungkin melepaskan pengorbanan yang dalam darinya selama ini. 

Di Kraton Pasrahan Legen di mana orang-orang terkejut melihat Gusti Ratu berjalan 

memasuki Kraton dengan lakilaki yang digandengnya, Sukma, Mahapatih Kembang Sepatu 

telah memberitahukan pada Gusti Ratu dalam bisikan, yang menjemputnya tentang perbuatan 

Raja Ageng. Gusti Ratu ngaben hatinya. Saat ia disambut oleh Raja Ageng 2 dan GKR ia 

hanya diam geram tak ingin menunjukkan ekpresi apapun pada ayah dan suaminya tersebut. 

Raja Ageng 2 bertambah panik. Ia meminta Sukma untuk masuk ke Sasana Pangrajan 

bersamanya, karena sebagai seorang ratu, ratu berhak terhadap siapapun lakilaki di istana, 

ditambah dengan kesaktiannya pula yang tak mungkin orang lain menentang. Gusti Ratu 

dengan manja dan berbuncah hati meminta Sukma untuk menghiburnya, menentramkannya 
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hingga ia terlelap. Gusti Ratu terlelap di pangkuan Sukma, melihat dan menatap dari dekat 

Gusti Ratu sangat membuat hati Sukma memendam harapnya, semoga ia bisa 

membahagiakan Gusti Ratu lebih dalam, semoga Gusti Ratu menjadi lebih baik setelah 

diberikan apa yang bisa dilakukannya, sebersit itu. Ia melihat GKR memasuki Sasana 

Pangrajan yang melihat Gusti Ratu terlelap dengan senyum buncah di pangkuannya itu, ia 

hanya menatap dalam Sukma, Sukma juga menatapnya dalam, begitu mengisyaratkan 

konsentrasi. GKR ingin menyingkir saja, ia tahu ia belum bisa menggenggam hati Gusti Ratu 

saat ini, tapi dalam keyakinannya yang jeram ia selalu yakin kelak Gusti Ratu akan memiliki 

perasaan yang sama dengannya, meski ia sendiri menyadari tak mungkin. Sukma benar-benar 

lakilaki yang telah berjasa padanya, menggantikan Sukma memang tak mungkin, ia sendiri 

menyadari kekeliruan Raja Ageng 2 dan ibunya. Tapi melihat Gusti Ratu yang mencoba 

menapak di kehidupan bersamanya, tetap mempertahankannya hingga kini tak mungkin Gusti 

Ratu tak mempertahankan apa yang ingin dipertahankannya saat itu. 

Malam yang sangat meremang sekali Sukma selalu merintihkan tangisnya, naluri 

ayahnya tercuat sebelum janin melekat di rahim perempuan yang dicintainya, Gusti Ratu, ia 

tak ingin perjuangan yang bercampur bersama darah janin itu yang mungkin menjadi 

bercampur dengan perjuangan yang mungkin tak diperjuangkan untuk Gusti Ratu, ia banyak 

sembahyang sepertiga malam dengan Para Ladennya, melejitkan sedekah, tiada hari tiada 

berdoa, ia selalu berharap, memohon pada Sang Hyang Rama Kuasa Gusti Ratu yang dulu 

pernah mengatakan ia akan hidup bahagia dengan anak-anaknya, janjinya itu benar-benar 

terwujud meskipun badai dan stunami ingin menerjang. 

Beberapa hari kemudian Gusti Ratu mengalami muntah-muntah, ia sama sekali tak 

ingin makan pagi itu. Senopati Sukma yang telah dikatahui hanya bisa mengambil hati Gusti 

Ratu untuk makan dipintanya untuk mengajak, tapi Gusti Ratu tak. Lalu dipanggilkan 

Mangun Raga, tabib Kraton yang amat sepuh sekali, ramah, sering prihatin dan tak pernah 

melaksanakan tindak kejahatan ke Sasana Pangrajan untuk mengecek kondisi Gusti Ratu. 

Mangun Raga mengungkapkan jika Gusti Ratu telah mengandung. Semua penghuni Kraton 

berbahagia, masyarakat entah dari mana mulai mendengar berita itu. Pasukan-pasukan Gaib 

penjaga ratu atau berbagai jin putih pengabdi Kraton juga senang. Bahagia namun tak, hati 

Sukma masih was-was, anak Gusti Ratu belum diketahui jelas siapa ayahnya. Lalu dengan 

penuh berbinar Gusti Ratu memerintahkan untuk mengadakan pertemuan di Pendapa Ageng 

dengan dihadiri Raja Ageng 1, 2, GKR dan Senopati Sukma. Ia ingin melihat jelas dengan 

ilmu kebatinan yang biasa dijunjung tinggi pula oleh ratu-ratu Ganda Ageng sebelumnya 

yang biasa memiliki dua suami, siapa ayah dari dewa kecil yang dikandungnya. Dan siang di 

Pendapa Ageng ketika berlangsung, semua hanya terpaku. Termasuk Raja Ageng 1, 2, GKR 

dan Sukma, serta beberapa kerabat istana yang hadir, GKR. Damayanti atau GKR 

Darmastuti. Ki Mangun Raga mulai mengusap-usapkan telapak yang didoakannya, 

ditengadahkan di tubuh Gusti Ratu, GKR, Sukma hingga Gusti Ratu kembali, dan bagi orang-

orang yang berada di pihak Raja Ageng 2 dan GKR tersentak, jika bayi yang dikandung Gusti 

Ratu, yang kelak menjadi Putri Mahkota adalah anak Senopati Sukma. Senopati Sukma 

berbungah, ia menangis haru. Raja Ageng 2 benar-benar tak bisa menyimpan kebringasan 

dirinya, ia menghujat-hujat Sukma, lakilaki gigolo, lakilaki murahan, lakilaki bayaran dan 
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perkataan menylekitkan lain tentang keluarganya, tapi dengan sulutan hatinya Gusti Ratu 

membela Sukma mati-matian, sama seperti waktu kecil dulu ia membela di hadapan ayahnya. 

Gusti Ratu juga mulai tak membenarkan perbuatan Raja Ageng 2 saat berlangsungnya 

perjalanan menuju Puri Segara beberapa hari yang lalu, Mahapatih Kembang Sepatu menjadi 

saksinya, dengan menahan kelu Raja Ageng 2 tak bisa berbuat apa. Pendapa Ageng yang 

besar dan berwibawa seakan tiba-tiba meruntuhinya dan tanah Kraton seakan berjungkil 

balik. Pada siang itu pula, Gusti Ratu mulai mengangkat Sukma ke tingkat yang lebih tinggi, 

itu untuk mengukuhkan posisinya dan Gusti Ratu berharap akan selalu menjaganya dari 

dekat. Ia diangkat menjadi selir tingkat 1 dengan gelar Srengenge, karena telah membuat 

Putri Mahkota terkandung, Gusti Ratu mengangkat kerisnya. Keputusan Gusti Ratu tersebut 

ditolak oleh Raja Ageng 2 dan berkali-kali memohon agar tidak dilakukan, tapi keputusan 

ratu tetaplah keputusan, orang-orang Kraton juga harus mulai menghormatinya. Sukma 

menangis terharu, anugrah dari Gusti Ratu demikian besar, ia tak menyangka Gusti Ratu 

dengan ketulusan hatinya memperjuangkan dirinya hingga saat ini. Ia berjanji pada Gusti 

Ratu dalam hati bahwa ia tidak akan pernah mengecewakan hatinya dan akan selalu 

menggenggam tangan Gusti Ratu. 

Matahari timur Ganda Ageng menyambut BRB (Bendara Raden Bagus) Srengenge 

yang keluar menapaki tangga Sasana Kautamannya, kediaaman selir tingkat 1. Ia 

mengenakkan blangkon berhias perak, berbeskap kebesaran kerajaan, berjarik tumbuh-

tumbuhan dan hewan khas Ganda Ageng, berselop permata serta keris pusaka bertengger di 

tagennya. Para Laden Kraton yang melihatnya mulai memberikan hormat dan sesembah, ia 

menerima hormat dan sesembahan dengan tersenyum. Luka-luka yang menjeratnya usai 

peristiwa kecelakaan itu sama sekali sirna dari tubuhnya. Kini ia terlihat sebagai lakilaki 

berpangkat derajat tinggi, bersikap dan berdandan agung dan tampan. Hari ini adalah hari 

pertemuan pertamanya dengan Raja Ageng 2 di Sasana Kasepuhan sebagai mertuanya. Ia 

ingin memberikan penghormatan atas pengangkatannya. Bersama Dananjaya yang kini 

menjadi Para Laden khususnya, yang berganti pakaian lebih tinggi, ia mengiringnya dengan 

Para Laden lain. 

Seterang mentari pagi Raja Ageng 2 menyambutnya di Sasana Kasepuhan. BRB. 

Srengenge memberikan hormat dijawab hormat pula oleh Raja Ageng 2. Kemudian dalam 

Sasana Kasepuhan yang hanya mereka berdua tersebut hadirlah Para Laden yang 

membawakan kopi hangat kepada mereka, mereka meminum bersama. Raja Ageng 2 ingin 

mengenalkan bagaimana meneguk kopi di pagi hari, kopi baru pada BRB. Srengenge. Raja 

Ageng 2 mengucapkan selamat atas pengangkatannya menjadi selir tingkat pertama, selir 

yang termasuk pertama kali sepanjang sejarah Ganda Ageng berdiri. Kemudian selang 

beberapa lama hadirlah GKR, Srengenge memberikan hormat dan dijawab hormat pula GKR. 

Sebelumnya GKR memberi hormat pada Raja Ageng 2. Mereka berbincang-bincang tentang 

keadaan Ganda Ageng dan bagaimana ke depannya mereka mengemban tanggung jawab 

yang berbeda lagi dalam maupun luar Kraton. 

“Aku sudah tampak sangat tua. Kerajaan akan beralih tampu kepada pemerintahan 

kerajaan yang sekarang. Ganda Ageng selalu dikenal sebagai kerajaan yang menjunjung 

tinggi dengan baik tradisi-tradisinya, semua tak mungkin tak diupayakan oleh pemerintahan 
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untuk kerajaan yang lebih baik lagi” Raja Ageng berkata dengan lirih dan seakan tak berdaya. 

Ia baru saja melakukan cek kepada tabib Kraton. Tiba-tiba Raja Ageng menyisingkan lengan 

beskapnya, ia mengatakan “Semua pengampu kerajaan telah berusaha memberikan terbaik 

bagi sistem kerajaan, pengampu-pengampu dari dulu telah berusaha mempertahankan dengan 

segala upaya untuk Ganda Ageng pula, aku pun rela mati sekarang jika Putri Mahkota tidak 

menjadi anak raja!” Raja Ageng membilahkan pisau buah emas yang dimunculkannya yang 

ditekankan dan ingin diguratkannya di nadinya, hampir, membuat Srengenge dan GKR panik. 

Srengenge dan GKR kian panik ketika pisau itu kian membilah, membilah dan hampir 

membilah, ia menatap pada Srengenge. Ia benar-benar tersudut, tak ada yang bisa ia katakan 

dan perbuat.”Apakah kau berjanji ingin memberikan anakmu kelak pada Gusti Kanjeng Raja 

untuk martabat kerajaan yang lebih baik lagi?” Raja Ageng berkata tegas. Dengan tidak 

sanggup mengerat hatinya, dengan kepanikan yang luar biasa, kata-katanya tak terasa 

terlontar. 

“Iya... saya bersedia” GKR menatapnya dengan terpaku lalu menunduk. Langsung 

disarungkan kembali pisau emasnya itu, Srengenge hanya menunduk. 

“Bagus... itu baru anak menantuku” senyum dari Raja Ageng 2 kemudian bersambut. 

Beberapa menit kemudian, terlihat Srengenge keluar dari pintu yang ditutup oleh Para Laden. 

Ia telah pamit. Perasaannya penasaran mendengarkan perbincangan GKR dengan Raja 

Ageng, ia mengintip dari tembok luar Sasana Kasepuhan. 

“Apa gunanya aku jika sebagai seorang raja tidak bisa membuat  Putri Mahkota 

terlahir” kemudian dengan terkekeh-kekeh Raja Ageng tampak menenangkan GKR. 

“Tenang saja kau bisa meminjam sperma Srengenge. Begitu Putri Mahkota terlahir 

kau bisa mengambilnya, kau bisa mengeluarkan Srengenge dari Kraton dan membuatnya 

pergi dari Gusti Ratu” direntetkan kembali tawa berbahak dari Raja Ageng. 

Dengan mengerat hatinya kuat-kuat, menahan asin, Srengenge lalu berlari cepat 

meninggalkan Sasana Kasepuhan itu. 

Di Sasana Kautaman tempatnya Srengenge mengamuk. Air matanya berleleran. 

Seluruh benda-benda di Sasana Kautaman dibantingnya ia ditentramkan oleh Dananjaya, 

Para Laden setianya. Ia menenangkan Srengenge dengan mengelus-elus pundaknya yang 

dulu sempat menjadi sahabatnya pula, sebagai cawan untuk mengguyurkan air curhatnya. 

“Semua tidak akan terjadi Ndoro... semua tidak akan terjadi... Gusti Ratu akan berbuat adil, ia 

akan selalu melindungi Ndoro” namun asin di hatinya kian terasa, Dananjaya terus 

menenangkan. 

Ia pergi ke tempat RA. Ayu Siram Resik, ia ingin meluntahkan segenap apa yang 

terjadi. Dengan permenungan dan kesabaran yang dalam RA. Ayu Siram Resik berusaha 

memahami. 

“Raja Ageng memang licik, Ndoro. Bisa saja Raja Ageng didesak pula oleh Gulo 

Jawi” kata demi katanya terluntah. Dengan mata yang masih sembab Srengenge menyahut. 
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Yang ia pikirkan adalah kebahagian Putri Mahkota kelak, apakah Putri Mahkota bahagia 

dibesarkan bukan ayah kandungnya, bagaimana kelak Putri Mahkota akan dibesarkan oleh 

Partai Tengen, ia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Putri Mahkota. 

“Satu-satunya jalan adalah kita harus mulai melangkah jauh, Ndoro. Tapi tenang saja 

saya akan mendampingi Ndoro sampai kapan pun. Masa depan Putri Mahkota dipertaruhkan 

ke depannya. Kita harus berani melakukan tindakan besar, sebagai perlindungan Putri 

Mahkota yang besar pula, atau mereka yang akan bergerak semakin jauh” Srengenge 

merenungi terlebih dahulu perkataan dari RA. Ayu Siram Resik. Ia paham benar-benar 

maksud dari RA. Ayu Siram Resik, ia harus menjadi raja dan menyingkirkan GKR. Wijaya 

Kusuma, menjadi raja adalah kedudukan yang kuat antara ia dengan Gusti Ratu, 

ketertindasan dan apa saja yang berusaha dilakukan Raja Ageng terhadap ia dan calon 

putrinya memang tidak bisa dibiarkan, ia meyakini jika ia menjadi raja akan menggandeng 

mimpi erat Gusti Ratu lebih jauh ke depan. Akhirnya ia bersama RA. Ayu Siram Resik mulai 

merencanakan sesuatu, mereka membahasnya matang-matang. Dendam yang 

menghanguskan mulai membara di dada Srengenge, ia tidak bisa memaafkan lagi orang-

orang yang telah mempermainkan hidupnya. Segalanya yang pernah menyakitinya Raja 

Ageng 2, GKR dan Gulo Jawi akan membalikkan kejadian dalam keinginan mereka. 

Dan hari demi haripun berjalan bagaikan huruf demi huruf yang disejajarkan lalu 

membentuk kalimat. Putri Mahkota pun terlahir, masyarakat mendokan demi kebaikan Putri 

Mahkota dan kelangsungan kerajaan lebih jaya kembali. Kegelisahan demi kegelisahan mulai 

terjadi pada hati Srengenge, tapi ia semakin membuncahkan perasaaannya, mengerat erat-erat 

dan dari sorotan matanya melukiskan ia yang akan mampu mencapai keinginannya. Gusti 

Ratu berterimakasih kepada Srengenge karena ia telah membuat Putri Mahkota terlahir. Gusti 

Ratu bertambah memberikan perhatian pada mereka lebih. Srengenge begitu berbahagia dan 

merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Gusti Ratu sebagai seorang ratu kerajaan 

besar, sakti dan memiliki banyak pengembaraan yang banyak, bukanlah yang mengurusi 

anaknya. Menyusui Putri Mahkota pun tak, segala yang menjadi urusan rumah tangga adalah 

tanggung jawab ayahnya, kedudukannya lebih tinggi dari lakilakinya, hal itulah yang 

terlaksana sepanjang ratu-ratu Ganda Ageng memimpin, namun karena Gusti Ratu adalah 

ratu ialah yang mendendangkan Pawartos di telinga Putri Mahkota, umat Sambawi meyakini 

jika bayi yang menangis saat lahir karena setan menusuki tubuh mereka dengan jarum, agar 

ia terhindar dari godaan setan ia dikumandangi Wartos di telinganya, gusti ratu Ganda Ageng 

mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar yaitu tanggung jawab kerajaan. 

Gusti Ratu saat ini tengah menjamu tamu kerajaan dari kutub utara di Pendapa Ageng. 

Hari di mana GKR mengawasi pembuatan siomay bagi Para Laden, agar perjamuan dan 

pelayanan tamu kerajaan berlangsung seksama, ia mengatur dan memerintahkan Para Laden 

dengan telaten. Untuk menambah keberkahan hidupnya ia sengaja memberikan uang 

bulanannya dari Gusti Ratu untuk membiayai semuanya, untung-untung sebagai rasa 

syukurnya telah lahir Putri Mahkota. Tampak ia juga ingin bertemu dengan Srengenge dari 

pemberitahuan yang disampaikan oleh Srengenge siang nanti. Siang usai sembahyang 

Dzuhur pada perjanjian ingin bertemu di Ngondorasan karena masih harus mengawasi Para 

Laden mereka bertemu di perpustakaan Pagertosan, karena ia berbalik sebentar karena 
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menemui pejabat Kraton. Awalnya GKR berkelit mengapa Srengenge mengajaknya bertemu, 

melakukan perbincangan sambil berjalan-jalan menyelusuri Kraton. Rindang taman dipilih 

Srengenge untuk mengoarkan kata demi katanya, menjadikan perasaan mendayu juga. 

Srengenge menceritakan pengalamannya bersama Gusti Ratu, pertama kali bertemu 

dengannya, tentang hati Gusti Ratu, dan apa saja yang disukai Gusti Ratu. GKR hanya 

berpikir positif saja toh tak menyenangkan pula bila menyimpan segala yang bukan-bukan. Ia 

jadi mulai terangguk ketika diungkapkan Gusti Ratu sangat menyukai jenang krasikan yang 

dibungkus oleh daun salam, Gusti Ratu dan dirinya pernah menyantapnya saat perang, ia 

yang menjadi pencicip makanan Gusti Ratu ketika makan mengatakan jika Gusti Ratu 

memiliki kudapan yang selayaknya tak disantap di Kraton selain mereka berdua, ia yang 

meminta tolong GKR untuk menjaga Gusti Ratu karena dalam beberapa hari ia akan 

melakukan kunjungan pada ayahnya di Semangkan. GKR  merekah, dengan pengetahuan itu 

dan sebersit kesempatan dalam rauhannya ia bisa saja memberikan persajian yang terbaik 

bagi Gusti Ratu dan ia bisa memulai mencuri hati Gusti Ratu. Srengenge mengatakan jika ia 

akan berangkat besok, terbenarkan pula jika GKR akan mencoba memberikan kudapan 

sewaktu malam ketika ia tiada, dan keduanya mulai berpisah dengan membara. Srengenge 

mulai melakukan pendekatannya yang mencerahkan. 

Pada siang sebelum malam berlangsung, saat GKR semangat menyiapkan segala 

persajian terbaik yang menyuruh Para Laden, ia juga menyuruh tempat segala bentuk fasilitas 

juga disuguhkan dengan baik pula. Tanpa GKR sadari, yang dikatahui dari Para Laden 

dekatnya, tapi sepertinya tak, ia melihat meskipun tak jelas seorang Para Laden lakilaki 

memasuki Ngondorasan, Para Laden itu hanya menutupnya dalam-dalam saja, takut GKR 

sebersit saja memikirkan yang tak. Di Sasana Kautaman, ia yang tampak merias diri 

setampan mungkin, ia yang telah berpamitan pada Gusti Ratu pada petang hari mulai 

melangkahkan tandunya dengan punggawa-punggawanya menuju Semangkan. Untuk 

mengisi waktu senggang ia menembangkan Macapat Urip di perjalanannya, lalu tiba-tiba di 

tengah-tengah perjalanan, seakan menahan ribuan kekeluan, desahan napas Srengenge tak 

karuan, ia kemudian meminta punggawa-punggawa istana memutarkan tandu kembali, ia 

ingin kembali ke Kraton saat itu. 

GKR yang tampak sumrigah dan penuh keyakinan menghadap Gusti Ratu itu 

langsung masam ketika melihat Srengenge berdiri di depan pintu Sasana Pangrajan. Ia 

terkejut dan bertanya bukankah hari ini ia ke Semangkan menemui ayahnya. Srengenge 

mengatakan ia tak jadi, karena ia ingin lebih mengawasi dan mencicipi makanan yang 

semakin dimasak kepada Gusti Ratu, ia terpaku saja ketika nampan itu diambil cepat oleh 

Srengenge, ia bertambah mengerut. Saat menandaskan nampan itu di meja, dengan 

berhadapan dengan Gusti Ratu langsung, Gusti Ratu juga terkejut kenapa ia kembali. 

Srengenge juga mulai menjelaskan tentang maksud GKR mulai menyuguhkan kudapan itu 

pada Gusti Ratu, kudapan yang baru selama ini mereka ketahui. Seperti biasa ia mencicipi 

makanan itu terlebih dahulu sebelum Gusti Ratu memakannya, ia mulai menuangkan kopi ke 

gelas dari teko emasnya, lalu dengan pelan-pelan Srengenge membuka lembar demi lembar 

daun salam pembungkus makanan berkata “Hem... lezat sekali masakannya. Belum ada 

masakan seeenak ini. Mari kita memakannya!” kemudian Gusti Ratu dan GKR berbungah, ia 
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bersemangat untuk memakan jenang krasikan berbungkus daun salam itu, daun sebagai 

bumbu dapur khas Ganda Ageng yang orang-orang desa sering menanamnya dan perempuan 

mencari di pasar. Tapi tiba-tiba kepala Srengenge seakan berputar-putar, bayangan Gusti 

Ratu dan GKR yang hendak melahab jenang krasikan itu, merasakan dadanya sesak, ia batuk-

batuk, muntah darah dan pingsan. Gusti Ratu memandang terkejut kejadian itu, di mana 

Srengenge pingsan saat ingin menyuapkan sendok pada Gusti Ratu yang siap, Gusti Ratu 

benar-benar mencuat. 

“GKR apa yang kau berikan pada makananmu ini hah! Kenapa Raden Srengenge 

yang memakannya saja bisa begini!” hati GKR terhujani meteor dan meteor kembali. 

Jantungnya berdetak luar biasa, ia tidak melakukan apa-apa dan tidak pernah berniat untuk 

meracuni Gusti Ratu, ia sangat mencintainya lahir batin meskipun ia tahu bukanlah ia lakilaki 

di hatinya. Wajah Gusti Ratu masih tampak terbakar. 

“Kau sudah membuat keributan yang seharusnya tak terlakukan, Gusti Kanjeng Raja! 

Tindakanmu ini sungguh membuatku berdegub-degub!” dengan sigap Gusti Ratu 

mengalungkan tangan Srengenge di pundaknya, dibawa segera oleh Gusti Ratu keluar Sasana 

Pangrajan menuju Sasana Husada, rumah sakit Kraton dengan panik dan berlari cepat. Gusti 

Ratu yang mencoba dibantu oleh Para Laden perempuan menolaknya, ia mengatakan masih 

kuat. GKR yang menjelaskan pada Gusti Ratu bahwa ia tak melakukannya itu, yang Gusti 

Ratu terlalu mengkhawatirkan keadaan Srengenge, tak sedikitpun ingin Srengenge kenapa-

kenapa, hanya tertohok-tohok menatap kepergian Gusti Ratu yang cepat. Ia tak menyangka. 

Berita tentang Srengenge menyuruh GKR untuk menyajikan jenang krasikan pada Gusti Ratu 

karena ia ingin mengunjungi ayahnya di Semangkan, lalu Srengenge yang tiba-tiba kembali, 

lalu ketika mencicipi makanan Gusti Ratu, Srengenge pingsan, dan diduga kuat GKR 

berusaha meracuni Gusti Ratu terdengar pula Raja Ageng 2, ia gempar. Berminggu-minggu 

bahkan berbulan-bulan Srengenge masih belum sadar, membuat Gusti Ratu menggertam-

gertam, Srengenge telah berusaha melindunginya, apa yang dialami Srengenge seharusnya 

ditumpahkan kepadanya saat ini tapi, dan ia tak bisa membayangkan selama ini racun yang 

menggerogoti itu bagaimana jika itu berlaku padanya. Gusti Ratu bertindak tegas, ia 

menyuruh prajurit untuk mengumpulkan siapa yang terlibat dalam peristiwa itu dan 

menemukan siapa pelakunya, ia akan menghukum seberat-beratnya. Sementara Gusti Ratu 

teramat berkabung melihat kondisi Srengenge yang kian parah, sepanjang hari terlihat Gusti 

Ratu selalu menjagai Srengenge. 

Sasana Kasepuhan begaikan kaca yang diremuk oleh paku dan palu kecil. Raja Ageng 

2 mencemaskan kondisi kerajaan ini, pula GKR yang berada dalam ujung tombak. GKR telah 

menjelaskan semuanya. 

“Pelaku dari semua ini pasti berasal dari Partai Kiwa juga, tapi apakah kau tidak 

melihat tanda-tanda yang mengganjal selama berada proses perjamuan?” tanya Raja Ageng 2 

dengan sekujur tubuh yang dingin pada Para Laden yang masih bersama GKR, didampingi 

GKR. Dalam kondisi yang membisingkan itu, sebenarnya Para Laden dekat GKR, Panjer 

Rina, merasakan bahwa terdapat Para Laden muda yang memasuki Ngondorasan dalam 

pembuatan jenang krasikan, tapi itu masih saja ia bungkam karena belum terbukti. Ia tetap 
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berusaha mencari bukti lain. Wajah GKR yang diketahui tak bersalah itu tampak cemas 

sekali, hatiya seakan menggeliat. Ia hanya diam menahan sekujur tubuhnya yang bergetar. 

RA. Gulo Jawi yang hatinya disobek gading gajah mendengar tuduhan yang terdera 

pada GKR itu memasuki Sasana Kasepuhan, ia sangat mengkhawatirkan nasib GKR ke 

depannya. Ia yang mencari informasi memberitakan sesuatu pada Raja Ageng 2 dan GKR. 

“Seluruh Ngondorasan telah dicek, semua mengungkapkan jika jenang krasikan yang 

disuguhkan kepada Gusti Ratu memang mengandung racun mematikan, Gusti Kanjeng Raja, 

Gusti Raja Ageng, tapi tanda kuat Gusti Kanjeng Raja benar-benar menuangkan racun itu 

pada makanan memang tidak terbukti. Kita belum bisa memasuki Padma Kahiyang karena 

seluruhnya dicek oleh prajurit kuat Gusti Ratu” ujar RA. Gulo Jawi, membuat GKR kian 

menghirup, memuntahkan dan menghirup napasnya kembali. Tiba-tiba terdapat prajurit 

kerajaan yang datang di Sasana Kasepuhan, ia mencari tahu GKR dengan Para Ladennya, 

prajurit itu membawa Panjer Rina dengan tegas, itu perintah Gusti Ratu. 

Malam tampak purnama. Wajah rembulan tapi tertutup tangan-tangan pohon yang 

runcing. Gusti Ratu masih mengkhawatirkan kondisi Srengenge, Putri Mahkota yang telah 

selesai dijaganya lalu terlelap direbahkan di kasur mungilnya. Ia betul-betul panik, air mata 

menetes di pipi Gusti Ratu yang lembut dan ramping, terbayangkan, tak sanggup ia teteskan. 

Dalam gerayapan-gerayapan katanya dari hatinya, ia mengungkapkan, ia yang tak sanggup 

kehilangannya, ia yang mengkhawatirkan kondisinya setitik pun, ia yang akan selalu berjanji 

menjaganya, menangkap pelaku sesungguhnya dan menjadikan pelaku itu tiada maaf 

baginya. Diusap-usapnya telapak tangan kanan Srengenge, memerasakan ia tak akan pernah 

melepaskan lekatannya dalam harapan kasihnya selama ini. 

“Sadarlah Gadadewa... sadarlah... hidupku hampa bila tiada dirimu seberkas pun” ia 

kemudian melirik Putri Mahkota yang terlelap di ranjang sampingnya, Putri Mahkota yang 

pula merindukan dan menantinya mungkin. Ia membayangkan ia, Srengenge dan dewi 

kecilnya selalu bersama kapanpun. Saat Gusti Ratu terus mengerat hati, mengusap-usap 

tangannya kuat dan mengatakan kalimat kasihnya serta mengharapkanya tersadar, ia terengah 

ketika melihat sepasang mata Srengenge terbuka, meski dalam keadaan yang lemas. Kuntum 

merekah seperti baru ditetesi saja setitik air, Kraton yang lesu seakan melejit kembali, ia 

terharu dan bersyukur pada Sang Hyang Rama Kuasa karena mendengar doanya, mendengar 

bisikan hatinya, ia berpelukan erat memeluk Sukma. 

“Gadadewa... kau tersadar... kau tersadar Gadadewa... aku selalu 

mengkhawatirkanmu. Kau tenang ya, tak kubiarkan sedikitpun orang melukaimu kini, kita 

akan terus bersama, kau harus bertahan untukku ya!” Srengenge hanya terharu, ia tak bisa 

mengungkapkan apapun dari dalam hatinya, air matanya tiada sadar terjun. Dengan lemas ia 

berkata, ia akan terus menggerat eratan gandengan Gusti Ratu, keduanya perpelukan, 

kemudian Putri Mahkota yang tiba-tiba terbangun menangis serasa menggerisiki hati mereka, 

malam itu begitu melengkapi mereka, mereka berpelukan bersama, membuncahkan perasaan 

ibu, ayah, putri yang akan menyayangi dan selalu bersama kapanpun. 
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Pagi sesuai terleburnya berita kesadaran BRB. Srengenge di kalangan Kraton dan 

luar, Gusti Ratu benar-benar terbakar pedang perasaannya. Ia memerintahkan untuk Para 

Laden GKR yang belum juga mengaku siapa yang memerintahkan mereka berhari-hari yang 

disiksa, disiksa kembali. Kasus itu runyam hingga hampir dua minggu lebih. GKR yang 

merasa tak bisa membiarkan dan ingin mempertanggung-jawabkan segala yang terjadi itu 

akan menuju tempat penghukuman para terdakwa yang tertangkap. Di Sasana Kautaman di 

mana Srengenge masih tampak belum kuat untuk bergerak, tengah tersenyum tipis menyusui 

Putri Mahkota dengan botol susu didatangi oleh Raja Ageng 2 dengan Para Ladennya yang 

masuk begitu saja dan menendang  meja membuat asbak, vas bunga, teh yang terhidang 

bergelimpangan keras, Srengenge terkejut. Teh panas dan lekit terasa dari teras menggenang. 

“Kau sungguh keterlaluan! Membuat kondisi kerajaan berkabung! Kau licik! Itu 

hanya akal-akalanmu kan untuk menjebak Gusti Kanjeng Raja! Tak kubiarkan kau 

menguasai kerajaan dan bertidak sewenang-wenang!” meletus Raja Ageng 2, sembari 

memegangi jantungnya yang sesak. Ia langsung saja pergi dengan menahan lepuhan bara 

kehidupan. Srengenge juga diperintahkan Gusti Ratu untuk menghadap bersamaan GKR. 

Malam hari di mana kibasan api Kraton mengibas-ibas lekat laksana perasaan Kraton 

selama, arak-arakan GKR dengan gigil yang dikendalikannya terlihat dari arak-arakan Selir 

Tingkat 1. Di jalan dekat menuju tempat pereksekusian mereka berpapasan. Terlihat wajah 

sengit antara Para Laden GKR dengan BRB. Srengenge, dengan wajah tanpa ekspresi karena 

rasa sakit yang mendalam ia memberi hormat pada GKR lalu dijawab hormat pula oleh GKR, 

GKR yang terlihat paling amat was-was itu berjalan bersamaan dengannya. Mereka dipanggil 

Gusti Ratu untuk menyampaikan pengakuan. Mereka seakan merasakan kerintihan Para 

Laden GKR yang dihukum duduk di kursi, kakinya yang diikat besi bergerigi tajam ditarik, 

darah sedikit demi sedikit menetes menyambut teriakan orang-orang itu. “Kalian masih 

belum mengaku! Siapa pelaku itu sesungguhnya! Kalian tahu tindakan kalian itu sangat tidak 

bisa terampunkan berusaha mencelakai Gusti Ratu, Kepala Negara Kerajaan ini!” RA. 

Kerahi, penyelidik hukum yang tegas dan garang itu memerintahkan algojo menarik besinya 

kembali, terdengar rintihan bertambah. Kemudian dalam sela-sela rintihan itu muncul Gusti 

Ratu yang sigap dilempar sembah jatuhan seluruh orang. 

“Siapa yang menyuruh kalian! Tindakan kalian sangat melanggar hukum, kalian telah 

mencoba mencelakai Bendara Raden Bagus Srengenge, ayah dari Putri Mahkota, jika hingga 

detik ini kalian tidak mengaku hukuman kalian akan bertambah berat!” tumpah Gusti Ratu. 

Lalu Loloh, kepala Para Laden utama, yang dekat dengan GKR yang memimpin 

terolahnya hidangan jenang krasikan di Ngondorasan itu disuruh mengaku dengan pukulan 

cambuk berkali-kali. GKR terasa ketar-ketir menyaksikan hukuman yang menimpanya itu. Ia 

hanya diam, terpaku, saat ditanya Gusti Ratu, siapa yang memerintahkannya, dia terasa sudah 

menyimpan jawaban. Tiba-tiba Raja Ageng 2 datang mengagetkan di tempat eksekusi itu 

dengan Para Ladennya. Ia menatapi Gusti Ratu, GKR dan BRB. Srengenge terlebih yang 

lebih tajam, Raja Ageng 2 mengatakan 
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“Gusti aku yang melakukannya... aku yang melakukannya Gusti Ratu... apa yang akan 

kau lakukan kepadaku... melihat yang melakukan tindakan itu adalah ayah kandungmu, apa 

yang akan kau lakukan Gusti Ratu!” seluruh orang terperangah, terlebih Gusti Ratu, ia tak 

menyangka ayahnya mengatakan itu dan melakukan hal yang teramat tak bisa dimaafkan 

terhadap ratu. Dengan mengerat perasaannya yang dalam, tertubruk oleh bayang-bayang yang 

menyesakkannya, ia yang tak menyangka ayahnya yang melakukan tindakan setega itu, 

dalam kuntul bunga hatinya sendiri yang sebenarnya tak percaya Gusti Ratu mendesak Raja 

Ageng. 

“Kenapa kau melakukan ini Rama! Apa yang membuatku salah terhadapmu! Kenapa 

kau memperlakukan hal yang sungguh membuat kerajaan yang kau junjung selama ini 

menggemparkan!” air mata Gusti Ratu tampak memerahkan rona matanya, tapi tak ia 

teteskan, ia adalah seorang ratu, ia merasa harus lebih tegas dari seorang lakilaki, meski 

seorang raja biasanya masih bisa menangis, ia ingin mengeratkan bahwa hukum dan apapun 

yang berasal dari ratu mau tidak mau harus dijunjung. Hatinya yang tetap perempuan biasa, 

hukum yang telah mendarah daging dari sabdanya sendiri dan apapun yang telah 

dijunjungnya pada siapapun, menggerogoti hati Gusti Ratu Anindya. Semua diungkapkan 

dengan mata keram, tangan yang mengerat kuat dan rasio yang tercuat-cuat, orang-orang 

benar-benar sedikitpun tak mencuatkan keberaniannya pada Gusti Ratu yang memang benar 

itu. Kewibawaan, kesabaran dan rasio yang kuat yang ditunjukkan oleh Gusti Ratu, 

berdasarkan Gusti-Gusti Ratu terdahulunya pula yang menggosongkan hati masyarakat 

Ganda Ageng. Rama adalah sebutan ayah di Ganda Ageng. 

“Karena aku yang tahu Srengenge yang selalu mencicipi makananmu ketika kau 

makan, ingin kucoba singkirkan lewat orang-orangku, aku tak menyukai kau bersama 

Srengenge Gusti Ratu, Srengenge adalah lakilaki keji yang tak bisa membawamu pada 

kebaikan yang sesungguhnya, dan ia semakin hari semakin mengancam kewibawaanmu, dia 

hanyalah selir dari masyarakat terbawah!” Raja Ageng terisak-isak. Gusti Ratu hanya 

menangis dalam batin, ia tetap garang pada ayahnya. Kemudian Raja Ageng 2 terjatuh, ia 

kejang-kejang menekan jantungnya. Jantungnya kumat membuat Para Laden panik dan 

menolongnya. Dalam kondisi menunjukkan sikap tidak khawatir tapi melakukan 

pengormatannya yang dalam atas penderitaan ayahnya tersebut, Gusti Ratu menolongnya, 

“Rama... apa yang terjadi padamu Rama...” memeluk ayahnya. Ayahnya pingsan. 

GKR ikut memegangi, menyigapi Raja Ageng 2 pula. Srengenge hanya tampak shock 

memandangi, ia hanya mampu terpaku, karena ia hanyalah seorang selir yang tidak bisa 

merawat dalam keluarga inti kerajaan. 

Tabib istana yang merawat Raja Ageng 2 benar-benar tak bisa menolong Raja Ageng 

2. Raja Ageng 2 yang meminta Loloh saat dipenjara untuk mengaku dia saja yang 

melakukannya karena kerajaan akan kian runyam dan tak akan berakhir permasalahannya 

yang ditolak oleh Loloh itu pula, berakhir pula hidupnya pada pengakuan malam itu. Kraton 

berkabung, semenjak kematian Raja Ageng 2 Gusti Ratu hanya memurung diri tak keluar di 

kediamannya selama 3 bulan. Tak disangka ayahnya minggat dunia secepat ini. Ia juga tak 

menyangka ayahnya melakukan itu, meski belum terbukti benar pengakuannya. Masyarakat 
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luar Kraton juga tampak berkabung, hingga Nyewu kematian Ayah Sura Kerajaan itu, 

masyarakat melakukan tembang macapatan Macapat Urip bersama, menari, bersedekah 

ingkung, menyalakan dupa kedukaan di Gempuran depan rumah mereka, dan terus dan terus 

mendoakan kemangkatan (kematian) Raja Ageng 2 itu. 

 

Pagi tampak berjalan seperti pagi-pagi biasanya. Seorang pemuda tampan, berbadan 

tegap, payudaranya yang besar dari jarik bawah pusar atas mata kaki yang dikenakkannya itu 

membawa singkong dan pisang, dengan pedang di pundaknya memasuki gubuk yang sempit 

dan reyot namun terlihat asri karena perawatan pemuda itu, ia disambut wajah ayahnya yang 

hanya makan dengan nasi putih saja, sudah menjadi kebiasaan ayahnya waktu kecil. Kelinci 

kecil dalam kadang gubuk hanya tampak dimakani saja oleh butiran nasi itu karena tak ada 

sekelilingnya rumput. 

“Rama, kok si coklat dimakani nasi sih Ma, yo nggak doyan, kelinci kan beda dengan 

kita, Ma. Ia minimal ya makan daun” ayahnya hanya diam saja, ayahnya sebenarnya seperti 

ayah-ayah biasa, yang selalu menjaga dirinya. Hanya saja pemuda itu tahu jika ayahnya tak 

mengenyam bangku pengetahuan seperti dirinya, terlebih persilatan, bekerja seadanya, makan 

seadanya, pakaian ya seadanya, hidup di hari kemudian adalah untuk merasakan hidup itu. 

Kemudian pemuda itu yang memetikkan pisang buat ayahnya, ayahnya hanya diam saja, ia 

menaruh pisang itu di meja. Pemuda itu kembali menasehati “Rama, biar bergizi dan kenyang 

ayo makan pisang, Ma... atau makanan lain... aku bakarkan singkong mau tidak” ia tak terlalu 

jauh mengatakan jika kesehatan itu lebih berharga dan bisa memberikan yang lebih pada 

kehidupannya, kesehatan bisa dicapai dengan usaha yang kecil, merasakan ayahnya yang 

hanya diam mendengarkan apa saja yang diungkapkan olehnya itu sudah cukup mengeratkan 

hatinya erat-erat bisa saja ayahnya kelak menggunakannya bukan sekarang. Ayahnya 

memiliki kebiasaan murung saja bila tak ada pekerjaan yang dikerjakannya, ia hanya bisa 

melakukan apa yang dibisanya. Saat dibakarkan singkongpun ayahnya tak memakannya, 

ayahnya benar-benar tak membenamkan Sambawi dalam hatinya, jika membiarkan makanan 

tidak habis itu dosa, akan dimasukkan dalam neraka, atau banyak orang yang ingin memakan 

singkong tapi kita yang bisa memakan singkong kenapa disia-siakan. Namun pemuda itu 

tetap dan tetap mendoakan kebaikan ayahnya saat sembahyang Shubuh, Dzuhur, tengah 

malam, Ashar, Maghrib atau Isya di Gempuran, ia tidak menyerah, karena belum waktunya, 

mungkin itu sudah menjadi kewenangan terbaik Sang Hyang Rama kuasa jika ia harus 

menyabari, menuntun lebih baik dan mengumpulkan nilai-nilai besar dari ayahnya itu, Sang 

Hyang Rama Kuasa lebih tahu apa yang kita tahu, dan Sang Hyang Rama Kuasa tak mungkin 

memberikan segala sesuatu yang di luar batas kemampuan hambaNya, patihnya di dunia. Ia 

memang tak pernah diberi uang saku sejak kecil, tak pernah disuapi, tak pernah ditangisi atau 

dirawat lukanya, ia berbuat jahat juga dibiarkan saja, ia mencari kayu hutan di hutan yang 

buas dan banyak demitnya juga dibiarkan saja untuk membayar biaya padepokan atau biaya 

les menari untuk meningkatkan keluwesannya untuk menari kerena semakin luwes dan 

khusyuk ibadah menarinya akan lebih dikabulkan dan tumakninah di hadapan Sang Hyang 

Rama Kuasa. 
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Ibunya telah diketahuinya pula meninggalkannya karena lakilaki lain, yang ia sendiri 

tak merawatnya. Ayahnya hanya meratapi saja apa yang diperlakukan oleh istrinya sembari 

sembari terus mencari jalan hidup yang lebih baik, ia yang melihat di depan kepalanya sendiri 

istrinya berhubungan dengan sahabatnya sendiri hanya diam tak menggubris namun ia berlari 

membawa lukanya yang jeram dan air matanya diteteskannya begitu saja. Yang dibiarkannya 

adalah hidupnya bisa terisi, terisi, dan terisi serta terlewati. Entah apa yang membuat ayahnya 

seperti itu, dulu kakeknya memang sangat miskin dan paling miskin, merawat ayahnya. Tapi 

kemiskinan atau ketertidasan itu tak terlalu kuat untuk mencambuk ayahnya hingga bersikap 

nrima ing pandum seperti saat ini, apa yang ia turutkan hanyalah apa yang dikerjakan oleh 

orang-orang tua terdahulu, apa yang dilakukan oleh orangtua terdahulu atau kebanyakan 

masyarakat sekitarnya adalah kebenaran, masih ada orang susah, menurutnya susah adalah 

hal yang wajar, pintu gubuk seakan tertutup dan terbuka dengan sendirinya. 

Ia yang tak dijawab ayahnya berpamit, langsung menderakan kakinya cepat. Di 

desanya Dukuh Srenggi, dukuh terpencil yang dipenuhi pohon karet dan sungai yang bersih 

mendadak tergetar tanahnya, luar biasa. Ia bisa mengendalikan diri, di kedalaman 

perasaannya ia berusaha mencapai apa yang terjadi. Ditelisik dalam seluruh yang berada di 

antaranya, ia kemudian menginisiatifkan dirinya untuk terbang, ternyata tak jauh dari pijakan 

kakinya di Dukuh Srengginya itu orang-orang tampak gempar berlarian tak tentu pemikiran 

diporak-porandakan oleh siluman ular bandotan macan yang membesarkan dirinya, ular itu 

menerjang, mendeprak-deprak bumi dengan ekornya dan menjulurkan bisa, banyak perjaka 

dan perawan yang mati saat itu. Dengan gumpalan tekad yang disemayamkan dalam hatinya 

erat-erat, ia kemudian terbang, ribuan jurus ia keluarkan, ia tinju kepala ular yang bibirnya 

amat menganga itu, ia tendang dengan tenaga dalam menyala lalu kumis yang menjulur dari 

ular besar itu yang memanjang, ia tarik-tarik meski ia sendiri terombang-ambing, orang-

orang berharap agar pemuda tampan, putih dan berwibawa, bersenyum merekah itu menang. 

Ternyata benar, dengan ketelatenan, gumpalan angan yang luar biasa dan seluruh tenaga 

dalamnya ular itu bisa dihancurkan, ular itu memang telah lama menjadi peneror dukuh itu. 

Ular itu dipecah berkeping-keping, namun setelah terjatuh di tanah ia menghilang. 

Perlawanan yang luar biasa ia semayamkan menghadapi ular yang berkali-kali mencoba ia 

taklukkan itu, ia telah mempelajari apa yang harus ia lakukan dan apa yang tak seharusnya ia 

lakukan menghadapi ular itu. Orang-orang bersorak, mereka berterimakasih pada pemuda itu, 

namun jujur perlawanan kepada ular itu telah membuat tenaga dalamnya terkuras. Ia 

mencoba diperistirahatkan oleh sesepuh warga di dukuhnya, berbagai makanan dan pijatan 

telah disuguhkan, tapi belum mencoba menyembuhkan luka-luka dalam-luar tubuhnya. Baru 

kemudian hatinya tergidik melihat seorang perempuan cantik, putih jejat, berbibir ranum 

dengan tahi lalat di kiri bibirnya, berambut sebahu kepirang-pirangan dengan ikat kepala di 

dahinya, menggendong pedang, datang. Perempuan itu Kinasih, teman seperguruannya di 

padepokan, yang terus melalui waktu bersamanya dan kini menjadi kekasihnya, perempuan 

yang terbayangkan terhitung detik-detik lagi benarkah ia sebilah rusuknya yang hilang? 

Kinasih memberikan perhatian yang dalam, ia sangat mengkhawatirkan sebersit pun dari 

tubuhnya jika terkena apapun, ia mengatakan setelah perlawanannya menaklukkan siluman 

ular weling yang ingin menguasai dukuh sebelah dipercepat perlawanannya mendengar ia 

sendirian menghadapi siluman ular bandotan macan itu. Tangan Kinasih itu mengelus-elus 
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kulit harum pemuda itu, tatapan mata yang tak mungkin tak merasai satu sama lain. 

Perempuan terbaik yang ia kenal, seakan ia baru diperkenalkan oleh perempuan dan ia 

mengenalkan kebaikan perempuan itu, perempuan yang dengan mendengar perempuan itu 

teramat mengkhawatirkannya dan apa yang ingin ia rawatkan padanya sudah membuatnya 

sembuh bila mengalami kerapuhan yang dalam di peperangan. 

“Ya ampun, Kang, kamu gak bilang-bilang aku ya kalau mau mengalahkan ular 

raksasa itu, tuh kan luka kamu luka aku juga. Lain kali kamu hati-hati ya. Kamu adalah 

lakilaki yag hebat Kang, bisa mengalahkan ular itu sendirian” senyum Kinasih disambut oleh 

senyumnya pula, mereka kemudian berpelukan penuh kasih. Lakilaki yang sejatinya empat 

tahun lebih muda darinya tapi dipanggil kangkang, menunjukkan bahwa tak mungkin ia tak 

terkasih untuknya dan ia yang menggenggam tangannya kuat, tak mungkin ia melepasnya. 

Orang-orang, perjaka-perawan, tua-muda, anak, dan Ki Sepuh pemilik rumah pendapa 

mungil itu ikut terekah, perempuan yang manis dan perhatian, dan lakilakinya yang baik dan 

tampan sangat, tampannya jarang dimiliki oleh lakilaki lain, mereka sungguh romantis. 

“Oh tak apa-apa... terimakasih ya... kamu yang seharusnya tak usah terlalu 

mengkhawatirkanku, karena aku gak ingin kamu duka sedikitpun karena kamu terus dan terus 

melawan ular-ular raksasa itu” perkataan yang lembut, sudah mencuri perhatian siapa saja 

dan tetap kokoh. Sesepuh dan orang-orang meminta mereka beristirahat, lalu keluar 

meninggalkan di pendapa sendirian. 

Kinasih memberikan perawatan yang luar biasa terhadap satu-satunya lakilaki yang 

membuatnya menjadi perempuan beruntung karena bisa menatap masa depan dengan lakilaki 

itu, lakilaki tampan dan istimewa yang selalu membuat hari-harinya semerbak, lakilaki yang 

dengan keyakinan, keyakinan setiap hari melewati rintangan-rintangan dalam pengalaman 

mereka. 

“Aku sangat beruntung memiliki perempuan sepertimu, Kinasih. Kau tak akan 

terlupakan dalam hatiku, maafkan aku ya bila sampai saat ini belum ada yang bisa kuberikan 

terbaik buatmu” 

“Aku juga Kang... jujur aku nggak menyangka perjalanan kita sudah sampai saat ini, 

padahal aku tidak menyangka jika kita bisa bertemu, mengenal dalam perjuangan demi 

perjuangan selalu tumbuh dan tercabut kembali, aku masih membayangkan Kang apakah 

terdapat rintangan besar lagi yang akan kita lewati dalam rintangan besar menghadang kita 

selama ini, kita harus bersiap bersama ya Kang” kemudian mereka berdua tersenyum dengan 

mencumbukan kelingking mereka. Usai tenaga dalamnya pulih dari tenaga dalam saluran 

Kinasih, ketika energinya serasa segar dan bertambah 200 kali lipat, saat mereka kian 

berbuncah membincangkan diri dan apa yang mereka lalui, kedua keluarga mereka yang telah 

menyetujui bahkan mendukung penuh hubungan mereka yang masing-masing ternyata sudah 

saling mendukung, mereka yang sudah mengerat perasaan bahwa mereka ingin menunjukkan 

tiada mengecewakan keluarga mereka sedikitpun, saat sore baru merekah, dingin dan arak-

arakan awan mulai hadir, langkah kaki yang diikuti saja oleh Kinasih. Dengan saling 

bertatapan lama, jarik lakilaki itu yang agak diplorotkan sehingga payudaranya yang kekar 
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dan membentuk sempurna leluasa, tapeh Kinasih yang agak dikendurkan membuat 

payudaranya lembut memusar, mereka kopitan dengan mengeluarkan segenap birahi dan 

membayangkan tentang perjalanan panjang mereka selama ini. Hati sepercik lakilaki tampan 

itu belum menyadari, perbuatan ke depannya, bagaimana Sambawi yang tidak 

memperbolehkan berkopitan dengan perempuan walau sekopit pun, efek keburukan yang 

mungkin terjadi karena yang diharamkan tetap menimbulkan dampak negatif, ia yang jauh 

hari sebenarnya bersikukuh jika ia tak akan menyentuh Kinasih sedikitpun bila belum 

menjadi isterinya, agar ia tambah getam-getam saat malam pertama, agar nilai-nilai dalam 

Sambawi mencuat lebih. Kinasih mengisyaratkan tak apa saat menyentuh pipinya, usai. Tak 

penting memikirkan apa yang telah terjadi. Dalam akidah Sambawi yang dieratnya pula, 

bagaimana jika seandainya ia memiliki anak lalu anaknya tak mungkin tak melakukan apa 

yang dilakukan ayah-ibunya semasa kecil. Logika lakilaki itu semakin membara. Memang ia 

mengambil dampak positif, seusai kopitan entah disengaja atau tak itu luka-luka dan 

pemikirannya beratnya hilang, seakan ia tak pernah mengalami petempuran dan mengalami 

jeram-jeram luka setitik pun. Yang membuat lakilaki tampan itu tak akan pernah melepas 

genggaman Kinasih terkasihnya itu adalah mereka yang hanya cepat mengerti. 

Di dukuh Srenggi yang dialiri oleh mata air Gunung Duka itu memang dikenal oleh 

siluman-silumannya yang sakti, mereka selalu mengganggu orang-orang karena tempat 

tinggalnya masih dekat hutan. Lakilaki tampan Pelemmadu dan Kinasih itu selalu berusaha 

menumpas dan menumpas siluman yang selalu mencelakai orang di manapun, meskipun 

kekuatan mereka sangat luar biasa. Ular-ular itu sangat prihatin, sering bertapa bahkan berdoa 

pada Sang Hyang Rama Kuasa agar diberikan hidup yang lebih panjang lagi untuk menggoda 

manusia dan mencelakai mereka, seakan para orang-orang Gempuran yang tak mungkin tak 

ke sana 50:50 dengan siluman-siluman jahat itu, Ganda Ageng telah diakui oleh masyarakat 

di zaman itu sebagai kerajaan yang memiliki banyak misteri, makna misteri dan dalamnya 

makna misteri lagi. 

Malam saat katak-katak seusai hujan bermusikalisasi puisi itu, orang-orang yang 

masih berkumpul di pendapa sesepuh itu masih dalam keadaan bersyukur terbebaskan oleh 

siluman ular sakti bertemu dengan pemuda itu, mereka saling berbincang. Teh tersaji oleh 

Nyai sesepuh, minuman teristimewa dan mahal di dukuh itu. Sesepuh yang paling kaya di 

dukuh itu menyuguhkan berbagai macam jajanan mewah seperti roti sisir, klepon, kripik 

mlinjo, jenang pati, bubur kacang hijau, jenang mutiara, bahkan siomay, dan brondong. 

Mereka melakukan pembacaan Macapat Urip bersama dipimpin oleh Ki Sesepuh itu lima 

larik macapat sebagai bentuk syukur dan doa agar dukuh mereka kian terjaga, tak didapati 

kerusuhan dari ular siluman yang telah terlalui. Sesepuh itu menceritakan tentang sejarah 

kerajaan mereka, dongeng yang berkaitan dengan ajaran agama Sambawi pula yang disukai 

oleh anak-anak, Kinasih dan Pelemmadu sangat menyukai cerita. 

Ganda Ageng kelak akan menjadi sejarah orang-orang di dunia tentang kejayaan 

Ganda Ageng sendiri, tanah itu akan terus menyimpan banyak kejadian, kejadian, yang 

membuat merenung demikian dalam. Sepanjang sejarah ratu-ratu yang memimpin demikian 

bijak dan tak pernah melupakan kepentingan rakyatnya. Kajeng Raja Kulon, penguasa Laut 

Kulon yang menjadi suami ratu-ratu Ganda Ageng pula dikenal selalu membantu kepelikan 
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yang terjadi di Ganda Ageng, sedikitpun tak mungkin tak. Kebudayaan di dalamnya, murni 

semurni murninya karena orang-orang Ganda Ageng memang menyukai segala sesuatu yang 

murni, dan tiap usai jam 12 malam hingga jam 3 terlihat orang-orang bersemedi di Gempuran 

untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Rama Kuasa, membuka hati mereka dan 

mencari hakikat hidup. Mereka banyak yang bisa meramalkan tentang nasib orang lain, 

jarang terjadi perzinahan, kecuali ratu-ratu Ganda Ageng yang biasa ketika purnama keluar 

Kraton mencari lakilaki yang sudah menikah atau tak, melihat memek mereka mendekur 

meminta jatah, usai datang bulan agar tidak hamil, mulai melepaskan syahwat dengan gesit 

karena raja-raja mereka belum tentu melayani mereka karena kondisi mereka yang lebih 

lemah, obat kuatpun tak banyak diminum karena rata-rata pun jarang bereaksi dan terdapat 

efek sampingnya pula jika menggunakan. Memek seorang ratu ternyata berbeda dengan 

perempuan lainnya, rasa hari ini dengan itu semakin berbeda. Terutama Gusti Ratu Anindya 

ketika malam purnama yang dikenal malam yang teduh dan penuh keindahan selalu sehari 

setelah datang bulan sehingga ia merasakan surga dunia ditancapi penis tiada henti, seakan 

Sang Hyang Rama Kuasa hadir dalam kehidupan manusia sendiri, belum pernah terjadi 

perbedaan sebelumnya tiap pendar bulan purnama itu. Nyi Sesepuh kemudian menegur “heh 

Romo, ingat masih ada anak kecil. Nggak tahu apa” Ki sesepuh dengan disertai oleh orang-

orang kian tersenyum manyun saja. Anak-anak yang mendengarkan hanya memandang 

kanan-kiri saja. Lalu dari mereka menimpali, 

“Tapi yang namanya ratu perempuan ya tetap ratu perempuan ketika melihat 

suaminya yang buruk, ganti lagi. Raja yang sekarang memang tampan dan baik hati tapi 

kenapa ya banyak mayat-mayat ditemukan di Ganda Ageng” timpal seorang perjaka tampan 

berkepala nonong, bertubuh putih, bibirnya yang ranum dan giginya berseri itu berusia 26 

tahunan. Palemmadu tak memperhatikan dalam di antara kilasan itu, namun orang-orang 

tetap meluruskan tatapan mata mereka, sembari mengangguk-angguk semangat. 

“Huh aku masih getam-getam melihat raja yang pertama benar-benar tega ia berusaha 

mencelakai Gusti Ratu dan membuat ayah sura mati tidak langsung, partai yang diusungnya 

memang buruk! Ia memang tak pantas menjadi raja! RA. Gulo Jawi mertua Gusti Ratu saja 

sempat hendak membunuh Gusti Ratu ketika ia diracuni oleh teman partai Gulo Jawi sendiri, 

untung saat itu penjaga Gusti Ratu ketat. Raja malah meminta Putri Mahkota dengan alasan 

selir Srengenge mau memberikannya bersumpah pada Raja Ageng 2, padahal Putri Mahkota 

tengah ingin bersama ayahnya. Sungguh tidak berpeli kemanusiaan!” orang-orang terbahak 

dengan ciri khas orang perdukuhan memelesetkan perkataan itu, peri menjadi peli, atau dalam 

lagu waktu dulu aku masih nonggol ngol ku tak tahu apa itu yang nonjol kusenggol-senggol 

kusenggol-senggol tak tahunya eh itu kontol, dan masih triliyunan lagi. 

“Tapi aku kok pingin Raja yang pertama dihukum seberat-beratnya ya soalnya 

tindakannya udah keterlaluan, kalau nggak ada selir Srengenge bagaimana coba, kasihan juga 

Srengenge yang menjadi korban tindakan nista Raja” salah perawan cantik berkepala oval, 

bermata hitam pekat, berbibir pink pas, berkulit putih langsat, berambut panjang, tinggi 177 

cm nyinyir tapi langsung diperingatkan oleh perempuan tua sebelahnya dengan menyenggol 

tangan. 
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“Yang penting dari itu semua Gusti Ratu bisa selamat, toh Raja telah mendapatkan 

hukuman yang seberat-beratnya dengan diusir di Kraton, banyak orang yang melihat tentang 

tindakan buruknya selama ini sampai penjuru dunia sudah tahu. Raja seharusnya yang lebih 

tahu dan kian memahami hakikat diri kenapa tidak bisa dikaruniai putri, kalau ia dikaruniai 

putri apakah bisa putrinya mencontoh tindakan ayahnya yang tidak pantas itu” Ki Sesepuh 

tampak menengahi, kemudian disambut oleh anggukan orang-orang yang lebih muda darinya 

itu. Cerita tentang konflik Kraton yang bisa terdengar selalu menjadi perbincangan mewah 

dalam diri mereka, bagaikan kripik singkong yang renyah atau kopi yang kental dan hangat. 

Orang-orang juga telah mulai membenci raja pertama Gusti Ratu karena tindakannya yang 

membuat kerajaannya kian rusuh, ia pula yang diduga kuat telah membuat Para Laden baik 

Kraton mendapatkan siksaan dan perlakuan keji sangat karena menghalangi otoritasnya, 

seniman-seniman banyak yang membuat lagu yang sudah diketahui oleh masyarakat banyak 

jika menghina Raja Wijaya Kusuma, Wijaya Kusuma dianggap sebagai nama yang tak baik 

di Ganda Ageng, desas-desus tiada masyarakat Ganda Ageng yang menjadikan Wijaya 

Kusuma sebagai anak mereka, semakin tahun nama Wijaya Kusuma semakin viral sebagai 

sosok yang buruk dan buruk kembali. Palemmadu jadi termangu menatap perkataan orang 

sekelilingnya itu, tapi lamunannya buyar seketika yang membersit itu, angannya 

mengungkapkan jika ia tidak menatap kejadian yang lebih pasti. 

Malam kian berlarut, perbincangan malah semakin seru sebagai ciri khas Dukuh 

Srenggi tersebut. Nyai Sesepuh malah bertambah menangkap ikan di kolamnya, 

menyembelih lalu membakarnya bersamaan orang-orang, teh nol ditambahi lagi, ada yang 

malah bermain lumbungan orang dewasa, permainan sederhana menggunakan batu saling 

mengisi tabungan, jika jatuh di tabungan itu untuk mengisi tabungan yang melangkah, lalu 

dihitung bagi kedua pihak mana yang lebih banyak. Satu rokok dicicipi oleh sebelas orang, 

layaknya orang-orang desa yang menjunjung adat kekeluargaan. Mangan ra mangan penting 

kumpul bareng. Malam itu ia dan Kinasih hanya terus berbincang dan berbincang. Di luar ia 

melihat lakilaki tua bertutup kain putih bawah pusar dan atas hampir menyentuh selakangan 

atau perempuan atas payudara bawah hampir menyentuh selakangan bermeditasi di bawah 

pohon, dekat kuburan anak kecil berlingkaran batu, di tebing miring bawah seruling bambu 

dan deras sungai menahan tidur untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Rama Kuasa, 

begitu khusyuk, kulit mereka tiada tembus bisa ular, orang Jawa di Ganda Ageng di zaman 

itu banyak mendapatkan karomah tiada heran, bahkan mereka yang menjunjung tinggi 

keprihatinannya ada yang tak pernah meleset ramalan kematian mereka sendiri. 

Esok dedaunan jati coklat keungu-unguan tersapu oleh bisikan angin, suara cericit 

burung branjangan membuat langkah kaki seakan tertarik. Palemmadu tampak bermeditasi di 

bawah bambu menjulang dekat pendapa kademangan dukuhnya, sebelum ia betemu dengan 

Tumenggung dengan Tumenggung Semerbak, tumenggung perempuan yang arif yang amat 

mementingkan kepentingan rakyatnya kesusahan apapun atau dukuhnya yang tengah dilanda 

teror utama siluman pedut yang tak bisa ditangkap, hingga kini terus mengancam 

keselamatan orang-orang dan kini ia semakin mengeluarkan kemampuan terbaiknya, banyak 

orang-orang yang mati karena ketika panen tiba-tiba pedut datang membuat orang-orang 

kesulitan bernapas dan tergeletak dengan tubuh kurus, wajah membiru, darah keluar dari 
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seluruh lubang dalam diri manusia, menjadi mayat di mana-mana. Palemmadu, kesatria 

amanah, disayangi pula Guru Silat terkenal dukuh Srenggi yang masih keturunan Kraton pula 

Ki Suket Gajah sudah diwanti-wanti untuk bersabar, memberikan perlawan yang lebih 

ditingkatkan serangan dan diketahui kelemahannya digiring ke matahari agar kesaktiannya 

hilang tapi ia seakan selalu memiliki kemampuan yang baru mengatasi kelemahannya itu, 

siluman pedut di antara siluman-siluman besar lainnya seperti siluman kalajengking, kepiting, 

mimpi basah, gledek, mendung, pasir, tawon, angkrang dan masih banyak lagi adalah 

siluman yang belum ditaklukkannya, seluruh kekuatannya selalu dihisap jika ia menghirup 

pedut itu setitik pun, bahkan nyawanya hampir membubung ketika menghadapi siluman 

pedut, melindungi Tumenggung Semerbak yang dimasuki Kratonnya lalu dengan wangsit 

Kanjeng Ratu Kulon, guru spiritualnya yang lain ia menggerakkan cepat menolong Gusti 

Ratu Semerbak. Konsentrasi, ketenangan dan kekuatan yang ia asah sudah cukup, ia menuju 

Kraton Kademangan. 

Gusti Ratu Semerbak itu menyambutnya dengan ramah dan berharap ia bisa 

memenangkan melawan siluman pedut itu. Kali ini ia harus menghadapi Raja Siluman Pedut 

dengan pasukan pedutnya pula, ia ingin menjadikan Kraton Kademangan Srenggi dan 

rakyatnya menjadi manusia pedut semua serta menguasai daerah Ganda Ageng lain. Sembari 

menunggu persiapan pasukan lainnya, Gusti Ratu Semerbak yang telah siap dengan pakaian 

perangnya itu menajamkan mata pada Pelemmadu. 

“Semoga Sang Hyang Rama Kuasa memudahkan langkah kita Perwira, Srenggi 

sangat berhutang jasa sekali dengan Perwira, kami belajar dari Perwira. Apa yang perwira 

butuhkan untuk kelancaran lebih pasukan kita?” ujar Gusti Ratu Srenggi, nampaknya Srenggi 

mengeluarkan pasukan penuh pula. Pelemmadu juga terkejut ternyata masyarakat penuh juga 

membaurkan diri untuk berperang, diungkapkan mereka tak ingin menjadi hamba pedut, 

perjuangan hingga mati membela kewibawaan Srenggi adalah hal yang sebaik-baiknya 

mereka lakukan. Pelemmadu terhantar semangat tersendiri, dengan bersimpuh memberikan 

hormatnya pada Gusti Ratu ia berkata 

“Saya siap mati untuk menegakkan kedaulatan Srenggi, Gusti Ratu. Kita harus 

bergerak lebih hati-hati lagi” pengalaman-pengalaman perang terdahulu siluman pedut ketika 

terjadi peperangan, mendahului tak terduga. Mereka mendatangi prajurit-prajurit sehingga 

mengisap mereka lalu pingsan menjadi onggokan mayat tertebak menjadi korban siluman 

pedut. Pelemmadu menyarankan untuk melakukan Macapatan Urip bersama, berdoa, 

membuat tumpengan nasi sederhana lalu menari bersama, Gusti Ratu sebagai iman Sambawi 

di kademangan ini dan pasukan yang memimpin upacara tari. Mereka berlenggak-lenggok 

menari dengan feminim dan maskulin, halus, seakan dalam gerakannya dan penjiwaannya 

berharap Sang Hyang Rama Kuasa menurunkan mukjizat-mukjizat dari apa yang mereka 

lakukan, kemenangan Srenggi. Sampur-sampur khas Ganda Ageng, lurik saling bercumbuan 

dengan sampur lainnya. Dan saat Gusti Ratu mengoarkan semangat, menjayakan Srenggi dan 

meneriakkan Sang Hyang Rama Kuasa selalu bersama kita diteriaki oleh masyarakat pula 

dengan mata membara lalu depak demi depak kuda keluar menuju gapura kecil Kraton. 

Namun baru beberapa kuda dari Mahapatih dan menteri lainnya keluar, mereka sudah 

terpengkal. Kuda dan Mahapatih gugur seketika, pedang mereka jatuh menancap wajah dan 
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tubuh mereka buruk karena terhisap seluruh oksigennya dan darah hitam menjijikkan keluar. 

Gusti Ratu dan Pelemmadu terperangah sembari berdeguban dalam hati melihat pengorbanan 

Mahapatih perempuan perkasa Tiba Urip, Menteri Kehutanan Gunawati, Menteri 

Kebudayaan Harjani itu, pasukan pedut memiliki kekuatan yang luar biasa. Kuda-kuda yang 

masih berjuang di Kraton mundur, Palemmadu melihat bayangan pedut yang tidak terlihat 

tapi bisa dilihatnya dengan pandangan beribu ngotot itu lalu bilahan pedang diayun-ayunkan 

kuat, siluman yang sebenarnya bisa dihancurkan tapi seakan menunjukkan bahwa pedang 

Pelemmadu percuma mengayunkan benda keras di benda yang hanya pedut itu, membuat 

kesabaran Pelemmadu terkumpul. Ia kasihan pada Gusti Ratu yang dengan kekuatannya yang 

luar biasa menjadi bulan-bulanan Raja Siluman Pedut yang tiba-tiba dengan mudah menarik 

Gusti Ratu lalu menghujamkannya ke batu, kudanya dimatikan seketika, dan perutnya terlilit 

hingga ke tulang ditahan oleh Gusti Ratu begitu saja membuat darah paru-parunya seakan tak 

mungkin tak keluar total. Ia tetap menunjukkan perlawanan yang keras dan keras pada 

masyarakatnya, masyarakat juga tampak menyerang sekuat jiwa bagaimanapun itu. 

Palemmadu lalu ditarik oleh Raja Pedut, hingga ia berasa mengapa ia berada di tanah padahal 

terasa masih berdiri. Siluman pedut itu menunjukkan samar wujudnya sebagai manusia lalu 

mengayunkan pedangnya di dada, Pelemmadu berteriak, darah mengucur dalam begitu saja. 

Lalu dengan menahan rasa sakit diserang dan diserang Raja Siluman Pedut, konsentrasinya 

yang dalam sempat membuat kaki pedut yang terlihat itu tergores dengan ayunan luar 

biasanya, mengucurkan darah tapi ia giliran dibalas dengan pundak putihnya terbuka luka 

yang mengucur dengan dahsyat. Ia bangkit dari simpuhan di tanah yang dikuatkan tekadnya 

kembali. Namun tiba-tiba Pelemmadu termenung, ia mendapatkan wangsit dari Kanjeng Raja 

Kulon. 

“Jika kau hanya menyerang dan menyerang tidak akan membuat ia kalah, 

Pelemmadu, kalian harus berada pada cahaya matahari, memancing mereka agar terus 

melawan mereka sampai matahari siang datang dan menghanguskan mereka seketika” 

Pelemmadu mengerti, perkataan Kanjeng Raja Kulon yang arif itu berusaha ia semayamkan 

dalam hatinya. Kanjeng Raja Kulon memang banyak membantunya, terutama dalam 

perlawanan mengalahkan siluman-siluman besar lain. Kanjeng Raja Kulon tanpa sengaja 

ditemukan olehnya pada suatu malam ketika ia berdoa di Gempuran meminta petunjuk Sang 

Hyang Rama Kuasa untuk mengalahkan Siluman Ular Bandotan Macan karena demikian 

kuat, lalu saat ia terjaga dari lamunnya di kamar, Kanjeng Raja Kulon datang, ia terperangah 

tak mengetahui lakilaki berparas tampan dan bijak itu siapa, dengan pakaian layaknya 

pengantin Jawa Pria dengan mahkotanya dan tongkat permata merah, ternyata ia adalah 

Kanjeng Raja Kulon penguasa Laut Kulon dan Palemmadu memberikan sembahnya setelah 

dijelaskan. Petunjuk luar biasa yang memberikan mantera saat melawan Siluman Ular 

Bandotan Macan yang diterapkannya saat mengalahkannya itu. Puasanya selama berbulan-

bulan, terus melakukan sembahyang dan mendekatkan diri kepada masyarakat akhirnya 

terjawab sudah. 

“Berkumpul pada matahari berkumpul pada matahari menjadi satu!” teriak 

Pelemmadu membuat pasukan Srenggi menurut di matahari yang setitik karena kebetulan 

pasukan pedut datang ketika langit Srenggi mendung. Gusti Ratu dan masyarakat terperangah 
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dan mencemaskan luar biasa keadaan Pelemmadu yang memancing Raja Pedut dan 

pasukannya untuk melawan dan melawannya itu, terjatuh bangun namun tekadnya ingin ia 

tunjukkan pada Raja Siluman Pedut yang dari dalam hati membuyarkan konsentrasi Raja 

Pedut itu sehingga perlawanan sedikit mengendur bisa ditahannya, dilihat dari cahaya dari 

sela-sela bawah daun jati yang begitu sempit dengan cahaya itu. Gusti Ratu tak lepas-

lepasnya mengungkapkan untuk menghentikan perlawanannya pada Raja Siluman Pedut itu, 

Raja Siluman Pedut membuat Pelemmadu mandi darah, tetes demi tetes darah penuh bagai 

nasi sisa disebar memenuhi alun-alun kecil yang dibenteng hutan karet. Dan tiba-tiba 

matahari datang dengan begitu perkasa, bagaikan tas sempit terbuka lalu diperlihatkan luas 

cahaya, keluarnya darah seluruhnya Pelemmadu itu seakan sebanding degan datangnya 

cahaya itu. Dewa Matahari seakan iba jua dengan perjuangan mereka selama ini. Siluman 

pedut berterik-teriak terlenyapkan. Mereka berbenturan di pepohonan jati gersang dan hilang 

dalam cahaya kerlip. Mereka memanjatkan syukur pada Sang Hyang Rama Kuasa telah 

menjawab doa mereka, memberikan kesempatan yang lebih baik untuk menjalankan 

pemerintahan Srenggi dengan baik. Dalam kemenangannya melawan Raja Siluman Pedut itu 

tiba-tiba Kinasih datang dengan tergopoh-gopoh, berdarah di bibir ranumnya pula jika ia 

hendak ke Kraton tapi pagi hari sekali ia sudah dihalangi oleh pasukan pedut hingga ia 

betempur hingga saat ini. Ia tercengang melihat darah yang mengguyur Pelemmadu, air 

matanya menetes. Tapi Pelemmadu mengatakan tak apa-apa, tak perlu mengkhawatirkannya 

yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan semangat perjuangan Srenggi ke 

depannya. Mahapatih dan menteri-menteri yang kebetulan sepenuhnya adalah perempuan itu, 

yang gugur memperjuangkan Srenggi segera dikuburkan dan diberikan penghormatan yang 

luar biasa, Gusti Ratu menyelenggarakan upacara kematian dengan mempersembahkan 

seratus sapi dan dibagikan oleh orang-orang Srenggi dan masyarakat Srenggi yang gugur 

lain, yang disesajenkan agar diterima amal dan ibadahnya oleh Sang Hyang Rama Kuasa. 

 

Daun-daun Ganda Ageng kian berguguran di setiap kadipaten, katemanggungan, dan 

kademangannya. Kedelai-kedelai juga mulai menghiasi sawah Ganda Ageng. Burung-burung 

Branjangan bersembunyi di balik pohon nangka, pohon mangga, bunga pucuk merah yang 

menyulam sarang mereka dari padi dan kresek lalu diikatkan dengan cerdas di ranting agar 

tidak terjatuh, bertambah bertriliyun populasinya. Saat burung-burung branjangan itu terbang 

menutupi matahari Pelemmadu melangkah, baru saja Shubuh tadi ia sowan ke rumah Paman 

Winih dan Bibi So meminta tolong untuk membantu memperbaiki rumah pendapanya yang 

runtuh, besok adalah ultah Kinasih yang ke 18 ia ingin pergi ke Pasrahan Legen yang 

penjualan-penjualannya lebih komplit untuk membeli barang yang bisa dikejutkan padanya. 

Di jalan dalam naungan matahari, dalam dzikir dan dzikirnya terlebih semakin dikuatkan 

ketika melihat lakilaki tampan di jalan menuju Pasrahan Legen menari dan menari di depan 

rumah pendapa atau tokonya mengisi waktu senggang dengan bermunajat diri menunggu 

pembeli hadir itu, tiba-tiba ia terkejut dengan seorang lakilaki yang dipukul oleh prajurit 

berstagen besi seperti dari lingkungan Kraton itu, dalam kerubungan masyarakat yang histeris 

lakilaki itu tergeletak begitu saja dan mati. Lakilaki yang ternyata seorang prajurit itu dilepas 

stagen besi berkelipnya, lirih-lirih ia mendengar itu adalah perlakuan yang setimpal 
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diterimanya karena berkhianat pada Raja karena tak memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

Gusti Ratu, dengan pongahnya prajurit-prajurit itu pergi diiringi perasaan mendidih 

kerubungan itu. Salah seorang lakilaki yang ternyata sahabatnya meratapi kematian prajurit 

itu, di bawah pohon trembesi. Terdengar prajurit itu adalah yatim piatu. Orang-orang pada 

bercelotehan “Raja Ganda Ageng saat ini memang lebih kejam dari Raja sebelumnya, ia 

begitu ambisius, protektif dan melakukan perbuatan saja hanya agar tujuannya terkabul” 

mereka hanya mampu bergetir-getir dalam hati. Pelemmadu semakin penasaran dengan 

menatapi mayat prajurit itu, ia ingin mengejar dan meminta pertanyaan kenapa prajurit itu 

membunuhnya tapi takut jika permasalahan bertambah runyam karena prajurit tersebut 

tampaknya hanya memikirkan depak dan depak, di antara lintasan lain di mana ia yang mulai 

heran dan penasaran sebenarnya apa yang tengah terjadi yang sepertinya berawal dari Kraton, 

segala teramat merebak, dan perkataan masyarakatnya teramat mendekam. Saat Pelemmadu 

bertanya tentang masalah sebenarnya, salah seorang perjaka tampan hanya termangu saja 

menunjukkan keheranan yang sangat dengan Kraton dan ia yang menunjukkan mana yang 

buruk dan benar. Namun ia tetap mendekam-dekam Raja Wijaya Kusuma adalah raja yang 

jahat ia begitu ingin mencelakai Gusti Ratu yang teramat mencintainya, Raja Wijaya Kusuma 

telah dikenal sebagai Raja penuh dengan niat buruk sepanjang masa. 

“Memang di mana Raja itu sekarang” tanya Palemmadu dengan dahi mengerut 

tercipok cahaya matahari. Perjaka yang mencoba ditanya dengan ketidakterlaluan gubrisnya 

itu menjawab Raja yang dulu diasingkan di sebuah pengangsingan yang jauh dan mereka 

yang tidak menggubris bagaimana dan apa keadaan Raja yang telah lama diturunkan. 

Usai membeli sampur lurik yang baru yang tidak terlalu unyu-unyu sebagai lambang 

kesederhanaan itu melambangnya cintanya yang akan selalu sama dan sama, ia yang sempat 

mendengar wejangan dari Paman Winih jika di daerah peribukotaan lebih berbahaya lagi, jika 

terlalu menawar-nawar pedagang akan mendoakan agar pembeli menawar yang lebih sedikit 

lagi, daerah peribukotaan memang lebih prihatin dan dengan menggunakan piranti yang 

ampuh pula mahal. Ia pada seorang lakilaki tampan berkepala persegi, berkulit putih, beralis 

tak terlalu tebal namun tegas, berhidung mancung tak disangka menerima tawaran membeli 

sampur dengan uang yang kini tinggal menyisakan hanya cukup untuk membeli dawet saja, 

tak ada makan siang. Saat berjalan melihat suasana ibukota dengan tarian tayub lakilaki yang 

gagah-gagah, kebetulan hari ini adalah Jumenengan Ratu, memperingati hari bertahtanya 

Gusti Ratu. Ribuan janur dan buah-buahan menghiasai area ibukota, orang-orang begitu lejit 

melakukan penjualan agar berkahnya menyublim pada penjualan mereka. Di pasar dekat 

Kraton ia melihat sate hati, es tong-tong, es degan, emping garut, jenang pati, kripik bayam, 

roti sisir, tape, klepon, es cincau, kripik mlinjo, es tebu, es buah, agar-agar, brondong, jenang 

mutiara, bubur kacang hijau, permen jahe, gula batu, susu kedelai, roti emprit dijual murah 

yang penting terus dan terus terbeli. Tiba-tiba ia melihat seorang perempuan yang 

mencurigakan ingin menjambret tas perempuan tua, Palemmadu langsung sigap menangkap 

perempuan yang cantik khas Ganda Ageng itu mengambil tas perempuan itu, orang-orang 

terperangah, dalam benaknya mereka heran kenapa ada orang yang masih berani melakukan 

kejahatan di hari suci dan daerah yang suci pula yang efeknya lebih mendera. Perempuan 

yang mengungkapkan mencopet karena ayahnya yang sakit untuk membeli obat itu akhirnya 
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dimaafkan oleh perempuan itu, malah perempuan tua itu memberikan beberapa keping uang 

untung anak itu. Orang-orang beterimakasih pada pemuda tampan dengan senyumnya yang 

merekah itu, mereka mendoakan demi keberkahan pemuda itu. Pemuda yang dalam hati 

masyarakat berguman, sangat berbahagianya perempuan yang menjadi istrinya, anggota 

tubuh yang indah tanpa salah dalam membuat sedikitpun, hanya saja mata kanannya sipit, 

bisa diidealismekan seluruh trilyunan lakilaki Ganda Ageng yang tampan ini dialah yang 

paling tampan. Orang-orang segan dan menghormati lakilaki itu. Perempuan dengan kutubaru 

kuning, bercunduk padi, berkalung emas itu ternyata adalah Menteri Dalam Negeri, RA. 

Perawan Widada dari Partai Tengen yang ingin merasakan sensasi luar dan membeli 

makanan yang lebih murni dari masyarakat. Perempuan yang beribu kali berterimakasih 

padanya itu menawarkan uang pada Pelemmadu, makan atau barang mewah tapi ditolak oleh 

Pelemmadu, namun saat Pelemmadu ditawari untuk melihat acara Jumenengan di Kraton ia 

yang memaparkan wajah boleh dan ingin-ingin saja ke Kraton dan berterimakasih pada 

perempuan itu, perempuan itupun menuju Kraton bersamanya. Orang-orang yang melihat 

iringan perjalanan itu berkata “lakilaki kok setampan itu ya, duh...” 

Dari perjalanan menuju Gapura depan tiba-tiba ia dikejutkan kedatangan Paman 

Winih, Paman Winih mengajaknya dengan sangat, membuat ia dan perempuan itu berdecak 

bingung. “Pelemmadu ayo pulang... ayo kita pulang saja yuk... kapan-kapan saja kita ke 

Kraton bersama paman dan bibi” ujarnya 

“Duh Paman... kalau kapan-kapan lagi mana mungkin, karena bisa melihat Kraton 

dan masuk sudah luar biasa, memang kenapa sih Paman?” tanya Pelemmadu yang dirasakan 

dari pamannya dari tadi seakan ia tidak memperbolehkan Pelemmadu untuk masuk menuju 

Kraton. Dalam ketermanguan dalamnya pamannya memang tak bisa melarang Pelemmadu 

yang tengah bersuka ria melihat acara penting, tempat yang berkah dan alasan yang diberikan 

tak masuk akal itu, ia hanya takut tentang ramalan yang terjadi atau tak bagi Gusti Ratu, Ratu 

Ganda Ageng saat ini bertambah berbeda dari ratu-ratu sebelumnya, dalam keyakinan Agama 

Sambawi nafsu lakilaki itu sebenarnya hanya sedikit tapi ia tidak bisa menahan, nafsu 

perempuan lebih besar dari lakilaki tapi di dalam, nafsu perempuan amat besar namun rasa 

malu seorang perempuan melebihi nafsunya, jika tidak diberi rasa malu oleh Sang Hyang 

Rama Kuasa nafsu seorang perempuan itu sangat besar dan melebihi hewan, namun Gusti 

Ratu Anindya adalah ratu yang dilepas rasa malunya oleh Sang Hyang Rama Kuasa. 

Pelemmadu adalah lakilaki yang teramat tampan, sempurna luar biasa dalam-luar, bila Gusti 

Ratu melihat benar-benar berbahaya. Ia yang hanya terpaku saja merasakan penekanan halus 

dari keponakannya tersebut walaupun pasang laut tinggi menerkam hatinya hanya bisa 

membiarkan Pelemmadu berjalan mengikuti perempuan itu. Hatinya yang terdorong untuk 

mengikuti Pelemmadu yang terdengar menuju ibukota yang membuat ia menyigapkan hati 

dan terus panik apa nanti yang dialaminya segera kemari adalah alasan terbesarnya untuk 

kebaikan Pelemmadu. 

Di Kraton ia mengenakkan busana layaknya Para Laden dengan samir di tengahnya 

batik ungu yang mencium besar payudaranya. Ia dititipkan oleh Para Laden yang kebetulan 

baik padanya karena perempuan itu hendak menghadiri undangan Gusti Ratu. Para Laden itu 

Darma yang membuatnya terpaku memperlihatkan area kerajaan. Teras begitu putih 



93 
   

mengkilat bagai cahaya, guci-guci di luar sasana-sasana kerajaan, terdapat air mancur, Para 

Laden Kraton berdandan sangat tampan sekali, aroma Kraton juga semerbak dengan 

menyannya yang berbeda dari menyan-menyan masyarakat luar bercampur dengan bunga-

bunga Kraton yang semerbak. Yang membuat Pelemmadu terkagum Para Laden yang 

mengerjakan tugas-tugas mereka dengan kelihaian itu. Darma juga mengungkapkan kenapa 

Gusti Ratu memerintahkan seluruh Para Laden adalah lakilaki, Pelemmadu mengerti. Acara 

Jumenengan berjalan dengan sempurna ditutup dengan tari Bedaya Arsi, tarian sakral yang 

melambangkan cinta Gusti Ratu Tempek dengan Kanjeng Raja Kulon, yang ditarikan oleh 9 

penari lakilaki yang masih perjaka dan tidak boleh bermimpi basah di pagi harinya, yang 

didandani sangat tampan selayaknya pengantin Jawa, ditarikan 4 kali lebih halus dari tari-tari 

lainnya di Pendapa Ageng selama 4 jam. Arsi artinya adalah singgasana Tuhan tempat Sang 

Hyang Rama Kuasa bersemayam, tarian tersebut memang sengaja ditarikan oleh lakilaki, bila 

seandainya yang bertahta adalah seorang raja maka tarian itu bisa diganti menjadi penari 

perempuan. Dalam tarian itu diyakini Kanjeng Raja Kulon juga ikut menari, terkadang saat 

latihan Kanjeng Raja Kulon juga hadir dan meluruskan gerakan-gerakan penari. Kesembilan 

penari itu melambangkan unsur semesta ini, matahari, bumi, bulan, langit, bintang, awan, 

pelangi, asteroid, meteor. Terdapat beberapa yang melihat penari itu 9 atau 10, namun 

Pelemmadu yang tak diketahui oleh Darma benar-benar melihat 10 penari tersebut dengan 

kesaktiannya. Kanjeng Raja Kulon tampak menari di bagian paling belakang, ia juga 

berdandan tampak sangat tampan sekali selayaknya lakilaki yang tampil perfeksionis di 

malam pertamanya. Tari Bedaya Arsi pula dikenal tari tertua di dunia dalam setiap 

gerakannya tanpa disadari memperlihatkan gerakan tari dari awal hingga akhir tarian dunia, 

apapun. Sayang dari kejauhan ia ingin sebenarnya melihat wajah Gusti Ratu yang terkenal 

cantik dan menggodanya itu yang berdiri perkasa menyaksikan awal-akhir tari tersebut, tiba-

tiba Pelemmadu dikejutkan kembali oleh Paman Winih yang tiba-tiba datang menyamar 

dengan pakaian prajurit. Ia mengatakan bahwa Bibinya sakit, ia memerlukan bantuannya. 

Pelemmadu hanya mengiyakan saja meski hatinya masih merekah di Kraton itu. Semoga ia 

bisa ke Kraton kembali dengan langkah yang baik. Tapi ia heran mengapa di rumahnya 

bibinya yang katanya sakit terbaring itu wajahnya nampak bugar-bugar saja, ia benar-benar 

mengenali mana bibi yang sakit mana bibi yang sehat. Namun ia tetap membubung ke langit, 

Kraton tempat terindah yang ia penuhi, ia tak menyangka diberikan kesempatan Sang Hyang 

Rama Kuasa menjejakkan kaki ndesonya di tempat keratuan. 

 

Gelap yang menjerat malam, ia melihat bayangan Gusti Ratu berjalan dengan 

dandanan feminimnya tersenyum mendekati GKR. Wijaya Kusuma di jembatan mungil 

taman, memegang tangan GKR. Wijaya Kusuma lalu GKR. Wijaya Kusuma yang melihatnya 

itu langsung melucuti pakaian Gusti Ratu, ia terkejut. Ia berteriak-teriak, ia terpengap-

pengap. Keringat mengucur deras. Putri Mahkota tampak pulas di sampingnya. Ia hanya 

bermimpi, lagi-lagi ia bermimpi, semakin ia ingin melepaskan mimpi itu semakin mimpi-

mimpi itu meluap. Ayahnya yang sedari tadi tidur di sampingnya berusaha menenangkannya 

“Tenang Gusti Kanjeng Raja... Tenang... saya berada di samping Gusti Kanjeng Raja...”. 

GKR. Sudewa, gelar baru bagi Srengenge yang melanggengkan kekuasaannya sebagai raja 
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baru itu tengah meluap-luapkan perasaannya, dadanya tererat-erat. Di luar Padma Kahiyang 

01.00 ia sempat mendengar Para Laden mengatakan Gusti Ratu dengan beberapa orang 

melakukan pertemuan. Hatinya begitu tersentak, apa yang dilakukan Gusti Ratu, mengapa ia 

baru mengetahuinya, begitu memedihkan sekali jika Gusti Ratu bertemu dengan seseorang di 

luar hatinya, dalam rembetan hatinya ia yang akan tetap yakin, yakin dan yakin Gusti Ratu 

memegang erat genggaman tangannya. Hatinya telah membludak, ingin menerjang apapun di 

dalamnya. Ayahnya tak kuasa membendung keinginan GKR yang ingin menemui Gusti Ratu 

di tempatnya, Para Laden juga tampak menahan dan menenangkannya sekuat jiwa. Tapi ia 

tetap pada hatinya yang panas. Ia berjalan tergesa menuju Sasana Pangrajan diikuti Para 

Ladennya, di malam di mana udara menggigit, seorang Para Laden suci yang mengabdikan 

hidupnya sepenuhnya untuk Kraton Ganda Ageng dengan terus berdoa, berdoa, bermunajat, 

bertembang di antara dupa dan sesajen yang selalu membuncah, hari hingga hari, pagi hingga 

malam yang tak pernah lepas dari posisinya di bawah pohon di rumput Padma Kahiyang itu. 

“Tenanglah Gusti... kembalilah ke Padma Kahiyang, Gusti Ratu tengah menemui 

tamu penting dan tidak bisa diganggu, semua tidak akan terjadi apa-apa yakinlah pada kami” 

ujar Dananjaya, yang kini menjadi Para Laden utama, tapi ia tetap pada langkah kakinya. 

Tepat saat ia melihat seorang prajurit dengan senyumnya keluar di antara pintu Sasana 

Pangrajan yang terbuka, kepanikannya semakin menggerogoti kekebalan tubuhnya, dengan 

bengis dan emosi penuh didorong dan dipukulinya prajurit itu, prajurit itu hanya pasrah 

sembari menangis, tak mungkin sebersit pun dibuang kehormatannya kepada GKR yang 

tinggi dijunjungnya itu. GKR hanya menangis membayangkan apa yang tengah dilakukan di 

malam itu bersama Gusti Ratu, tapi tiba-tiba GKR tercengat dari ketermanguannya. Ia 

melihat yang berada di ruangan itu adalah Mahapatih Kembang Sepatu, Menteri Anggrek 

Larat, Gantari, Iswari, dan masih banyak pejabat perempuan lainnya yang tengah melakukan 

rapat strategi perluasan wilayah Ganda Ageng di daerah pesisir. 

“Rajaku apa yang terjadi...” ujar Gusti Ratu melihat kerusuhan yang terjadi. GKR 

hanya berdegub-degub ingin menjelaskan pada Gusti Ratu. Para pejabat istana itu juga 

memandang, selain ia merugikan dirinya sendiri, ia tak terlalu termakan mimpi itu ia juga 

telah tak sengaja mempermalukan Gusti Ratu sendiri. 

Di depan Padma Kahiyang, di taman jembatan kecil dengan dipenuhi ikan wader yang 

menyesaki kolam manis itu, di mana saat bulan bekerja dengan sempurna dan menatap 

Kaeang, Para Laden suci yang mengabdikan nyawanaya dengan iktikad kuat untuk Kraton 

dari ratu-ratu sebelumnya itu, yang mendapatkan karomah hidup telah beratus-ratus tahun, 

GKR hanya merenungi saja apa yang ia lakukan, ratapannya seakan tak ingin dilepaskan. 

Para Laden Dananjaya yang merangkul pundak GKR hangat berusaha menenangkan GKR, 

melancangkan diri yang pernah menjadi sahabatnya selamanya menjadi sahabat, tatapan 

matanya menunjukkan agar penderitaan GKR sirna.  “Sudah saya bilang Gusti kita tak perlu 

ke sana, Gusti Ratu memang tengah tidak bisa diganggu... Gusti tenangkan diri Gusti ya” 

GKR tak terasa melepaskan desahan, hirupan, desahan napasnya. Purnama yang 

mengakanginya tersebut seakan membuatnya ia melihat dirinya dengan kekuasaanya saat ini. 

Di dalam-dalam membayangkan apa yang ingin dilihatnya. 
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Apa yang diinginkan dan dicita-citakannya untuk menjaga Gusti Ratu sepenuhnya 

tercapai. Ia terharu merasakan hari demi hari telah membawanya pada pengangkatannya 

sebagai seorang raja, dengan pernikahannya yang akan dilaksanakan di Pendapa Ageng. 

Upacara khas kerajaan dengan kebudayaannya yang kental telah dilakukan untuk kelancaran 

acara pernikahan. Gusti Ratu tak disangka memenuhi janjinya jika dirinya akan dibawa dan 

dibawa ke tempat yang lebih indah dan lebih menguatkan diri untuk melangkah. GKR. 

Wijaya Kusuma telah diasingkan di Betisrejo, daerah pegunungan paling batas di Ganda 

Ageng, dilepas kekuasannya sebagai seorang raja, menteri-menteri Tengen juga telah diganti 

banyak oleh menteri-menteri Kiwa, tak ada lagi yang akan menghalangi kekuasannya dan 

hubungannya yang indah bersama Gusti Ratu, meskipun ia menyadari lebih berat berjuang 

saat ia duduk di kursinya saat ini. Hal-hal yang pedih mengujinya. Ia bersedia sekuat hidup, 

memberikan nyawanya sekalipun dan tak ingin sebersitpun memunculkan kecewa pada Gusti 

Ratu dengan bersujud mencium kakinya dalam upacara pernikahannya, Gusti Ratu yang telah 

menjadi iman hidupnya itu. Gusti Ratu yang berjanji ia akan tetap dan tetap mempertahankan 

posisi GKR dan Putri Mahkota terus ia kuatkan dalam hatinya. 

Pagi di Sasana Kautaman saat ia mencurahkan berbagai jiwanya sebagai seorang ayah 

dengan sedikitpun tak ingin membuat Putri Mahkota tak senang dengan mencandainya, 

dengan sambutan tawa Para Laden pula, meskipun Gusti Ratu tengah koma dengan racun 

yang masuk di makanannya. Ia yang harus menjaga Putri Mahkota meskipun ia merasa tak 

bisa menyenangi Putri Mahkota sendirian, tiba-tiba Panjer Rina datang ia ingin meminta Putri 

Mahkota atas perintah GKR, semakin terjadinya percekcokan tapi tiba-tiba GKR langsung 

hadir depan gerbang Sasana Kautaman dengan Para Ladennya. 

“Berikan Putri Mahkota padaku...” ujar GKR, hatinya sebenanya iba melihat sikapnya 

yang harus membuat Putri Mahkota jauh dari ayah kandungnya itu, ibunya mendesaknya 

untuk mengambil dan menekan Srengenge karena bisa saja Srengenge membuat tindakan 

yang menghisap demi menghisap darah kembali, ibunya juga menekankan ia harus 

memojokkan saat mengambil Putri Mahkota ia harus berkukuh padanya ia harus 

meninggalkan Gusti Ratu jauh-jauh karena ia hanya akan membuat Gusti Ratu berkorban 

untuknya, saat Gusti Ratu koma, tapi hal itu tak ia lakukan, ia tetap menghargai Srengenge 

yang membuat Gusti Ratu bahagia sepanjang hari hingga detik ini. Para Laden Srengenge 

ditahan oleh Para Laden GKR yang diperitahkan oleh Panjer Rina yang bengis 

“Apa yang kalian lakukan, hah! Tahan Ndoro Srengenge dan serahkan Putri Mahkota 

sekarang juga!” ujar Panjer Rina. Srengenge tetap menatap menahan erat Putri Mahkota yang 

dirasakannya menangis karena kegaduhan, perasaan yang benar-benar tidak bisa melepas 

sebagian dari nyawanya, sebersitpun Putri Mahkota terluka ia yang lebih terluka, perasaanya 

yang ingin dan ingin terus menggemingkan Putri Mahkota yang masih mungil itu. Saat Panjer 

Rina ingin meraupnya Srengenge memalingkan badan dan mengerat Putri Mahkota menyela 

“Tunggu! Apakah kalian tidak memikirkan hah Putri Mahkota yang masih kecil yang 

masih menginginkan bersama ayahnya kalian cobakan lepas begitu saja hah, bagaimana 

dengan keadaan Putri Mahkota yang diketahui ayahnya, bagaimana Gusti Ratu tahu hah!” 

mata Srengenge sembab, merasakan kekhawatiran akan putrinya ke depannya, ia yang hanya 
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memikirkan sesuatu dan sesuatu yang terbaik untuk putrinya. Panjer Rina langsung 

memerintahkan Para Laden lain untuk menahan Raden Srengenge dan mengambil Putri 

Mahkota tapi tetap diurungkan oleh Srengenge itu, ia hanya ingin mempertahankan sepenuh 

nyawanya. Hari demi hari yang ia tempuh bersama Putri Mahkota. Dari runcingnya hari itu 

Gusti Kanjeng Raja tiba. Ia meminta Srengenge menghadapnya. Dititipkan Putri Mahkota 

pada Dananjaya. 

Di Padma Kahiyang GKR menunjukkan pisau buah kecil mendiang Raja Ageng 2 

“Kau ingat ini kan, apa yang kau katakan, kau berjanji dan bersedia akan memberikan 

anakmu pada raja kan?” Srengenge benar-benar memusar-musar, antara kepedihannya yang 

tak mungkin melepaskan Putri Mahkota begitu saja, kehimpitan hidupnya dan ia mau tak mau 

tunduk pada keinginan GKR yang mengliliti segala dalam dirinya itu. Dengan menahan 

gertaman hatinya, berusaha menunjukkan sikap tenang, dengan perkataan yang membawa 

perasaan kebahagiaan Putri Mahkota ia berujar 

“Bukankah saya bersedia memberikan Putri Mahkota pada Gusti ketika Putri Mahkota 

sudah dewasa, ia masih memerlukan saya”  begitu Srengenge, mengenang perjanjian yang 

pernah dilontarkan bersama. Hati GKR juga berdegub, tapi ia hanya berniat untuk 

mengemban tanggung jawab lebih baik dan bertambahnya kemuliaan kerajaannya, di palung 

hati GKR tersendiri yang tersembunyi bahwa ia akan menjaga dan memuliakan Putri 

Mahkota sepenuh hati seperti putrinya sendiri. Tapi ia tetap meminta Putri Mahkota jua. Ia 

mengungkapkan padanya jika ia menunggu hingga sore hari, ia mengerti perasaan ayah dan 

anak. Di gerumpalan-gerumpalan perasaannya Srengenge terbubung GKR teramat keji, ia 

benar-benar tidak mengetahui perasaannya sebagai ayah karena dia bukanlah seorang ayah. 

Sore hari semakin runyam. Terjadi pertahanan, perebutan dan pertahanan yang seakan 

tiada tepi. GKR sempurna membawa Putri Mahkota yang tenang di Sasana Kautaman, ia 

menaiki tandu. Dalam keadaan yang menangis pilu di teras Sasana Kautaman itu, 

“Gusti Kanjeng Raja... apakah Gusti Kanjeng Raja berjanji akan merawat Putri 

Mahkota sebaik apapun dan tak melukainya sedikitpun, apakah Gusti Kanjeng Raja bisa 

kembali meyakinkan saya” Para Laden Sasana Kautaman hanya pilu dan tak bisa berbuat 

lebih banyak. Dengan sebersit dan mempercepat langkah tandunya meminta pada Para 

Laden, GKR berkata “Aku menyayangi Putri Mahkota karena Putri Mahkota adalah anak 

Gusti Ratu” 

H-berapa setelah berbulan-bulan RA. Gulo Jawi memang memerintahkan GKR. 

Wijaya Kusuma menekan BRB. Srengege khawatir jika Srengege terlebih dahulu dari mereka 

seperti insiden jenang krasikan tersebut 

Hari demi hari, malam demi malam Srengenge dengan begitu getirnya yang sangat 

mengingat arak-arakan GKR yang membawa Putri Mahkota itu, tangisannya ia rasa tak 

mungkin menghilangkan kedukaannya mungkin pada Putri Mahkota yang tak bisa ia lihat 

setitik pun. Malam demi malam ia selalu bermimpi tentang keadaan Putri Mahkota yang 

teramat merindukannya, sembari bermunajat agar Gusti Ratu segera sadar. Di palung hati 

Srengenge yang meluapkan dan meluapkan lahar beribu-ribu tahun, dalam air matanya yang 
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kian menetes ia bersumpah membuat GKR membayar sebersit perasaan demi perasaan yang 

dirasakannya, ia akan memberikan perlakuan dan tempat yang pantas untuknya ia akan 

menjadikan hati GKR yang dibencinya itu daun jati kering yang tersengat matahari berhari-

hari lalu diinjak-injak hingga tak berbentuk itu. 

Ia selalu menghempas siapa saja yang berusaha menghalangi apa yang semakin dan 

semakin diimpikannya, kebahagiaan dan kebahagiaannya bersama Gusti Ratu, meskipun 

dalam dan luar Kraton mulai menghenyakkan diri kenapa mantan GKR yang dinilai 

dibesarkan dari partai Tengen, partai dengan segenap politisinya yang hitam dan bertindak 

tak tanggung-tanggung kini lebih menyiksa dan terkadang tiada secuil pun belas rasa GKR. 

Sudewa yang sekarang, mereka jua bingung. Yang pasti tanpa mengetahui dalam Gusti Ratu, 

GKR. Sudewa selalu mengeraskan kewenangannya, segala sesuatu selalu dinilai tak benar, 

salah satunya ia merasa lakilaki yang paling dikasihi oleh Gusti Ratu sehingga hari demi hari 

tentang kekuasaan semakin menggebu. Seorang Para Laden saja yang selalu membicarakan 

kesok-tampanan GKR, aku adalah ayah dari Putri Mahkota, aku adalah raja di Ganda Ageng 

ini, aku hidup dengan cinta Gusti Ratu, lalu dilihat ketika Gusti Ratu dengan pejabat 

perempuannya lewat menuju Pendapa Ageng mereka pura-pura menjatuhkan diri, lalu 

mereka berteriak “ambil nyawa saya Gusti Ratu...!” Gusti Ratu hanya tersenyum “Mengambil 

nyawamu, masih banyak lain hal yang baik yang harus dilakukan untuk mengambil yang 

lain” saat Gusti Ratu seketika pergi Para Laden yang kegatelan itu terlihat melirik kecantikan 

dan kewibawaan Gusti Ratu. Lalu saat malam harinya saat Para Laden, terutama di asrama 

Para Laden tingkat bawah itu tertidur Para Laden GKR dan prajuritnya bersigap-sigap ke 

sana, menangkap, membungkam agar tak berteriak lalu menyeret mereka terutama yang 

terlibat peristiwa pagi itu di hadapan GKR. Mereka khawatir melihat GKR yang sudah 

ditelaahi ekpresinya itu. Di hadapan GKR, terutama Para Laden yang paling caper sendiri 

disuruhnya meneguk cairan coklat di mangkuk hadapannya, dengan trilyunan tsunami jiwa ia 

berkata “Apa itu Gusti...” dengan tegas Gusti Raja menjawab “Ramuan yang tidak bisa 

membuatmu menghamili!” kemudian GKR memerintahkan Para Laden untuk meminumkan 

racunnya padanya, dengan menahan sekuat tenaga ia memohon ampun pada GKR dengan 

meratapi kekeliruan besarnya, bibirnya terus tertutup. Dengan wajah yang benar-benar geram 

Gusti Raja menatap dengan sekuat tenaga racun yang hampir-hampir tertetes di bibirnya 

dihampirkan lagi, ia yang benar-benar lemas menahan eratan kuat Para Ladennya, Para Laden 

pelaku lain yang takut akan perbuatannya, tangisan dari dalam lubuk hati Para Laden itu yang 

menggelinding membuat auman bibir GKR kemudian bergerak “Hentikan!” semua terjatuh 

begitu saja, Para Laden GKR sebenarnya terpaku kenapa GKR mengurungkan niatnya dan 

biar tahu rasa Para Laden lakilaki dengan kesok-sokan segalanya itu, GKR lalu pergi yang 

membuat Para Ladennya mengikuti. Para Laden pelaku itu benar-benar bersyukur karena 

GKR yang tak mungkin mengurungkan segala niatnya itu mau mengampuni mereka, mereka 

amat menyesal dan tak ingin mengulangi lagi. Dalam hati GKR. Sudewa sebenarnya ia 

merintih pilu, hatinya benar-benar tak sampai, kepedihan menerima jeratan, perlakuan keji 

dan paksaan yang terus menyetrika perasaanya dari Raja Ageng 2 dulu tak ingin lagi 

dirasakan oleh orang-orang yang belum merasakannya. 
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Dua usai malam kejadian yang membuat Gusti Ratu mulai meragukan bagaimana 

perasaannya yang sesungguhnya pada GKR dan mimpinya yang terus mencuat tentang 

perbuatan perbuatan perebutan tahtanya itu ia pergi menemui ayahnya di Semangkan yang 

tiba-tiba pulang. 

“Ma... aku merasakan cinta Gusti Kanjeng Raja demikian merenggang kepadaku... 

aku ingin memiliki anak lagi Ma, apakah benar pakaian pengantin ini adalah pakaian 

pengantin seorang lakilaki yang memiliki banyak anak perempuan” ayahnya hanya 

mengiyakan. Ia merasakan kepucatan dan kegelisahan luar biasa yang sering dialami oleh 

putranya itu, yang sebenarnya sebagai orangtua ia tak mungkin tak bangga melihat anaknya 

melenggang ke tahta mulia dan tinggi, dengan perasaannya yang tetap sebagai seorang ayah 

ia menasehati GKR, nasehat yang terlubuk itu. 

“Gusti bukannya saya bermaksud mengetahui lebih dari Gusti kanjeng Raja, tapi jika 

Gusti Kanjeng Raja yang semakin mengejar dan menggejar mimpi Gusti Kanjeng Raja itu 

apakah tidak menyayangkan Gusti Kanjeng Raja sendiri, Gusti Ratu amat tak ingin 

melepaskan genggaman Gusti Sudewa, saya meyakini betul Gusti Ratu, sejak melihatnya” 

namun hatinya yang seakan tiada sadar terkontrol oleh ketidak-karuan perasaannya, segala 

sesuatu yang seakan mendera dengan kegelisahan yang menjadi, ia merasa membuat 

perkataan ayahnya itu terpancing, ia ingin menggeratkan ayahnya. 

“Rama... kalau Rama sendiri tidak mau melangkah, ya sudah saya akan melangkah 

sendiri. Rama tidak pernah merasakan perasaan anaknya sendiri. Dan sudah saya bilang saya 

tidak pernah meminta bantuan Rama, hati saya terus mengatakan jika kemurniaan perasaan 

yang dimiliki oleh Gusti Ratu adalah saya yang mengetahui!” ayahnya hanya menjadikan 

busa saja bagi anaknya jika memang benar terjadi, terserap Sunlight, mengeluarkan buih, 

terhisap air, mengeluarkan buih lagi. GKR. Sudewa pamit tanpa permisi. 

Para Laden atau siapapun bawahan di Kraton selalu takut akan perlakuan GKR, 

mereka teramat berhati-hati atau bahkan tak ingin setitik berurusan dengan GKR atau orang-

orangnya, ia tak ingin sekali terlepas dari kekuasaannya atau merengganggkan Gusti Ratu 

dari pelukannya. Gusti Ratu sebenarnya mulai mengetahui keburukan demi keburukan GKR, 

ia yang tak lagi menyimpan rasa hormat pada bawahannya sekalipun, ia selalu membesarkan 

diri bila bertemu dengan raja lain atau ia yang terkadang lancang memberi tindak protektif 

Gusti Ratu, Gusti Ratu yang menyukai perjaka yang rajin itu selalu menanyakan dan 

memberikan apresiasi yang lebih jika melihat Para Laden istananya seperti itu, selalu dikata 

apa yang masih kurang darinya saat ini, tanpa dibedah maksud retorika yang sebenarnya. Ia 

yang teramat manja dan manja meminta keistimewaan Gusti Ratu yang lebih. Tapi di palung 

hati Gusti Ratu, Gusti Ratu tetap bertahan pada perasaannya, laluan demi laluan cinta akan ia 

lalui, Sudewa atau Gadadewa atau Srengenge telah memberikan yang lebih padanya, 

mungkin kejanggalan dan penyimpangannya saat ini berasal dari gelora cinta padanya yang 

kian dididihkan. 

Di malam hari usai GKR meluapkan perasaan bersama Gusti Ratu Pula di Puri 

Gunung Kemukus, ia sangat senang sekali karena sepanjang perjalanan mereka, sepanjang 
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mereka selalu berkumpul mereka tak pernah menyempitkan semesta menjadi jangkauan yang 

kecil bersama Putri Mahkota. Tiba-tiba ia kembali bermimpi. Ia yang berencana bersama RA. 

Ayu Siram Resik membentuk sketsa itu, yang membuatnya diangkat menjadi Raja dengan 

penawaran yang tak sepenuhnya bening. Mantan Raja yang diduga keras berusaha meracuni 

Gusti Ratu yang diturunkan itu membuat ia sebagai satu-satunya selir dan ayah Putri 

Mahkota menjadi raja. Nama buruk dan sejarah abu telah ditorehkan di Ganda Ageng untuk 

Wijaya Kusuma atas perbuatannya, yang disebarkan oleh orang-orangnya telah berjalan 

dengan baik, sosoknya bagaikan vulkanik yang diceburkan ke air, tak mungkin sejarah akan 

membalik menjadi baik lagi, begitu GKR. Sudewa berusaha menenangkan diri. Karena kesal 

ia keluar dari Padma Kahiyang, gerutunya didengar oleh Para Laden yang terus 

menenangkannya, di luar Para Laden yang menunggunya itu melahab semangkuk jenang di 

malam hari. Bayangan GKR kian menelisik, piring putih itu dibayangkan piring yang 

menyajikan jenang krasikan berbungkus daun salam mengandung racun. Gusti Ratu 

sebenarnya yang berjalan kebetulan ingin menuju Padma Kahiyang melihat raja dan Putri 

Mahkotanya tapi melihat keributan yang dalam Gusti Ratu menyingkirkan kakinya, 

diamatinya dari jauh. 

“Apa yang kau makan ini hah! Jauhkan dariku! Beraninya kau membawa benda 

seperti ini” dengan menahan gertam-gertam yang sangat, piring yang direbutnya dibenturkan 

keras di kepalanya. Para Laden hanya tertunduk tak bisa menenangkan tuannya, sementara 

Para Laden yang terpukul itu hanya merintih dan menangis kesakitan. Ingin sebenarnya 

seluruh Para Laden membantu Para Laden itu karena keterkondisiannya yang menyayat, tapi 

tetap tergetam-getam ditahan menunggu waktu yang tepat. Tiba-tiba Gusti Ratu berjalan, ia 

terkejut. Tatapan matanya yang fokus dan dekat seakan benar-benar didapati pemandangan 

yang mengiris. 

“Apa yang kaulakukan Gusti Kanjeng Raja dengan keributan yang sesungguhnya bisa 

menjadi kelapangan, bahkan aku baru melihat seorang Ksatria yang berwibawa dan 

menggelorakan kedamaian bagi siapa saja melakukan tindakan yang seharusnya tak 

dilakukan olehnya. Begitukah dirimu yang murni sesungguhnya, bahkan Putri Mahkota selalu 

bersamamu dan kaulah yang menegakkan keluhuran di Ganda Ageng ini!” Gusti Ratu berkata 

dengan menggeleng-geleng. Para Laden terlihat menunduk dan ketakutan. Gusti Kanjeng 

Raja berusaha membenamkan dalam-dalam perasaan Gusti Ratu, ingin dijelaskannya dalam 

kehunusannya tapi Gusti Ratu terlanjur tahu. Dengan cepat Gusti Ratu memerintahkan Para 

Laden membawa Para Laden yang terluka itu di pengobatan. 

“Gusti Ratu...saya bisa menjelaskan Gusti Ratu... saya tidak seburuk yang Gusti Ratu 

sangka pula” lalu dengan membelit kesabarannya Gusti Ratu melangkah saja dengan diiringi 

wajah perkewuh Para Ladennya. Saat Gusti Ratu tak terlihat lagi, GKR terbenam diri. Di 

lantai sorotan pas rembulan ia semakin takut Gusti Ratu melepaskan genggaman tangannya 

sedikit hingga sedikit, peristiwa dari Para Laden yang seharusnya tak dilakukannya itu, dan 

pikirannya yang dirunyamkan oleh mimpi serta kehidupan sekelilingnya itu. Hati GKR kian 

berdeguban, begitu ia teramat melukai dirinya untuk memperkuat cintanya. 
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Gusti Ratu amat tak ingin dirisaukan oleh kondisi Kraton yang tak disangka lebam 

dan tak terobati itu, Kraton benar-benar berubah, Rajanya yang dulu arif, mempersilahkan 

tangannya pada siapapun, selalu menyuguhkan makna-makna baru malah bertambah 

membuat hatinya kelu yang tak dimengertinya. Ia bersama Mahapatih Kembang Sepatu ingin 

berjalan-jalan melihat bagaimana matahari menyelimuti seluruh Ganda Ageng. GKR yang 

perlahan-lahan mendekatinya belum ia gubris. Dengan mengenakkan kuda pacuan demi 

pacuan terlecut, mereka sering berbalap kuda bersama. Kebiasaan yang disukai Gusti Ratu 

bersama Mahapatih Kembang Sepatu selain melihat wayang semalam suntuk, berburu, 

memanjat gunung, mengintip lakilaki mandi tapi hal itu telah dihilangkanya setelah Sambawi 

dibenamkan dalam-dalam hatinya oleh Gusti Ratu, juga berbalapan kuda. Gusti Ratu semasa 

mudanya sering beradu balap kuda bersama Mahapatih Kembang Sepatu di Pacuan Kuda 

Kraton dengan disaksikan oleh orang-orang Kraton. Ia menapaki benteng Kala Winantang 

yang tinggi menjulang menutupi Ganda Ageng, ia masih mengingat bertapa manisnya saat ia 

bersumpah akan selalu menjaga Sudewa, dengan melihat daerah luar kerajaannya yang 

dipisah bengawan itu, saat ia berusaha menghidupkan hati Sudewa atas tindakan ayahnya 

yang mencelakakannya dengan meracuni kuda itu, ia akan memberikannya tempat yang 

semustinya dan semustinya, saat ia menjadi selir tingkat 1 bila ia memiliki anak maka anak 

itu akan menjadi ratu di negerinya, janji yang selalu dipegang oleh Gusti Ratu Anindya, tapi 

kenapa kau yang membuatku dalam bertanya salahkah janji-janjiku itu begitu bisik Gusti 

Ratu Anindya. Bengawan yang akan selalu diharapkannya biru. Tiba-tiba dari arah bawah 

benteng yang dengan semangat telah diitarinya itu terlihat seorang lakilaki tua dengan tubuh 

rapuhnya tiada berdaya terhadang oleh siluman ongoingi, siluman yang membesar itu 

menjulurkan rambutnya yang panjang, membelit dan melilit lakilaki tua itu. Gusti Ratu 

murka, dijatuhkannya tubuhnya dari benteng yang bermeter-meter itu, diayunkan pedangnya 

lalu terjadi perkelahian antara Gusti Ratu dengan Siluman Onggoinggi itu, sabetan ekor 

Siluman Onggoinggi itu membuat Gusti Ratu menjungkalkan tubuhnya lalu menendang 

keras, taring siluman yang dipanjangkan dan diruncingkan membuat taring itu ditahannya 

dengan kuat, lalu dengan meluapkan segenap tenaga dalam taring itu bisa dipatahkan dan 

membuat siluman itu terbalik terkapar di pesisir bengawan. Taring raksasa itu dilemparkan 

jauh-jauh ke bengawan membuat air menstunami namun terlalu jinak untuk menyentuh lebih 

tinggi benteng Ganda Ageng yang di baliknya tersimpan keindahan alam Ganda Ageng itu. 

Mahapatih Kembang Sepatu hanya merasakan sensasi dinginnya air bengawan. Siluman itu 

ingin menjadikan lakilaki tua itu sebagai kudapannya dengan menghisap darahnya kuat-kuat 

menambah energi pula. Lakilaki itu bertrilyun terimakasih mengucapkan pada Gusti Ratu. 

Sebuah pengalaman yang tak menjemukan ia bisa mengantar lakilaki itu ke tempat 

tinggalnya, melihat kondisi daerah yang belum diketahuinya pula dan hitung-hitung 

pemanasan. Lakilaki itu tak menyadari jika perempuan cantik di depannya adalah Gusti Ratu 

dan Mahapatih Ganda Ageng. Kemudian kuda mereka menapak begitu saja. 

Gusti Ratu merasakan semilir yang luar biasa, lebih semilir dari area Kraton yang 

berasal dari desa yang masih murni, sawah-sawah sangat hijau segar padinya, pohon-pohon 

jati tampak berdiri tampan, terdapat banyak perjaka tampan yang masih muda dan harum 

pulang dari sawah, ada yang bersembahyang di depan Gempuran rumah mereka. 
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Lakilaki itu mempersilahkan kedua perempuan itu untuk terduduk di dalam dengan 

isteri lakilaki itu yang menyambut dengan kewelas-asihannya. Meski hanya disuguhi 

singkong rebus dan air putih perempuan itu tetap memuji. Lakilaki itu bekerja sebagai 

pembangun rumah, tapi jarang bekerja karena tahu sendiri rumah di Ganda Ageng di daerah 

seribu kisah dan keistimewaan itu jarang yang rumahnya rusak, sehari-hari ia mencari kayu 

bakar di bukit-bukit membantu istrinya. Sejak dulu ia tidak memiliki anak karena dirinya 

yang menghalami hambatan, isterinya begitu baik dan menghargai dirinya ia tak ingin 

mencari suami dan mempoliandrinya karena belum ada yang menggantikan posisi lakilaki itu 

di hati perempuannya. Ia juga memiliki keponakannya yang sering bermain dan merawatnya 

di sana, keponakannya sangat tampan, baik terhadap siapapun dan memiliki ilmu silat yang 

tinggi. Perempuan itu tampak tercuat ketika diceritakan tentang ketampanan lakilaki itu, 

seperti apa ciri-ciri fisiknya ingin diceritakan, lakilaki itu mencuatkan rasa heran pada 

perempuan itu. Ketika ia terinisiatif ingin masuk ke dalam mengambil beberapa kelapa khas 

dukuh mereka itu dan melihat tengah apa Pelemmadu keponakannya yang kebetulan singgah 

di rumah mereka dengan sahabat lakilakinya jika ada ingin ia perkenalkan pada perempuan 

baik itu. Pelemmadu terlihat masuk ketika dipanggil-panggil pamannya tak menjawab lalu ia 

menengok ke luar, berada di tengah-tengah bersama isterinya, ia mendengar percakapan 

kedua perempuan itu. Salah satu perempuan memanggil-manggil nama Gusti Ratu kemudian 

ketika dilirik dari jauh terlihat logo Ganda Ageng melekat di pedang yang disematkan di 

pundak mereka. Paha lakilaki itu tertancap paku besar, hatinya menahan ribuan andaian. 

Dengan panik dan tak bisa dikendalikan seakan sabarnya ditariknya Pelemmadu yang 

berteriak-teriak kenapa ia dipanggil pamannya untuk masuk ke rumah tetangganya, 

Pelemmadu hanya bingung, ia menuruti saja keinginan pamannya yang ia begitu ingin 

dirinya melakukannya itu. Sembari Pelemmadu sendiri mencoba menenangkan diri. Lakilaki 

yang terus bersitegang dengan istrinya yang secara tidak sadar diamati Gusti Ratu itu 

membuat Gusti Ratu serentak ingin menghadapnya. 

“Ya Ampun Gusti aku kok gak sadar kalau itu Gusti Ratu kita, kukira pendekar 

wanita biasa. Perempuan itu saktinya. Putus sudah leherku jika sampai Gusti Ratu melihat 

dan bertemu dengan Pelemmadu” Lakilaki itu tak bisa mengendalikan tubuhnya apapun. 

“Sebenarnya tho Pak, kamu itu di luar biar perempuan itu tak tambah memikirkan 

sesuatu karena lama, biar aku yang blusuk menutupi Pelemmadu, bapak ngobrol aja seperti 

biasa” perempuan itu tambah tubuhnya terasa terlindas, tapi tepat saat kata terakhirnya itu 

perempuan itu langsung hadir membuat hati mereka berada di puncak keresahan. 

“Ada apa ini Pak, maaf saya lancang, bapak terganggu dengan sowan kami ke mari, 

dan kapan bapak mulai memperkenalkan keponakan bapak yang bapak maksud pada kami?” 

lakilaki itu hanya terkelu-kelu bibirnya, selama itu Mahapatih Kembang Sepatu berpura-pura 

tanya sedangkan ia Gusti Ratu sendiri diam-diam menyelinap di belakang luar rumah itu. 

Selain ingin menyelidiki bagaimana keadaan rumah orang yang dikunjunginya sedalam-

dalamnya siapa terdapat apa, lirikan mata Gusti Ratu melihat seorang lakilaki yang berdiri 

membelakang di balik jendela rumah. Dalam perlihatan itu pula berlangsung kata hari 

lakilaki tua itu, Ya Sang Hyang Rama Kuasa mengapa tak kau biarkan burung branjangan 

lepas dari satu sarang ke sekelilingnya saja, sementara terdapat orang yang menginginkannya. 
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Ia menggigit doa sekuat tenaga agar hari itu dan selamanya menghindarkan pertemuan 

perempuan yang ternyata Gusti Ratu itu pada Pelemmadu. Gusti Ratu semakin mendekat dan 

mendekat ingin bertanya pada lakilaki yang masih terkenal sosok itu bagaimana tentang 

Srenggi yang diketahui murni dan hari-hari sesegar ini apa yang biasa ia lakukan. Saat Gusti 

Ratu membuka salam dan dijawab, Gusti Ratu yang langsung menerobos rumah dan 

berdirinya Pelemmadu dari duduk, tatapan mata mereka bertatapan tepat. Gusti Ratu terpaku, 

terpaku tak bisa bergerak. Seorang lakilaki yang gagah, dengan suaranya yang khas pula 

kekar, tubuhnya yang putih menyenangkan dan tampannya tak dimiliki lakilaki lain, seperti 

bidadara surga yang menyamar, Gusti Ratu dibuatnya tak berkedip. 

“Yu...ada apa Yu...” ujar Pelemmadu dengan senyumnya, senyum yang melepaskan 

jantung dari ranting bertangkainya, senyum yang sangat merekah menjadi ciri khasnya pula, 

menunjukkan kelebihannya sebagai seorang perjaka yang senyum yang ia tebarkan memang 

berbeda dari yang sudah menikah, begitu keyakinan Jawa dan Anindya tak mungkin tak 

belajar apapun, ia hampir mempelajari semua ilmu dunia dengan cepat, membuat ia tersadar 

dari ketermanguannya yang amat. Menuntut ilmu bagi Gusti Ratu sama dengan melahab 

makanan agar ia sehat, gemuk dan menjalankan aktivitas lain. Lakilaki tua yang telah 

meyakinkan perempuan itu untuk keluar sebentar dengan berpeluh jiwa, ketika mencoba 

melangkah di rumah belakangnya hanya termangu melihat Gusti Ratu dan Pelemmadu 

bertatapan. 

“Eee... ee... ee...” Pelemmadu tampak termangu merasakan keterbataan Gusti Ratu itu. 

Ia merasakan sekujur tubuh Gusti Ratu menggigil, tatapan mata manis Gusti Ratu 

dirasakanya menerima keruntuhan. Ada yang menyumbat aliran hati lakilaki tua itu 

selayaknya aliran air sungai panjang yang dibendung tiba-tiba, Anindya sempat melirik 

ketercengangan lakilaki tua itu di antara ia yang tergidik dengan lakilaki tampan di 

hadapannya, tapi kata demi kata yang menguatkan Gusti Ratu di hatinya membuat ia berani 

berkata dengan tersenyum. 

Saat Pelemmadu bertanya kenapa? Ia menjawab, “Oh... enggak... gak papa. Kamu 

keponakannya paman ini ya, paman kamu baik banget udah mau ngenalin aku sama kamu, 

aku pingin iseng-iseng aja lihat sesuatu di rumah Paman kamu. Paman kamu tadi ketemu 

sama aku. Pelemmadu tambah tersenyum dan tulus membuat Gusti Ratu kian getir-getir, 

hatinya runtuh jua walaupun ia baru bertemu dengannya. Hati lakilaki tua itu kalah jua, tapi 

ia tetap berharap. Melarang dan menyeret keluar secara halus pada siapapun orang yang 

mendekati keponakannya tak mungkin ia lakukan karena hatinya mengetahui ia adalah Gusti 

Ratu, pemilik tanah Ganda Ageng dan seisinya yang terkenal tak hanya cantik yang melunaki 

hati lakilaki pula sakti, mudah saja tersulut kemarahannya. Ia tak bisa mencegah Gusti Ratu 

yang terus mengobrol dengan Pelemmadu. Tapi ia bedoa pada Sang Hyang Rama Kuasa, saat 

beberapa hembusan napas ia membubungkan doanya itu ia terasa diberi kesempatan olehNya 

dengan Pelemmadu yang mau disuruh pergi untuk menengok ayahnya yang sendirian. 

Pelemmadu amat menyayangi ayahnya, meski ia harus berpeluh ruh membahagiakan apa 

yang sebenarnya masih dibahagiakan lagi ayahnya itu ia tak ingin tak memberikan kebaktian 

yang baik. Pamannya tambah membawakan es degan dan marneng untuknya. Melihat lakilaki 

itu yang sangat menghargai siapapun, sabar namun menghanyutkan merenunginya membuat 
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Gusti Ratu kian terkesima dengan lakilaki itu, luar maupun dalam dirinya seakan tak bisa 

terpisah dari lakilaki itu. 

“Oh siapa tadi namamu” 

“Pelemmadu... Pe le ma du” saat Gusti Ratu masih belum bisa memahami namanya 

dengan benar. Gusti Ratu bergidik namun berusaha ditenangkan deguban jantungnya, 

keseganan pada lakilaki itu yang membangkitkan ruhnya, kebaikan-kebaikan yang senantiasa 

tak hekang dari pemuda itu, dan kebersamaannya yang tak ingin ditinggalkan-dilupakan, ia 

yang bertanya namun ia yang tak ingin menjawab secara pasti saja namanya. 

“Namaku Dewi... panggil saja aku Dewi” nama kebanyakan bagi perempuan di Ganda 

Ageng untuk penghargaan untuknya, binaran mata dan senyum Pelemmadu bertambah, ia 

yang mengerat tekadnya sekuat jiwa ia harus bersikap professional jangan sampai lakilaki itu 

tahu deguban hatinya yang asli, menambah kesenangan-ketersanjungan salaman dengan 

tangannya yang halus, wangi, salaman yang sebenarnya ia ingin berlama-lama dengan 

salaman itu. 

Lakilaki tua itu terus dan terus berupaya, siang dan malam selaksa merasakan 

permasalahan terbesar yang ia hadapi, ia berharap Gusti Ratu tak mencintai keponakannya 

yang lebih memiliki sewarna langit, bukan yang ditatap sebenarnya apa warna langit itu. Ia 

begitu terpatuk ular dengan bisanya yang berbuih pula dalam jika Gusti Ratu sampai 

mencintainya. 

 

Pagi dalam hitungan kepulan demi kepulan asap seberapa tipis helai asap membubung 

itu, oleh tatapan mata Gusti Ratu. Ia tengah memimpin rapat di Pendapa Ageng oleh menteri-

menterinya yang Partai hanya menyisakan tiga orang yang dilihat cakap dan tak berusaha 

membunuh Gusti Ratu dalam komanya itu, tentang ekspektasinya menyatukan kerajaan-

kerajaan dunia di bawah panji Ganda Ageng. Orang-orang kian bergumam dan di luar 

tembok Kraton menteri-menteri itu kian menyindir Gusti Ratu dan pemikirannya 

mengerompong tinggi tak membiasai mencoba menjulurkan tangan ke langit dan 

sekelilingnya itu, namun mereka yang tak mungkin tak menghargai Gusti Ratu, mereka tetap 

menunduk saja melihat Gusti Ratu termangu lurus, memang bisa jika termangu lalu terlalu 

memikirkan apa yang masih ingin dipikirkan dan terselubung lain, tatapan-tatapan dan tanda-

tanda diri Gusti Ratu kian hari kian tak dimengerti. Gusti Ratu beruntung ia tak terlalu 

menunjukkan kegelisahan jiwanya, ia melihat masih dan masih ada peluang, 

kekhawatirannya yang sangat tetap bisa disisihkannya sebersit, ia lalu mengalihkan suasana 

saja. “Coba dipikirkan dengan baik bagaimana usulan dan strateginya yang tepat! Aku harap 

kalian bisa mengerjakan dengan baik! Aku akan bersiap-siap menuju daerah luar sekarang” 

para menteri menerka Gusti Ratu ingin dan ingin mengawasi kerajaannya lebih, walaupun 

dalam hati ia benar-benar tiada mampu melupakan lakilaki tampan itu. Ia yang tetap tak ingin 

ke mana-mana, hanya membelenggu dirinya di kamar. Ia selalu teringat oleh tatapan mata 

lakilaki itu, sikapnya yang amat mendalam, ketampanan sangat yang selalu mengingatkan 

dan hatinya yang sejujurnya tak ingin lepas dari tubuhnya yang nyata. Tiap malam Gusti Ratu 
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selalu dimimpikan bertemu dengan lakilaki itu di Kraton. Malam demi malam ia selalu tidur 

di malam paling malam hanya untuk membayangkan lakilaki itu dan memikirkan dalam, pula 

ia yang oleh Para Ladennya tak ingin menyantap makanan seperdelapan butir nasi pun. 

Lakilaki itu demikian baik, ia yang masih mencintai GKR. Sudewa, ia yang setrilyun upaya 

menghapuskan perasaan pada lakilaki itu, namun jujur ia tak bisa melupakan lakilaki itu di 

tandasan pemikiran akhirnya, bahkan ia yang selalu mengkhawatirkan keadaannya, tak ingin 

tak berada di sisi lakilaki itu. Di palung hatinya terdalam lagi, yang masih bisa disisihkan 

oleh pemikirannya, ia ingin berhubungan, memiliki lakilaki itu sepenuhnya tapi apa yang 

harus ia lakukan pada Sudewa, sementara Sudewa sudah membuat hatinya menyisih. Baru 

tadi pagi GKR. Sudewa meminta segenggam tanah perbatasan untuk Putri Mahkota agar 

Gusti Ratu menunjukkan kecintaannya pada mereka dan ia bekerja keras lagi untuk 

menundukkan kerajaan-kerajaan lain, hal itu masih dipertimbangkannya. 

Dengan tenaga dalamnya yang luar biasa sebenarnya Gusti Ratu bisa tak makan 

berbulan-bulan pun tapi ia berusaha meneguk air putih di meja Sasana Pangrajannya tapi air 

itu tak terasa kehambarannya pun walau setitik, dalam degusan napas berlarutnya ia 

kemudian memutuskan memanggil Mahapatih Kembang Sepatu. 

“Dinda aku penasaran dengan lakilaki itu Dinda, coba telusuri dia dan ketahui apa 

yang tengah ia lakukan, lakilaki itu sepertinya berpotensi untuk memperkuat ekpedisi kita. 

Aku merasakan ia memiliki kekuatan yang dalam” langsung ditunduki oleh Mahapatih 

Kembang Sepatu, Gusti Ratu sangat berdalih. 

Malam hari malam yang dikarungi banyak informasi. Mahapatih mengutarakan jika ia 

adalah Kesatria yang telah mengalahkan ribuan perompak, siluman dan menolong siapa saja. 

Ia tengah bekerja menggotong padi di rumah pemiliknya lalu jeraminya ia kumpulkan ia jual, 

tarian lakilaki itu demikian lemas dan menawan, sembahyangnya di Gempuran tak pernah 

lepas. Gusti Ratu hanya mengangguk, ia tenang saja. Pada suatu kesempatan pula Gusti Ratu 

pernah memberanikan hati untuk melihat apa yang dilakukan oleh lakilaki itu saat hatinya 

kian menggebu-gebu dan rindu akut, setelah Putri Mahkota tengah didapati merasakan kasih 

sayang ayahnya yang luar biasa, di tengah matahari yang playgirl, angin menerbangkan 

dedaunan jati berkolaborasi dengan cericit branjangan pula, lakilaki itu yang menggunakan 

jarik hampir menyentuh selakangan dengan menceburkan ke sungai dengan perjaka-perjaka 

tampan lainnya bersendawa berciprat-ciprat air, tubuhnya yang dilihatnya lebih dalam, 

ketampanannya yang lebih asli, diguyurkan tubuhnya dengan air yang diraup menggelindingi 

rambut, wajah tampan, dada dan jarik pendeknya, senyum lakilaki itu tampak menggairahkan 

membuat lakilaki atau perempuan iri, menambah senyuman Gusti Ratu pula. Hari demi hari 

terus berlalu. Hari demi hari Gusti Ratu sebenarnya bergetir kenapa saat mandi itu yang 

terlihat hanya kontol-kontol besar lakilakinya, namun jika ia mengharapkan lakilaki itu 

menaikkan tubuhnya ia juga tak bisa memikirkan hal itu. 

Di suatu hari Gusti Ratu pernah memberanikan dirinya dalam. Seusai menari 

merasakan rasa syukur atas kehendak Tuhan, dari deruan angin, pohon-pohon yang 

rambutnya membubung itu, merasakan putaran kaki, lentikan jemari, gebyakan sampur 

luriknya ia mandi di Sendang Srenggi. Diletakkannya pakaian seluruhnya di pintu, air 
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pancuran bambu mengucur begitu segar dan menyejukkan. Perjaka yang memiliki 

kesempatan masuk di sendang yang sama keluar bercakap-cakap dengan senyumnya. Perjaka 

itu yang bergidik melihat kemaluan tapi pura-pura dialihkannya, menatapi kesegaran demi 

kesegaran air yang menderasi lakilaki itu. Dalam palung hatinya yang mencuat namun bisa ia 

tahan sebenarnya Gusti Ratu ingin tahu apa kata perjaka temannya itu, tentang apa yang 

digidikinya sekilas, lalu saat perjaka demi perjaka pergi dari sendang, hanya terlihat 

Pelemmadu sendirian, Pelemmadu menjiwai kesendirian di bawah guyuran air, ia menyentuhi 

wajahnya, lengannya yang kekar, dan payudara besar yang dipegangi prentil paling 

dalamnya, perasaan Gusti Ratu terpusar dari pusaran prentil coklat yang menggoda itu, ia 

menghisap liur kecil di bibirnya. Ia yang menatap dari pohon jati jauh, diremahi perasaannya 

oleh beberapa perjaka tampan khas Ganda Ageng yang lewat dengan jarik basah dan kendi 

pembawa air, mereka saling memangui. Saat Gusti Ratu berinisiatif lebih mendekat ke 

belakang sendang ingin mengintip seluruh tubuh Pelemmadu, ia ingin total tak ingin 

setengah-tengah, ia yang menyamar menjadi perempuan biasa, saat berada di depan pintunya 

ia melihat pintu terbuka dengan menunjukkan sudah mengenakkan pakaian yang utuh dan 

rapi, Gusti Ratu kian gersang di kerongkongannya dan hatinya semakin menggetiri 

kemaluannya, namun kejadian itu disukai oleh Gusti Ratu. 

Malam harinya ia dihadang oleh Siluman Garangan, Siluman itu ingin meminta ia 

memberikan makan untuknya karena telah melewati jalan yang dikuasainya, terjadi 

pertarungan sengit antara Gusti Ratu yang sebenarnya terlalu warming up sekali jika 

melawan siluman itu dan tak ingin meluapkannya, tapi siluman itu tetap terus ngotot tak 

memberikan menyerah pada Gusti Ratu, membuat ia menerima beberapa luka lebam tapi bisa 

diatasi oleh Gusti Ratu, melihat perempuan itu terluka oleh Pelemmadu yang kebetulan lewat 

ingin membeli dupa dan sajen kecil untuk menari jamaah di Gempuran Agung Srenggi di 

malam Suro ia membantu perempuan itu. Siluman Garagan itu selalu membuat ulah. Pukulan 

tangan, tendangan, dan setruman tenaga dalam dikeluarkan utuh, Gusti Ratu tak menyadari 

jika saat Suro Sang Hyang Rama Kuasa memberikan kekuatan yang berkali lipat bagi 

mahkluk baik atau makhluk buruk, dengan cakar dan graumannya siluman itu berusaha 

menerkam dengan tubuhnya yang membesar pula, ia berusaha menggrauti Pelemmadu, Gusti 

Ratu khawatir ia lalu memeluk Pelemmadu menghindarkanya karena hampir mengenai 

wajahnya, mereka saling bergelimpangan lalu terebah di tanah dengan berpelukan mata 

menatap tajam, hidung mancung dan bibir berusaha ditahan tak menyatu, dan kemaluan 

Pelemmadu yang agak empuk dalam ngangaan bibir vaginanya yang terbuka, terhalang jarik. 

Hati Gusti Ratu Anindya sebagai perempuan biasa dan kembali pada biasa itu tertusuk bambu 

paling dalam di relungnya yang paling peka, tapi ekpresinya tak ditunjukkan apapun. 

Kemudian mereka bersiap diri lagi menghadapi terkaman-terkaman buas Siluman Garangan 

itu, dengan kompak mengiring Siluman Garangan itu untuk menyerang hingga habis tenaga 

dalamnya, saat Siluman Garangan itu lengah ditendangnya Siluman Garangan itu, 

Pelemmadu yang tak memberikan pukulan keras didorongnya lalu Gusti Ratu tahu 

berinisiatif ingin menendang. Dengan disertai uapan siluman besar itu siluman besar itu 

terkapar di kutub utara, tempat teratas dan tersumbu di bumi. Gusti Ratu bertrilyun 

terimakasih pada Pelemmadu, Pelemmadu juga berterimakasih karena telah mengalahkan 

siluman yang sering mengganggu orang-orang dan ayam di dukuh ini. 
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Usai melakukan tari bersama orang-orang jemaah Gempuran pula ia tengah 

menikmati gerisik serangga di pinggir lapangan dengan menikmati marneng dan air putih. 

Mereka berbincang dalam. Tentang Dukuh Srenggi, Kadipaten Kondur yang masih banyak 

siluman yang harus ditumpas, kejahatan-kejahatan yang sering terjadi, bahkan Siluman 

Mimpi Basah yang sering mendera warga daerah ini. Siluman itu memiliki kekuatan yang 

luar biasa dalam mimpi, ia menyamar menjadi perempuan cantik dengan ketelanjangannya 

lalu lakilaki yang dimasuki dalam mimpinya itu bisa mati, bisa tak sadar bisa kesurupan lalu 

didatangi Kakung atau Yung, dengan sperma matang yang kental dan menggoda, seluruhnya 

keluar semua, Siluman Mimpi Basah menghisap kekuatan perjaka-perjaka itu untuk 

menambah kesaktiannya. Beruntung lakilaki yang telah berhubungan di luar menikah atau 

sudah menikah tak akan dihinggapi oleh siluman itu. Maka dari itu Kakung mengajak orang-

orang melakukan upacara persembahan daging kerbau di tanah sadranan, tanah persembahan 

setelah melakukan pembersihan di lingkungan desa mereka yang dinaungi pohon kamboja 

putih bagi perjaka yang baru ter-launching, yang sudah mengalami mimpi basah pula. 

Pelemmadu pernah menghadapinya, ia demikian kuat dan membuatnya tak berdaya, pada doa 

Sang Hyang Rama Kuasalah yang membuat ia terbangun dan siluman itu tak bisa melakukan 

perlawanan di dunia nyata. Namun efeknya Pelemmadu mimpi basah tapi tidak ada 

kenikmatan ejakulasi seperti biasa, semua serasa kencing yang mengalir. Kemudian Gusti 

Ratu menceritakan tentang keinginannya untuk mengangkat Pelemmadu menjadi salah satu 

prajuritnya di Kraton, karena ia sangat membutuhkan prajurit yang kuat seperti dirinya. Gusti 

Ratu telah diketahui indentitasnya yang asli setelah Gusti Ratu Tumenggung Semerbak 

mengetahui tentang dirinya dan bertanya. Gusti Ratu Anindya bergidik di segenap penjuru, 

bagaimana perasaan Pelemmadu, apa lagi yang harus ia jelaskan dalam kebuntuan hidupnya 

itu, desahan demi desahan kecil yang merembet dan merembet jauh, tapi Pelemmadu hanya 

tersenyum saja dengan Gusti Ratu yang tak mengatakan hal yang semustinya padanya, ia 

tetap memberi hormat sebagai Ratu padanya. Gusti Ratu juga tampak berbinar meski kecil, 

namun Gusti Ratu dengan tetap menunjukkan kewibawaannya sebagai Ratu yang membuat 

orang-orang kagum itu berusaha mengalihkan pada nasib kerajaannya, dirinya yang baik 

telah menolongnya bisa memperkokoh pasukan Kraton ke depannya, bujukkannya tadi. 

“Jadi saya harus memanggil Gusti Ratu ya atau siapa...” ujar Pelemmadu yang 

mendapati hanya pada dirinya sendiri ia bisa menguapkan senda guraunya. Gusti Ratu dibuat 

tersenyum oleh Pelemmadu, lakilaki yang 4 tahun lebih muda darinya. 

“Aku akan menjadi seseorang yang menjadi panggilan namamu” keduanya saling 

berbinar lalu gigi mereka mengkletuk-kletukkan marneng rasa bawang yang gurih. 

Pelemmadu tak langsung menyetujui ajakan Gusti Ratu ia masih meminta berpikir panjang 

terlebih dahulu, walau hari demi hari banyak berganti. 

 

Ia berdiri gagah dengan jarik menutupi celana sepaha dengan ikat pinggang 

prajuritnya, keris terselip di punggungnya, menggenggam pedang di manapun, gelang lengan 

berkelip, kepalanya kini dijerat oleh blangkon dengan juntaian panjang kainnya, ia memasuki 

Kesatriyan dengan diringi Darma, yang kini menjadi Para Laden dekatnya. Semua orang-
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orang Kraton mengenalnya sebagai prajurit yang tampan, gagah dan baik saat 

pengangkatannya. Ia adalah Pengawal Istimewa Gusti Ratu, yang bertugas bersigap 

melakukan kegiatan ataupun hal lain jika Gusti Ratu ingin memerintahkan. GKR. Sudewa 

tampak disimpan dalam frisser melihat dekatnya posisi lakilaki itu pada Gusti Ratu, sembari 

mengintai ia masih tetap bersikap mengkondisikan diri agar Gusti Ratu tak tambah 

merenggangi dirinya dengan ulahnya selama ini dan mempercayakaan kebaikan prajurit baru 

itu untuk kerajaannya. Dalam Kesatriyan ia tampak berbincang dengan Darma, ia terheran 

dengan keberbincangan Para Laden yang sempat didengarnya pula. Ada beberapa 

kejanggalan dalam sistem pemerintahan yang mulai ia amati beserta tata krama lain. Prajurit-

prajurit yang dinilai bengis dengan alasan GKR memerintahkan terlaksana dengan baik untuk 

kesenangan Gusti Ratu, pada masyarakat. Orang-orang yang mulai diviralkan untuk membeli 

barang-barang di luar kerajaan agar tanah mereka tidak diproduksi bumi dan GKR bisa 

mengambil tanah itu untuk membangun puri-puri pribadinya, GKR yang menyarankan tidak 

usah terlalu banyak bersedekah lewat politik halusnya dengan menggunakan hukum-hukum 

Sambawi baru yang lebih diterapkan, misalnya pergi ke Gempuran rumahnya sendiri dengan 

sesaji kecil yang penting nambah lagi, lewat ajaran GRat. Tempek saat baru diangkatnya 

menjadi nabi, padahal zaman GRat. Tempek berbeda dengan zaman sekarang baik kondisi 

maupun pemikirannya, ia ingin menanamkan fasisme pada kerajaannya sendiri sehingga 

rakyat mau tak mau mengganggap apa yang dijalankan GKR demikian baik karena raja 

adalah perwujudan dari orang baik atau orang yang sengaja dibaikkan oleh Tuhan. Dalam 

muamalah masyarakat terdoktin untuk melakukan ibadah tersendiri, pemikiran aman 

terebakkan, melakukan transaksi ekonomi mereka kian memprerogatifkan diri, berusaha 

mencari alasan kemodalan sedikitpun lalu dijual dengan alasan yang gila dan setinggipun 

hasilnya, padahal dari yang digilakan dari mengapa pembeli harus membeli produk tersebut 

tak sama dengan apa yang mereka gilakan. Masyarakat yang depresi lalu mengalihkan diri 

pada Malima (madat, main, minum, maling, mlanang) didukung saja dengan tidak 

menegaskan hukum perundang-undangan yang tempat-tempat malima tersebut dibuat agar 

berada di tempat buatan GKR untuk menambah pemasokan Kraton. Kemudian Darma 

dengan kegigilannya menjelaskan tentang persengketaannya dahulu bersama GKR 1 hingga 

membuat GKR 2 bertahta sekarang namun sayang Darma dengan keterbatasan pemahaman 

dan ketajaman perasaannya tersebut hanya menjelaskan keburukan-keburukan GKR 1. 

Namun pemikiran Pelemmadu begitu dalam, ia melihat perseteruan kecil terlintas, 

kejanggalan-kejanggalan masyarakatnya akan sikapnya membuat ia seakan melihat ujung 

benang lalu berusaha ditelusuri ujung benang satu ke ujung benang yang lain lalu meraup 

ujung terakhirnya. 

“Bagaimana kebijakan Gusti Kanjeng Raja 1?” ujar Pelemmadu dengan menatap 

tajam, matahari di luar mulai sedikit demi sedikit ke langit yang lebih lalu terdengar becekan 

kaki kuda yang mendepak di tanah halaman Kesatriyan. 

“Gusti Kanjeng Raja dikenal sebagai Gusti Kanjeng Raja yang baik, itu menurut versi 

saya, hanya saja Partai Tengen yang membesarkannya yang terkenal sebagai partai yang 

mengangkat demi mengangkat keluarga atau kerabat untuk mengisi kursi menteri selalu 

memengaruhi Gusti Kanjeng Raja 1. Gusti Kanjeng Raja 1 sangat bersenang bila Para Laden 
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menyuguhkan pelayanan yang baik, ia tak pernah melakukan perang dengan kadipaten-

kadipaten kecil yang tak ingin tunduk pada Ganda Ageng, banyak daerah-daerah yang tunduk 

pada Ganda Ageng hanya dengan lobi saja, ia rajin berbaur dengan masyarakatnya bahkan 

melakukan tari atau baca Macapat Urip bersama, ia saya ketahui juga begitu ramah dengan 

Putri Mahkota meski banyak orang yang mengatakan GKR tak menyukai kedekatan Putri 

Mahkota dengan ayahnya” jelas Darma. Pelemmadu hanya mengangguk-angguk, desahan 

napasnya terhirup lalu terembus setitik demi setitik, pemikirannya mulai membubung. 

Pelemmadu secara tidak langsung terus mengintrogasi Para Ladennya hingga malam 

membubung itu. 

Pagi ini adalah pagi di mana ia akan bertemu denganya karena Dananjaya 

melaporkannya telah melakukan keberbedaan penerapan dari kebijakan Sasana Kraton yang 

menjadi genggamannya, membawakan makanan dari luar untuk dibagikan ke prajurit dan 

Para Laden Kraton. Karena sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Para Laden 

menyuguhkan minuman yang salah dalam pesta ulang tahun perkawinan GKR dan Gusti 

Ratu seluruhnya diberi undang-undang baru dengan pengurangan makanan dan gaji. Pagi 

makan dengan nasi saja, siang iwel-iwel yang dibagikan, malam dengan kripik gadung, air 

putihnya pun disediakan satu tandon satu hari untuk ratusan pekerja Kraton itu, dengan 

kebijakan agar pekerja lebih peka dan bersemangat untuk bekerja lebih giat lagi, sebagai 

penghormatan atas kesalahan yang mereka lakukan pada GKR. Bagi Pelemmadu apa yang 

dilakukan GKR itu begitu kejam, ia sangat tak memperhatikan para abdi Kraton yang telah 

bekerja sebaik mungkin padanya. Ia berusaha agar pekerja dalam Kraton tak mengalami 

perlakuan buruk seperti ini dan kembali pada kehidupan mereka yang layak. Pelemmadu 

tampak getir-gatar pula melihat GKR yang menyambutnya, meskipun grumbulan hatinya 

memusar ia tak boleh gentar sedikitpun terhadap sosok yang dinilainya salah. GKR 

mendiamkan suasana, jauh, Pelemmadu hanya menunduk saja, seakan ia memanasi kompor 

terlebih dahulu. GKR tak lekang dari tatapan mata runcing. 

GKR menghembuskan napasnya pelan. “Darimana kau berasal?” menatap mulai 

netral pada Pelemmadu itu. Pemikiran mereka seakan terseret begitu saja oleh masa di mana 

mereka bertemu, mereka yang tanpa sengaja dipertemukan di jurang jeram dan gelap, dan 

kisah memperlanjutkan keduanya dalam pertemuan. Pelemmadu tak menyangka GKR 

menanyakan itu, namun dari palung hatinya terdalam dan hanya ia sendiri yang menyelami 

bahwa ia telah bersiap dengan apa yang dilakukan lakilaki agung di depannya itu, ia terus 

mengeratkan tekad. 

“Saya berasal dari Dukuh Srenggi dukuh yang hanya berisi sungai dan pasir, batu-

batu besar, besar dan tanah lapang, dukuh yang membuat saya percaya dan banyak melihat 

hal di sana” 

“Aku tidak menanyakan spefisik dari dukuhmu... tapi dukuhmu itu terlihat sangat 

ndeso ya dan masih lebat, sama dengan orang-orangnya. Lalu bagaimana ya sopan santun 

orang di sana” 



109 
   

“Sebagai raja yang mendampinginya Gusti Ratu memberikan tempat yang semustinya 

dijalankan oleh raja dan raja boleh, dan raja dinilai tak mungkin tak memberikan kebijakan 

luhur untuk memerintahkan para pengabdinya terbawa menuju kerajaan yang lebih tertata 

dan baik. Kau belajar dari raja siapa” 

“Oh.... aku tak terlalu memikirkan bagaimana seorang dari tempat yang jauh dan 

belum mengenal adat istiadat agung Kraton yang baru dijalankannya, kau adalah orang 

terlemah yang masih kumaafkan untuk tak mengulang kesalahanmu kedua kali, Cah Bagus... 

waktumu selesai... keluarlah!” Pelemmadu hanya keluar pelan dari Padma Kahiyang dengan 

wajahnya yang terbuang di kiri, membuat Pelemmadu saat pamit memberi hormat agak 

tercuat. Yang mencoba ditelaah oleh hatinya tersebut kebenarannya yang tak mungkin ia 

melakukan hal kecil dari kebijakan besar seorang raja, ia yang akan dan akan mencari solusi 

yang lebih baik untuk merentaskan kepedihan orang-orang bawah Kraton, ia yang bingung 

pula mengekspresikan wajahnya seperti apa menghadapi GKR dengan keperpojokan darinya 

pertama kali. Para Laden besar raja melepas jalannya dengan tatapan menyindir, Para Laden 

biasa di luar mengamati dengan penuh tanya dan kedetak-detakan jantung melihat susuran 

jalannya menjauh dari area seperti Padma Kahiyang. Tapi mereka tetap mengingat dan 

mengenang jasa Pelemmadu dari hatinya yang sempat menuai kekerasan pula saat pembagian 

makanan secara tersembunyi-sembunyi itu. Di bawah pohon beringin yang diikat janur dan 

boneka sesembahan kecil Darma sudah menyambutnya 

“Ndoro, ndoro nggak papa kan. Apa yang dilakukan Gusti Kanjeng Raja sama Ndoro” 

Darma yang ditambah diterpa matahari di sekujur tubuhnya itu ditambah tubuhnya meletus 

karena api ketidak-kontrolan dirinya, ia merangkul dan memegang tangan kiri Pelemmadu, 

Pelemmadu merasakan sekujur kulitnya dingin dari tatapan mata yang tak ingin dilepaskan 

padanya. Kemudian Pelemmadu hanya menahan segala kegelisahan kehidupan, dengan 

mengajak Darma tenang dituntunnya cepat menuju Kesatriyan. Di Kesatriyan ia menjelaskan 

segalanya. 

“Begitu... ia seakan ingin terus dan terus kekuasaannya sebagai raja bertahan, apakah 

Gusti Ratu tidak tahu akan hal ini, apakah ia tidak tahu apa yang diperlakukan Gusti Kanjeng 

Raja pada abdi-abdi Kraton” ujar Pelemmadu, di depan Darma yang mulai memaparkan 

ekpresi simpatinya. Ia benar-benar ingin melangkah, apa yang dilakukan Pelemmadu 

memang ada benarnya, dan ia gertam-gertam bila tak ada orang lain terkadang menyulut 

emosi rajanya itu. 

“Sebenarnya Gusti Ratu sudah mengetahui perubahan-perubahan di Kraton dan 

Pasrahan Legen semenjak ia mulai diangkat sebagai raja, mungkin Gusti Ratu tengah mencari 

cara bagaimana ia bisa mengembalikan hati Gusti Raja kembali. Para Laden di sini selalu 

mengalah saja Ndoro, kalau sampai Gusti Ratu tahu kejadian seperti Ndoro lagi lalu Gusti 

Raja mencelakai Ndoro itulah yang terlalu dipertimbangkan oleh Para Laden di sini. Orang-

orang Gusti Kanjeng Raja memang di mana-mana Ndoro, orang yang kita lihat tidak berpihak 

saja ternyata berpihak, Ndoro harus hati-hati” 
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“Darma, apakah kamu tahu tempat kejadian racun di perkara Gusti Kanjeng Raja 1, 

dan di mana saja tempat yang sering dikunjungi Gusti Kanjeng Raja Sudewa waktu itu” 

Darma tak mengingat dengan pasti, namun dengan bersirekeras tenaga dan 

menunjukkan bahwa kehal-positifan pasti menuai segala yang positif pula, setelah bermenit-

menit menatap langit-langit kemudian ia berkata dengan menancap “Gusti Kanjeng Raja 

pernah di Kepatihan, selebihnya sepertinya tidak. Gusti Kanjeng Raja selalu di tempat RA. 

Ayu Siram Resik dari Partai Kiwa karena ia memang satu pergerakan Ndoro. Tapi karena 

RA. Ayu Siram Resik merasa perjuangan mereka malah membahayakan mereka sendiri, ia 

tidak mulai menjalankan perintah Gusti Kanjeng Raja, secara tidak langsung RA. Ayu Siram 

Resik yang tidak ingin ikut dibuat tidak menjalankan tugas mereka dan seakan dikeluarkan 

dari Kraton. Begitu yang saya ketahui Ndoro” 

Malam hari saat awan menggerayap-rayap dengan mengintainya, Pelemmadu yang 

tengah berlatih di depan Kesatriyan melatih para prajurit tingkat siaga atau remaja atas 

perintah Gusti Ratu ia memanfaatkan hal itu sebaik mungkin. Setelah memberi sedikit 

gerakan Pelemmadu menyuruh mereka menguasai gerakan dengan sempurna, lagi dan lagi, 

lalu saat pura-pura pamit sebentar nanti akan mengetes gerakan mereka, Pelemmadu pergi ke 

kepatihan. Para Laden Raja yang mengamatinya tak begitu harus menerima terkaman GKR. 

Sudewa karena ia tengah melatih prajurit. Di malam yang hening dan berusaha 

memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, ia masuk menuju kepatihan. Ia menelusuri 

ruangan, terdapat pisowan, kamar, peralatan pedang dan perpustakaan. Dibukanya data-data 

di perpustakaan itu, tiba-tiba ia melihat sekelebat suara yang tiba-tiba datang di Kepatihan. 

Dengan kuat ia mengentak “Da!!! Siapa di sana... hei... siapa...” Para Laden dari GKR itu 

ternyata mencurigai ada orang yang menuju Kepatihan, lalu mengejar. Ia sangat yakin ada 

orang, dicekinya seluruh ruangan. 

“Jangan sampai orang masuk menuju Kepatihan sini, karena ini adalah tempat rawan 

untuk Gusti Sudewa” karena pesimis tiada orang Para Laden itu keluar dengan mengamati 

sekelilingnya. Pelemmadu bersembunyi di balik almari yang penuh debu itu, ia bersyukur 

orang itu sudah pergi, tak mengetahuinya, saat keluar terbatuk-batuk tapi ia tahan agar tidak 

keras. Ia cepat melihat data-data. Di perpustakaan terdapat daftar prajurit, peta-peta perang, 

strategi penaklukan wilayah, dari buku lama sampai saat ini ditemukan, dan Pelemmadu 

terkejut ketika melihat kertas reng-rengan dari stopmap daur ulang. Stopmap itu memuat 

nama-nama BRB. Srengenge, RA. Ayu Siram Resik, Petuah, Ngangeni dan yang paling 

bawah digarisi pena merah Mahdzi, siapa itu Mahdzi? Di situ ditulis Para Laden tingkat 

bawah. Dilipatnya sekecil mungkin kertas yang mencurigakan itu, dimasuknya ke dalam 

pusar yang tak terasa menyentuh helm penisnya. Ia pergi keluar dari Kepatihan segera, di 

sekeliling pengamatannya tiada siapa-siapa di sana yang ada hanyalah sekelilit ular besar 

yang menggerayap, dibiarkan saja ular itu, ia pergi. Tanpa disadari ia diamati oleh Para 

Laden tadi dari jauh, ia memang sengaja mengintai dari kejauhan siapa yang berada di 

Kepatihan itu hingga nanti, dan triknya yang sia-sia, dengan senyum sengit ia berusaha 

menuju Padma Kahiyang melaporkan pada GKR. Di Kesatriyan dengan bungah Pelemmadu 

kembali melatih prajurit Kraton. 
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Di Betisrejo itu desa yang dibendung oleh Gunung, di tempat yang tak patut disebut 

perbatasan Ganda Ageng atau tak itu, dengan wajah menatap masa depannya itu melihat air 

sungai yang mengalir bagai es di kutub utara, dingin menyuapi padi-padi hijau yang tumbuh 

subur di sana. Para petani yang menatapnya begitu nyinyir, ia berbisik-bisik melihat fitnah 

yang terus disebarkan olehnya yang selalu berkembang. GKR hanyalah gelar sesaat dan bisa 

berganti gelar buruk pula “Kalau aku menjadi Gusti Ratu ya Kang udah aku usir lagi ke 

kerajaan lain ya Kang, diasingkan ke tempat lain biar menjadi lakilaki perempuan abdinya 

lain, biar kapok. Kehidupannya jelas akan sengsara seumur hidup, sejarah telah mencatatnya 

sebagai Raja berkepribadian buruk pada Ratunya pula, ia paling hanya mampu meratapi 

nasib, menerima apa yang diberikan Sang Hyang Rama Kuasa saja padanya, apa ia tidak 

berpikir sebelum bertindak bagaimana keluarganya, anak cucunya, teman-temannya, tapi 

untung dia gak punya anak hahaha” kemudian disahut bahakan oleh petani lain yang menabur 

kotoran sapi di padi mereka. Wijaya Kusuma hanya menunduk saja lalu berjalan dari batu 

besar saat ingin menenangkan diri dan melihat kedalaman luar, ada benarnya dari perkataan 

orang itu, hukum telah membenarkan bahwa sekali kita rusak tidak akan kembali pada nama 

yang baik, sejarah selaksa nyamuk yang akan menyebar, bertambah banyak tak bisa 

dimusnahkan, dan apa yang dimiliki manusia yang sudah pernah buruk, ia ingin kembali ke 

Limasan bukit tinggi dari jalan yang lebih mirip persegi tapi bisa dilalui, saat ia menapak di 

julangan itu dengan selopnya pakaiannya yang hanya mengenakkan rompi dalam dan jarik 

polos karena pakaian kebesaran, kuluk, akik, hiasan rantai baju, tagen dan kerisnya telah 

ditinggalkan serupa ia meninggalkan kotorannya. 

“Dia tidak akan pernah bisa kembali ke istana, dia tidak akan pernah kembali ke 

istana, bagaimana sejarah sendiri!” dengan pongahnya lakilaki itu telah mengatakan hal yang 

lebih benar dari hukum agama. Memang masih sulit orang bisa mengembalikan nama baik, 

pandangan atau sejarah yang bagaikan titik menyebar pada kain tisu hingga menjadi hitam 

sama sekali. Manusia paling aman hanya bisa mengalir, mengalir, merasai hidup itu lalu 

kehidupan yang baru lagi, baru melihat pandangan lain yang muncul. Perkataan seluruh 

orang, bahkan seluruh orang di dunia ini sudah tertanam di hatinya pula, tapi ia hanya bisa 

merasakan setitik kenikmatan apa yang diberikan oleh Sang Hyang Rama Kuasa, segala 

kesulitan itu pasti akan ada kemudahan benarkah? Begitu deguban hatinya. Ia hanya terbawa 

dari potensi yang dianggapnya masih besar dan mampu menghilangkan keburukan dari yang 

telah lalu, saat menteri-menteri Partai Tengen dilengserkan, dari partai-partai yang 

sebenarnya tidak berpihak padanya tapi memberikan simpatisan padanya membiayai ibunya 

dan menteri-menteri perempuan sekubu lain menyalurkan Malima. Pernah suatu ketika 

Wijaya Kusuma yang masih dianggap sebagai rajanya itu ingin pergi jika di Limasan bukit 

masih ditemui malima terlebih tak enak dengan masyarakat yang melihat selalu terdapat 

lakilaki tampan dan kekar memasuki dalam, akhirnya RA. Gulo Jawi pun mengertikan diri, ia 

hanya melakukan Mapapat, membuang ma yang mlanang, lalu menjadi tiada sama sekali, 

dilakukan di tempat luar. Tidak di hadapan anaknya Gulo Jawi selalu stres karena ia yang 

ketahuan berusaha membunuh Gusti Ratu dengan penyusup suruhannya, ia yang kehilangan 

kepercayaan dari Gusti Ratu, ia yang mengkhawatirkan posisi anaknya sebagai raja yang sah. 
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Ibunya tampak diantar oleh lakilaki berpayudara besar keras, otot bahu keras dan otot perut 

sangat kencang, coklat bersih, kepala segitiga, alis sedang, mata sipit, hidung mancung 

meruncing, bibir tipis, yang tengah mabuk hingga pukul 0.3.00, karena perempuan adalah 

sejajar dengan lakilaki, tiada pakem-pakem yang terlalu mengkhususkan, meskipun kerajaan 

luar menganggap tabu, perempuan haruslah sopan, perempuan haruslah menurut, perempuan 

tidak lebih tinggi atau kuat dari lakilaki, perempuan cukup dengan satu lakilaki, perempuan 

memiliki kasih sayang besar terhadap siapapun, tapi tidak di Ganda Ageng terlebih di zaman 

Gusti Ratu Anindya yang kelak oleh Panditanya sendiri Pandita Sekar Mangkok yang 

bersemayam di Gunung Duka akan membawa Ganda Ageng ujung kejayaannya dan memiliki 

1001 raja dan selir, namun itu barulah stigma tidak sepenuhnya orang meyakininya dan Gusti 

Ratu mengaku tak akan melakukan hal itu. Setelah ibunya pulas di kamarnya ia meminta 

lakilaki yang dalam hati nuraninya sendiri, kenapa ia berbuat sedemikian itu, ia muda, 

tampan dan yakin masih banyak perempuan yang mengincarnya menghilangkan 

kesempurnaannya sebagai lakilaki begitu saja untuk pergi meninggalkannya, dengan sikap 

tiada beban dan tetap pada ketidakgubrisan dirinya, ia pergi dengan kaki langkah lebarnya. 

Baru saat pagi ia menasehati ibunya. 

“Biyung, biyung main, minum, nyabu, dan bersenang-senang dengan lakilaki lain apa 

Biyung tidak prihatin dengan kondisi kita. Pantas Yung Sang Hyang Rama Kuasa 

menghukum kita karena mungkin bahaya jika terlalu lama di Kraton Ganda Ageng yang 

melimpah apapun itu, Wijaya Kusuma rela Yung memenuhi perintah Biyung, bersekolah di 

sekolah kerajaan luar yang Biyung pilih, menikah dengan perempuan yang Biyung tentukan 

dan menuruti keinginan Biyung lain karena Biyunglah satu-satunya orang yang Wijaya 

Kusuma miliki, tapi Wijaya Kusuma tak ingin Biyung berbuat keburukan terus seperti ini, 

berada di jalan yang sesat” ingin sejujurnya air matanya digelindingkan hingga ujung kaki 

tapi percuma, ibunya telah dikendalikan oleh sabu, alkohol dan penis yang mengukung 

pikirannya, memabukkannya, memenuhi hasrat klitorisnya. Ujung terakhir yang ia tempuh 

adalah ia mengambilkan air suci di tubuhnya, membakar dupa, menyiapkan sajen, lalu 

melaksanakan sembahyang di Dzuhur hari di Gempuran, ia berdoa untuk kebaikan ibunya, ia 

ingin melihat ibunya tersadar meskipun ia hanya mampu menghilangkan satu kebiasaan 

buruk darinya. Bahkan pada Panjer Rina yang mengkhawatirkan keadaannya dan mengakui 

kekeliruan ibunya, terkadang mengikuti Gusti Wijaya Kusuma yang mengambil air suci 

untuk dibasuh di tangan, berkumur, hidung, wajah, tangan, rambut telinga dan mata kakinya 

lalu menari berjamaah di depan Gempuran dengan diiringi desau angin. Karena ingin 

menunjukkan hatinya yang kesal kembali ia pergi ke sungai, hingga larut malam. Saat ia 

pulang tiba-tiba ia terkejut oleh rintihan Panjer Rina, yang bersujud-sujud padanya. 

Diungkapkan Panjer Rina ibunya terbujur kaku sejak siang tadi, dengan luka-luka biru entah 

luka apa itu. Ibunya yang telah meninggalkannya itu diduga telah dimatikan sabu yang 

menyatu dalam organ-organ tubuhnya. 

“Biyung... jangan tinggalkan Wijaya Kusuma, Yung... Wijaya Kusuma masih ingin 

berbakti pada Biyung... kenapa Biyung harus mati dengan cara seperti ini Yung... apa yang 

masih menjadi kekurangan Wijaya Kusuma Yung... Wijaya Kusuma akan segera 

merubahnya, asal Biyung kembali...” namun yang diteriakinya hingga memekakkan dan 
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kesetanan tak jua kembali. Panjer Rina juga ikut terisak-isak dengan menunjukkan jatuh-

sembah, sebagai ndoronya berkali-kali. Para prajurit Kraton yang tersisa mengubur RA. Gulo 

Jawi usai dimandikan, disembahyangkan, dibungkus dengan kain kafan, lalu dikuburkan itu. 

Malam demi malam yang menjadikannya mayat berjalan dengan sendirinya itu, menerima 

surat wasiat dari ibunya. Surat yang belum ingin ia baca. Ia hanya bisa pasrah, sembari 

berintropeksi pada kesalahannya pada siapapun selama ini, ia hanya ingin diberi keyakinan 

oleh Sang Hyang Rama Kuasa untuk menghadapi rintangan hidup ke depannya dan ia yang 

telah menjadi orang buruk, tak bisa menemukan celah, dan stigma sebagai manusia biasa itu 

untuk ia siap melewatinya. Namun dalam pemikiran-pemikiran tersebut tetap tersumbu dalam 

gerakan hati demi hatinya yang menari tanpa iringan gending dalam telisikan angin halaman 

rumah bukitnya agar jiwa ibunya tenang bersama Panjer Rina, seluruh pemikiran kian 

menyeruak dalam tetesan air mata jarik luriknya. 

Di Kraton di mana Para Laden yang telah bersiap diri, mengenakkan stagen, jarik, 

samir, dan blangkon yang bersih usai mandi, seperti dedaunan hijau yang dimandikan oleh 

embun ketampanan Para Laden Kraton Ganda Ageng, mengganti dupa-dupa, bunga dan sajen 

yang baru. Di Kesatriyan di mana Para Laden dari Ngondorasan mengantarkan makanan, 

walau hanya nasi putih saja, tak apa, motivasi dari Pelemmadu bila apapun di dunia ini 

kenikmatan yang merasakan adalah hati, mungkin dengan tidak diberi nasi putih saja seperti 

ini kita tidak akan merasakan indahnya kebersamaan yang merubung satu sama lain, 

membuat Para Laden Raja yang lebih mewah hidupnya iri degan orang-orang bawah mereka 

karena mereka bertambah semangat dan semangat walaupun penderitaan bertubi. Pelemmadu 

tampak selalu bersenda gurau di antara teman-temannya di antara putih-putih nasi tersebut. 

“Nggak papa, nggak papa, sekarang nasi putih siapa tahu besok nasi kuning” ujar 

Pelemmadu disahut tawa oleh prajurit dan Para Laden yang mengerubunginya, mereka 

melahab dengan semangatnya. Ternyata benar bagi mereka, kenikmatan itu bila dirasakan 

nikmat saja pasti benar-benar nikmat dan akan berlanjut. Tiba-tiba dari gurauan itu berjalan 

cepat dengan wajah bengis Para Laden Raja. Ia disuruh untuk menghadap GKR. Para Laden 

berharap agar tak kenapa-kenapa dengan Palemmadu, Palemmadu adalah lakilaki yang baik 

tak semustinya ia menerima perlakuan yang tidak-tidak sebelumnya. Mereka mengerat doa 

dalam hati, sembari menikmati nasi yang memang nikmat itu. Mereka saling menyengir 

bibirnya ketika Para Laden Raja yang terlihat merasa berwibawa itu tak terlihat, ada yang 

menyundulkan pantat mereka. 

“Huh... rajanya aja jahat orang-orangnya aja jahat, semoga saja ya nggak berkah tahta 

tu raja, biar aja Gusti Ratu nyari lagi Raja yang lebih layak, atau nggak raja yang dulu cepet 

balik deh” timpal salah satu prajurit sambil tak sadar tersentak-sentak di bibir mereka. 

Kemudian Para Laden lain memerintahkan untuk biasa saja, lalu tersenyum. 

Pelemmadu disuruh untuk menyerahkan surat pada sahabatnya dengan beberapa Para 

Ladennnya, pertama kali ia ditanya apakah ia tahu daerah Pasar Terapung dan bagaimana 

menuju pasar tersebut dengan mudah, Pelemmadu menyatakan tahu pada GKR yang 

kebetulan teramat ramah padanya tersebut. Ia diminta mengawal Para Laden dan prajuritnya 

yang belum mengetahui daerah yang harus melewati hutan berambut pohon dan gelap itu. 
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Para Laden dan prajurit yang sepenuhnya mendukung aksi-aksi Pelemmadu tersebut 

mengamati Pelemmadu yang berjalan beriringan Para Laden Raja, mereka mewaspadai dan 

menerka-nerka apa kemungkinan yang direncakan GKR dan apakah Pelemmadu memilki 

strategi-strategi lain. Yang membuat Para Laden kuat dan mendoakan Pelemmadu adalah 

Pelemmadu yang berjalan dengan gesit, ketampanannya terpancar sinar matahari pagi dan 

senyumnya yang tiada hekang menyertainya, ia pasti memberikan tanda yang lebih baik lagi 

dari menuju nasib yang lebih baik lagi bagi mereka. Para Laden yang menapih beras, 

memasang janur dan bunga untuk pertemuan Gusti Ratu dengan tamu agung di Pendapa 

Ageng nanti dan prajurit-prajurit yang menyiapkan peralatan-peralatan perang. Terasa 

optimis saat dibagikan rasa itu oleh Pelemmadu selama ini tak akan terjadi hal-hal yang ia 

tidak bisa menghadapinya. Palemmadu disuruh untuk membelikan senjata bagus milik 

temannya yang berdiri di Pasar Terapung. 

Di hutan yang dipenuhi pohon-pohon menjulang tinggi dan hewan-hewan buas, 

terdapat ular yang terlihat bergelantungan di dahan pula. Di mana mereka yang berada di 

tengah-tengah hutan yang tak terkena berkas matahari, Pelemmadu bertanya “siapa 

sebenarnya teman Gusti Kanjeng Raja... apakah dia warga Kraton juga... atau...” diliriknya 

orang-orang di sekelilingnya itu tapi diam saja. Lalu salah satu Para Laden tidak diketahui 

memberikan isyarat prajurit yang berjalan di kirinya, dan tanpa disadari prajurit itu menebas 

saat ia menggangguk, pundak Pelemmadu yang terterpa terkaman yang kuat dan dalam 

prajurit itu langsung terkurap. Dengan isyarat lain Para Laden itu membawanya ke tepi hutan 

dekat sungai. Perbuatan jahat mereka itu ternyata amat licik, bahkan tak membuat 

Pelemmadu nanti menelaah dalam, GKR memang sengaja menyingkirkan Pelemmadu karena 

ia sudah masuk menuju Kepatihan, tempat di mana seseorang seharusnya tak ada yang tahu, 

perintah GKR sebenarnya menyingkirkannya selama-lamanya. GKR yang sebenarnya tahu 

diam-diam Gusti Ratu yang sering berbincang penuh kedalaman dengan Pelemmadu, ia bisa 

mencuri hati Gusti Ratu dan menggetarkan kursinya. Perhatian Gusti Ratu yang sebenarnya 

tak pernah dilihat binar mata Gusti Ratu memperbincangkan itu, Pelemmadu yang selalu dan 

selalu memberikan perhatian yang lebih pada Gusti Ratu, apa yang diberitakan oleh salah 

satu Para Laden tentang tindakannya yang menyelidiki satu tempat dan tempat yang 

menghubungi di Kraton membuat GKR tak bisa memaku diri, perintahnya begitu menyentak. 

Saat prajurit putih dan brewokan itu ingin menebas leher Pelemmadu di tepi sungai, tiba-tiba, 

ia melihat seekor naga dengan api yang menyala terang yang tersulut di sekujur tubuhnya, 

hendak menyembur namun akhirnya tak kena. Naga yang menggelisat-gelisat di langit itu 

membuat orang-orang GKR tak memberanikan diri untuk melanjutkan, mereka pergi saja 

dengan pedang tersuruk, mereka sempat melakukan perlawanan namun semburan naga itu 

benar-benar menyerpihkan pohon-pohon karet yang besar. Dari pelariannya itu mereka 

bersepakat dan menjaga rahasia satu sama lain mengatakan Pelemmadu telah dibunuh. 

Naga api itu adalah utusan Kanjeng Raja Kulon, ia salah satu binatang peliharaannya 

di Laut Kulon. Kanjeng Raja Kulon dari dulu mengamati perjalananan Pelemmadu dan apa 

gejolak yang berlangsung di Ganda Ageng. Ia tak menghendaki lakilaki yang menjadi 

Mahapatih Tuhan dan baik hati itu mendapatkan perlakuan yang keji. Ia yang melihat sasmita 

hidup dalam diri Pelemmadu, kelak ia akan memberikan trilyunan kebaikan jadi Kajeng Raja 
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Kulon rela menolong dan mengarahkannya. Meskipun sebagai Raja di dunia gaib ia hanya 

bisa mengawasi, memberikan isyarat hati, tiada boleh mencampuri urusan-urusan baku 

manusia oleh Sang Hyang Rama Kuasa karena tiada pasal-pasal yang terterapkan. Dari Laut 

Kulon kekuatan Kanjeng Raja Kulon yang bagaikan cahaya emas itu memulihkan luka 

dengan dipenuhi semburan-semburan darah, ditenangkannya hatinya, Pelemmadu mendapati 

dirinya tersadar dan melihat sekeliling gelap dan menyentak dirinya. 

Dengan tertatih ia berkata dalam hati “Di mana aku... apa yang terjadi... dan....” 

kemudian dengan berusaha berpikir tenang dan jernih ia mengingat benar peistiwa itu. Ia 

berdiri sembari memanjatkan doa pada Sang Hyang Rama Kuasa agar dikuatkan, walaupun 

berdiriya pun harus mengeluarkan setrilyun tenaga. Ia berjalan terseok-seok. Kanjeng Raja 

Kulon senang ia bisa bangkit dari ketersukurannya, kemudian terus dan terus mengamati apa 

yang seharusnya diamatinya yang memunculkan sasmita-sasmita lain dari kebersemayaman 

istananya. 

Ia berakhir pada rumah Limasan di pucuk bukit Tugel setelah menyebrang sungai. 

Kekuatannya benar-benar tidak bisa menopang tubuh. Seorang lakilaki sebayanya 

mendapatinya tergeletak di teras itu, terkejut, membawanya ke dalam, merawatnya, 

membersihkan luka-lukanya, sembari mengintai kesadaran lakilaki itu. 

Baru sore hari Pelemmadu tersadar, ia berterimakasih dan berterimakasih pada 

lakilaki yang telah menolongnya itu, ia malah merepotkannya. Lakilaki itu meminta agar ia 

menganggapnya sebagai saudara sendiri, ia senang bisa menolong lakilaki itu. Kemudian 

setelah ia meneguk air putih yang dihidangkan di meja depan kasurnya ia mulai 

mengutarakan siapa dirinya, bagaimana kejadian yang menimpanya dari pembukaan hingga 

penutup. Lakilaki itu tampak bersimpati pada Pelemmadu. Dan kata-kata di mana ia dibuat 

tersendat, pada obrolan yang menghangatkan Pelemmadu mengatakan berasal dari Kraton. 

Lakilaki yang kemudian disambut oleh lakilaki pula yang ternyata mengawasi mereka dari 

dalam itu ikut meratapi diri. Pelemmadu yang tak menyangka pula mulanya lakilaki teramat 

baik itu GKR yang kemudian langsung disembahnya. 

“Iya Kang... begitulah saya mengatakan apa adanya tak ada yang ditutupi” 

“Bagaimana keadaan Gusti Ratu sekarang apakah ia baik-baik saja” 

“Syukur Sang Hyang Rama Kuasa Gusti Ratu baik-baik saja, ia ratu yang baik bagi 

masyarakat Ganda Ageng” 

“Kami sebenarnya juga tidak tahu siapa orang yang tega menuangkan racun itu di 

jenang krasikan Gusti Ratu itu. Bukti yang kuat dinyatakan dari pengakuan Raja Ageng 2, 

tapi aku yakin Raja Ageng bukanlah dalangnya, ia tak mungkin melakukan hal yang 

membahayakan keselamatan Gusti Ratu pula, putri kandungnya. Kami berharap ada 

keajaiban yang bisa memulihkan kondisi kami, bila tak juga tak apa-apa, sebab untuk apa kita 

memiliki segalanya yang kita impikan jika itu membuat kita melupakan syukur diri. 

“Aku menyadari jika Biyungku memang berambisi bersama Partai Tengen. Tapi dari 

dalam pengangkatanku saat aku dipercaya menjadi raja itu, aku yang hanya memberikan 
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segalanya yang terbaik bagi Gusti Ratu meskipun pengorbanan, dan baru kutahu Gusti Ratu 

telahlah dijaga hatinya oleh Srengenge. Apa yang menjadi penyimpangan Biyungku dan 

partai-partai yang memaksaku terutama yang berkaitan dengan kestabilan kerajaan tak pernah 

kujalankan. Aku selalu, selalu dan selalu berharap untuk kebahagiaan Gusti Ratu bersamaan 

orang-orang yang dicintainya” 

Pelemmadu kembali dan kembali bertanya. Perasaan sakit seakan sirna setelah 

terobati oleh pencerahan itu. “Saya ingin membantu Gusti Kanjeng Raja, karena saya melihat 

banyak penderitaan yang diterima para pekerja-pekerja Kraton, di luar kemaksiatan dan 

ketumpulan mentalitas masyarakat juga mengucur. Saya tahu Gusti Kanjeng Raja adalah 

sosok yang baik, selalu mengabdikan hidup Gusti Kanjeng Raja untuk kepentingan rakyat, 

saya berharap Gusti Kanjeng Raja juga mendukung saja pula. Kira-kira adakah petunjuk yang 

Gusti Kanjeng Raja tahu sehingga saya bisa menemukan ketutupan-ketutupan lain?” 

perkataan itu hanya membuat Wijaya Kusuma trenyuh, keadaan yang telah diyakinkan 

ibunya telah mati dan bagaimana agar stigma-stigma itu terus merebak, masyarakat luas atau 

sempit pun yang mungkin atau tak menemukan kebaikan dari dirinya dan eratan hati ia 

memegang Sambawi jika Sang Hyang Rama Kuasa akan membantu hambaNya yang 

kesusahan dan Sang Hyang Rama Kuasa tak akan mengubah nasib hambaNya jika hambaNya 

sendiri tidak merubah, ia yang dari dulu hanya menurut dan menurut kata orangtuanya, kata 

orang orangtua adalah orang paling benar di dunia ini, apa yang diperintahkan orangtua 

kepada anaknya untuk kebaikan dan lebih baik lagi, melihat orangtua yang lebih 

berpengalaman dan melakukan dari kita, dan ibunya sendiri yang tidak berkenan jika ia 

bermimpi, mimpi akan menyengsarakan kita sendiri, namun ia yang mencoba berjalan 

dengan prinsip dan menghormati ajaran ibunya, ibunya mengatakan jika selamanya mereka 

akan ningrat, tak ada tak ningrat, jangan pernah berpikir bahwa kekayaan mereka yang luas 

hilang, kian berdeguban dalam hatinya. Ia memegang lengan lakilaki itu, meskipun belum 

dimulai ia yakin lakilaki itu akan banyak membantunya. 

“Terimakasih Cah Bagus... aku tak menyangka ada seseorang yang mau membantu 

orang yang masih banyak kesalahan ini. Aku tidak melihat kejanggalan apa-apa dalam 

keguncangan menuju terangkatnya Srengenge itu, Srengenge selalu berada di Sasana 

Kautaman. Mungkin kau bisa menyelidiki sesuatu di sana” Wijaya Kusuma berusaha 

menelateni kebaikan-kebaikan Pelemmadu itu. Pelemmadu berjanji akan menelusuri segala 

kejanggalan yang terjadi, ia akan bekerja keras untuk Raja yang dijunjungnya itu, Raja 

memang tengah mengalami kesusahan, sebagai masyarakat biasa dan ingin menjunjung 

tinggi kemuliaan Ganda Ageng ia harus membantu. Ia berharap bisa berbuat banyak. Melihat 

kondisi Wijaya Kusuma sebagai seorang mantan Raja di tempat pengangsingan kini yang 

hidup dengan penuh kegersangan, ia sendiri bukanlah pelaku dalam kasus peracunan itu, 

menambah kelejitan hatinya agar ia segera mengungkap keburukan itu. Di Limasan itu 

mantan raja teramat memperlakukannya dengan baik, ia sembahyang dan menari berjamaah 

bersamanya. Banyak perawatan dan persembahan yang diberikan untuknya, tapi Pelemmadu 

mengatakan tak, ia masih bisa berusaha dan tak ingin merepotkan GKR. GKR sempat 

mencari kelinci di hutan untuk dijadikan sate, membuat Pelemmadu tak nyaman dengan 

GKR, ia ikut pula memasak dengannya. Berbagai bumbu yang dikemas dicampurkan, hari 
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demi hari membuat mereka akrab, saat Pelemmadu pulang untuk kembali ke Kraton dan 

meminta doa restu pada GKR, GKR melepasnya dengan tatapan jiwa yang kosong 

“Pelemmadu, aku tahu kamu ingin membantuku dan telah berbuat baik dan penuh 

selama ini, tapi bukankah sejarah tetaplah sejarah tak akan mungkin hilang sekalipun sejarah 

itu terubah, aku sudah terlanjur buruk, Pelemmadu, aku takut hal yang sudah membuatku 

buruk ini membuatmu ikut buruk, apakah kau tidak iba dengan masa depanmu, lagipula jika 

boleh jujur jika Sang Hyang Rama Kuasa telah menggariskanku seperti ini aku sudah 

berusaha berlatih kok...” tapi Pelemmadu hanya menatapnya dengan pandangan yang bara, 

tatapan yang ditatapnya begitu perkasa, dan ia mengatakan segala sesuatu yang selalu 

berdegub dalam hatinya, ia seakan sudah tidak mempedulikan kapan hujan turun, 

kekurangannya apa yang dilakukannya, dan bagaimana bila bumi tiba-tiba membalikkan 

tubuhnya, tekadnya sudah tergembok di hatinya, pandangan yang seharusnya menjadikannya 

sadar dan berusaha memiliki sebersit baja jiwa yang dijalankan seperti Pelemmadu, sebagai 

seorang raja pun membuatnya ciut daripada Pelemmadu, lakilaki yang belum dikenal, baru 

melihat kasus itu dan sudah melakukan usaha keras. 

“Gusti... saya ingin membuktikan bahwa Gusti Ratu memang tidak bersalah dan 

sejarah tak layak menilai buruk Gusti Kanjeng Raja... Gusti harus terus yakin dan berusaha 

sampai yang ingin kita wujudkan benar-benar terlaksana Gusti... Gusti sama sekali tak 

bersalah dan memiliki niat baik, pasti akan menghasilkan hasil yang baik pula. Bagaimana 

pun hasilnya kita serahkan pada Sang Hyang Rama Kuasa, Gusti...” dengan menghembuskan 

nafasnya dalam-dalam, dan dalam batin menghapus air matanya yang tua melekat itu ia 

keratkan dalam hati saat itu pula, ia mengangguk dengan lantang di hadapan orang gigih yang 

memperjuangkannya itu. Setelah memberikan penghormatan, memberikan petuah untuk 

berhati-hati, ia melepas Pelemmadu yang berjalan seakan mengguncang bumi dan langit itu. 

Saat panggilan sembahyang Dzuhur tiba ia menyandarkan tasnya di padasan air 

tempat untuk menyucikan tubuhnya sebelum sembahyang berjamaah di Gempuran. 

Gempuran itu adalah Gempuran Agung di Betisrejo, bangunannya bahkan tak seperti 

Gempuran miskin lain yang berupa bangunan dilapisi batu bata yang kinclong, airnya yang 

tersendat-sendat yang ia benakkan mungkin musim kemarau, ia telitikan dalam-dalam 

bersama jemaah lain yang masih kekurangan itu. Gempuran itu dianggapnya tak layak untuk 

dibuat tempat beribadah. Dupa tak dinyalakan, hanya menyalakan lidi saja sebagai gantinya, 

hal itu sebenarnya tak ada yang masalah di mana dalam Sambawi, Sambawi itu mudah tapi 

tidak boleh dimudah-mudahkan, sajen sebagai persembahan Dewa pencatat amal di 

Gempuran jua hanya dua buah pisang, gaplek dan bumbu dapur saja membuat Pelemmadu 

berpikir mengapa yang ditatapnya itu demikian bisa ia tatap. Saat menyalurkan infak dalam 

kotak amal tak ada satu pun jemaah yang menyalurkan uangnya. Seusai sembahyang melihat 

patung dewa yang diinterprestasikan sebagai dewa yang melindungi Gempuran itu, gerbang 

yang mulai roboh, dan langit-langit Gempuran yang membuat jemaah mengakang di ujung 

tanduk membuat Pelemmadu bertanya pada Yung Gempuran. Yung pemimpin agama 

Sambawi yang perempuan. 
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“Kami sudah mengusulkan biaya pada kademangan, tapi kademangan mengatakan tak 

memiliki uang sedikit pun, kademangan lalu meminta pada Kraton tapi Kraton yang berpusat 

di Pasrahan Legen itu tidak memiliki anggaran untuk pembangunan Gempuran” membuat 

Pelemmadu kian bergidik dalam hati, mengapa Ganda Ageng, kerajaan luas, kaya dan 

semakmur ini tidak memiliki anggaran untuk membangun Gempuran. Sementara dilihatnya 

tempat-tempat yang tidak senonoh, seperti perjudian, miras, dan pergigoloan demikian berdiri 

megah, orang-orang yang ditanyai satu per satu mengungkapkan kemungkinan tempat megah 

malima itu didirikan oleh Raja yang memerintah sekarang mengingat Raja Sudewa pernah 

berkunjung ke sana. Kemudian Pelemmadu hanya menyiapkan perjalananannya saja, tempat 

itu akan membuatnya selalu teringat, ia mengerat hatinya kuat semoga Ganda Ageng di 

daerah-daerah yang terpinggir tak mengalami hal yang seperti ini lagi, Ganda Ageng yang 

dinilai sebagai masyarakat religius kuat tapi saat beribadah harus mengantarkan nyawa lima 

kali dalam sehari. 

Sehari kemudian Pelemmadu telah sampai di Kraton. Beribu-ribu meter telah ia 

tempuh. Beberapa Para Laden Raja yang terlihat mengamati dirinya benar-benar heran, 

dalam semak hati Pelemmadu yang sesungguhnya ia berbungah, ia telah membersitkan satu 

ketegangan di hati Para Laden mungkin Raja itu dan pemikirannya. Ia berjalan seakan tiada 

beban apapun di Kesatriyan. Para prajurit yang berhari-hari tak melihatnya jua tak 

menanyakan apa-apapun kondisinya karena selain mengerjakan kegiatan lain juga ia dinilai 

mengerjakan tugas lainnya. Para Laden Raja yang melaporkan kejadian itu membuat GKR 

murka, meninju-ninju meja dan membuat Para Ladennya benar-benar ingin keluar dari 

persemayamannya. Esok demi esok Pelemmadu terus melakukan penyelidikan, satu tempat 

demi tempat lain di Kraton yang tercurigai ia teliti. Ia bekerja sama pula dengan kompak 

dengan Para Laden yang bersimpati dengan perjuangannya, para pekerja Kraton memang 

harus mengetahui kesejahteraan mereka terlebih dahulu sebelum mengajak kesejahteraan 

orang lain. Banyak Para Laden Raja yang terjebak karena aksi-aksi mereka. Dulu saat 

Pelemmadu dengan beberapa Para Laden lain yang ingin mengetahui Sasana Kautaman, Para 

Laden Raja dengan bengisnya menghadang mereka, namun dengan tenang dan senyuman 

kian ceria Pelemmadu menjawab, “Oh... tidak apa-apa... saya hanya bersimpatisan saja 

dengan Gusti Kanjeng Raja, Gusti Kanjeng Raja yang hebat itu dulu berawal dari Sasana 

Kautaman sini ya, saya harap keistimewaannya tak pernah hekang pula dari Sasana 

Kautaman sini” senyum menawan dari Pelemmadu yang seakan dihebohkan dalam bentuk 

apapun membuat para Laden Raja itu kian memincingkan mata, dari gelagat tubuhnya seakan 

mencuatkan keingin-bringasannya, lalu Para Laden Raja yang masih berdiri itu melihat 

dengan terayunnya langkah Pelemmadu. Pelemmadu memang menerapkan strategi 

sebelumnya jika ia tidak memungkinkan masuk ke Sasana Kautaman sana, Para Laden biasa 

yang mereka membersihkan area Sasana Kautaman itu bersih-bersih di luar lalu beberapa ada 

yang menyusup, ia melihat dan menemukan beberapa bungkusan aneh di antara barang-

barang penuh debu yang masih tersaji itu. Bungkusan itu berisi kanji tapi di dalamnya berisi 

serbukan hitam yang masih menyatu lalu dibungkusnya kembali, ingin ia ujarkan pada 

Pelemmadu dan segera bergesa. 
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Hari demi hari terus berlalu, Pelemmadu terus melakukan penyelidikan dalam dengan 

beberapa Para Laden seperjuangannya. Mereka berkumpul di Kesatriyan. Para Laden yang 

bukti yang mencurigakan di Sasana Kautaman itu mulai menjelaskannya pada Pelemmadu. 

Pelemmadu mengecek dengan mencium satu sempel dari serbukan itu, lalu ditelitinya oleh 

Para Laden yang ahli di bidang pengobatan dan peramuan. Serbukan itu dimasukkan dalam 

ember, saat ditunggu lama kanji itu tenggelam oleh air bersamaan dengan racun. Hal itu 

membuktikan kuat agar seseorang yang menyimpan racun itu bisa hilang bersamaan tepung 

kanji, jika racun itu bukan racun mengapa kanji itu tidak mengendap kemudian yang bukan 

racun lebur di air dengan sendirinya. Orang-orang bersamaan mengangguk. Lalu Pelemmadu 

menanyakan tentang nama sosok yang coba ia caritahukan oleh Para Laden lain, salah satu 

Para Ladennya tak mengetahui nama Mahdzi karena banyaknya Para Laden lakilaki tingkat 

bawah yang resmi atau tidak resmi karena menjadi kerabat Para Laden atau orang yang diajak 

mereka membantu di Ngondorasan. Orang-orang bertanya pada Palemmadu tentang hal itu, 

lalu dengan tenang dijelaskannya bahwa Mahdzi adalah nama dari daftar nama kertas yang ia 

temukan seperti penyusunan strategi di Kepatihan. Para Laden yang telah lama bekerja di 

Kraton itu membubung pula angannya, selain berada di Sasana Kautaman ketika menjadi 

selir tingkat 1 GKR yang diketahui dari ungkapan Gusti Ratu sering berada di Kepatihan 

untuk mengurusi kepentingan-kepentingan yang ingin dijalankannya atau sekedar mengingat 

kenangannya sebagai senopati. Mereka tertawa yang membuat Ganda Ageng di luar maupun 

dalam kerajaan yang sempat menjadi cercaan banyak orang, kerajaan terbesar di dunia, paling 

mahsyur, religius dan menjunjung tinggi kesantunan dari setiap pembawaannya terhadap 

kerajaan-kerajaan lain Gusti Ratunya hamil dari sperma Senopatinya bukan dari GKR, Raja 

Ageng 2 sempat dipermalukan oleh teman-teman kerajaan lainnya yang selalu menunjukkan 

keulungan kerajaannya itu. Mereka tertawa terkikik, melakukan penyelidikan dengan santai 

ketika Pelemmadu menenangkan kerubungan lagi menjaga agar Para Laden mencurigakan 

lain tak tahu. 

“Tapi saya tidak menyerah Ndoro... ketika saya cari tahu dan cari tahu lagi tentang 

adakah yang tahu nama Mahdzi tersebut. Nama itu memang terlihat langka di Ganda Ageng 

ini, tapi ada yang mengatakan Mahdzi adalah tetangga dekatnya, ketika saya melihat Para 

Laden tingkat senior itu menyebut nama Mahdzi ia seakan bergetar” Para Laden lain seakan 

menemukan kepercikan keyakinan, bertambah Pelemmadu yang mengangguk-angguk. 

Pelemmadu mengutarakan kesimpulan sementaranya jika Mahdzi memang diminta dari luar 

agar tidak terlalu menunjukkan orang dalam jika berbekas. Saat ia berada di Betisrejo ia yang 

mendengar pengakuan dari Panjer Rina jika yang paling mencurigakan yang dilihatnya 

adalah ia pernah melihat seorang Para Laden berseragam tingkat bawah memasuki ruang 

pengolahan yang ingin dihidangkan di Ngondorasan. Lalu ketika Pelemmadu terus dan terus 

melakukan observasi demi observasi yang lebih jelas lagi, ia menerima ketukan dari salah 

seorang Para Laden. Dengan tergopoh-gopoh dan tersenggal-senggal, ia diminta Pelemmadu 

untuk duduk terlebih dahulu, tenang, jangan memikirkan apa-apa, menghirup napas sedalam-

dalamnya lalu dikeluarkan, lalu berkata dengan apa yang ingin diujarkan. Para Laden itu 

mengatakan dengan tenang pula, walau air mata mulai menyerupai semburan lumpur lapindo 

paling pusat, ada seorang Para Laden yang sudah tua, dengan nama yang disebutkan tengah 

mengalami sakaratul maut karena ia yang sudah tua sakit-sakitan, tak mendapatkan jatah 
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makan yang bergizi dan obat yang memadai dari kerajaan membuat ia menahan 

kesengsaraannya lalu hendak menemui ajalnya. Dengan tersentak naluri pula Pelemmadu 

yang dipanggil untuk menemui Para Laden tua itu yang ingin mengatakan sesuatu, ia segera 

tergopoh-gopoh dengan diikuti orang-orang yang berada di Kesatriyannya. Di tempat Para 

Laden Kraton ia menemui Para Laden lakilaki tua yang kulitnya sudah ingin mencium 

tulang-tulang itu, Pelemmadu dan Para Laden lain melihatnya terbujur dingin di tempat 

tidurnya. Dengan lemah dan memegangi tangan Pelemmadu lakilaki tua itu berujar 

“Ndoro... ketika saya tengah menyapu Gempuran depan, saya bersembuyi-bunyi 

melihat RA. Ayu Siram Resik mengatakan pada lakilaki yang sepertinya bernama Mahdzi 

jika Raden Srengenge ingin ia bertindak cepat dan jangan sampai melakukan kesalahan, lalu 

lakilaki itu menerima kantung berwarna hijau. Begitu Ndoro... mungkin itu yang bisa saya 

berikan mengingat Ndoro yang berjuang begitu hebatnya mengungkap kerahasiaan yang 

terlalu lekat untuk diungkapkan itu. Terimakasih Ndoro, Ndoro telah menemui panggilan 

saya. Semoga Ndoro berhasil” lalu tepat pada tandasan perkataan itu Para Laden tua itu 

terjingkat dada dan melepaskan napasnya paling lega. Matanya tertutup, saat dicek denyut 

nadinya tak didengar denyut nadinya walau dua kali dicek. Para Laden berkabung, dalam hati 

mereka begitu kejam perlakuan Gusti Sudewa, orang yang tidak bersalah pun harus merasai 

kekejamanya. Pelemmadu berusaha menyadarkan Para Laden itu, tapi Para Laden itu tetap 

tak menjawab. Ia hanya membenamkan kegetirannya saja, dalam hati ia berjanji tak akan ada 

Para Laden lain yang akan menerima perlakuan buruk itu seperti itu. 

Malam yang masih tampak kelam dan berkabut hati, membuat penyelidikan tertunda, 

pula mereka yang ingin mengantarkannya pada peristirahatan keduanya. 

Malam demi malam mereka melakukan Macapatan Urip bersama dengan Para Laden 

di tempat Para Laden tersebut, mereka mendoakan Para Laden tua itu dengan gemetar. Para 

Laden itu yang paling tua dan telah berjasa dalam mengepulnya asap rempah di 

Ngondorasan, dan saat mereka jeda sejenak, mereka hormat atas kehadiran Gusti Ratu, saat 

Gusti Ratu memberikan sebuah wejangan dan memimpin doa bersama, ia menarik 

Pelemmadu di tempatnya. Gusti Ratu memang mengutarakan ingin meminta tolongnya di 

Sasana Pangrajan namun ternyata ia diajaknya di Puri Gunung Kemukus dengan berkuda. 

Pelemmadu terkesima di Gunung Kemukus tersebut. Jembatan berbentang ukir-ukiran seperti 

naga yang mencium air danau, tipis seakan segera mengantarnya di Gunung Kemukus paling 

dalam. Terdapat kunang-kunang yang menanung-naung di peron khas Ganda Ageng itu, 

terdapat guci-guci mewah, puri yang indah itu tampak bersih karena dijaga oleh banyak Para 

Laden istana. Gusti Ratu meminta Pelemmadu mengomentari tempat itu, sembari mereka 

menuruni pesisir melihat bayang-bayang wajah mereka dalam air yang diterangi purnama. 

“Bagus... tempat yang indah bagi kedua sejoli yang saling menyungguhi...” senyum 

dari Pelemmadu selalu membuat hati Gusti Ratu tercuri, mengenakkan pakaian apapun ia 

tetap pada satu kata, tampan, menggunakan pakaian prajurit Kraton tersebut juga 

memberikan kekhasan baginya tersendiri. Pelemmadu paham akan maksud Gusti Ratu, Gusti 

Ratu ingin ia berbincang lebih dalam, mengetahui diri masing-masing paling sungguh, dan 

menggambarkan makna-makna lain. Hati Pelemmadu berturut saja seperti air danau yang 
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menyembul lalu tersapu oleh angin lalu angin itu kembali lagi. Gusti Ratu menjelaskan 

bahwa sebuah tanggung jawab besar ia harus memegang tampu pemerintahan di Ganda 

Ageng ini, tempat yang telah membuatnya banyak belajar. Kesulitan-kesulitan telah 

dilaluinya lalu ia mulai menemukan sebersit kemudahan dan kemudahan dan cahaya yang 

semakin bersinar di depannya. Sama saat ia meluntahkan kata-kata dengan GKR yang selalu 

dipanggil dengan nama manisnya Gadadewa yang ingin diluntahkannya. 

“Apa mimpi terbesarmu?” tak langsung menjawab, dirasakannya gumpalan-gumpalan 

penuh tanya, penuh debar, penuh ketergesaan hatinya itu lalu mengalun dan dirasakannya 

lagi, melihat pemandangan indah di sekeliling Puri Gunung Kemukus. Pepohonan melambai, 

perahu Ratu terkail di dermaga gunung itu dan angin masih dirasakannya pelan sange 

memasuki lubang-lubang kulitnya, dengan tersenyum ia menjawab. 

“Mimpi terbesar saya adalah melihat orang-orang yang selalu menderita tak menderita 

lagi Gusti Ratu, melihat mereka yang sudah berusaha keras untuk lepas dari penderitaan itu, 

saya ingin menegakkan keadilan pada hal yang dirasakan tak mungkin berbuat adil dan jika 

saya sempat saya ingin hanya bermanfaat bagi orang lain Gusti Ratu” Gusti Ratu terpesona 

dengan jawaban Pelemmadu itu. Gusti Ratu menyentuh janggut halus Pelemmadu itu, 

sentuhan yang tidak ia pahami, sentuhan yang membuatnya menemukan kata ia harus rela 

saja karena siapa yang bisa menolak kehendak Ratu, segalanya tak ada yang tak bisa oleh 

Ratu dan Ratu yang tampak juga berusaha menghargai perasaannya. Ratu menceritakan 

semua kenangan tentang masa kecilnya, Pelemmadu hanya mengangakan telinganya saja tapi 

bukan ngangaan telinga untuk seorang Ratu tapi dari inisiatifnya sendiri. Telah banyak 

ditemui keajaiban-keajaiban dari Gusti Ratu sejak kecil, tumbuh besar dan dewasa. Sejak 

masih bayi ia bisa mengalahkan ular naga yang menyerang Kraton Ganda Ageng walau 

dengan susah payah, sejak usia 17 tahun ia mendapatkan Wahyu Keprabonnya untuk menjadi 

Ratu, saat ia bermeditasi berbulan-bulan ia harus memiliki sikap-sikap bijak, ia terangkat saat 

itu juga saat Gusti Ratu Basudewi meninggalkannya. Pelemmadu benar-benar khidmat 

mendengar cerita Gusti Ratu itu, kerubung-kerubung kecil yang mengagumkan itu 

dikerubungkannya lagi menjadi kekaguman yang luar biasa masuk, di tengah ia yang hanya 

mencoba terbaik melayani Gusti Ratu. Jujur hari demi hari berganti, kekagumannya pada 

Pelemmadu semakin berganti pula. Dengan senyum dan sikapnya yang selalu membuat Gusti 

Ratu ingin terus bersamanya, Pelemmadu bergilir bertanya. 

“Jika aku, hanya ingin merasakan kebahagiaan itu apa, Pelemmadu, aku hanya cukup 

merasakan. Kebahagiaan itu hanya hati yang merasakan di luar itu sebuah kebahagiaan atau 

tantangan. Tapi aku memiliki mimpi ingin meluaskan kejayaan Ganda Ageng seluas-luasnya, 

jika disuruh untuk mengamalkan amalan Sambawi aku ingin kerajaan-kerajaan di dunia ini 

ternaung di bawah panji-panji Sambawi, apakah ada orang lain yang memiliki angan seperti 

itu ya” 

“Manusia hanya mampu berusaha Gusti Ratu... perkara Sang Hyang Rama Kuasa 

mengabulkan atau tidak semua bergantung pada Sang Hyang Rama Kuasa. Sama dengan 

intisari Manunggaling Kawula Gusti yang Gusti Ratu pernah ungkapkan juga, jika Gusti Ratu 

telah memiliki sikap-sikap inti dari Tuhan yaitu tidak merasa pesimis, menyerah, berpikiran 
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buruk karena Sang Hyang Rama Kuasa tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Gusti Ratu sudah 

bisa dikatakan manunggal dengan Sang Hyang Rama Kuasa” 

Pelemmadu juga menyinggung kecerdasan spiritual yang selalu diajarkan orangtua 

Ganda Ageng biasanya jika apa yang kita lakukan harus memiliki makna, setitik apa saja 

yang kita lakukan pasti memberikan makna yang luas, gagal-berhasil-menang-keliru ada 

makna di dalamnya dan kita akan mendapatkan makna lagi ketika kita telah melakukan apa 

yang ingin kita lakukan. 

Tiba-tiba dalam terang purnama yang ditatap Pelemmadu tersebut dan gemerisik 

seperti suara dedaunan yang tiba-tiba, Gusti Ratu bergidik ia melihat ternyata yang 

mengintipnya adalah Siluman Ular Lare Angon Besar yang mentransparakan tubuhnya tak 

terlihat di pohon besar, ia mengintip perbincangan Gusti Ratu dan Pelemmadu. 

“Hei... apa yang kau lakukan hah... hiyak.....” dengan gesit ditujukannya cahaya 

berkelip kuning keemasan di telapak tangan Gusti Ratu itu seketika ular siluman itu langsung 

terpental di danau membuat seluruh air danau terguyur penuh ke Puri, auman ular siluman itu 

begitu keras. Tatapan Gusti Ratu masih menuju tajam, tapi ketika Gusti Ratu ingin 

menyerang ular yang bergerak karena takut membahayakan mereka itu ia langsung menahan 

Gusti Ratu. 

“Jangan Gusti Ratu... jangan terlalu buru-buru dahulu. Kita tanyakan terlebih dahulu 

apa maksud ular tersebut bersembunyi pada kita” senyum Pelemmadu menggetarkan Gusti 

Ratu, ia mengalah saja walaupun hati yang ditembuskannya hingga pundak belakangnya itu 

berdetak-detak pada ular itu. 

“Hei... ular... darimana asalmu... mengapa kau kemari apakah kau ada perlu dengan 

Gusti Ratu... jawab yang sejujurnya saja” Gusti Ratu terperangah dengan kewibawaan 

Pelemmadu tersebut, ia begitu ingin meraup dan menyasap-yasapnya, baru ia temui pula 

lakilaki yang berusus panjang seperti dirinya, bahkan bukan hanya panjang tapi benar-benar 

panjang. Ia menjadi ingin berbuat banyak untuknya, walaupun ia tak mengetahui apa yang 

menjadi kedalaman hati Pelemmadu yang lain. 

“Ampuni hamba Gusti Ratu dan Ki Pelemmadu... saya hanya ingin melihat keakraban 

kalian, dalam hati saya mendoakan kemasyuran hubungan kalian... kalian adalah orang yang 

sama-sama sakti... maaf jika saya lancang... tapi saya juga ingin mengatakan jika sebenarnya 

saya ingin mengatakan banyak bangsa jin dan siluman baik yang selalu mengamati kebaikan 

Gusti Ratu di tanah Ganda Ageng ini, mereka juga bersiap dan selalu ingin mencurahkan 

segenap tenaga-kekuatan mereka untuk kebajikan-kebajikan yang lebih luas lagi, saya juga 

telah mencurahkan sepenuhnya hidup saya pada Gusti Ratu, Gusti...” terang siluman ular 

yang terlihat sangat menyeramkan dan jahat tapi hatinya sebenarnya putih. Gusti Ratu juga 

mewajari, ia hanya tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia benar-benar belajar banyak 

pada Pelemmadu, dengan mengerti isyarat Pelemmadu ia harus banyak bersabar diampuninya 

ular itu dengan sikap tegasnya 
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“Baik... aku terima pengabdianmu Ular Lare Angon... sekarang aku perintahkan kau 

untuk menghuni Puri Gunung Kemukus ini karena kelapangan dadamu dan kemuliaan 

hatimu... jagalah dengan segenap perjuanganmu Puri yang kelak akan dikenang hingga tiada 

habisnya anak-cucu Ganda Ageng ini, semoga ini menjadi pelajaran bagi semua jin dan ular 

di tanah Ganda Ageng ini” Pelemmadu tampak salut dengan kebijaksanaan Gusti Ratu, Gusti 

Ratu tampak tersenyum padanya, senyum yang tak ia mengerti. Ia memiliki kebanggaan 

tersendiri pula pada Gusti Ratunya pula itu, ia bisa saja memendarkan kesempatan bagi 

rakyatnya entah di dunia gaib atau di dunia manusia, mencoba membuang salak tapi 

menerima manggis. Dengan hormatnya ular itu lalu segera pergi menjungkalkan utuhnya ke 

danau syahdu sekitar Gunung Kemukus itu hingga sirna. 

Dan tanpa mereka sadari ular lare angon besar itu menunjukkan wujud aslinya, ia 

adalah dewa yang diutus Sang Hyang Rama Kuasa mengantarkan wahyu bagi Anindya yang 

telah beramal kebajikan banyak sebagai ratu dan tak pernah tak meninggalkan ibadah-ibadah. 

Ia Dewa Ular di dunia ini dengan wajahnya yang bercahaya terang, pakaiannya seperti batik-

batik ular, wajahnya tampan namun keular-ularan, Pelemmadu berdoa kepada Sang Hyang 

Rama Kuasa merasakan karomah itu. Ia berpesan untuk selalu menjaga Ganda Ageng, 

mendukung orang-orang baik di sekitarnya dan benteng Kala Winantang semakin tahun akan 

semakin kokoh, ia benteng terkuat sepanjang awali-akhiru zaman di semesta ini, semua orang 

akan berusaha menghancurkan benteng tersebut, semua itu tidak akan terjadi, yang bisa 

menghancurkannya adalah keturunan Gusti Ratu dari sperma Rajanya sendiri, mereka 

mengangguk. 

Kemudian dengan perasaan yang lebih tenang lagi, kunang-kunang yang terlihat 

bercumbuan, berjatuh-bangun di langit terbang ke sana kemari dan dinginnya air danau terasa 

mereka melanjutkan perbincangan mereka. 

“Pelemmadu, setiap manusia yang terlahir pasti memiliki cinta, jika boleh alam ini 

mewakili perasaanmu seperti apa perempuan yang kau cinta” Gusti Ratu menatap 

Pelemmadu yang menunduk itu, wajahnya terkadang sayu dan ragu tapi membuncahkan. 

Sangat dibelalakkan matanya, ia malah bertambah menunduk. Ia mengetahui sebagai 

kewajarannya sebagai ratu ia masih perjaka. Siluman ular perempuan di Laut Timur pasti 

mengincarnya menjadi tumbalnya, Siluman Mimpi Basah pasti berusaha masuk dalam 

mimpinya, Gusti Ratu tetap mengalihkan bumbungan pikirannya itu. Pelemmadu hanya 

tersenyum syahdu lagi, senyum yang dirasanya diharuskan berhenti karena hatinya yang 

sudah runtuh tak tahu apakah harus terjerembab ke dasar bumi lagi. 

“Cinta, ia memang tidak terdefinisikan Gusti Ratu... cinta hadir di sekeliling kita, 

siapa yang bisa menilai kedalaman cinta kita tersebut, meskipun kita berusaha mendalami 

cinta kita, pasti cinta itu selalu ada, dan yang terpenting dari cinta itu kita sudah sepatutnya 

memberikan bagaimanapun yang kita cinta semaksimal mungkin” Gusti Ratu bergetar, baru 

diketahui lakilaki yang tampan luar-dalam seperti dirinya. Pandangannya untuknya tak ingin 

ia lanjutkan lagi, ia benar-benar runtuh dan tak bisa dijawabnya apa. Ia mengakui bahwa ia 

adalah lakilaki yang sempurna saja, ia yang masih terbelenggu pula pada kebimbang-

bimbangannya pada GKR-nya, tapi ia benar-benar mengakui kali ini GKR memang sosok 
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istimewa yang mengangkat perasaan hidupnya, tapi Pelemmadu adalah lakilaki yang lebih 

istimewa lagi. Kemudian ia bersigap dengan gelagat naikan wajahnya, nalurinya terantar 

tanpa ia pikirkan entah. Ia berterimakasih pada Pelemmadu malam itu yang telah 

membuatnya hidup kembali. 

Kemudian saat malam terasa larut, jin-jin terlihat mulai membuka pasar mereka di 

sekeliling gaib. Pohon yang telah istirahat pula, Pelemmadu diharapkan mampu 

mengikutinya, ia sudah mengerti. Pintu besar Puri Gunung Kemukus terhenti. Ia disambut 

oleh dua Para Ladennya yang dari tadi berdiri karena kehadiran Gusti Ratu. Gusti Ratu 

mengajaknya mengeteh di dalam. Pelemmadu hanya pura-pura menuruti saja apa yang 

terperintah oleh Gusti Ratu. Gusti Ratu berkata dengan duduk di kasurnya yang saling 

membelakangi. Pelemmadu terus menangkap biasan-biasan apapun yang terjadi, degusan 

napasnya terus mengalir. 

“Kau pasti tampak ingin melihat ukiran-ukiran yang terbentuk di Puri ini kan? Indah 

bukan, ukiran ini dibuat oleh seorang lakilaki dari sekitar Puri ini, dia terkenal 

keluhungannya oleh Ganda Ageng...” Pelemmadu hanya tersenyum saja. 

“Apa impian-impianmu yang ingin kau raihkan, Pelemmadu, ungkapkan, siapa tahu 

aku jua memiliki impian yang sama denganmu dan aku telah meraih mimpi itu” 

“Mengajarkan pada masyarakat Ganda Ageng atau yang luas lagi tentang Al-Kitab 

dan As-Sunnah agar mereka berpegang teguh Gusti Ratu” tiba-tiba Pelemmadu merasakan 

hatinya getir, ditengoknya sebersit lalu langsung dialihkan tempatnya semula, itu di luar batas 

kemampuan hambaNya, ia hanya bisa berdoa sembari sesekali berdzikir kepada Sang Hyang 

Rama Kuasa 

“Kau mungkin juga bisa mengajariku, Pelemmadu, dan mengajak orang-orang di 

lingkungan Kraton” dengan sigap dilepaskan mulanya mahkotanya, cunduknya, gelungnya, 

tagennya, kemben hingga payudaranya terlihat putih mulus beraroma keperempuan-

keperempuanan, ia meminta Pelemmadu meliriknya, tapi ia hanya melirik lalu menunduk, 

Gusti Ratu merasai isyarat Pelemmadu itu. 

“Tenang saja, Pelemmadu, Gusti Kanjeng Raja tidak akan berbuat banyak, bila aku 

telah menginginkannya apa yang akan ia lakukan, jika kau menginginkan aku akan tetap 

memintamu, walau hanya ingin aku dipegangi saja payudaraku, Pelemmadu” tatapan mata 

dan getir bibir Gusti Ratu itu benar-benar membuatnya tersudut, ia terus menguatkan hatinya. 

Melihat Pelemmadu yang bersabar tak merespon ia lalu melepas jariknya.Ya Sang Hyang 

Rama Kuasa Kau telah mengajarkan jika berhubungan dengan Gusti Ratu pula berarti 

berhubungan dan mengenal diriMu, karena kau telah menyatu dengannya. Yang harus 

dilakukan di antara yang menurutnya benar, benar dan benar lagi apa Hyang... ia terus 

menundukkan tatapannya setelah ke langit-langit. Dengan tubuh yang bugil itu ia hanya 

meremas-remas bagian tubuhnya yang terasa menonjol di dirinya, karena lebih terbuka lagi. 
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“Gusti Ratu...ambil nyawa saya sekarang juga Gusti Ratu... bukan bermaksud saya 

mengecewakan sebersit pun jiwa Gusti Ratu, tapi saya sejujurnya sudah memiliki kekasih, 

Gusti Ratu... saya benar-benar sungguh dengannya. 

Terdapat seakan ada planet yang membenturkan ke wajahnya, Gusti Ratu dibuatnya 

terbata-bata dan tak bisa merasai apa, air matanya seakan ingin ia teteskan, tapi hanya ia 

batin. “Kkkkkamu...kamu.... kamu sudah punya kekasih Pelemmadu?” tapi logikanya tetap 

mencuat, wajar jika Pelemmadu memiliki kekasih karena tak mungkin lakilaki sesempurna 

dia freelance. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam ke setitik penjuru, ia hanya 

mengajak Pelemmadu mengobrol dalam kondisi telanjang yang cukup menggairahkan. 

Pelemmadu tetap membelakanginya. Dalam hati Pelemmadu yang terdalam Pelemmadu terus 

dan terus berdzkir pada Sang Hyang Rama Kuasa atas kebaikannya kini. 

 

Di Betisrejo ketika ia ingin menenangkan diri berkali-kali, ketika ia meminta izin 

pada Gusti Ratu. Ia megutarakan segalanya pada GKR. Wijaya Kusuma. Hati yang betul-

betul ditujukan pada Gusti Ratu sepenuhnya meskipun Gusti Ratu hanya mengungkapkan 

seluruh harapan dan apa yang ingin ia lakukan padanya sebagai rajanya, mengungkapkan dan 

mengungkapkan. Mungkin ia belum bisa mendalami keikhlasan GKR seutuhnya, ia yang 

bertemu dengan Guru Silatnya tersebut, ia sebenarnya bergidik bagaimana ia bisa mengenal 

GKR? Tapi tak ditanyakan kepada GKR, Panjer Rina yang mengungkapkan jika di masa 

Partai Tengen mendominasi kekuasaan, seluruh kegiatan-kegiatan di luar tak bisa digerakkan 

tanpa tangan Partai Tengen, ini pula karena kekuasaan Ganda Ageng yang demikian luasnya 

tak sepenuhnya menjalankan pemerintahan pyur sentralisasi, seluruh apa yang menjabat di 

kadipaten, katemanggungan, kademangan seluruhnya tangan Partai Tengen, jika seseorang 

ingin menduduki jabatan tertentu ia harus mencari orang di Partai Tengen. Salah satu 

anaknya ada yang menduduki pejabat penting di Kraton dengan pendekatan pada RA. Gulo 

Jawi dan beberapa uang yang diminta. Pelemmadu menghembuskan napasnya panjang. 

Dalam benaknya ia hanya mewajari, mungkin karena di Kraton waktu itu hanya ada satu 

partai yang lebih yaitu Partai Tengen sehingga ia masih harus dirubah. Gurunya sebenarnya 

menyayangkan kenapa ia tak menerima saja, karena akan segera mengembalikan posisi Gusti 

Wijaya Kusuma. Tapi perkataan gurunya tersebut hanya diresapinya dalam-dalam, yang baik 

gunakan buruk buang. Saat ia tak berbicara dengan GKR, gurunya menariknya di luar. 

“Kenapa tak kau jalankan saja perintah Gusti Ratu, bodoh kamu! Jika kamu menjadi selirnya 

kamu bisa mengangkat anak-anakku, gurumu yang telah berjasa menjadikanmu kesatria sakti 

seperti ini pasti akan lebih bangga dan tak akan melupakan jasa-jasamu!” yang mampu 

menguatkannya dari keburukan gurunya selama ini adalah gurunya tetap guru yang 

bertanggung-jawab ia tak melalaikan tanggung jawabnya sebagai guru, ia pula guru yang 

berderma apapun ilmu-materi. Lalu untuk menenangkan dirinya sekejab saja Pelemmadu lalu 

turun dari gundukan tanah dukuh yang menjujung, ia membeli makanan kecil. Di warung 

paling besar di dukuh itu ia melihat aneka makanan terhidang, uangnya yang ia petakan itu ia 

belikan marneng. Ia terkejut marneng yang harganya agak naik itu, karena deflasi itu 

dikuranginya isinya seakan separuh dari sebelumnya, dengan dalil marneng itu hanya di sana 

saja yang menjualnya, marneng ini berbeda dengan daerah lainnya dan lainnya, padahal yang 
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dirasakan juga sama, tak ada bedanya. Kepemerintahan GKR. Sudewa benar-benar telah 

membuat masyarakat berhati-hati dalam menentukan mutu produknya, kelangkaan apapun 

seakan digemparkan, agar sumber daya masyarakat dibeli dengan harga murah Kraton lalu ia 

gunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Pelemmadu hanya membayangkan apa yang 

akan terjadi di kehidupan kerajaan yang datang lagi. 

Kemudian saat ia melangkah menuju gunung tempat limasan sederhana itu menatap 

angkuh ia terkejut ditahan oleh Kinasih, antara rindu, kerunyaman hidupnya saat ini yang 

mencoba ia kumpulkan serpih-serpih mengantarnya pada perkataan Kinasih. Kinasih yang 

ditanyainya itu menjawab jika ia teramat mengkhawatirkannya, melihat perubahan sikapnya 

selama ini, dan ingin menelusur-menelusur dalam lagi dan mengamatinya berada di tempat 

yang terbendung dan terpinggir ini. Kemudian dengan tenang ia menjelaskan pada Kinasih, ia 

tak ingin menutupi apapun lagi dari orang yang teramat dicintainya, tapi bila nanti Kinasih 

melarangnya dari langkahnya ia hanya berusaha meyakinkan saja. Gusti Ratu telah 

mengungkapkan cintanya padanya, membuat dirinya hanya terpaku, ia yang hari demi hari 

tak bisa melepasnya. Ia yang telah mengatakan, ia tak peduli ia sudah memiliki kekasih atau 

tak, yang terpenting ia teramat mencintainya, ingin melindunginya segenap jiwa raga, dan 

Gusti Ratu terus mengungkapkan ia akan mempertahankan Pelemmadu sampai kapanpun. 

Tapi Kinasih yang diamatinya malah berubah dari sikapnya yang asli. Ia membakar tubuh 

Pelemmadu. 

“Aku nggak nyangka kamu ngekhianatin aku Kang... apa yang akan kamu dapatkan 

dari perjuangan itu, hah. Perjuanganmu cukup denganku di sini menyelamatkan orang-orang 

dari ketertindasan. Maksudmu yang sejujurnya apa sih Kang mendekati Ratu itu, coba kamu 

utarakan pada aku” 

“Kamu seiring hari pasti akan mengetahui, Sih... Gusti Wijaya Kusuma telah 

mendapatkan ketidakadilan dari kehidupannya, aku hanya akan membantunya sampai Gusti 

Wijaya Kusuma menduduki tahtanya yang semustiya. Kau tahu diri kita yang sesungguhnya 

kan, Sih... kau selalu yakin padaku kan Sih? kita tak mungkin membiarkan saja masyarakat 

yang lebih membutuhkan dari kita mengalami penderitaan walau langkah itu segunung Duka, 

gunung tertinggi di Asia Tenggara ini. Yakinlah Kinasih... aku berjanji aku akan selalu 

mencintaimu, akan kujaga diriku” Kinasih hanya dibuatnya terpaku, air mata menggelinding 

satu demi satu 

“Semua yang kulakukan ini tidak akan bisa tercapai dan mudah kutempuh tanpa 

doamu Kinasih...aku mohon doamu ya” saat Pelemmadu ingin meninggalkannya yang hanya 

terpaku selama tiga jam, tangan lembut Kinasih meraih tangan kekar Pelemmadu, seakan ia 

tak ingin melepasnya selamanya. Kinasih yang menangispun membuatnya sendu. Dielus-

elusnya pundak Kinasih berharap agar diri mereka saling melindungi diri mereka satu sama 

lain. 

“Hati-hati ya Kang... doaku akan selalu menyertaimu” Pelemmadu merasakan doa itu 

dipanjatkan kuat tapi kelu bila ditelan, di antara perjalanan hingga perjalanannya Kinasih 

menatapnya dan berdiri seakan ia berdiri dan menatapnya selamanya untuknya, Pelemmadu 
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berjalan begitu lepas saja, ia begitu bersyukur memiliki kekasih Kinasih yang bisa diajak 

berembung baik-baik dengannya, rela mengorbankan apapun untuknya, ia yang tak pernah 

terlepas dalam buncahan-buncahan hatinya selama ini. 

Hari-hari terhitung semakin minim, bagaikan kalender satu lembar empat bulan 

dibuka lembaran lainnya selaksa sehari. Gusti Ratu memberikan penghargaan Pelemmadu 

dalam sebuah pesta meriah yang menjadi Pengawal Istimewa Ratu yang bekerja 

mendampingi Gusti Ratu di manapun, sigap melaksanakan dan melengkapi apa yang Gusti 

Ratu perlukan, begitu luar biasa. Para Laden Kraton juga tampak bahagia dalam pesta yang 

Gusti Ratu terus mendampingi Pelemmadu, banyak angin cerah yang mereka raupi. Secara 

tidak langsung orang-orang dekatnya mendapatkan tambahan upah dari Gusti Ratu langsung 

atau tambahan makanan-fasilitas saat mereka membutuhkan. GKR Sudewa kian tersisih, hari 

demi hari ia lalui tanpa bernapas. Orang yang paling dekat dengan Gusti Ratu di Kraton 

adalah Pelemmadu, tak menutup rahasia abdi-abdi Kraton jika kemungkinan Gusti Ratu mau 

bersetubuh hanyalah dengannya. Ingin membunuh dan menyingkirkan Pelemmadu jauh-jauh 

jelas tak bisa karena di mana terdapat Pelemmadu terdapat Gusti Ratu demikian sebaliknya. 

Gusti Ratu juga sering menyanjung-nyanjung kebaikan dan ketelatenan Pelemmadu di depan 

rekan-rekan kerajaannya, membuat Padma Kahiyang terbakar dengan seketika. Saat malam 

hening, hanya terdapat mereka berdua, Gusti Ratu selalu memujinya, selalu membujuknya 

selalu memohon padanya tentang permintaan yang sama, terus dan terus. Membuat hati 

Pelemmadu kian berdeguban, ditiupkannya doa Sang Hyang Rama Kuasa di Arsi Kahiyang 

sana, meminta petunjuk yang terbaik untuknya. Malam lewat 0.00 atau dalam sembahyang 

lima waktunya ia selalu mengajak Gusti Ratu sembahyang berjamaah di mana Gusti Ratu 

pula bersemangat menjadi imam dengannya, setiap tari-tari pokok dan improve selalu 

ditirukannya dengan baik, jauh dari rahasia orang-orang mereka kian akrab dan mengetahui 

lebih-kurang satu sama lain. Saat Gusti Ratu meminta dengan sangat halus di Taman Sari 

ketika ia tak diduga memutuskan waktu sebentar berkata pada Pelemmadu di sana saat di 

Pendapa Ageng menerima sowanan dari adipatinya, dengan janji-janjinya bila ia akan selalu 

menyayanginya jika menjadi selir, ia akan memberikannya tempat terindah yang tak akan 

pernah ia dapatkan di dunia ini, ia yang akan selalu menjaganya sampai titik nyawa 

penghabisan demi cintanya, membuat Pelemmadu berkata yang tak menginginkan dirinya 

hamil terlebih dahulu, Gusti Ratu pun menuruti karena ia tak ingin segera merasakan menjadi 

Raden Bagus. Itulah yang menjadi keputusannya ketika dalam mimpinya pun baru Kanjeng 

Raja Kulon bisa menemui, ia mengatakan bahwa itu akan mempermudahnya dan jalan 

terbaik dari dilema-dilemanya selama ini, setelah menjulurkan sembahnya ia pun menghilang 

dan Pelemmadu terbangun dari tidurnya dan saat itu hingga larut malam Gusti Ratu ia dapati 

terlelap puas di pahanya, tak mungkin ia singkirkan Gusti Ratu begitu saja, ia hanya 

menunggunya hingga pagi, saat Gusti Ratu terbangun ia kembali tertidur. 

Kemudian bukan Gusti Ratu Anindya yang terus mencari trilyunan cara, belum 

meraup apa yang ingin diraupnya dan memberikan peluh yang terbaik agar yang 

dimimpikannya selama ini itu terlaksana sempurna dan segeranya. Pertemuan di Taman Sari 

di acara yang sama beberapa kali membuat Pengawal Istimewa Ratu Pelemmadu trenyuh. Ia 

mulai menunjukkan lampu lalulintas kuning. 
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“Bagaimana Gusti Ratu... Gusti Ratu tidak membohongi saya kan? Saya berbuat 

demikian ini untuk yang terbaik bagi masa depan anak-anak saya Gusti Ratu” Pelemmadu 

menunjukkan dalilnya, meskipun di tarikan hatinya yang terdalam jika Sang Hyang Rama 

Kuasa menghendaki itu tidak terjadi ia sangat bersyukur dalam detiknya kini. Ia tak lepas-

lepasnya membubungkan doa tinggi di setiap tingkatan ibadahnya, ia menandaskan 

perkataannya terakhir kali pula telah dipikirnya triliyunan kali. Ia berharap agar Gusti Ratu 

semakin dekat dengannya, masyarakat dalam-luar Kraton juga terlindungi, membuat Gusti 

Ratu senang dan ia bertambah bahagia dan semangat dalam menjalankan roda 

pemerintahannya yang murni. Ia akan melakukan hal itu saat Gusti Ratu benar-benar 

mengatakan beberapa hari setelah datang bulannya agar tidak terjadi kehamilan. 

Saat malam hari saat Pelemmadu tertidur di pisowan Sasana Pangrajan menyaksikan 

Gusti Ratu tertidur di kasurnya, Kanjeng Raja Kulon yang kian melihat gejolak-gejolak itu 

tersenyum dari Kraton Laut Kulon, prajurit-prajurit juga tampak menyambutnya. 

“Sebentar lagi Ratu Ganda Ageng akan melahirkan penerus tahta yang luar biasa, ia 

memiliki kekuatan yang besar dan positif mampu menyelamatkan ribuan umat manusia di 

Ganda Ageng, seorang penerus tahta yang dinanti-nanti oleh masyarakat Ganda Ageng sejak 

bertahun-tahun lalu yang akan membawa Ganda Ageng di puncak keluhurannya sepanjang 

zaman, karena telah digariskan di kitab Macapat Urip, dari sperma Pelemmadu, lakilaki yang 

amat mulia, beritikad kuat dan penuh keteladanan sepanjang masa, Sang Hyang Rama Kuasa 

tampak memilihnya” 

Prajurit Kraton Kulon, Sewu Pengrasan, yang bisa mengetahui seribu keadaan, dan 

sikap buruk-baik orang yang dihadapinya mengaturkan sembahnya lalu berkata “keluhuran 

yang seperti apa Kanjeng Raja?” 

“Entah kita belum tahu kita hanya akan melihat dan terus melihat kehendak Sang 

Hyang Rama Kuasa dari jauh” Kanjeng Raja Kulon langsung menghilang dan muncul dalam 

kerlipan kembali di pisowan Sasana Pangrajan Kraton Ganda Ageng. Dijulurkan tangannya 

dekat di kemaluan Pelemmadu yang mulai ngaceng di malam hari itu, yang keluar cahaya 

yang meneduhkan, ia mulai memberikan benih pilihan yang telah dibersihkan dari segenap 

keburukan dan kejanggalan, agar ia membuat terlahir bayi lakilaki yang lebih menguatkan 

kedudukannya nanti. 

Malam yang sangat mendebarkan bagi keduanya. Di luar sana dewa rembulan yang 

menyokongi bulan nyata tampak totalitas dalam menjalankan agendanya, udara juga tampak 

seperti di kutub utara, dupa mengharumkan seluruh sasana Kraton. Ia masih mengobrol 

tentang pertemuan mereka, perasaan Gusti Ratu yang sejujurnya selama ini, dan tentang apa 

yang mereka lalui dalam-luar perasaan mereka. Pelemmadu telah tampak berdandan tampan 

dan gagah untuk dirinya, harum semerbak menggandrungi sekujur tubuhnya. Ia mengenakkan 

pakaian yang disukai Gusti Ratu pula. 

“Pelemmadu jika boleh kutahu siapa orang yang paling kausayangi di dunia ini?” 
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“Rama... sesulit-sulit apapun Rama saya, ia telah memberikan apa yang terbaik 

darinya dan membuat saya tumbuh besar sampai saat ini, ingin sekali saya membalas jasa-

jasa Rama yang belum merasa saya balas sebelum saya menempuh jalan yang tinggi lagi 

dalam kehidupan saya” Gusti Ratu mengangguk mengerti, ia semakin dibuncahi hati oleh 

keistimewaan segalanya dari Pelemmadu. Pelemmadu ditatapinya dalam, ia juga 

menatapinya dalam. Hening seakan menubrukkan napas mereka namun teratur. Gusti Ratu 

membelai rambutnya, baru ia sentuh sangat lembut, wajahnya menatap lebih dekat 

Pelemmadu dekat, ketampanannya benar-benar tersaji, seluruh organ wajah tak ada yang tak 

ia jiwai. Kemudian ia meniup lilin, Pelemmadu menunduk. Tak disangka Pelemmadu akan 

menjadi miliknya malam ini dalam pengembaraan panjang. Ia menarik Pelemmadu di 

atasnya, Pelemmadu tak meragukan lagi. Ia membuka jarik dan pakaiannya dalam kelambu, 

Gusti Ratu tampak menjiwai setiap adegan dari satu ke satu yang lain karena ia menyadari 

malam itu pasti akan menjadi malam terindah dan tak terulang kembali. Gusti Ratu histeris 

ketika penis Pelemmadu sudah menancap dan menggesek-geseki ideal kelentitnya, saling 

bercumbuan menikmati ketampanan-kecantikan masing-masing. 

 

Berita yang saling diperbincangan Para Laden itu terdengar hingga telinga Dananjaya 

dan Dananjaya melaporkan pada GKR, Kraton dengan seluruh seisinya seakan terbalik 

menimbunnya hidup-hidup. Air matanya menetes, ia berteriak “Seret!!! Seret dia kemari!!!” 

Dengan berkaki seribu Para Laden Kraton itu menuju Kesatriyan tempat Pelemmadu 

tengah mengerjakan tugasnya sebagai Pengawal Istimewa Ratu kebetulan saat senggang. 

Pelemmadu terkejut melihat Para Laden dan Pengawal GKR itu menariknya dengan paksa, 

tapi tatapan matanya seakan biasa ia tidak membayangkan bumbungan dalam ke depannya. Ia 

langsung tersuruk, melihat kaki selop di depannya, saat ia tersadar menatap, ia melihat GKR 

terduduk dengan wajah penuh dengan pembaraan. 

“Waktu telah membuat langkah berlanjut, kuakui Gusti Ratu tengah ingin bersamamu 

kini dan belum ada penggantiannya, waktu mungkinkah ia bisa memberikan segala apa yang 

terjadi yang terlalukan ya, apakah waktu itu termanfaatkan dengan sendirinya ya” tapi 

Pelemmadu hanya diam. Degusan demi degusan napas melangkah. Ia juga hanya diam saat 

GKR dengan murka terakar di hatinya meluntah 

“Apakah kau benar menerima anugrah dari Gusti Ratu!” kemudian tatapan matanya 

mengoarkan isyarat di mana kekacauan dan kekacauan serta ketidak-sesuaian penerapan 

dengan hukum tetapannya, Pelemmadu hanya menuduk. 

“Kau disuruh Wijaya Kusuma yang hendak mengambil kursiku hah!” saat 

Pelemmadu hanya terdiam dan ia dipaksa menjawab dua kali ia berkata 

“Eeee.... Gusti Ratu yang meminta saya sendiri Gusti... saya tidak bisa melakukan hal 

apapun” 

“Para Laden ambilkan tongkat!” 
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Dengan cambukan paling menyamai hatinya digebukkan tongkat itu di punggung 

Pelemmadu, memaksanya untuk terus mengaku, tapi Pelemmadu seakan dengan kuatnya 

yang memancing perasaan GKR lagi menutupi segalanya dan menunjukkan wajah biasanya 

itu. “Kau disuruh Wijaya Kusuma yang ingin mengambil kursiku hah!” 

“Tidak Gusti Kanjeng Raja....” pukulannya lalu dikeraskan lagi 

“Ehhh.... tidak Gusti Kanjeng Raja saya tidak melakukannya” pukulan itu semakin ia 

kencangkan sehingga pundak Pelemmadu sobek dan mengucurkan darah menggenang. Ia 

merasakan bagian tubuh belakangnya tertusuk bambu yang besar dan tertusukkan serta sakit 

itu tak pernah hilang. Tiba-tiba dari pemikirannya Pelemmadu yang hanya harus menguatkan 

hatinya, terdengar prajurit penjaga gerbang besar Padma Kahiyang berkata 

“Dumateng Gusti Ratu!” yang menandakan Gusti Ratu ingin masuk menemui siapa 

yang ingin ditemuinya. GKR dan seluruh Para Ladennya panik, ia lalu memerintahkan untuk 

menyembunyikan Pelemmadu di belakangnya. Gusti Ratu yang berjalan cepat melihat 

kejanggalan Para Laden yang terduduk mengerubunginya dan darah bertitik-titik di tegel, 

Gusti Ratu memerintahkan dengan amuknya untuk segera menyingkir walaupun GKR 

dengan sekuat jiwa berusaha meyakinkan Gusti Ratu. Gusti Ratu benar-benar terperangah. 

“Sungguh kejam dirimu Gusti Kanjeng Raja, kau adalah Raja di negara ini, bahkan 

harimau dan gagak tak pernah membuat mangsanya seperti ini” Gusti Ratu meminta 

Pelemmadu dibawa Para Laden di tempat pengobatan dan membuat keheningan menyeruak 

seketika, hanya ada Gusti Ratu dan GKR yang berhadap-hadapan di halaman belakang 

Padma Kahiyang itu. GKR baru meyakini sesibuk apapun Gusti Ratu pasti ia membutuhkan 

Pelemmadu sebagai Pengawal Istimewanya, ketika melihat Pelemmadu tiada di sampingnya 

selintas saja pasti Gusti Ratu akan mencarinya bagaimanapun. 

“Aku tak pernah memikirkan jika kau memiliki jiwa yang seperti ini, Rajaku... apa 

yang membuatmu seperti ini aku juga tidak mengetahui... perbuatanmu sungguh menyiksa 

hatiku” 

“Gusti Ratu saya hanya ingin menggenggam tangan Gusti Ratu, maaf bila saja berkata 

terlalu meluruh, Gusti Ratu sudah mulai memiliki banyak perubahan saat ini, semenjak kita 

melangkah bersama, saya hanya berusaha tak mengecewakan cinta Gusti Ratu” 

“Aku akan mengangkatnya menjadi selir tingkat 3, semoga kau bisa melakukan 

kebijaksanaan yang lebih baik lagi Gusti Kanjeng Raja dan pada kehidupan yang baru pula” 

Rintihan GKR yang tsunami di hatinya tak terluntahkan, ia hanya ingin menunjukkan 

bahwa ia benar-benar menyayanginya dan melakukan apapun untuknya, tapi semua yang 

terlakukan dalam hidupnya kini hanya melingkarkan air matanya yang sembab. “Gusti Ratu 

saya tidak menyangka jika Gusti Ratu secepat ini melepas genggaman tangan saya, apa Gusti 

Ratu tidak mengingat perjalanan jauh cinta kita, segalanya berusaha dan berusaha kita lalui, 

saya yang hanya menjalankan apa yang saya rasa begitu saja, sejak kita menatap pertama kali 

dalam hidup, saya yang tidak mengetahui perempuan yang saya cintai adalah seorang Ratu...” 
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GKR yang berkata dengan memohon sangat pada Gusti Ratu itu menelungkapkan kakinya di 

tegel itu, begitu men-stroke-kan hati. 

“Kau akan hidup dengan baik dengan Pelemmadu mulai saat ini Gusti Kanjeng Raja, 

semoga kau benar-benar bisa menumbuhkan cintamu tersebut” lalu dalam kerapuhan GKR di 

simpuhannya itu, dilihatnya melangkah pergi menuju Gerbang Padma Kahiyang yang mulai 

terbuka. Air mata paling dalam tertetes dan tertetes 

Berhari-hari GKR menahan pilunya. Selama 14 hari ia tidak keluar dari kamarnya, ia 

merintih dan merintih tak memedulikan matanya yang gersang. Membuat Para Laden lain 

juga menggelindingkan air mata, berdiri dari malam sampai pagi, menyigapkan dirinya pada 

Gusti Ratu menunjukkan dalam keberkawanan pada rajanya itu. Dananjaya tampak 

merangkul GKR, dan tak memedulikan kelancangan tangannya mendulit air mata GKR itu. Ia 

yang tak ingin makan berhari-hari namun air matanya tampak lebih menguatkan hatinya. 

“Tenang Gusti Kanjeng Raja... paling Gusti Ratu tidak akan bertahan lama dengan 

Pengawalnya itu, ia akan selalu mencintai Gusti Kanjeng Raja, ia tak akan pernah melupakan 

apa saja yang pernah Gusti Kanjeng Raja korbankan untuknya” namun membuat deguban 

hatinya kian membocor, rintihannya kian menyayat. 

“Saya benar-benar tak bisa membayangkan apa saya bisa melalui semua ini, Ki. Hati 

saya selalu mencintai dan mencintai Gusti Ratu, tapi haruskah saya harus berkorban seperti 

ini, Ki...” seluruh katanya tak lagi ia ungkapkan hanya ia sembulkan dan telankan butiran 

bening air matanya lalu menetes dan menetes. Para Laden dengan setulus hati mengelus 

bahunya. 

Di suatu malam dalam udara yang begitu hangat sekali, Pelemmadu tampak 

membantu prajurit lain membasuh pusaka-pusaka kerajaan pada malam Rabu Legi, weton 

GRat. Tempek seperti upacara Kraton yang selalu berlangsung, Pelemmadu tampak pusing di 

kepalanya, tubuhnya lemas dan ia beberapa kali ingin muntah tapi tak. Berkali-kali ia meraup 

wajahnya di padasan, tempat yang terdapat wadah air untuk membersihkan diri, ia ingin 

membeli brambangasem lalu ia keluar. Kemudian tersambut pula oleh Gusti Ratu pula yang 

tiba-tiba berjalan di depannya, Gusti Ratu yang tampak kepalanya meletus bagai petasan 

ulang tahun itu berkata jika ia hamil. Membuat Pelemmadu bergidik, jangan sampai hal itu 

terjadi dan ia yang tetap membiasakan dirinya pada alunan yang mengalun. Tapi ia tetap 

memastikan jua melihat Gusti Ratu mengatakan jika ia telah memeriksakan kondisinya ke 

tabib dan ia lakilaki yang terakhir kali berhubungan dengannya, Gusti Ratu menjelaskan 

dengan perasaannya amat sayang pada Pelemmadu. Pelemmadu terperangah dan menjadi 

mumi hidup ketika mendengar pengakuan dari tabib yang menangani Gusti Ratu saat ia 

melangkahkan sendiri, jika Gusti Ratu benar-benar hamil. Hatinya melebur bagai debu pula, 

ia tidak bisa mengungkapkan sehuruf dalam katanya. Seluruhnya terasa tak ada yang tak 

gelap. Mengapa hidupnya terdera seperti ini Sang Hyang Rama Kuasa, itu memang salahnya, 

apakah ia bisa melangkahkan hidupnya dan apa yang akan terjadi lebih besar lagi dalam 

guncangannya, Sang Hyang Rama Kuasa. Mual tadi menandakan ngidam dirinya, Gusti Ratu 

sebenarnya ragu mengatakan pada Pelemmadu tentang kebohongannya namun hatinya 
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teryakinkan mungkin semua sirna Pelemmadu mendengar kehamilan dirinya, namun di 

kedalaman hati Pelemmadu dirasakannya belum merasakan apa yang ia rasakan. 

Pagi hari di mana malam berkabut tanpa rembulan masih menyelimuti tubuhnya, 

Gusti Ratu yang mulai ingin melaksanakan penerawangan rahim yang dihadiri oleh keluarga-

keluarga kerajaan, Para Laden yang mulai membicarakan tentang perujungan yang terjadi, 

debar demi debar hati yang sama antara GKR dan Pelemmadu yang dipanggil memenuhi 

Pendapa Ageng. Ki Mangun Raga mengungkapkan jika bayi yang terkandung oleh Gusti 

Ratu kali ini kemungkinan lakilaki, membuat Gusti Ratu mengisi hari-harinya dengan 

bahagia, ia teramat pula mendambakan anak lakilaki untuk mengisi tahtanya yang lebih fitrah 

bagi sejarah Ganda Ageng, dan ia pasti terakui pula sebagai ratu pertama Ganda Ageng yang 

melahirkan seorang penerus tahta lakilaki yang pertama kali. Dengan diiringi debar-debar 

yang melilit dan menambah lilitan lagi pula, GKR dan Pelemmadu mendengar, jika bayi 

tersebut lahir lakilaki dan diketahui siapa ayahnya maka ia akan diangkat sebagai raja, Gusti 

Ratu berkata dengan menengadahkan kerisnya dan saat itu pula terjadi karomah petir 

menyambar tiada hujan, pohon-pohon berkelebatan, lindu beberapa detik dan topan lewat 

sekilas. Ki Mangun Raga mulai menengadahkan tangannya yang keriput pada rahim beberapa 

minggu Gusti Ratu, disentuhkan di tangan GKR dan Pelemmadu lalu dibenamkan di tangan 

Gusti Ratu, dengan seksama dan konsentrasi tinggi serta lama, Ki Mangun Raga pun 

menjawab jika ayah dari janin yang dikandung Gusti Ratu saat ini adalah Pelemmadu. Orang-

orang tercengang. Dalam hati Gusti Ratu berbungah berkali-kali lipat, suami barunya yang 

diharapkan adalah Pelemmadu yang sangat tampan menjadi rajanya ternyata adalah 

Pelemmadu, ia meringis dari keterbelakangan wajahnya. Pelemmadu dalam hatinya tampak 

remuk, hancur dan ingin menelan hidup-hidup deguban dalam hidupnya tapi dalam ekspresi 

luarnya hanya diperlihatkan ia biasa-biasa saja, menerima apapun yang terjadi. Hatinya 

semakin kelu dan kelu. Sementara GKR yang tercor oleh aspal dan mulai diratakan 

bersamaan panasnya matahari, hatinya tersebut, menunduk lesu, tahta yang benar-benar 

dipeluknya sampai saat ini akan lebur, ia tak mungkin lagi bahkan tak mungkin pernah 

tercatat dalam hati Gusti Ratu, kebenciannya pada Pelemmadu yang menjadi, dan kehancuran 

demi kehancuran hidupnya yang kian menganga. Sembab menyelimuti wajah. Di Padma 

Kahiyang dikoarkannya seluruh apa yang menghisap seluruh darahnya itu dalam-dalam, Para 

Laden juga tampak berkabung melihat air mata demi air mata kian dilelehkan GKR. Para 

Laden dan prajurit ataupun masyarakat dalam-luar Kraton telah mengetahui berita kehamilan 

baru Gusti Ratu dengan selir barunya tersebut, yang akan diangkat sebagai raja, semua 

merebak hingga seluruh kerajaan dunia. 

Saat pernikahan Gusti Ratu dengan Pelemmadu, Pelemmadu menjadi lakilaki pula 

yang dengan khidmat dan keterpakuannya mencium telapak kaki istrinya yang menjadi 

imannya saat itu pula. Banyak Para Laden dan prajurit Kraton yang bahagia dan berharap 

akan hadirnya raja yang berbudi luhur dan menjunjung tinggi masyarakat yang lebih baik 

karena yang terangkat Pelemmadu. Ia mulai menggendong dan merawat anak lakilakinya 

pula yang dikandung lalu dilahirkan selama 1 bulan karena tak menyangka kekaromahan 

yang didapatkan orang-orang Jawa didapati pula Gusti Ratu. Pelemmadu yang diangkat 

sebagai Raja tersebut dengan gelar GKR. Manah, yang artinya hati, maksudnya dilakukan 
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sepenuh hati dan dilayani sepenuh hati, Putra Mahkotanya bernama GKPAA (Gusti Kanjeng 

Pangeran Adipati Anom) Kuarsa, memerintah dengan bijak, membawa banyak kebaikan dan 

kemajuan bagi dalam-luar Kraton. Masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengolah 

kekayaan alam semakin dibantu, pangan murah, seluruh kebudayaan positif didukung, ia 

terkenal sebagai raja yang ramah dan menganggap bawahannya sebagai abdinya tapi adalah 

tim yang bersama-sama memakmurkan Ganda Ageng. 

Srengenge yang diturunkan menjadi selir tingkat 1 kembali yang hari demi hari kian 

merasakan dan tergerak air mata dibedah dari organ-organ terdalam hatinya, di manakah 

yang paling menyembunyi di tubuhnya itu, agar air matanya kian mengucur deras di tanah, 

semakin berdegub-degub dan menggurat-guratkan pisau di hatinya pula jika mendengar nama 

GKR. Manah. Ia selalu terbakar melihat Gusti Ratu yang semakin menunjukkan sayangnya 

pada GKR. Manah, GKR. Manah selalu dipamer-pamerkan dengan riya di depan ratu-raja 

lain yang datang dan apabila melihat Gusti Ratu mencium kening GKR. Manah dengan 

segenap kasih yang mencoba ia curahkan hati Srengenge semakin terpatuki ular. Srengenge 

juga selalu berbuat jahat pada GKR. Manah. 

Suatu pagi di mana burung branjangan merilekskan diri dengan menyanyi pada Sang 

Hyang Rama Kuasa, GKR. Manah tampak berpartisipasi pula dengan Para Laden Kraton 

menyiapkan berbagai sembako dan obat yang dipetakan untuk dibagikan pada kerajaan luar 

yang tengah diserang daerah perbatasannya oleh kerajaan lain. Hal itu untuk mengajak 

masyarakat Ganda Ageng untuk mempertajam naluri kemanusiaan mereka kembali dan 

menjalin hubungan dengan kerajaan lain agar kerajaan lain yang mengalami kesusahan 

meminta bantuan pada Ganda Ageng pula, setelah jarang Ganda Ageng yang 

peribukotaannya diperintah oleh GKR. Sudewa lalu  melakukan hubungan bilateral dengan 

membagi-bagikan apapun yang Ganda Ageng miliki, membuat kerajaan luar mulai yakin 

kembali dan berusaha menjalin hubungan baik dengan Ganda Ageng. Saat Gusti Ratu 

semakin pula bangga dengan Raja yang amat dicintainya itu mulai mengeceki, kuda-kuda 

yang berjumlah ribuan mengangkut barang-barang, tiba-tiba Ganda Ageng dijatuhi oleh batu 

api yang seperti batu meteor hingga beberapa tempat Kraton lebur, Para Laden berlarian. Dan 

Manah tak menyangka, Kinasih yang turun dari langit itu adalah pelaku utama dalam 

penyerangan itu. Ia tampak murka sekali dengan Gusti Ratu Anindya, Gusti Ratu juga 

tampak garang menatapnya. GKR. Manah tampak mendekati dan menahan Kinasih, 

perempuan yang dikasihinya tersebut “Kinasih... kenapa denganmu hah! Kenapa kau 

melakukan kekacauan yang tak semustinya ini hah!” dengan tatapan mata yang dituluskan 

untuknya ia berkata” Aku tak pernah rela kau diambil oleh siapapun juga termasuk Ratu tak 

tahu diri itu Kang... aku teramat mencintaimu... aku rela melakukan apa saja demimu... aku 

tak memedulikan apapun lagi yang terjadi. Aku ingin kau kembali lagi denganku Kang, 

menempuh hidup kita yang lebih baik lagi” hati Manah benar-benar ditusuki duri lalu 

dibubuti, ia heran kenapa ia melakukan tindakan tiba-tiba ini, padahal jauh-jauh hari dengan 

dalam pula ia telah menjelaskan pada Kinasih. Kinasih yang waktu itu datang ke Kraton 

diam-diam ingin menemui Manah, karena ia yang begitu mengkhawatirkan keadaannya. 

Kinasih meminta Manah untuk mengakhiri perjuangannya takut jika ia semakin terjerumus 

dan sulit untuk mendapatkan kemurniannya kembali. Tapi dengan bersabar dan yakin pada 
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Sang Hyang Rama Kuasa, ia menjelaskan jika Gusti Ratu yang terus memintanya untuk 

melayaninya, ia yang tak bisa lagi menolak lalu melakukannya, dan ia yang menghamili 

Gusti Ratu. Padahal guru silat mereka dan Gusti Ratu sendiri berkata jika hari itu adalah hari 

di mana satu hari ia selesai datang bulan, namun ternyata ia berbohong. Ia yang tak tahu lagi 

menghadapi deraan hidupnya, ia yang sebenarnya mencintai Kinasih, tak ada yang lain lagi 

selain dirinya, ia yang memiliki anak, yang tak mungkin ia meninggalkan anaknya yang 

teramat membutuhkannya dan memiliki masa depan yang harus ia pikirkan daripada 

membuncahkan apa yang telah terjadi dan kebenaran dari satu sisinya, membuat Kinasih 

yang asin di hatinya itu menggampar Pelemmadu yang mengoarkan ribuan penyesalannya 

itu. “Kau sekarang baru sadar Kang! Lalu bagaimana dengan kehidupan kita Kang! 

Bagaimana dengan perjuangan kita selama ini! apa yang akan terjadi padamu di sana!” 

Pelemmadu hanya menunduk-nunduk saja, menyesali. Tapi Kinasih mengetahui jika 

Pelemmadu tak setrilyun persen bersalah, ia yang memiliki perjuangan yang mulia. Membuat 

Kinasih menunggu Pelemmadu menemukan solusi, lalu saat keterbuntuan hatinya berbulan-

bulan Pelemmadu yang menanyakan pada salah satu Yung dukuh mereka yang Yung itu tak 

disangka menjelaskan dan mengetahui pula permasalahan mereka. Kinasih yang curhat 

padanya dinasehati, ia harus bersabar, bersabar dan ikhlas. Ia tak boleh sama sekali 

mengambil keputusan dengan cara emosi, ia harus berkata baik-baik dengan Gusti Ratunya, 

merembungkannya dengan dalam dan berusaha, Pelemmadu yang telah menjadi tunangannya 

sejak lama, perjuangannya untuk mengembalikan nama baik GKR. Wijaya Kusuma lagi, dan 

ia yang tak bisa sepenuhnya menerima keadaan Pelemmadu yang harus menjadi suaminya, 

membuat Pelemmadu terus berharap. Tapi dari kerusuhan besarnya kini yang menyulut emosi 

Gusti Ratu membuatnya melihat jika Kinasih sudah tidak sabaran, ia tak sanggup lagi 

membendung perasaan getirnya dan mengambil keputusan tak dalam-dalam. Gusti Ratu 

Anindya adalah Gusti Ratu sakti dan tak ada kesatriyapun di dunia ini yang mampu 

mengalahkannya apalagi dirinya, ia yang menyerang Ganda Ageng dengan seadanya seakan 

telah ikhlas menyerahkan hidupnya bagaimanapun. Melihat Srengenge yang cengar-cengir 

melihat amarah Kinasih itu membuat Manah curiga dan menanyakan dengan tatapan mata 

tajam padanya.”Srengege kau yang melakukannya?” Srengenge semakin tertawa berbahak. 

Srengenge memang orang yang melakukan perencanaan ini, jauh-jauh hari mendekati 

Kinasih dan memanas-manasinya agar ia tersulut. Ketika ia mengetahui dari sosoknya yang 

mencurigakan datang di Padma Kahiyang, ia adalah tunangan Manah yang amat 

mencintainya membuat ia tak menyia-nyiakan kesempatan. 

Langit mulai terbakar, seluruh emosinya diluapkan pada Gusti Ratu Anindya. Orang-

orang ketakutan, Manah bingung darimana Kinasih memiliki kekuatan yang sakti itu, siang 

tiba-tiba berubah menjadi malam seketika. Gusti Ratu mengatakan jika ia siap bertarung 

mati-matian dengannya, ia yang akan bersumpah menyerahkan Manah padanya dan tahta 

kerajaannya atau apapun yang dimilikinya padanya jika ia bisa mengalahkannya, tapi ia yang 

akan memiliki Manah seutuhnya dan tak akan ada yang bisa merunyami hubungan mereka 

berdua jika dirinya yang kalah. Membuat hati Manah berdebar-debar, ia amat menyayangkan 

hal ini. Seluruh rakyat Ganda Ageng menyaksikan pertarungan yang hebat dari dua kesatriya 

itu. Ada dari mereka yang menggerutu kenapa GKR. Manah harus memiliki perempuan yang 

pertama kali dikenalnya kenapa bukan Gusti Ratu dahulu. Dalam adu mulut awalnya Kinasih 
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juga sempat mengunek-unek dia yang membohongi Manah, saat itu ternyata masa suburnya 

dia. 

“Kau di sini hanya mencari mati, Kinasih. Tak seharusnya kau melakukan keonaran 

seperti ini. Kelakuanmu tak bisa diampuni. Manah hanya akan menjadi milikku dan tak akan 

ada siapapun yang bisa menghalanginya!” tubuh Gusti Ratu yang terasuki energi api dahsyat 

di dunia terlihat dari sorot matanya yang putih terang dan api menggumpal-gumpal besar di 

tangannya itu disertai desau asap besar menatap bengis ke arah Kinasih. Kinasih tampak 

begitu emosional namun memperjuangkan apa yang menjadi miliknya memusar-musarkan 

topan di kedua tangan, dada dan kakinya. 

“Kau tak akan pernah bisa memiliki Pelemmadu Anindya! Pelemmadu hanyalah 

milikku, akulah perempuan yang pantas mendampinginya! Kau akan menyesal telah berusaha 

merebut Pelemmadu dariku! 

Kemudian dengan cepatnya mereka saling berlari beteriak membuang serangan 

mereka satu sama lain, terlihat idealisme yang terkandung kuat dalam dada mereka. Mereka 

melakukan penyerangan, tinju, dan mengadu tenaga dalam dengan dahsyat, darah mengucur 

dari bibir mereka yang sama-sama kuat, segala tempat selaksa korek api yang terbakar. Dan 

Manah yang akhirnya tahu jika Gusti Ratulah yang mendapatkan kemenangan itu. Matahari 

seakan menjadi saksi akan pengakuan alam terhadap kehebatan Gusti Ratu. Ajian pelebur 

nyawanya digunakan oleh Gusti Ratu ketika Kinasih dirasakannya tak mempan dengan jurus 

apapun. Ia terpentang jauh dan terdampar di bebatuan yang ditambah reruntuhan bangunan 

menderanya. Dengan menangis Manah mendekati berlari Kinasih yang ingin mengucapkan 

kata terakhir untuknya dan tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Air mata mereka saling 

berleleran, mereka berpelukan hangat, pelukan yang detik demi detik sudah terasakan sudah 

menghilang. Gusti Ratu dengan tenaga dalamnya yang dimunyar-munyarkan berdiri tegak 

dan menantang apapun di depannya dengan keperkasaannya menggemborkan bahwa dialah 

ratu yang tak terkalahkan di dunia ini. 

“Aku teramat mencintaimu, Kang. Tak ada lakilaki terindah di dunia ini selain dirimu, 

kau telah mengajarkanku banyak hal. Apapun akan kulakukan untukmu, semua yang 

kulakukan ini tak seberapa, aku sangat senang sekali bisa memperjuangkan cintamu” 

Kata-kata yang menyentuh relung sukmanya itu membuat Manah tergerak untuk 

berkata, tahu bahwa itu adalah percakapan terakhir dengannya namun agar Kinasih tenang 

selama-lamanya, ia yang semakin membodohi diri-tanya kenapa ia melakukan semua ini 

“Kinasih... hanya kamu satu-satunya perempuan di hatiku” Kinasih tersenyum, ia lebih 

semangat lagi untuk mati, pemikiran ketidaksengajaan Manah yang menjadi semua seperti 

ini, kata-kata itu yang mencukupkan hatinya dan Sang Hyang Rama Kuasa mungkin tidak 

menyatukannya di dunia, yang mengantarkan pada tutupan kelopak matanya. 

 

Manah dalam ketermanguannya masih saja mengingat segalanya yang terlalui begitu 

saja. Kematian Kinasih yang mematikan hatinya, ia yang tak ingin semua terjadi. Ia tak boleh 



136 
   

bermurung, ia adalah seorang raja ia harus belajar lebih ikhlas dalam menghadapi hidup dan 

menguatkan orang-orang di sekitarnya. Meskipun jabatannya kini telah akan ia letakkan, 

namun dukungan sebagai raja masih terngaung di hatinya tak akan terlepaskan. Ia bersyukur 

bahwa pemulihan GKR. Wijaya Kusuma telah berlangsung. Masyarakat di luar saling 

bertanya kenapa GKR. Wijaya Kusuma bisa pulih ya, mengapa GKR bisa terduga melakukan 

itu, kejahatan-kejahatan yang begitu merahasia dan tidak terlihat mengiangi benak 

masyarakat. Membuat pemikiran-pemikiran kolot, segala yang tidak dimungkinkan tentang 

pemikiran manusia, dan sejarah pun bisa terubah benar-benar mendobrak mentalitas 

masyarakat tersebut. Berkat kerja keras, keuletan, sikap ingin membuktikan dan 

menyerahkan kepada Sang Hyang Rama Kuasa dalam segala kekuasaannya, segala yang 

mungkin menjadi mungkin, segala yang ada menjadi ada. GKR. Manah dikenal sebagai raja 

di Ganda Ageng yang menghancurkan kungkuman ketidakmungkinan dan kepasrahan, segala 

bentuk kedoktrinan dalam masyarakat, masyarakat akan selalu mengenal itu. Pandangan 

masyarakat dari dulu bahwa kebaikan ataupun keburukan yang dinilai buruk tidak akan 

pernah bisa dipulihkan atau diluruskan, GKR. Manah membalikkan pernyataan tersebut. 

Segala bentuk berita tak benar diluruskan di setiap pers tradisional di setiap 

masyarakat, kebaikan-kebaikan GKR. Wijaya Kusuma terhadap masyarakat yang tak bisa 

dilupakan selama ini dan kepositifan pemikiran bagi masyarakat yang mulai menguat karena 

penggenggaman akidah yang kuat, dalam agama Sambawi pesimis, negatif thinkhing, 

menyerah bukanlah sifat-sifat Sang Hyang Rama Kuasa, di dalam ini terdapat luar-dalam-

samping-bawah-atas-dan masih banyak terdalamnya lagi, jadi jangan memandang suatu 

permasalahan dalam satu sisi, setiap pemikiran, doktin dan ketidakmampuan dari dalam hati 

tidak ada yang salah tapi orang harus menunjukkan dan mengklarifikasi kebenarannya sendiri 

dalam hidup terlebih dahulu. Bukti-bukti telah begitu kuat menunjukkan GKR tidak 

melakukan itu. Para Laden GKR. Manah bersyukur dan menahan haru melihat dalam proses 

pembuktian siapa yang sesungguhnya bersalah tersebut selalu menghadapi kesulitan, bahkan 

nyawa mereka terancam karena terdapat kekuatan gaib yang berusaha menghentikan tekad 

mereka, GKR. Manah terus membenamkan hati krunya jika mereka harus mendekatkan diri 

kepada Sang Hyang Rama Kuasa dan membacakan Macapat Urip. 

“Kenapa bisa terjadi hah! Jelaskan pada kami!!!” teriak masyarakat yang memadati 

Alun-alun Sangkan Paran waktu itu. GKR. Manah menunjukkan bungkusan yang ditutupi 

tepung racun itu kepada masyarakat, ia naik podium yang menjulang. Masyarakat dan turis-

turis luar yang mengagumi Ganda Ageng terharu mendengar pengakuan itu, bahkan sejak 

saat itu pemikiran untuk tidak ber-negatif thinkhing terdahulu viral begitu cepat bagi 

masyarakat. Sang Hyang Rama Kuasa memang maha segalanya, ketika kita memanjatkan 

doa yang seperti ini saja tapi Sang Hyang Rama Kuasa memberikannya lebih. BRB. 

Srengenge telah bekerjasama dengan RA. Ayu Siram Resik untuk menyingkirkan GKR. 

Wijaya Kusuma dengan menuangkan racun di jenang krasikan itu, apa sebabnya memang 

belum jelas, ia menyuruh Para Laden kepercayaannya. 

Selama diamanahkan olehnya, Darma telah berbuat banyak, ia membuat segala 

kejahatan dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi yang dilakukan Srengenge terungkap. 

Srengenge benar-benar tak bisa terima akan hal itu, meskipun sebenarnya ia tak mengaku. 
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Hal itu menyulut ketidak-menyangkaan Gusti Ratu. Akhirnya ia benar-benar mengakui 

kesalahanya pula. 

Manah tak boleh bersedih, sembab di air matanya jangan semakin memerah dan 

menjatuhkan air mata malah, ia akan segera menuju Padma Kahiyang dari Sasana Misuwur 

tempat selir tingkat 3, ia akan menyambut kedatangan GKR. Wijaya Kusuma. Sejarah telah 

dengan mudah membalikkan nama GKR. Wijaya Kusuma dengan baik, berkat itikadnya 

kepada Sang Hyang Rama Kuasa pula. Ia benar-benar terharu, kungkungan hatinya dan 

keterbelengguan pemikiran masyarakat bisa ia putuskan kuat. Lewat serat pikukuh yang 

disampaikan Mahapatih Kembang Sepatu, ia diperintahkan oleh Gusti Ratu kembali dan 

menduduki jabatannya sebagai raja. 

Arak-arakan itu semakin terlihat, GKR muncul mereka saling mendekati masing-

masing. Selir Manah tampak memberi hormat dan selamat padanya, tapi perlahan-lahan 

dengan ketersentuhan hati atas pengorbanan Manah selama ini ia mendekat dan memeluk 

Manah. Manah juga ikut terharu. Pelukan kuat yang membuncahkan mulai saat itu ia akan 

terus dan terus menghormati orangtuanya, apa yang dikatakan di dunia ini mungkin ada 

benarnya namun ingin melihat benar-tidak, sungguh atau belum kita harus membuktikannya 

dan menelaahnya sendiri, GKR. Wijaya Kusuma memanfaatkan hal tersebut untuk meraup 

mimpi yang ingin dibentangkannya lebih luas-tinggi lagi. 

Setelah perundingan lama dan baik-baik pula, Manah telah mengatakan tentang 

kemundurannya pula, ia siap dengan saran Gusti Ratu karena dalam Ganda Ageng sulit pula 

jika memiliki dua raja, dari pembelajaran Gusti Ratu Basudewi dalam kepercayaan Kraton 

pula. 

“Manah, mulai saat ini aku ceraikan kamu!” Manah bukan lagi suaminya. Ia 

mengikhlaskan pula Putra Mahkota Kuarsa diangkat dan diasuh GKR. Wijaya Kusuma. 

GKR. Wijaya Kusuma memerintah dengan baik dan bijak pula, saat pemulihan 

kedudukannya, ia mendapatkan dukungan dari banyak luar-dalam Kraton. Meskipun ia 

mewarisi mentalitas yang masih beberapa terbersit di benak masyarakat, tentang perpecahan 

masyarakat, peribadahan yang lebih baik sedikit dan perekonomian yang mutlak kita yang 

menentukan harga barang dari GKR. Sudewa. 

Tapi tiga hari dari penaikan tahta GKR. Wijaya Kusuma tersebut, ia sakit. Ia 

menderita demam yang tinggi dan kejang-kejang dari mulanya tanda ia terjatuh pusing karena 

menghakimi masyarakatnya di Kraton, pejabat Kraton perempuan yang memperjakai anak di 

bawah umur, ia dihukum penjara selama 20 tahun dan denda. Berhari-hari ia membuat luar-

dalam Kraton berkabung, Gusti Ratu yang tak pernah mencintainya mulai bersimpati 

terhadap perjuangannya, ia terus bersemayam lemah di Kratonnya. Manah akhirnya 

melaporkan pada Gusti Ratu ada boneka bergambar GKR dengan dupa dan piranti lain di 

sekitar Padma Kahiyang. Pujangga Kraton Ayem mengungkapkan jika terdapat seseorang 

yang mengguna-gunai GKR, orang-orang Kraton terus mencari tahu itu meskipun belum 

tertemukan siapa pelakunya. Saat GKR. Wijaya Kusuma memanggil Manah, ia mengatakan 

berterimakasih terhadap apa yang ia perjuangkan saja untuknya selama ini, untuk menjaga 
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hati Gusti Ratu lebih dalam lagi, dan ia sangat bersyukur memiliki kawan sebaik dirinya. 

manah mengangguk, ia terus menguatkan GKR untuk terus bertahan karena banyak orang 

yang masih membutuhkannya, masih banyak masa depannnya yang lebih cerah terutama 

cintanya untuk Gusti Ratu. GKR berjanji untuk kuat. Saat Manah keluar dari Padma 

Kahiyang ia memberikan hormatnya pada Gusti Ratu yang tiba-tiba hadir. Ia terus berpositif 

pemikiran tak akan ada apa-apa yang terjadi pada GKR yang terlihat kondisinya paling lemah 

saat itu. 

Dan sehari kemudian Kraton berkabung, kekabungan itu merebak dalam-luar Kraton. 

Gusti Ratu tampak mengurung diri saja di dalam tempatnya, kerajaan luar juga tampak berat 

melepaskan kepergian GKR. Wijaya Kusuma yang arif itu. Orang-orang luar-dalam Kraton 

mengantarkan kepergian GKR. Wijaya Kusuma dengan pedih. Putih-putih dari sesaji yang 

dililit kain, mangkok, sendok gelas, pakaian, dan pohon-pohon tampak menghiasi upacara 

kematiannya. Manah berusaha sekerat jiwa melepaskan kepergian GKR. Wijaya Kusuma 

tersebut. GKR. Wijaya Kusuma tampak tak bisa bertahan lagi. Tapi melihat keberusahaan 

terus GKR. Wijaya Kusuma untuk menancapi kebahagiaan hati Gusti Ratu, pengorbanannya 

selama ini dan ia yang betekad akan terus mencintai Gusti Ratu sepanjang jiwanya masih ada 

meskipun Gusti Ratu belum mencintainya itu, membuat Dewa Kematian yang menjemput 

jiwa GKR. Wijaya Kusuma yang melayang di langit hingga lapis lima mengambilnya dan 

memasukkannya ke rahim seorang ratu di Martonegara, ia menitis menjadi anak raja-ratu 

Martonegara di kehidupan keduanya kembali. 

 

Gusti Ratu tak bisa lagi menunggu kebelengguan hatinya. Ia terus teringat kebaikan 

yang dilakukan oleh Wijaya Kusuma, apapun yang telah terkorbankan untuknya, segala yang 

mencoba ia rasakan hatinya pada Wijaya Kusuma, dan kebenaran itu semakin nyata. Hati 

Gusti Ratu kian sendu melihat gurit-gurit yang ditulis GKR. Wijaya Kusuma untuknya, yang 

menggambarkan besar rasa cintanya dan harapannya pada Gusti Ratu, tak ada lagi perempuan 

yang ia cintai dan sudi ia abdikan diri untuknya. Membuat Gusti Ratu membubungkan angan 

namun berusaha ia buang bersitan-bersitan itu jika seandainya ia bisa memberikan 

kesempatan bagi Wijaya Kusuma sedetik saja sebelum ia benar-benar pergi, ia yang sama 

sekali mungkin belum bisa membahagiakan rajanya dan mengapa ia tak mencoba untuk 

mencintai GKR... Gusti Ratu juga tampak melakukan dan melakukan pengembaraannya, 

dalam hatinya yang terpedang-pedang itu ia berteriak memacu keras kudanya. Ia mengatakan 

pada Mahapatih Kembang Sepatu jika ia ingin melakukan petapaan beberapa waktu, 

Mahapatih Kembang Sepatu tahu dan akan menjalankan menjaga Kraton dengan baik. Gusti 

Ratu yang terus tak menemukan kebungahan hatinya. Lalu ia menahan keras kudanya yang 

membuatnya tertumpang dari kecepatan 140 km, membuat debu-debu di tanah lapang 

berhamburan. Membuatnya berteriak keras-keras dan dalam hatinya berkoar “Gusti Kanjeng 

Raja, jika diberi kesempatan kau akan kembali, aku akan mencintaimu sepenuh hati, aku tak 

akan menyia-nyiakan kebaikan dan pengorbananmu selama ini, aku yang akan berbalik 

menjadi ratu yang terbaik untukmu, tapi kembalinya atau tak untukmu akan terus membuatku 

mengenang dalam-dalam hatiku, bahwa aku akan selalu mencintaimu dan 
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mengharapkanmu...!” dengan derakan yang lebih lirih lagi Gusti Ratu yang berpakaian 

layaknya kesatriya itu memacu lirih kudanya. 

Kemudian ia tiba di sebuah perdukuhan kecil, perdukuhan yang bukan lagi menjadi 

wilayah kerajaannya yang luas itu terdapat siluman semut merah raksasa yang menganggu 

keharmonisan masyarakat di pasar, orang-orang kian bergelimpangan, terdapat banyak 

korban jiwa, membuat Gusti Ratu harus menyigapkan diri, ia menahan siluman semut merah 

raksasa itu. Siluman merah itu berkata mengapa ia mencegahnya dan apakah ia mencari mati, 

Gusti Ratu lalu mengatakan jika tak seharusnya ia melakukan perbuatan buruk menindas 

yang lebih lemas tersebut, ia yang seharusnya mengurungkan dirinya atau ia yang tidak akan 

mendapatkan hidup yang lebih menjanjikan lagi dari sekarang, membuat siluman semut itu 

tersulut, mengangakan mulutnya, mendepak Gusti Ratu dengan punggungnya yang besar tapi 

membuat Gusti Ratu menghindar dengan gesit. Dengan sikap seakan mengerjai semut itu, 

kekuatannya yang semakin muda, ia yang menaiki punggung semut itu membuat semut itu 

bingung, sempat semut itu dibuat marah karena ia diinjak keras kepalanya, tanduk semut 

yang panjang itu ditarik-tarik seakan ia ingin mengendarai semut itu dengan perkasa, lalu 

semut yang besar itu, membuat masyarakat yang melihat takjub menjagokan pendekar 

perempuan yang cantik itu, menggombang-ambingkan tanduknya lalu dibuang dan semut itu 

terjerembab di lumpur yang dalam. Semut itu binasa. Orang-orang terharu dan berterimakasih 

kepada perempuan itu. Gusti Ratu berkata ingin melanjutkan perjalanan saja dan berpesan 

pada orang-orang agar lebih berhati-hati. 

Di gua dengan sesak, penuh lumut dan di hutan yang terpencil dengan rintangan besar 

menuju hutan tersebut, siluman dan jin-jin mengganggunya namun teratasi. Gusti Ratu 

melakukan tapanya. Dalam tapanya ia bertemu dengan Kanjeng Raja Kulon, ia mengatakan 

untuk berjalan ke arah utara terus dan terus, ia mengerti. Dalam tapaannya tersebut ia juga 

mendapatkan rintangan dan godaan atas jin dan siluman yang tampan, namun dengan sekerat 

tenaga itu bisa tertahannya. 

Setelah ia mencukupkan tapanya dan ingin melanjutkan perjalanannya di utara, saat ia 

ingin menujukan kaki ke utara lagi tiba-tiba ia terhenti. Nalurinya tergerak untuk melihat 

perempuan-perempuan yang menggendong singkong di pesisir sungai itu, perempuan itu 

berpakaian dengan batiknya yang hitam pekat, bersanggul kecil, dengan bunga anggrek, 

seakan memiliki kekhasan tersendiri. Banyak anggrek yang tumbuh di daerah itu, bermacam-

macam. Lalu Gusti Ratu pura-pura menjatuhkan dirinya menjadi sekuntum anggrek putih 

yang terdampar di pasir. Ia berkata pada salah satu perempuan muda, putih, berpipi ramping 

yang berjalan dengan rombongan itu. 

“Hai gadis cantik... ini aku... kau mau ke mana?” perempuan itu bergidik, ia melihat 

perempuan lain tak mendengar percakapan itu. Ia hanya diam saja, ia senang, ia membawa 

Gusti Ratu yang membawa anggrek itu. Ia berkenalan dengan anggrek itu, perempuan-

perempuan lain yang melihatnya begitu aneh, mereka mengira bahwa perempuan itu telah 

ngelindur di siang seperti ini. Tapi perempuan itu menjelaskan, ia teramat menyayangi 

anggrek itu. Anggrek itu bagus ya, ingin ia rawat. Dalam perjalanannya ia terus berbicara 

dengan anggrek itu. Perempuan-perempuan lain membiarkan saja 
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“Eh namanu siapa... kau sungguh indah bunga anggrek” 

“Aku... aku tak punya nama terserah aku mau dipanggil apa” 

“Oh kalau begitu kamu aku beri nama Anggrek Putih ya... mulai sekarang namamu 

Anggrek Putih semoga kita bisa berteman baik Anggrek Putih” Gusti Ratu yang menjadi 

anggrek putih itu lalu mengiyakan saja, perasaan perempuan itu tampak berbunga-bunga 

sekali mengenalnya, ia bernama Klitoris. Saat ia bertanya tentang aktivitasnya ia mengatakan 

jika ingin memberikan upeti kepada raja di Kraton, ia mengatakan pula raja di daerah sini, 

Martonegara rajanya terkenal kuat-kuat dan perkasa, mereka bisa melayani perempuan 

berjam-jam. Di kerajaan ini pangerannya sangat tampan sekali. Gusti Ratu menjadi 

berkecamuk hatinya, ia benar-benar merekah dan ingin melihat pangeran itu. Mereka berjalan 

pulang ke rumah Klitoris karena pemetikan hasil bumi di tegal dan untuk makan dalam 

seminggu ini sudah cukup, esok ia akan ke Kraton yang dikelilingi oleh pesisir pantai itu. Di 

sungai menuju rumahnya perempuan-perempuan itu berpapasan dengan lakilaki tua yang 

tengah mandi, digebyur-gebyurkannya air di sekujur tubuhnya, kemaluannya yang keriput 

dan dilebati jembut itu diusap-usap, perempuan itu berjalan saja pura-pura tak menatap 

padahal dari beberapa mereka ada yang melirik. Klitoris menengokkan tubuh Anggrek Putih 

di sisi lakilaki tua berusia 45 tahunan mandi di sungai itu, ia lalu langsung terkikik. Gusti 

Ratu lebih menyukai lakilaki yang muda, yang masih perkasa yang masih ranum baunya, 

“Kau suka yang model seperti itu nggak?” Anggrek Putih langsung mengatakan tak. 

Gusti Ratu juga tampak tertawa saja. 

“Penis lakilaki itu menggairahkan juga, ingin ngemut dan dimasuki. Ya nggak...” 

“Yang lebih mudalah nggak ada ya, aku kok jadi pingin lihat lakilaki muda yang lagi 

mandi sih” ujar Anggrek Putih. Tampak Anggrek Putih yang berada di pelukan payudara 

Klitoris itu Klitoris tampak ngaceng dengan mengencang payudaranya. Klitoris lalu 

mengatakan jika nanti akan ia lihat di pesisir sungai lain, ia harus menenangkan diri dulu, dan 

sangat langkah demi langkah berlalu mau menunggu mereka melihat lakilaki yang 

menggairahkan tengah mandi di sungai, lakilaki itu tampan, tinggi, kulitnya coklat terbakar 

pekerjaan siang yang khas, penisnya begitu panjang sekali, pada bumi ingin menyentuh. 

Ribuan penis menjadi pemandangan pada pagi itu. Mereka benar-benar kenyang. Kelentit 

terdalam kemaluan mereka, bisa ditahan mengeluarkan cairan bening ingin ditusuk-tusuk 

kencang dengan pemikiran yang terus menerawang demikian menentramkan. Lalu karena tak 

ingin terlalu membayang-bayangkan penis, ia lalu mengalihkan. Banyak tanaman bakau yang 

tumbuh di dataran rendah seperti itu, sungguh karomah dari Tuhan, dari segala apa yang telah 

ditanamkan pemikiran kita dari dulu lalu Anggrek Putih bertanya 

“Pohon-pohon di daerahmu sini menjulang ya, sepertinya apapun ada pohon-pohon di 

sini. Kalau buah kira-kira apa buah yang unik di sini” 

“Buah pelir” lalu keduanya tertawa, membuat candaan Klitoris kian berdegub di 

hatinya. 
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Sesampai di rumahnya, rumah yang teramat kecil sekali. Di mana ia tinggal bersama 

ayah dan ibunya, ia sampai mengobrol-obrol hingga tengah malam. Klitoris sangat senang 

bisa mendapatkan teman Anggrek Putih karena ia tidak memiliki teman dari dulu, ayah dan 

ibu Klitoris sangat mengamati putrinya sangat senang sekali dengan anggrek indah yang 

katanya tanpa sengaja ditemukan di jalan itu, ia selalu melirihkan suara agar tidak ketahuan 

ketika ayah dan ibunya melihat. Lalu saat ayah dan ibu Klitoris tidur, ia menggilakan obrolan 

mereka. Sambil sesekali ia memakan pisang untuk merefreskan pikiran. Klitoris pernah 

menceritakan yang sejujurnya ketika malam suka berpura-pura menjadi orang gila berjalan 

telanjang bertemu dengan lakilaki tampan, ia sangat senang auratnya dilihat lakilaki lain, 

mereka mengobrol, membuat lakilaki itu telanjang bulat juga lalu mereka mandi bersama, ia 

juga pernah dimasuki 9 lubang dalam tubuhnya oleh penis lakilaki namun sesaat, senakal-

nakalnya perempuan yang belum berzina itu ia hanya telah kopitan dengan lakilaki beratus 

kali yang bukan kekasihnya. 

“Eh... Klitoris coba ceritakan pangeran tampan yang pernah kamu katakan itu dong” 

Klitoris itu tampak tersenyum-senyum, ia mengetahui gelora birahi Anggrek Putih, tapi 

Anggrek Putih tetap menetralkan saja. Ia lalu mengisahkan jika Gusti Kanjeng Pangeran 

(GKP) Samudra, Putra Mahkota Kerajaan Martonegara adalah lakilaki yang tinggi 190 cm, 

kulitnya putih bersih, kepalanya segitiga, alisnya hitam melengkung, tubuhnya agak chubby, 

dan bila tersenyum selalu merekah dan terlihat giginya yang kotak, mata Pangeran itu amat 

menawan tapi sipit, perempuan yang bertemu dengan pangeran itu pasti selalu 

merindukannya. Setiap penyerahan upeti ia selalu mampir di Taman Sari, dari tembok ia bisa 

tidak bisa harus melihat pangeran mandi, dan itu selalu ia lakukan. Kata-kata Klitoris itu kian 

membuatnya penasaran, hatinya sangat menggebu-gebu sekali. Ia mengatakan pada Klitoris 

untuk diajak di Taman Sari menemui Pangeran itu, ia ingin melihat ketampanan pangeran 

tersebut. Klitoris mengiyakan, ia akan mengajak Anggrek Putih besok. 

Paginya Klitoris yang membawa-bawa bunga anggrek dalam pot itu berjalan 

berkerumun dengan masyarakat lain menyerahkan upeti kepada petugas kerajaan. Di Alun-

alun yang masih terlihat buasnya pantai tersebut, ia melihat berbagai pohon ditemani dupa 

mengepul yang disajeni produk-produk hasil orang-orang di sana sepeti minyak rambut, 

sabun, minyak goreng yang orang-orang yang lewat selalu beruntung mendapatkan barang 

sekunder itu, peralatan dapur juga menjadi sajen yang dipersembahkan dalam wadah yang 

segalanya berasal dari bambu itu. Penghasilan rata-rata Martonegara adalah dari bambu, rotan 

dan mebel yang disulap menjadi alat-alat, ayah Klitoris sendiri bekerja sebagai pembuat dari 

bambu. Klitoris menyerahkan hasil bumi yang didapatinya kemarin dengan teman-temannya, 

melihat petugas lakilaki itu yang tampan, muda, dan rapi Klitoris menggoda “Duluan ya 

Sayang...” ketika serahannya sudah selesai, dan ia pamit mengatupkan mata kanannya, 

memandangi tubuh lakilaki yang sempurna ini. Lakilaki itu tampak diam saja. “Ih... Klitoris 

kamu centil banget sih...apalagi kalau di depan Pangeran” ia hanya terkakak saja. Kemudian 

mereka diam-diam mengendap di Taman Sari. Mereka menunggu suasana sepi saat tiada 

orang yang lewat Klitoris memanjat pohon, seperti permintaannya ia berhasil menjatuhkan 

anggrek itu di dalam Taman Sari. Taman Sari itu begitu luas, airnya begitu segar sekali. 

Terdapat patung singa menghiasi, bunga-bunga setaman mengendap di kolam Taman Sari. 
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Terdapat batu-batu karang dan bunga bermekaran begitu sempurna di sana. Dan Anggrek 

Putih begitu tercengang melihat sesosok lakilaki tampan dan gagah dengan mengenakkan 

jariknya di atas paha dengan dandanan ningrat tengah mandi dirubung oleh Para Laden 

lakilaki itu, senyum lakilaki itu benar-benar manis. Tubuhnya putih susu, giginya kotak-kotak 

terawat dengan sempurna, dari auranya ia berasal dari bukan orang sembarangan. Ia sepaham 

dengan perkataan Klitoris. Lalu dengan jiwa perempuannya ia mulai menggoda lakilaki itu. 

Lakilaki yang dipanggil GKP oleh Para Ladennya itu benar-benar membuatnya penasaran. 

Saat GKP menjemur diri di lincak sembari Para Laden menyiapkan pakaian, ia mengusap-

usap rambutnya yang hitam malam dengan handuk, basah begitu maskulin. 

“Hai Pangeran... kau sungguh tampan sekali... bolehkah aku menjadi temanmu, aku 

berharap aku bisa menyenangkanmu” ujar Anggrek Putih. Pangeran yang bergidik melihat 

anggrek yang tiba-tiba bisa berbicara itu hanya menjaga situasi, ia berharap agar Para 

Ladennnya tak tahu. Lalu ia memerintahkan Para Ladennya untuk membawa anggrek putih 

yang cantik itu dalam pot. Para Laden itu segera memenuhi perintahnya. Dalam hati mereka 

sangat tergelitik “Sejak kapan ya Gusti Kanjeng Pangeran menyukai anggrek hehehe” 

Pangeran itu membawa bunga anggrek itu dengan senang, di kamarnya ia serasa 

mendapatkan teman baru, anggrek yang bisa berbicara, apapun yang diinginkan GKP selalu 

dipenuhinya, anggrek itu bisa bernyanyi, mengetahui apa yang ingin ia ketahui dan 

sebagainya. Anggrek Putih itu sangat segala-galanya bisa dipeluk dan diraba oleh tangan 

hangat Pangeran itu atau saat malam hari hendak tidur pangeran selalu mengecup anggrek itu. 

Anggrek itu semakin bergairah. 

Di suatu malam mereka memperbincangkan tentang Ayu Perawan Kuning, putri dari 

kerajaan luar yang diperkenalkan oleh ayahnya sejak dulu, ia yang dulu sempat dekat 

dengannya, ia sangat mencintai pangeran tapi pangeran belum jua mengetahui isi hatinya 

menyukai atau tak. Gusti Ratu juga mulai menanya-nanyakan tentang Ayu Prawan Kuning. 

Perbincangan mereka selalu mengalir selalu seperti yang ingin mereka harapkan, hingga 

warna langitpun tak menjadi persoalan bagi mereka. Lalu Pangeran Samudra terlintas ingin 

mengatakan Gusti Ratu Anindya, Gusti Ratu yang terkenal cantik, sakti, memiliki kerajaan 

terluas di dunia, ia ingin mengetahuinya. GKP. Samudra tahu jika Gusti Ratu Anindya pernah 

hamil dengan senopati yang amat dicintainya, nama buruk yang didapatkan dari raja 

pertamanya tak disangka bisa dibolak-balikkan oleh ketekadan masyarakat Ganda Ageng 

sendiri, di mana sejarah yang ada pula yang membuat GKR. Wijaya Kusuma menjadi tokoh 

novel yang buruk terubah stigmanya seperti semula. Ganda Ageng juga dikenal oleh 

masyarakat luas sebagai kerajaan yang indah ia mengakui. 

“Jika seandainya Gusti Ratu Anindya menginginkan Gusti Kanjeng Pangeran yang 

tampan ini menjadi suaminya apakah dia mau?” GKP. Samudra hanya terkekeh saja. Ia 

mengatakan siapa yang tak ingin menjadi suami dari perempuan yang cantik, memiliki 

kekuasaan yang tinggi, mengagumkan dan memiliki banyak kelebihan, seluruh lakilaki pasti 

tak ada yang tak mau. Hal itu membuat hati Anggrek Putih terluap, tapi ia tetap membiasakan 

diri dan mengotrol sikapnya. Senyum yang begitu manis dan berseri dari GKP. Samudera 

ditambah ia yang hanya mengenakkan jarik dari pinggang dan atas mata kaki membuat 
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payudaranya besar dan begitu gagah, Anggrek Putih selalu tergetar bila berdua lama dengan 

GKP. 

Di suatu pagi ia pamit pada Anggrek Putih untuk meninggalkanya sebentar. Ia tampak 

berdandan tampan dan rapi sekali keluar. Gusti Ratu yang bisa melepaskan jiwanya dari 

anggrek itu mengintip di mana pun Pangeran berada, ia yang selalu ingin berada di dekat 

pangeran itu tak ingin lepas dari seberkas pun yang dikerjakannya. Kebiasaan pangeran setiap 

pagi, ia meminta untuk diambilkan sesuatu oleh Para Laden Putri lalu saat Para Laden itu 

mengambil, ia pergi diam-diam di kolam pemandian Para Laden Putri yang berada di satu 

tempat yang serasa aneh bila ia masuk ke tempat Para Laden. Lalu ia mengintip Para Laden 

Putri yang tengah mandi, Para Laden itu ternyata sangat menggairahkan, tubuhnya putih 

mulus, rambutnya panjang meski kusam, ia mengamati besar payudara, kemaluan dan 

kacantikan dalam Para Laden itu. Penisnya selalu mengeras melihat kecantikan Para Laden 

itu. Lalu ia kembali ke tempatnya, seperti biasa mengobrol dengan seru-seru bersama 

Anggrek Putih. 

Martonegara, kerajaan kecil dan tak lebih luas dan kaya dari kadipaten-kadipaten 

daerahnya itu adalah kerajaan yang belum Anggrek Putih kunjungi. Ia tampak nyaman pula 

di sana, bertemu pula dengan pangeran tampan dan baik. Mendengar penelusuran Para Laden 

dari pengakuan yang ditangkap jiwanya, dulu Kerajaan ini pernah berkabung sekali, 

bertahun-tahun raja menikah namun ratu belum jua hamil, berbagai pengobatan telah 

ditempuh tapi tetap tak menuai hasil. Sampai suatu ketika ratu hamil, doanya selama 

bermalam-malam di Gempuran didengar oleh Sang Hyang Rama Kuasa. Raja dan Ratu 

bersumpah akan menjaga dan membesarkan anak itu kelak sebaik mungkin, tak  

memperfeksioniskan diri sedikit pun. Raja Martongara berweton Sabtu Wage: 13, saat Ratu 

melahirkan di mana alam gelap sekali, hujan merundung dan petir menghujam, lampu yang 

beberapa kali mati. Janin yang sebenarnya diramalkan oleh tabib Kraton jika susah untuk 

bertahan melihat kondisi rahim GKR yang tidak baik pula, tapi ia tetap beritikad dan 

mempertahankan bayi itu tetap tumbuh. Dalam nyawanya yang terenggang, Ratu yang 

berusaha mempertahankan bayinya yang tidak begitu susah untuk melahirkan, mengalami 

pendarahan yang luar biasa, bayi itu hampir separuh tapi terdengar panggilan sembahyang 

Maghrib. Dalam Jawa Maghrib kondisi yang riskan, para jin-setan keluar dan bayi yang 

dilahirkan pada Maghrib hari dipercaya akan menjadi mangsa jin atau setan lalu Para Laden 

yang membantu melahirkan itu memasukkan bayi itu kembali dalam rahim Ratu, Ratu 

berteriak kesakitan, membuat Raja iba dan menyayat-nyayat hatinya. Tangisan dan 

penderitaannya ditahankan agar bayi itu terlahir. Dan bayi itu pun lahir pula, membuat orang-

orang Kraton menangis terharu. GKR saking menahan sakitnya berlama-lama menahan bayi 

sampai suara panggilan sembahyang Maghrib berakhir, pingsan. Perjuangan yang tak pernah 

dilupakan oleh Raja-Ratu. Saat Pangeran Samudra tumbuh beberapa tahun, mereka ingin 

memiliki anak lagi, tapi suatu pemberontakan dari Para Laden terjadi, saat Para Laden itu 

disuruh untuk memijiti rahimnya usai melahirkan, Para Laden itu malah mengerak-gerakkan 

agar ratu itu tidak hamil. Para Laden itu ingin menjadi ratu Raja. Raja-Ratu benar-benar sedih 

melihat hal itu. Para Laden itu telah dihukum setimpal di penjara seumur hidup tapi beberapa 

tahun kemudian diketahui Para Laden itu bunuh diri di penjara. Karena melihat peristiwa 
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yang mendera ratu itu, ia yang tak bisa hamil karena diperlakukan buruk oleh Para Laden, ia 

yang bisa saja mengangkat selir untuk mendapatkan anak kembali tak akan pernah ia 

lakukan, keadilannya sebagai raja berusaha ia tujukan di peristiwa itu. Mereka bersyukur 

walaupun berdarah-darah menginginkan seorang anak mereka tetap dikaruniai Sang Hyang 

Rama Kuasa. Saat kelahiran GKP. Samudera itu pula rakyat terperangah, weton Pangeran 

Samudera Jumat Wage: 10, berarti turun tiga angka. Masyarakat meyakini kelak dengan 

neptu19 yang sedikit itu akan membawa Martonegara kepemerintahan yang berkurang, tak 

banyak sekali dan kesusahan dari sebelumnya. Dan itu benar daerah Martonegara yang terdiri 

dari kadipaten banyak yang melepaskan diri saat GKP. Samudera itu dilahirkan, mereka tidak 

bisa membayangkan apa yang akan terjadi ke depannya. 

Anggrek Putih hidup berhari-hari dengan GKP. Samudera sebagai bunga 

peliharaannya yang tersorot yang menjadi peneduh di antara sinar matahari atau rembulan, ia 

selalu setia menunggu kedatangan-kepergian GKP. Melihat, bersama dan saling 

mengungkapkan pengalaman satu sama lain kian membuat Anggrek Putih berdesir-desir. 

“Anggrek Putih... kau sangat cantik... kau sangat harum... jika kau adalah perempuan 

sungguh beruntung jika aku memiliki perempuan sepertimu... andai kau menjelma menjadi 

seorang perempuan ya pasti aku akan selalu mencintaimu” terang GKP berangan-angan, di 

elusnya kelopak demi kelopak bunga Anggrek itu. Anggrek putih benar-benar girang, angan-

angannya menerawang jauh langsung ia menyahut 

“Gusti Kanjeng Pangeran adalah lakilaki yang tampan dan segalanya, pasti banyak 

perempuan yang mengincar Gusti Kanjeng Pangeran... ketahuilah Gusti Kanjeng Pangeran 

sebenarnya saya adalah hamba dari Gusti Ratu Anindya, Gusti Ratu Anindya tampak 

mencintai Gusti Kanjeng Pangeran, tapi ia tampak malu mengungkapkannya, ia pernah 

melihat Gusti Kanjeng Pangeran di sebuah acara dalam penyamarannya” 

“Hah... dia mencintaiku? Sungguh kehormatan yang luar biasa Ratu yang cantik jelita, 

sempurna dan sakti itu mencintaiku, bukankah ia lebih mencari lakilaki yang lebih tampan 

dan gagah lagi, bukankah banyak di luar sana” 

“Tidak Gusti Kanjeng Pangeran... Gusti Ratu hanya mencintai Gusti Kanjeng 

Pangeran... Gusti Kanjeng Pangeran telah membuat Gusti Ratu sempurna jatuh hati, apakah 

Gusti Ratu diberi kesempatan untuk mengisi hati Gusti Kanjeng Pangeran” 

“Hah... dari mana kau tahu Anggrek... siapa yang bisa menutup dan membuka hati. 

Jika kami adalah lakilaki dan perempuan terbaik semoga Sang Hyang Rama kuasa merestui 

kita sebagai suami-istri” senyum tandasan dari GKP menambah Anggrek Putih mengembang 

dan mengempis, ia betul-betul tak bisa menahan diri, ia ingin segera menunjukkan jati dirinya 

yang asli padanya, ia ungkapkan cintanya yang nyata pada GKP agar kerundungan perasaan 

itu tak semakin bertubi; lalu saat bulan purnama tiba, Anggrek Putih yang diketahuinya 

sebagai temannya yang selalu menemani dan menghiburnya itu, menjadi wadah curhat 

segalanya, menjadi asap putih lalu keluar cahaya, dari cahaya itu menjadi seorang perempuan 

cantik, berdandan pakaian Jawa lengkap, kepalanya bulat, kulitnya putih ningrat, alis tipis 

melengkung dengan riasan agengnya, hidung mancung, mata bulat dan bibirnya tipis. 
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Bajunya yang dipenuhi taburan emas asli menambah kecantikan dan membuncahkan tegas. 

Perempuan itu benar-benar cantik dan bagai bidadari tapi GKP. Samudera sigap dan 

menanyakan siapa perempuan itu, perempuan itu lalu menjawab jika ia adalah Gusti Ratu 

Anindya, ia meminta maaf atas kelancangannya selama ini, berterimakasih karena menjadi 

sahabatnya saat hatinya tengah sendu, dan ia yang mengatakan bahwa ia benar-benar 

mencintainya, ia tak bisa membohongi atau mengalihkan perasaannya apapun, ia bersumpah 

akan selalu menjaga dan berkorban apapun demi GKP. Samudera 

“Gusti... maafkan saya Gusti akan kelancangan saya, jika Gusti ingin marah, marah 

saja, saya memang patut hamba perlakukan sekehendak Gusti...” tapi tiba-tiba GKP. 

Samudera menunduk dan memberikan hormatnya 

“Ampuni kelancangan hamba Gusti Ratu... jangan panggil saya Gusti, hanya Gusti 

Ratulah yang patut saya panggil Gusti, ampuni saya jika saya melakukan tindakan yang tidak 

semustinya selama ini pada Gusti...” 

“Tidak apa-apa Gusti Kanjeng Pangeran... saya yang benar-benar meminta maaf... 

kita tetap menjadi teman kan Gusti Kanjeng Pangeran, saya sangat berharap bisa menjalin 

hubungan dekat dengan Gusti Kanjeng Pangeran, saya sangat mencintai Gusti Kanjeng 

Pangeran apapun itu saya ingin hubungan kita lebih baik lagi seperti biasanya Gusti Kanjeng 

Pangeran...” GKP lalu tersenyum mengiyakan saja, senyum dari lakilaki yang ditangkapnya 

baru pertama kali teramat tulus. Mereka saling berbincang satu sama lain, menghabiskan diri 

dengan candaan bersama, mengetahui kekurangan dan kelebihan satu sama lain, jika terdapat 

Para Laden atau Raja dan Ratu yang datang ke sana mereka berhati-hati, Gusti Ratu berubah 

menjadi anggrek lagi. GKP juga diketahuinya sebagai lakilaki yang usil, ia sering dan sering 

saja melirik perempuan yang auratnya terbuka sedikit, bahkan dengan keberaniannya yang 

ditentang Para Laden ia pernah masuk ke kamar Sasana Pangrajan milik Rama Rajanya 

mengambil ramuan obat kuat yang tersimpan padahal tetap dijaga kuat, dengan getakan yang 

keras GKP mengacam jangan sampai ada yang mengatakan jika ia yang mencurinya. Di 

kamarnya juga terdapat buku-buku gerakan berhubungan badan macam-macam yang 

didapatkan dalam penyimpanan ramuan itu. Ramuan itu adalah ramuan langka yang tidak 

dimiliki oleh raja-raja lain di dunia itu, leluhur raja-raja Martonegara itu mengatakan jika 

mendapatkannya dengan mempertahuhkan nyawa, mengambilnya dari naga air yang 

melindungi ramuan itu di palung terdalam. Ramuan itu hanya tersedia beberapa saja, melihat 

Raja Martonegara tak mendapatkan ramuan itu sama sekali, kehilangan, ia murka dan 

menyambar Para Laden yang gagal menjaga ramuan itu, saat mencoba ditanya baik-baik 

siapa orang yang mengambil ramuan itu mereka mengatakan GKP, meskipun bertrilyun 

pemikiran ia mengatakan tak mungkin luar-dalam hati, akhirnya ia mencoba menemui Putra 

Mahkota yang belum tentu ditemuinya satu bulan di Kraton itu karena sibuknya. 

“Bajingan! Asu! Rama menunduhku! Buktinya apa hah! Sudah deh Rama nggak usah 

mengira yang bukan-bukan! Aku sedang tidak ingin diganggu Rama!” dulu ia waktu kecil 

ditanya amat lembut mengatakan apapun dan selalu bersemangat ketika diajari ibu ratunya, 

walaupun ia adalah ayahnya, ia adalah raja yang semua orang harus mematuhi perkataannya 

dan menjadi contoh bagi masyarakatnya lain, tapi hingga sekarang, di usianya kini 16 tahun 
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ia bertambah menjadi anak yang tak karuan, tak memiliki sopan santun dan tak menghormati 

ayah-ibunya, hatinya benar-benar mantap ia adalah anak Raja-Ratu. 

“Ya udah Gusti Kanjeng Pangeran kalau Gusti Kanjeng Pangeran tidak 

mengambilnya ya udah nggak papa kok mungkin Para Ladennya yang keliru menjawab” 

GKR yang hadir melihat kekacauan keluarga di Pangusten Putra, kebersemayaman Putra 

Mahkota, menenangkan keduanya. 

“Rama dan Biyung benar-benar selalu membuatku kesal! Aku ingin kalian pergi!” 

pintu dibanting kuat-kuat membuat jantung Para Laden lepas. Raja dan ratu adalah orang 

yang paling dihormati di kerajaannya, jika dikatakan siapa orang yang paling tak 

menghormati dalam setrilyun orang-orang di sini adalah GKP sendiri, tapi Gusti Raja dan 

GKR hanya mewajari diri bagaimanapun juga ia adalah anak mereka berdua, mereka berdua 

beruntung yang dimarahi oleh anak mereka daripada yang lain dan ia yang hanya bisa 

mendoakan dan mendoakan anaknya sembari terus memberikan perhatiaan yang terbaik. 

Sebenarnya Raja dan Ratu sudah tahu saat perembungan lama jika penyebab kenakalan GKP 

adalah ia yang tak pernah dirawat oleh ayahnya, ia mungkin hilang oleh figur kedua 

orangtuanya yang utuh dan entah apa lagi. GKP yang tengah akan menginjak dewasa itu 

terlihat selalu mudah tersulut jika terdapat orang yang berbeda dengan pemahamannya. GKP 

tampak selalu kesal di relung hatinya terdalam melihat dirinya yang selalu dilarang pergi ke 

tempat yang luas, ke tempat yang ia senangi entah karena apa. 

Dalam kasur yang hangat dan sepi itu Gusti Ratu Anindya dengan GKP. Samudera 

terkadang berpelukan bersama, berpegangan tangan satu sama lain, saling menggoda satu 

sama lain. Mereka benar-benar mencintai satu sama lain, tak ada ragu. 

“Gusti Kanjeng Pangeran Samudera, dari relung hati saya yang terdalam saya sangat 

mencintai Gusti Kanjeng Pangeran Samudera, saya tidak akan memedulikan apapun yang 

terjadi. Saya akan memberikan apapun yang saya miliki untuk Gusti Kanjeng Pangeran... 

perasaan ini sudah lama saya kerat dalam-dalam saat pertama kali bertemu dengan Gusti 

Kanjeng Pangeran” ujarnya dalam posisi tertidur, dada pangeran yang terbuka saling 

berhadapan satu sama lain, wajah mereka menjiwai kecantikan dan ketampanan masing-

masing, elusan tangan lembut Gusti Ratu tak pernah terlepas darinya. 

“Saya juga sangat mencintai Gusti Ratu, saya akan selalu membuat Gusti Ratu 

senang. Gusti Ratu adalah perempuan cantik yang selama ini belum saya temui. Semoga hati 

kita akan terus terjaga Gusti Ratu” saat Gusti Ratu semakin mendekatkan dan mendekatkan 

dirinya, GKP. Samudera yang telah mengetahui maksudnya, membuat mereka saling 

berpandangan lama, awalnya mereka hanya kopitan saja lalu saling menyentuh leher, paha 

dan perut. GKP yang sebenarnya teringat jika Martonagara adalah kerajaan teragung dan 

patuh menjalankan syariat Sambawi. Dari pertama hingga kini raja yang memerintah tak ada 

yang berhubungan badan di luar perkawinan, garis keturunan raja selalu jelas berada di anak 

raja yang selalu menggantikan rajanya ketika lengser, namun melihat sikap ayah dan ibunya 

yang seakan tak memedulikan ia merasakan atau tak Martonegara bila diketahui terdapat 

keturunannya yang melakukan hubungan di luar kawin, ayah-ibunya dengan sikapnya seakan 
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tak menggubris lagi apa di benaknya, membuat GKP semakin kuat dan tak akan mengelak 

lagi, ia yang ingin menunjukkan apa yang dilakukan ayah-ibunya ada salahnya pula selama 

ini, ia yang berdegub-degub kuat ia tak akan menyesal dengan pilihannya, saat penisnya 

mulai memasuki bibir vagina langsung dimasukkan, ia lekatkan nikmat dan terus ingin ia 

lekatkan. Gairahnya sangat menggebu-gebu melihat perempuan yang seksi selama ini, 

perempuan di depannya itu demikian cantik, sempurna, bertambah menggairahkan, saat ia 

membuka bajunya, payudaranya demikian besar, tubuhnya harum, dan segala yang menjadi 

kesempurnaannya semakin sempurna. Dalam benaknya bila nanti sampai terjadi kejadian 

yang tidak-tidak, ia dengan tekad yang telah ia bulatkan berkata dalam hati berusaha 

melakukan positif untuk orang banyak dalam menyelesaikan masalah belum tentu menuai, 

mungkin dengan dampak negatif yang tak seberapa tetap menjadi jalan keluar, begitu benak 

remajanya. Hati GKP. Samudera benar-benar tersentak, angannya seakan terbawa ke 

Hamilatul Arsi. Penisnya yang mengejutkan, ternyata benar raja-raja Martonegara demikian 

perkasa dan kuat, penisnya besar, panjang, keras, lebat jembutnya membuat gentle, dalam 

benak Gusti Ratu Anindya, benar-benar merasakan perasaan yang tak terhingga, penisnya 

yang biasa-biasa terasa entah mengapa itu nikmatnya semakin terasa di kian gesekannya. 

Mereka bercumbuan tiada tara, bibir Gusti Ratu Anindya demikian ranum dan lezat, 

kecantikan tiada tara yang ia miliki seutuhnya. Payudara mulus yang selalu membuatnya 

bergetar ketika dekat dengannya dalam hari-hari biasa bukan hanya bisa diremas, diciumi 

dalam tapi bisa dihisapi seakan susunya ingin dikeluarkan. 

“Eumhhh....eumhhh.....eumhh.........” payudaranya yang ia hisap dirasakannya begitu 

mementul, enak untuk dibuat mainan, dan saat ia ingin menggigit perlahan rasanya ingin ia 

grogoti dan grogoti. Mereka melakukan hubungan pada malam yang terasa ideal itu berlarut-

larut hingga pukul 3 pagi. Mereka kedua sama-sama kuat, Gusti Ratu yang nafsunya 

menggebu ditambah kesaktiannya dan GKP yang serasa mendapatkan karomah entah apa, 

semakin malam nafsu mereka semakin menggebu. Tiba-tiba dari angan-angan yang 

terbayangkan itu serasa akan runtuh seketika, ia merasakan sebuah kanikmatan yang 

memuncak tapi kenikmatan itu paling enak tapi sekilas hilang dan tak membekas. 

“Euh...euh...euh...” ditambah tatapan mata mereka yang lekat lalu Gusti Ratu 

mengajarinya untuk menggigit bibir menikmati, agar klimaks yang terjadi itu tidak membuat 

menyesal. Batang penisnya disodokkan keras dan dalam, lalu penisnya menggembang, 

mungkin dari spermanya yang kental dan mengucur banyak itu telah memasuki saluran 

vaginanya, mereka terkejut, spermanya demikian banyak meluap hingga kotor membasahi 

kasurnya, GKP tak peduli spermanya akan membanjiri atau memenuhi kamar ini lalu 

membludak yang ia rasakan terus dan terus merasakan kenikmatan yang membuatnya 

menerawang. Baru Gusti Ratu Anindya merasakan kenikmatan yang dalam berhubungan 

dengan lakilaki seperti itu, anugerah yang merasuk relung hatinya terdalam sekali, 

kenikmatan itu kian bertambah, bertambah tak pernah ia lupa. 

Mereka saling bertiduran, berpelukan dengan ketelanjangan mereka tertutup selimut 

yang hangat. Gusti Ratu Anindya yang ditaksirnya itu telah menjadi miliknya seutuhnya, ia 

mengecup kening Gusti Ratu Anindya. Gusti Ratu Anindya tersanjung dalam, bahkan ketika 
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sudah berakhir pun kenikmatan berhubungan itu masih membekas hanya saja tubuhnya 

lemas. 

“Gusti Ratu... Gusti Ratu jangan meninggalkan saya ya... saya sangat mencintai Gusti 

Ratu...Gusti Ratu yang membuat hari-hari saya hidup...” 

“Saya tidak akan pernah meninggalkan Gusti Kanjeng Pangeran... sejengkal pun tak 

akan pernah, bila kita mati kita harus mati berdua ya. Saya akan selalu menjaga Gusti 

Kanjeng Pangeran dan mengorbankan apa saja asalkan Gusti Kanjeng Pangeran berbahagia” 

Hari demi hari mereka selalu diiringi kebahagiaan, terkadang mereka bersenda gurau dalam. 

Keperjakaan Gusti Kanjeng Pangeran telah hilang, ia puas memberikan sesuatu yang 

berharga miliknya pada perempuan yang ia cintai. Hampir setiap hari mereka tak pernah tak 

berhubungan, mereka sering melakukan itu seakan tiada batas. Atau terkadang setelah 

berhubungan mereka berdorongan di tembok, kopitan satu sama lain. 

Pada suatu ketika perlakuan mereka diketahui oleh Gusti Raja, Gusti Raja yang 

langsung masuk melihat GKP bercumbuan dengan perempuan, tiba-tiba seakan berkhayal 

dilihatnya tiada siapa-siapa. Hanya GKP dengan anggrek putih yang cantik-segar. 

“Gusti Kanjeng Pangeran! Siapa perempuan tadi hah! Gusti Kanjeng Pangeran jawab 

sama saya!” 

“Rama sukanya marah-marah sama siapa! Rama suka menuduh-nuduh saya! Rama 

adalah raja yang buruk! Di kamar ini tiada siapa-siapa Rama! Rama bisa melihat!” dilihatnya 

tubuhnya yang hambar tak seharum biasanya, pandangan GKP yang berani mendongak 

padanya, senyum manisnya yang tak terasa lagi, dalam kamasutra wasiatnya yang pernah ia 

baca mengilaskan pemikirannya itu ciri-ciri lakilaki yang sudah tidak perjaka. Lalu Raja 

malah tambah membentak putranya itu, ia sudah tidak tahan, segala apa yang harusnya 

dijalankan oleh anaknya selalu dibantah 

“Kamu ini hah! Tidak punya sopan santun sama sekali pada Ramamu!” Raja yang 

sudah ingin menggampar dan memberi pelajaran pada anaknya itu tiada diketahui 

mendatangakan ratu yang tiba-tiba menenangkan, dan dengan bujuk rayunya bisa menuntun 

suaminya keluar. 

“Tenang Gusti Raja... tenang... kita bisa menghadapinya dengan cara lunak lagi. Gusti 

Raja yang sabar ya” 

“Sabar katamu! Anak itu sudah tidak bisa diberi kesabaran! Aku ini adalah seorang 

raja, rakyat harusnya tunduk pada raja, tapi ke-raja-anku tiada gunanya di mata anakku!” ratu 

harus lebih bersabar dan memikirkan trilyunan cara lagi menenangkan Raja Martonegara 

yang terkenal keras dan kaku itu pula. 

Di kamar raja menceritakan tentang apa yang dialaminya ketika berjalan di kamar 

GKP, ditambah laporan dari beberapa Para Laden yang selalu mendengar tawa GKP 

ditambah tawa kecil perempuan. GKR juga tampak terperangah. Raja lalu memutuskan untuk 
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mengonfirmasi sendiri kebenaran tersebut, apakah benar GKR sudah tidak perjaka dengan 

penyelidikannya. 

Suatu pagi GKP diajak menuju Taman Sari dengan ayahnya, GKP langsung menolak 

mentah-mentah tapi karena bujukan ibunya akhirnya ia mau meskipun hatinya berkecamuk 

luar biasa, Para Laden juga memberikan saran jika GKP memiliki kebiasaan pergi ke tempat 

Para Laden putri untuk melihat-lihat mereka, hal itu ia gunakan untuk beralasan pada GKP ia 

nanti akan diperlihatkan perempuan yang cantik. Di Taman Sari dengan airnya yang hangat 

dan nyaman dan bunga-bunga bertebaran, setelah mengajak GKP mengobrol apa yang 

diinginkan sebenarnya olehnya, apa saja aktivitas yang ingin dilakukannya saat ini, GKP 

membuncah ia mengatakan jika ia ingin menikah. Gusti Raja lalu langsung melepaskan 

pakaian dan masuk menuju kolam saja, segar dan hangat menentramkan menyelimuti. Lalu 

GKP terjun ke dalamnya dalam kondisi saat mengalihkan mata sudah telanjang dengan 

berciprat-cipratan. Gusti Raja pura-pura menggosok tubunya, saat GKP berdiri, Gusti Raja 

dibuatnya terperangah tapi tetap ia sembunyikan, penis GKP sudah menghitam, ia benar-

benar sudah tidak perjaka. 

Pagi hari kemudian karena kekhawatiran Gusti Raja yang membludak, Gusti Raja 

memerintahkan Para Laden untuk membuat GKP menghadap, tapi GKP benar-benar tak mau. 

“Ya sudah ambil! Kuda dan pedang itu memang milik Rama dan Biyung semua! Ambil 

hingga tak tersisa!” kemudian ia kembali menikmati kebersamaannya dengan Anggrek Putih.  

Melihat GKP yang jarang keluar kamar dan tak ingin makan serta terjadi apa-apa di 

luar pemikirannya saat ini, usaha Gusti Raja yang selalu buntu, tiada orang-orang sakti lagi 

yang bisa mengetahui keadaan GKP atau membuat GKP keluar, membuat ia meminta 

bantuan pada Mahapatih Kembang Sepatu, karena ia adalah Mahapatih di kerajaan yang lebih 

besar ia memohon dengan sangat. Karena Mahapatih Kembang Sepatu yang sakti dan 

terkenal bisa menghadapi suatu apapun itu ia mau, ia trenyuh dengan permintaan Gusti Raja 

itu. 

GKP terbujuk untuk keluar ketika didatangi oleh Mahapatih Kembang Sepatu. Saat 

GKP menghadap di Pendapa Ageng, ia selalu menatap dengan kesal ketika ditanya oleh Gusti 

Raja. 

“Gusti Kanjeng Pangeran apa yang sebenarnya terjadi denganmu, kenapa tubuhmu 

kian pucat hah! Rama Raja menanyakan seperti ini untuk kebaikanmu, Rama Raja tak ingin 

terjadi kenapa-kenapa padamu... tolong jawab yang jujur ya” tapi GKP diam saja dengan 

menahan luapan emosinya. GKR juga tampak menanyakan dengan penuh kebijaksanaan 

tentang perjuangan ayahnya selama ini, ia yang tak mungkin mengecewakan anaknya sendiri, 

dan menanyakan apa yang menyebabkan semua terjadi, tapi tubuh GKR seakan mendapatkan 

beliung yang membuatnya terdampar di tempat yang jauh mendengar semprotan anaknya itu. 

Melihat anaknya bertindak tidak sopan pada ibunya menyulut kemarahan ayahnya yang 

sesungguhnya, tapi GKR tetap berusaha membuat Gusti Raja menenangkan diri. Mahapatih 

Kembang Sepatu yang melihat memang ada kejanggalan dan dalam keterawangannya melihat 

ada energi lain yang menguasai GKP itu, energi yang luar biasa, ia berkata dengan 
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menenangkan terlebih dahulu dan berbisik pada Rama Raja, Gusti Raja lalu memerintahkan 

untuk memberikan anggrek putih yang berada di kamarnya karena anggrek tersebut bukan 

anggrek biasa, tapi anggrek jadi-jadian, awalnya GKP menolak dengan mentah-mentah tapi 

karena Anggrek Putih mengatakan tak apa, ia akan selalu berada di sampingnya, ia akan 

berada di gelang lengannya, GKP menuruti saja dengan memberikan anggrek itu, tapi 

Mahapatih Kembang Sepatu benar-benar sakti ia mengetahui anggrek itu telah menjadi bukan 

anggrek apa-apa, lalu memerintahkan raja untuk meminta gelang lengan kanannya membuat 

GKP berkata 

“Kau benar-benar gila Nyisanak! Gelang tak ada apa-apanya ini kau bilang berbahaya 

dan terdapat kekuatan yang bukan-bukan, lonthe!” lalu diberikan gelang itu, tapi Gusti Ratu 

dengan isyarat pada GKP berpindah ke mahkotanya, mahkota berpindah ke ikat pinggang, 

dan pada ikat pinggang itu langsung dibanting oleh Mahapatih Kembang Sepatu. Membuat 

pertempuran sengit sempat antara Mahapatih Kembang Sepatu dengan Gusti Ratu Anindya. 

Orang-orang terperangah, ikat pinggang GKP berubah menjadi perempuan yang cantik dan 

siap bertempur. Mahapatih Kembang Sepatu tak melakukan perlawanan sama sekali, 

kemudian raja memerintahkan untuk mencukupkan perlawanan, membuat keduanya terhenti. 

Keduanya saling bersimpuh memberikan hormat. Raja benar-benar terkejut ternyata 

perempuan yang membuat GKP terbelit di kamarnya adalah Gusti Ratu Anindya, ratu di 

kerajaan terbesar, dengan kelu dan tetap memberikan rasa hormat ia mendengarkan 

penjelasan dari Gusti Ratu Anindya tersebut, perbincangan berlarut dan berlarut hingga 

pendiskusian tersendiri di malam hari. Di luar Kraton sudah terdengar GKP melakukan 

hubungan seksual dengan seorang perempuan, ratu cantik dari kerajaan yang besar. 

Api terus menyala-nyala dari lilin yang diwadahi tempat seperti bakul bambu itu 

dengan bunga bertebaran. “Sudah menjadi keputusan saya, dalam-dalam Gusti Ratu jika saya 

tidak akan memperbolehkan Gusti Kanjeng Pangeran menikah apalagi sampai pergi ke 

Ganda Ageng. Ia adalah pewaris tahta dari kerajaan ini, masih banyak lagi tugas yang harus 

ia lakukan” 

“Tapi saya benar-benar mencintainya, Gusti Raja... saya rela melakukan apa saja 

untuknya, saya berjanji tidak akan mengecewakan Gusti Kanjeng Pangeran, saya akan 

menjadi isteri yang terbaik untuknya” tapi Gusti Raja hanya terdiam saja. Gusti Ratu Anindya 

keluar dari Sasana Pangrajan itu dengan tangan hampa. Kepesimisan untuk tidak mampu 

memiliki GKP Samudera menggetiri, di Kaputren tempatnya menginap ia ditemui oleh GKP. 

Berhari-hari Gusti Ratu Anindya membujuk Gusti Raja Bratawali, raja yang terkenal keras 

dan teguh pendirian itu, dengan sekuat tenaga dan alasan yang meruntuhi tapi hasilnya tetap 

saja sama, GKP berusaha menenangkan Gusti Ratu Anindya, mereka berpelukan dan 

berkecupan kembali. Alasan Gusti Raja untuk tidak menikahkan GKP dengan Gusti Ratu 

Anindya adalah selain dirinya yang berat melepaskan anaknya yang masih sangat muda, ia 

adalah anak satu-satunya, perjuangan Gusti Raja Bratawali mengharapkan kehadiran 

putranya yang telah ditekankan pada Gusti Ratu Anindya, juga adalah Gusti Raja ingin GKP 

diangkat menjadi Raja, garwa padma atau permaisura, ia tidak ingin jika anaknya menjadi 

selir. Gusti Ratu bergidik dalam perkataan itu, ia lalu berkata ya kebetulan ia tengah mencari 

raja untuk mendampinginya saja daripada ia gagal membawa GKP. Samudera ke Ganda 
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Ageng yang amat dicintainya itu, tapi Gusti Raja tetap meragukan kesanggupan Gusti Ratu 

Anindya, lalu ia memerintah beberapa utusannya untuk menyamar menjadi seseorang di 

Ganda Ageng, mencari tahu lalu ternyata benar ketika ia memasuki Kraton melihat Para 

Laden Ganda Ageng yang ditanyai, Gusti Ratu memang baru memiliki dua selir dan ia 

hendak mencari raja. Gusti Raja yang semata-mata berbuncah ketika mendengar anaknya 

akan diangkat menjadi raja di kerajaan yang besar itu, mendengar janji yang terus dilontarkan 

Gusti Ratu Anindya, dan melakukan kebaikan meskipun kebaikan itu sudah sepentasnya 

dilakukan menikahkan anaknya yang statusnya telah berhubungan dengan perempuan. Tapi 

Gusti Ratu Anindya benar-benar dibuatnya tersulut, bukan Gusti Ratu Anindya ratu terbesar 

di kerajaan yang besar di dunia ini jika tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, 

meskipun hati Gusti Raja Bratawali lebih keras dari batu. 

Di pesisir pantai menikmati siang hari, Gusti Ratu Anindya dan GKP. Samudera 

berlarian, berpelukan bergelimpangan, mengigit bibir masing-masing dan saling bergurau 

meresapi dalamnya pantai Kerajaan Martonegara itu. Terkadang saling bercipratan bahagia 

atau menenggelamkan dan menimbulkan di air masing-masing. 

“Aku akan selalu merindukan Martonegara, Gusti...” bujuk GKP membuat ia 

berdeguban hati, membuat dirinya ternyakinkan apa saja yang dilaluinya bersama Gusti Ratu, 

ayahnya yang terus menerus entah mengapa tak mengijinkan hubungannya dengan Gusti 

Ratu, pasir yang dipijakinya kini yang terawang mungkin akan hampa membuatnya berkata, 

“Jika kau pergi aku akan mengikuti Gusti Ratu... aku tak peduli, yang kupikirkan 

hanyalah selalu bersamamu...aku ingin membahagiakanmu bagaimanapun meskipun kau 

menyakitiku sekalipun, kau akan selalu mencintaiku kan Gusti Ratu, perasaanmu selalu 

sama?” 

Dengan mengangguk Gusti Ratu Anindya menjawab “Iya Gusti Kanjeng Pangeran 

yang tampan... aku bersumpah pada lapis-lapis langit di mayapada ini jika aku akan selalu 

mencintai Gusti Kanjeng Pangeran!” kemudian terdengar sambaran api yang luar biasa di 

langit, ombak-ombak juga beresahan. 

“Ganda Ageng itu seperti apa Gusti Ratu... kudengar ia adalah tempat yang indah ya 

yang diakui oleh orang-orang belahan dunia ini, yang pernah singgah ke sana” Gusti Ratu 

Anindya lalu mengangguk, ia lalu menjelaskan bahwa Ganda Ageng terkenal dengan 

hawanya yang hangat tapi menyenangkan, di sana udara sejuk, terdapat bangunan-bangunan 

yang indah di sana, Gusti Ratu berjanji akan memberikan tempat terindah yang hanya mereka 

berdua yang bisa merasakan keindahan itu jika mereka berada di Ganda Ageng. Ganda 

Ageng juga memiliki seribu kemistisan, yang diyakini tidak teryakini di sana, Ganda Ageng 

seribu satu kisah, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang belum pernah terjadi akan 

segera terjadi, selalu ada musim kupu-kupu, belalang, kumbang, capung, keongnya 

keemasan, buah cerme putih bening, warna buah atau bunga daripada dunia lain lebih 

berbeda, mereka tertidur, berpelukan, ketampanan GKP benar-benar menusuk di relung hati 

terdalam, semakin hari Gusti Ratu semakin tak ingin melepaskannya, tubuh mereka tersapu 

oleh ombak pantai. 
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GKP. Samudra bersikeras ingin menemui ayahnya dan menanyakan kepada ia 

menyusah-nyusahkan menikahkan dirinya dengan Gusti Ratu yang teramat tak bisa dilepas 

itu, tapi di Pangusten Putra, saat terduduk membaca Macapat Urip dalam keremangan ia 

sudah ditemui ayahnya. Ayahnya dengan perkataan baik yang telah dianjurkan oleh ratu, 

menanyakan baik-baik apa yang sebenarnya diinginkan oleh putranya, bertanya padanya, tapi 

keinginan GKP tetaplah sama, tak bisa dilengkukkan bagaimana pun, ia sudah ingin menikah. 

Lalu tiba-tiba ibunya yang begitu mengkhawatirkan keadaan putranya dan ingin memberikan 

yang terbaik juga tiba-tiba hadir di sana 

“Kalau mau menikah itu minimal 20 tahun, kamu kan masih 16 tahun! Sudah ya 

kamu nggak usah membuat Rama-Biyung kebingungan lagi, kamu tidak akan boleh menikah 

dengan Gusti Ratu Anindya bagaimanapun caranya! Peritah Rama harus dituruti! Perempuan 

itu yang telah menganggumu untuk berfokus pada pengembangan tahta akan Rama usir dari 

Kraton ini!” Gusti Raja sungguh benar-benar kewalahan sekali melihat GKP-nya yang tidak 

bisa dilunakkan dan ditenangkan sama sekali, ia tidak bisa memahami sikap GKP yang tidak 

bisa dikasari dan di usianya yang terlalu rawan akan jeratan, Gusti Ratu yang 

menenangkannya terus juga tampak dibentak. GKR. Setyaningsih itu hanya diam saja dan tak 

bisa berbuat apa-apa jika memang pada akhirnya raja mengatakan ini adalah keputusan deal-

nya dan GKR yang jangan memberikan nasihat apapun lagi. 

“Lalu bagaimana dengan nasibku Rama, apa Rama tidak malu dengan anak Rama 

sendiri yang telah berhubungan dengan perempuan lain di luar pernikahan!” 

“Untuk itu Rama akan menikahkanmu dengan dengan Ayu Perawan Kuning dari 

kerajaan Ngadiharja itu” ujar ayahnya. Ia tidak mencintai Ayu Perawan Kuning sama sekali 

meskipun ia teramat mencintainya. Hatinya benar-benar tersulut lalu diluntahkan dalam 

degusan napasnya. 

Suatu pagi di Pangusten Putra saat ia yang hendak berjalan dalam segarnya udara dan 

bau dupa menyeruak itu ingin menuju Keputren, ia pingsan karena tapi langsung ditangkap 

Para Laden lakilaki yang mengikutinya. Bayang-bayangnya benar-benar pening. Ia langsung 

bangkit dan mengatakan tak ada apa-apa, lalu ia menguak dan muntah. Orang-orang bingung 

dengan kondisi itu, tapi perasaan GKP terbawa ingin melahab tempe dengan daun loncang. 

Para Laden Putri pun segera membuatkannya, ia makan dengan lahap. Ia terperangah 

mendengar suatu berita dari Gusti Ratu Anindya setibanya di Keputren, Gusti Ratu Anindya 

hamil antara rasa bahagia dan membelit mereka hanya ingin menatap masa-masa keduanya 

ke depannya. Kata-kata yang terdengar pada Gusti Raja itu membuat Gusti Raja pingsan, 

hatinya tertusuk-tusuk, semakin ia dalamkan dan tak bisa tercabut, GKR yang meratapi 

keadaan Gusti Rajanya itu lalu berusaha menyadarkannya. Dan ketika dibatinkan dengan 

upacara, yang berbeda dengan di Kraton Ganda Ageng, dengan membawa kenduri berbeda 7 

warna, dupa dipasang di setiap lantai sasana-sasana Kraton dan diiringi tarian pasangan 

antara lakilaki dan perempuan sebelum melakukan upacara ternyata benar janin yang 

terkandung dalam rahim Gusti Ratu Anindya adalah anak GKP. Samudera. Orang-orang 

menatap terkejut melihat raja mereka yang pingsan mendengar berita dari kebatinan pujangga 

kerajaan mereka. Gusti Ratu dan GKP semakin mencurahkan kasih, mereka telah memiliki 
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putra yang akan menjadi pohon cinta dari hubungan mereka selama ini. Dulu ia yang 

menginginkan apa yang mau dimakannya ternyata ia tengah ngidam anaknya. 

Raja tetap pada keputusannya untuk tidak melepaskan GKP walaupun keadaan GKP 

seperti ini. Batu di hatinya benar-benar tersimpan dalam dan tak bisa dirapuhkan. Gusti Ratu 

Anindya yang mengandung lalu melahirkan selama 1 bulan saja membuat mereka semakin 

bahagia. Sesekali GKP datang ke Keputren untuk melihat anaknya. Anaknya itu diberi nama 

Bestari, cantik, gemuk dan putih mirip ayahnya. GKP sangat menyayangi anaknya itu, selalu 

ditimang, dipuji dan diajaknya ke mana. Hati Gusti Raja kian tertajamkan bagai pisau diasah 

melihat keadaan itu. Sampai Gusti Ratu memutuskan untuk pergi karena ia harus memerintah 

kerajaannya dengan baik lagi, raja tetap pada keputusannya. GKP menangis kelu, ia ditinggal 

sendiri dengan anaknya. 

“Gusti Ratu... jangan tinggalkan kami berdua Ratu... kami sangat membutuhkan Gusti 

Ratu...” sembab di matanya benar-benar meluluhkan hati Gusti Ratu, dengan perasaannya 

yang dikumpulkan terdalam Gusti Ratu berkata 

“Saya tidak akan meninggalkan Gusti Kanjeng Pangeran jauh-jauh. Saya akan tetap 

mengunjungi Gusti Kanjeng Pangeran dan Raden Mbak Bestari ke sini. Gusti yakin untuk 

saya ya, saya akan selalu mencintai dan mendoakan Gusti Kanjeng Pangeran dan Gusti 

Kanjeng Raden Mbak (GKRMb) Bestari” mereka berpelukan sebelum berpisah, tangis 

GKRMb. Bestari begitu melengking. 

Di Kraton Ganda Ageng yang perasaannya masih di Martonegara Gusti Ratu tetap 

memikirkan trilyunan cara untuk membawa GKP. Samudera ke Ganda Ageng, karena 

pikirannya telah terasa berujung ia menemui Pandita Sekar Mangkok di Gunung Duka yang 

selalu menyala-nyala apinya tapi dikelilingi bunga-bunga yang indah dan hewan beraneka 

rupa, burung, binatang menyusui, kupu-kupu dan harimau ada yang liar dan jinak. Pandita 

Sekar Mangkok yang selalu membantunya dalam urusan pemerintahanya itu memberikan 

sebuah masukan, masukan yang membuat Gusti Ratu bisa mendongakkan wajahnya tinggi-

tinggi. 

Di Martonegara saat Raja Bratawali telah mengurusi permasalahan pemerintahannya, 

banyak masyarakatnya yang kelaparan dan mengalami bencana alam karena lebih dekat 

dengan pesisir pantai dan sudah dibangun bangunan tinggi dan kokoh namun hancur oleh 

pasang lagi, ia yang berusaha menemukan cara, tiba-tiba ia menyambut tamu agung yaitu 

Mahapatih Kembang Sepatu. Dalam perembungan yang dalam ia mengatakan jika Gusti Ratu 

Anindya ingin memberikan tanah Mahadi seutuhnya kepada Raja Bratawali melihat rakyat 

Martonegara yang banyak mengalami kesusahan. Tanah Mahadi yang luas, terdiri dari 

beberapa negara bagian, darat dan lautan yang kaya yang telah diakui oleh dunia tentang 

ketangkasan dan kemakmurannya dari dulu. Malam saat Raja dan Ratu termenung ia 

mengetahui politik Gusti Ratu Anindya yang dijalankan, ia yang mendapatkan hadiah tanah 

yang luas tak mungkin habis hingga 21 turunan itu benar-benar menginginkan GKP, 

masyarakat telah mengetahui berita itu pula, banyak mereka yang senang, girang, berangan-

angan bisa hidup layak selama ini, berharap agar Gusti Raja Bratawali menerima itu. Untuk 
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menunjukkan bila Raja tetap ingin memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, rasa 

terimakasihnya yang terdalam di hadapan masyarakat dan memberikan cinderamata yang 

setimpal ia hanya bisa memberikan satu-satu anaknya, hal itu sudah dianggap perasaan yang 

setimpal. Saat raja dan ratu menangis bersama memikirkan hal itu, raja pun memutuskan 

menerima tawaran Gusti Ratu Anindya dan memberikan GKP. Samudera padanya. 

Masyarakat bersorak, mereka terharu. 

Beberapa bulan kemudian ketika Gusti Ratu Anindya yang datang ke Martonegara 

menjamput anaknya dan GKP. Samudera, ia yang malam barusan telah mengkukuh-

kukuhkan tentang janji Gusti Ratu Anindya, saat melepasnya di hadapan masyarakat 

Martonegara lagi ia menekankan pada janji Gusti Ratu kembali, membuat hati Gusti Ratu 

benar-benar terjejali. Raja bertanya sekali lagi apakah benar ia akan mengangkat GKP 

menjadi Raja di Ganda Ageng dan menjadikan GKRMb. Bestari sebagai Putri Mahkota, ia 

ingin Gusti Ratu membuktikannya lagi, lalu dengan lantang diangkatnya kerisnya, tanda 

keperkasaan dan jiwanya jika ia berjanji akan mengangkat GKP menjadi Raja dan ia tidak 

akan mengkhianatinya. Terdengar petir, resah pohon dan tanah retak mendengar sumpah 

lantang Gusti Ratu itu. Gusti Raja benar-benar bisa melegakan dirinya saat ini. Gusti Ratu 

pergi ke Martonegara dengan GKP dengan senang 

 

Pagi begitu membuncah sekali. Orang-orang dalam Kraton sudah besiap-siap 

menyambut arak-arakan Gusti Ratu yang hadir. Tampak BRB. Srengenge dan BRB. Manah 

termangu menatap rombongan Gusti Ratu yang melakukan perjalanan yang jauh sekali. 

Kraton juga dirituali upacara yang begitu megah, pohon pisang berbuah matang diikat di 

setiap sasana Kraton, bunga-bunga disebar di tanah dalam Kraton, api dupa menyeruak. 

Berbagai jajanan jawa disuguhkan di depan Pendapa Ageng itu, para penabuh gamelan 

berdandan rapi dan tampan sekali. Mereka menabuhkan gending Kebo Giro ketika Gusti Ratu 

turun dengan menggandeng lakilaki tampan yang menggendong bayi. Suara gending kian 

dikeraskan. Pejabat-pejabat Kraton menyambut kedatangan Gusti Ratu dengan selir barunya 

itu begitu hangat. Sebelum memasuki Pendapa Ageng ia disambut oleh tari Bedaya Mirasih 

yang ditarikan oleh puluhan lakilaki. Tarian yang disajikan sebagai ungkapan yang dalam 

orang mau membuka hatinya, ucapan kecil karena tamu yang hadir apapun yang 

dilakukannya mencoba dibalas dengan segala hal diharapkan tak berkesudahan, tari yang 

membuat Para Laden memberikan hormat sehormat-hormatnya sebagai orang istimewa 

penguasa, penari harus menyuguhkan sajen yang berat, harus komplit, melakukan puasa 7 

hari dan bersih lahir-batin. 

Hati BRB. Srengenge begitu terpukul melihat kejadian itu. Seluruh angan-angannya 

telah runtuh, ia tak bisa merasakan hatinya merasakan apa, air mata dan rintihan bergelora di 

harinya. Ia ingin menghancurkan segala Sasana Kautaman dan bayangan lakilaki tampan 

yang digandeng oleh Gusti Ratu itu kian menyayat hatinya, ingin ia tegarkan tapi ia terlanjur 

tersungkur. Para Laden yang tahu perasaan BRB. Srengenge itu kian menenangkan dalam 

”Gak Ki...aku nggak bisa menerima semua ini... aku nggak bisa memikirkan berbuat 

apalagi... apa pengorbanan yang kulakukan buat Gusti Ratu Ki...” luka di hatinya kian 
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mengoreng, terkelupas dengan sendirinya lalu mengucurkan darah lagi. Janji-janji dari Gusti 

Ratu tentang perasaannya selama ini benar-benar tertanam di hatinya tapi kenapa ia sendiri 

yang masih berdegub jika Gusti Ratu pun masih memiliki perasaan yang sama dengannya? 
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WAHYU KEDUA KADIPATEN MONDOKAN 

Gusti Ratu tampak mengingat peristiwa itu, bagaikan debu yang terhisap oleh lubang 

besar menganga lalu tertimbun dalam-dalam tanpa sisa. Tubuhnya yang digigit oleh dingin, 

dipanggang oleh siang, ular, serangga dan hewan-hewan lain yang mencoba 

menggerototinya, menghisap saja tapi tak melukai tubuhnya sedikitpun karena bersemedi di 

Gunung Gedel yang menyeramkan, tiada satupun orang yang berani dan pernah ke sana, 

dijaga oleh jin-jin yang iseng, karena ketidak-urusannya, tertuntun oleh hati yang entah 

mengapa Sang Hyang Rama Kuasa menuntunnya hingga ke sana. Ia tengah mencari 

kesejatian dirinya lebih dan lebih, hal itu yang sangat disukainya. Ia melihat sebuah bayangan 

anak kecil, berambut panjang, berkulit putih dengan kepala selalu mendongak pohon jambu 

teratas di Kratonnya berusaha yang teramat tinggi menjulang terlirik jambu yang besar yang 

belum pernah ia ketahui sebelumnya dan amat menggiurkan namun dikelilingi tawon, 

mungkin tawon itu mengelilingi buah itu meskipun tak bisa memakan karena benar-benar 

masak, dari pagi hingga malam ia sebenarnya telah diingatkan untuk tidak usah mengambil 

buah jambu itu tapi ia tetap nekat ia meraih, meraih dan meraih sampai Maghrib tiba buah itu 

teraih di tangan. Anindya tersenyum dengan peluh yang berleleran sangat di tubuhnya. 

Kemudian kepada ibunya dan orang-orang yang ditemuinya ia berkata “Biyung... Nyi... aku 

ingin menyatukan kerajaan-kerajaan di dunia di bawah panji Ganda Ageng! Tak ada lagi 

yang lain!” ibunya hanya tersenyum saja, banyak jin-jin di sekitarnya yang 

menertawakannya, memperolok-oloknya dan mengatakan itu tak akan pernah teraih 

masyarakat di mana pun terlebih hanya sekelas manusia, tapi Anindya tak langsung melayani 

jin-jin itu, ia percaya dalam kitab Macapat Urip bahwa manusia diciptakan paling sempurna 

daripada makhluk lainnya dan orang yang paling menang adalah melawan emosinya. Selang 

beberapa bulan ibunya menemuinya, jika ia ingin menguasai dunia di bawah panji-panji 

Ganda Ageng ia harus melawan luar-dalam dirinya, ia harus giat berlatih dan tak bisa yang 

diberikan kepada anaknya selain doa dan ilmu agama yang baik. Di luar ia semakin 

mendapatkan godaan, jin-jin yang menyambar menjadi lakilaki tampan dan menggemaskan, 

berkulit putih atau coklat, berambut pirang, tinggi, berotot, telanjang bulat sehingga terlihat 

penisnya yang besar mengeras berjembut lebat, ia menggoda dengan cairan bening jin itu 

yang menetes lalu dilekatkan di wajah dan pahanya, ada jin yang menjelma menjadi lakilaki 

tampan, baru dipotong rambutnya, disalip, dalam salib sebuah agama tertentu sang juru 

slamet hanya tertutup bagian penisnya, namun tak baginya, penisnya besar dan ngaceng, ada 

juga boyband yang dadanya membusung saat mendeprak-deprakkan kaki tubuhnya yang 

telanjang membuat gondal-gandul penisnya, ada lakilaki tampan yang kulitnya putih 

menyenangkan, merayu Gusti Ratu dengan lembut, memegangi kemaluannya dan mengelus, 

hanya berdiam menemani lalu sesekali berdiri di depannya mengelus penis dan 

menunjukkannya di depan Gusti Ratu yang bertapa, hati Gusti Ratu Anindya tersentak, ia 

benar-benar merasa menyelam dalam lautan mendidih, terlebih mereka dengan suara 

gagahnya merayu dengan penisnya yang ditusuk-tusukkan di bibirnya, tapi seketika itu ia 

teringat Sang Hyang Rama Kuasa lalu berdoa agar dijauhkan dari godaan yang 

menjerembabkan itu, jin itu hilang seketika. Ia mulai memasuki dimensi-dimensi yang terus 

menanjak dalam bayangannya langkahnya terasa, serasa ia tak lagi mendengar dan melihat 
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apa-apa namun bisa dirasakan, ia melihat cahaya yang demikian putih, putih sekali. Cahaya 

yang dirasakannya Sang Hyang Rama Kuasa 

“Hei Anindya, Wewadoning Jagad, setelah tapa prihatinmu berhasil kau akan 

memiliki 1001 Raja dan selir, berbuat adillah terhadap suamimu dan selir-selirmu, dunia ini 

telah mendapati keadaan genting di mana mereka hanya berpegang pada satu sisi saja, tapi 

umatmu adalah umat yang mudah karena menjunjung tinggi prihatin, dan kuijinkan dalam 

benakmu ingin menguasai dunia!” kemudian bayangan itu terasa menghitam, lalu tubuhnya 

lemas seketika, lalu pandangan matanya mengerayap-ayap menatap penjuru ternyata cahaya 

begitu susah masuk di matanya. Ia menjadi tersulut mendapati apapun, tubuhnya yang tiada 

energinya sama sekali dipaksa untuk pergi, ia mayakini bahwa wahyu itu benar, tak ada yang 

salah, tak dikonsultasikan pada Pandita Sekar Mangkok kembali, ia hanya terus mengamati 

detakan langkahnya. Tapi jin-jin yang telanjang itu demikian menggoda, ia tak bisa mengelak 

dirinya, kelak ia akan ke sana tapi ia akan pulang ke Kraton dulu melihat kondisi kerajaan 

yang ditinggalkannya selama berbulan-bulan, tubuhnya sudah demikian tentram dari 

sebelumnya melihat kondisi-kondisi yang menantang pikirannya untuk menerawang dalam, 

ia mendapatkan seluruh arti baru. 

Setelah bertahun-tahun lamanya Gusti Ratu berusaha merasakan ia mengalami di 

bertapaan itu, ia telah mendapakan wahyu lain pula selain naungan yang kembali terdengar, 

banyak orang yang mengaku menjalankan ibadah, menyuruh banyak orang ahli seperti 

dirinya, tapi dirinya belum tentu menjalankan total, mereka yang mulai menjauhkan hati 

mereka dengan Sang Hyang Rama Kuasa, bila hal itu terus terlarut tak diketahui lagi 

bagaimana maka ia diminta Sang Hyang Rama Kuasa benar-benar membina masyarakatnya, 

semua akan berjalan dengan mudah bila dikembalikan pada Sang Hyang Rama Kuasa 

Saat pertama kali susah bertapa dipaksa sedemikian rupa, akhirnya ia tak menyadari 

bahwa tapanya mengalir, ia yang bertemu dan melihat leluhurnya terdahulu, GRat. Pusaka 

Kedahi, GRat. Basmi, GRat. Mustaka Asih, GRat. Hamba, GRat. Basudewi, yang menjadi 

ratu Ganda Ageng dan diangkat sebagai nabi, di langit ke 6 melakukan tari yang ia diimami 

oleh GRat. Tempek atau Pusaka Kedahi, melakukan sembari berdoa bersama. Dalam 

pertapaannya tersebut ia mendapatkan perintah untuk membagi tari-tarian dari kelas Bedaya 

Tinimbalan bagi seorang Ratu Ganda Ageng yang harus ditarikan di belakang pelataran 

Sasana Pangrajan dengan berdandan layaknya pengantin  Jawa dari matahari sekolah hingga 

matahari pulang, Bedaya Mirsani, khusus untuk Raja di saat penobatannya menjadi raja dan 

peringatan pernikahan, Bedaya Stabil untuk selir-selir Ratu pada malam Rabu Legi, weton 

GRat Tempek dilangsungkan dengan puji-pujian yang ayatnya pula turun, Bedaya Kalbu, 

tarian sambutan bagi orang yang berjasa menegakkan agama Sang Hyang Rama Kuasa, 

khusus bagi anak yang dibuat lahir dari sperma Raja, Bedaya Larang Mimasrah, untuk 

kemakmuran Kraton, rakyat dan Ganda Ageng, yang ditarikan anak dari sperma selir, Bedaya 

Arsi di mana orang yang mampu menarikannya termasuk orang-orang istimewa di hadapan 

Sang Hyang Rama Kuasa, Bedaya Piyambak Yudha yang akan diajarkan pada masyarakat 

Ganda Ageng, Bedaya Nopo Wontene, yang ditarikan saat Wiyosan Dalem20 oleh lakilaki 

pilihan Ratu. Dan Bedaya Midados Salira Piyambak yang ditarikan Para Laden yang bisa 

dilihat oleh Ratu atau diwakili Raja sebagai bentuk penyucian diri, benda-benda di Kraton 
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dan menyambut hari yang akan datang dengan keyakinan yang kuat, ia yang diyakinkan oleh 

Panditanya tapi ia bertambah diyakinkan oleh Sang Hyang Rama Kuasa  untuk menikahi atau 

mengangkat selir yang masih perjaka saja, mengapa harus yang perjaka saja hal itu belum 

bisa ia tangkap maknanya, bila ditembus berat. 

Sebelum ia melangkah menuju pertapaannya ia yang ditekankan oleh Panditanya 

untuk menghilangkan segala bentuk keduniawiaan, menghilangkan iri, dengki, pesimis, dan 

hanya memfokuskan diri pada Yang Satu. Lalu langkah hatinya menuntun ke Laut Kulon, 

laut yang indah namun memiliki hawa tersendiri. Ia melangkah pada laut yang menganga 

untuknya lalu tercebur, ditutup. Ia disambut di Kraton Kulon oleh Kanjeng Raja Kulon dan 

prajurit-prajuritnya dengan hormat, lalu keduanya berbincang di kamar Kanjeng Raja Kulon 

yang berbau semerbak belum ia ketahui baunya selama di dunia ini, seperti bau-bau bunga di 

seluruh dunia lalu dicampur, penuh dengan kerlap kerlip dan terdapat hiasan atau benda-

benda antik terbuat dari perpaduan emas dan batu-batu karang atau benda laut. Di balik 

jendela Kratonnya terdapat ikan dan hewan-hewan laut yang warnanya cerah dan mungil 

begitu tenang khas Laut Kulon. Pertama kali Kanjeng Raja Kulon menanyakan tentang 

bagaimana keadaan Ganda Ageng, bagaimana ajaran yang masih dibenamkan di hatinya dari 

ibunya atau ratu-ratu sebelumnya, apa yang terlintas di hatinya, bagaimana pendapatnya 

tentang lautnya hingga apa yang ingin ia berikan di sana. Gusti Ratu menjawab dari rekahan 

hatinya tak bisa terkatup jika ia pun siap melakukan apa saja demi Kanjeng Raja Kulon, dan 

itu menandakan bahwa Gusti Ratu siap menjalankan tugas yang lebih berat lagi, hatinya yang 

telah dikuatkan olehnya, dan bila ia sanggup menjalankan mengapa tak ia jalankan, Kanjeng 

Raja Kulon tersenyum pada Gusti Ratu, pula Gusti Ratu, dengan ragu dan malu dengan wajah 

tampannya Kanjeng Raja Kulon melepas jariknya, penisnya terlihat hitam, panjang dan keras, 

pelirnya melonjor, buah pelir yang belum ia saksikan dari lakilaki biasanya, begitu bulat dan 

besar, seakan berisi sperma yang berdesak-desakan dan segar siap keluar, jembutnya juga 

lebat hampir menutupi kemaluannya. Vagina Gusti Ratu ingin meneteskan cairan bening 

namun bisa ditahan, Gusti Ratu tergeletak di kasur merah mudanya sembari perlahan 

membuka satu demi satu pakaiannya, Kanjeng Raja Kulon melihat sembari menengkurapinya 

benar-benar tak tahan dengan syahwat yang dimilikinya, perbandingannya dengan lakilaki 

yang bukan jin adalah 99 kali lebih menggebu-gebu darinya. Keduanya saling berdesah berat 

mengeluarkan birahi. Mereka mengulum bibir perasaan mereka benar-benar terlepas dan 

mengigit bibir namun mereka benar-benar menikmati. Ombak Laut Kulon ikut tenang dan 

dingin, seakan perasaannya terwakili oleh Kanjeng Raja Kulon penguasanya. Mereka saling 

menikmati wajah satu sama lain. Buah dada Gusti Ratu dihisap dengan kekuatan luar biasa 

oleh Kanjeng Raja Kulon membuat Gusti Ratu siap, ingin memberikan apa saja dan 

memberikan tenaga pada payudaranya “Ah... ah....ah....” koar Gusti Ratu namun palung 

hatinya terpenuhi. Bersetubuh tak puas selama 23 jam mereka melakukan persetubuhan lagi, 

keringat mereka berleleran sirna seketika, dan tibalah Gusti Ratu dengan Kanjeng Raja Kulon 

yang memuncak, mereka tak menyangka Sang Hyang Rama Kuasa bisa menghilangkan 

syahwat mereka, bisa atau tidak mereka menahannya. Mereka bercumbuan dan berpelukan di 

kasur yang tak terasa biasa nikmatnya, meresapi sisa-sisa bara syahwat mereka. Keadaan 

penis Kanjeng Raja Kulon yang masih terumbar, ia masih bisa memikirkan penisnya yang 

demikian besar, terombang ambing, telah dipenuhi keinginannya, frenulumnya yang masih 
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sensitif, dan buah pelirnya yang masih dan masih ingin dimanjakan, walau dalam keadaan 

lemas tapi dihisap pun pasti bisa membara sendirinya begitu bayangan yang masih bisa 

dijalankan oleh Kanjeng Raja Kulon. 

Sesudah memakai pakaian dengan ilmu mereka, rapi dan cantik-anggun serta tampan 

gagah-kembali mereka berbincang dengan berduduk di kasur. Di dasar Laut Kulon seakan 

terhisap keeksotisannya menjadi langkah mereka. Persetubuhan itu telah menandai Gusti 

Ratu menjadi Ratu yang sempurna, dan menambah kesaktiannya. Mulanya Kanjeng Raja 

Kulon berbincang dengan Gusti Ratu ia akan mengawini 1001 selir yang masih perjaka 

karena memang itu akan menambah kesaktiannya tersendiri dalam menaklukkan kerajaan-

kerajaan dunia, Gusti Ratu yang memang percaya pada ajaran leluhurnya tapi tetap berpikir 

selayaknya yang mampu ia pikirkan, ia masih mampu mengembangkan dan mengembangkan 

pemikirannya, satu pemahaman tetap memiliki banyak sisi, luar, dalam, depan, belakang, 

samping, atas, bawah, dan di dalam itu masih terdapat kedalamannya lagi. Dan perbincangan 

itu bermuara pada satu hal ia beserta pasukan Laut Kulon siap membantu Gusti Ratu dari segi 

apapun untuk perang menaklukkan seluruh dunia, Gusti Ratu mengiyakan saja tapi Gusti 

Ratu tetap berbincang, “Kanjeng Raja...  saya tahu Kanjeng saya tetap manusia biasa yang 

memiliki banyak kekurangan, segala dalam diri saya tak sepenuhnya bisa dibenarkan, segala 

bentuk kesempurnaan-kebenaran hanyalah milik Sang Hyang Rama Kuasa semua, apakah 

yang saya tujukan mereka dengan keputusan saya akan membawa dampak buruk bagi mereka 

sendiri Kanjeng... hanya ini yang baru bisa saya sampaikan” terang Gusti Ratu dengan lama 

berpikir, terlitas sesentuh saja pemikiran jika rakyat Ganda Agengnya memang agak berbeda 

dari yang dulu, dulu rakyat Ganda Ageng hampir seluruhnya tua-muda prihatin, memegang 

teguh ajaran Sang Hyang Rama Kuasa, memiliki pemikiran yang dalam dan mudah tersulut 

dalam memajukan Ganda Ageng, tapi sekarang orang bukan hanya memiliki argumen yang 

kuat tentang pendiriannya, mereka bahkan tak sadar apa yang dikatakan mereka salah, suka 

memprovokasi orang lain lewat hal ringan, termanjakan pikirannya oleh hal-hal yang 

teryakinkan saja atau memberikan keindahan bagi mereka, dan menyikung pendapat atau 

keyakinan satu orang ke orang yang lain tanpa membuktikan terlebih dahulu apa yang 

sebenarnya diungkapkan oleh orang itu dan bagaimana orang tersebut memaparkan buktinya. 

Gusti Ratu tetap meyakini jika krisis mental semacam itu bisa dirubah oleh manusia karena 

doa apapun akan selalu dikabulkan Sang Hyang Rama Kuasa, banyak orang yang beragama 

Sambawi namun banyak pula yang non Sambawi menunjukkan bahwa Sang Hyang Rama 

Kuasa bisa membolak-balikkan sebuah hati dengan mudah dan potensi manusia 

sesungguhnya besar dan luar biasa, tiada habisnya, tapi ia tak mampu mengelak dalam 

merubahnya pun sulit harus menggunakan perjuangan yang luar biasa. Kanjeng Raja Kulon 

hanya tersenyum saja, senyum yang mengingatkan kembali pada janjinya yang lebih ia yang 

menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Ganda Ageng dan seisinya karena telah berkasih 

dengannya itu, mengantar ungkap “Kami rakyat Ganda Ageng hanya berharap pada Gusti 

Ratu mampu memberikan yang terbaik dan menuntunnya pada jalan terbenar. Ratu adalah 

jelmaan dari titah Tuhan dalam ajaran Manunggaling Kawula Gusti, tanggung jawab Gusti 

Ratu bukan pada diri sendiri saja, orang lain, suami, selir, anak, rakyat, tanah, saat ini tapi di 

akhirat pula” perkataan Kanjeng Raja Kulon membuatnya kian mantap. Ia telah terlanjur 

mengucapkan bibirnya tak bisa beralih lagi, diniatkan demi kesejahteraan masyarakatnya, 
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yang bisa mengembankan mampu atau tidaknya ketercapaian tersebut adalah Sang Hyang 

Rama Kuasa, ia hanya mulai harus mewujudkan mimpi itu. Dengan kecupan di kening lalu 

memberikan hormat Gusti Ratu lalu terantar pergi menuju Gunung Gedel di Kadipaten 

Mondokan, kadipaten yang gersang, dipenuhi bukit-bukit namun sejuk, siapa orang yang 

pergi ke sana pasti selalu merindukan dan teringat jelas bagaimana teduh namun nyamannya 

ingin terlelap, banyak ditumbuhi pohon pisang di mana mayoritas masyarakatnya 

mengeskpor pisang. Pisangnya demikian lezat dan besar. Hilang dari tempat ini kelak ia akan 

muncul dengan membawa selir-selirnya menikmati Kadipaten Mondokan, area kerajaannya 

yang paling belum ia kunjungi di antara kadipaten-kadipaten Ganda Ageng lainnya karena 

perbatasan. Dulu pada zaman Gusti Ratu Basudewi daerah ini diperebutkan oleh Ratu 

Nyonyor, Ratu yang senantiasa menindas rakyatnya, berjiwa bengis, suka menyiksa 

rakyatnya, tapi ia terlihat terus menikmati kepedihan rakyatnya tersebut sampai ia mati 

dengan sendirinya, banyak masyarakat Kadipaten yang menjadi budaknya pula tapi bisa 

dikalahkan, direbut kembali, semua orang-orang kadipaten yang tersiksa dan hampir terjebur 

lahar dalam gua penahanan mampu diselamatkan tanpa kekurangan suatu apapun, Gusti Ratu 

yang masih berusia 7 tahun saat menjadi Gusti Putri mampu mengalahkan kesaktian Ratu 

Nyonyor yang luar biasa lalu kepalanya dipenggal tanpa ampun, membuat rakyat Ganda 

Ageng bangga dan terus mendoakan demi kebajikan Gusti Putri kelak. 

Gusti Ratu menapaki semilir Gunung Gedel kembali, sudah ke 7 kali, berharap ia 

mendapatkan wahyu kembali, namun Gunung Gedel yang dijumpainya telah lama satu tahun 

tersebut mengingatkan akan mozaik-mozaik yang pernah ia susun dari sini. Gusti Ratu 

menghisap udara yang segar luar biasa seakan menghirup masa depan ke masa lalunya. 

Gersang dan tandus begitu menyelimuti dukuh Gedangan, dukuh yang beberapa orang 

bisa menyokong rumah tangga mereka dengan pisang yang dijual di sana, mencari 

seperempat titik air saja kadang harus berjalan hingga satu jam di perbatasan yang sudah 

menjadi katemanggungan lain yang airnya lebih segar dan meruah. Terkadang orang ingin 

mandi, menelan airnya yang istimewa seperti bersih entah bersih atau tak tapi airnya melebihi 

air matang, terkadang sungai mereka yang sudah dekat dengan sungai ketemanggungan lain 

bisa dibuat dengan berenang dengan ikan-ikan, terdapat lele, ikan mas, tombro, wader atau 

ndolok, beberapa perjaka ada yang gesit menangkapnya saat mandi. Perjaka-perjaka di 

daerah Gedangan sini memang berbeda pula perawannya, mungkin karena kekolotan dan 

jauhnya mereka dari agama, lakilaki yang jembutnya menyeruak, penisnya sudah merah 

menandakan perjaka, kemaluannya berbau keringat dan cairan bening pula perawan yang 

payudaranya besar, vaginanya berjembut lebat dan pinggulnya seperti bola yang memantul-

mantul tak perlu menutup diri ketika mandi. Suami-istri dan anaknya yang mandi bisa 

bertukar aurat dengan suami-istri anak lain yang mandi tak terlalu jauh. Dalam kebudayaan 

mereka, untuk apa melakukan tindakan asusila, mereka sudah dewasa, jika ingin melakukan 

tindakan asusila bukankah mereka harus memiliki tenaga yang ekstra, sementara perjalanan 

dari sungai sebagai pencurah kehidupan amat jauh, pun di Kadipaten Mondokan yang terus 

menemui sembulan tanah juga berbukit. Orangtua selalu mengajarkan pada mereka waktu 

kecil, jika kalian berani berhubungan seksual sebelum menikah kalian akan mendapatkan 

kecaman yang luar biasa dari Sang Hyang Rama Kuasa dan banyak papan wingit atau angker 
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di sini, Ganda Ageng adalah tanah istimewa di mana di sini manusia dari segenap penjuru 

dunia dilahirkan, banyak yang tertarik berkunjung kemari, dan dibangkitkan, orang yang 

berdoa atau menyerapahi di tanah ini pasti terkabul. Di Kadipaten ini pula banyak pemuda 

yang merantau ke kadipten lain karena ingin mengembangkan apa yang mereka miliki di 

dukuh, banyak orang yang tidak sekolah, memberi dan menerima masih sering terjadi bahkan 

tak ada orang-orang di dukuh ini yang mubadzir sesendok nasi saja bisa untuk cemilan 

mereka. Mereka tidak bisa menemukan siapa asal usul leluhur mereka, karena tergerus oleh 

penguasaan Ratu Nyonyor yang tidak memperbolehkan menunjung tinggi agama atau 

kebudayaan di Ganda Ageng selain yang diajarkan Ratu Nyonyor, sekecil apapun. Tapi 

orang-orang terus berusaha agar ajaran leluhur mereka yang terjalin bisa diemban lagi 

terutama dari ikhtiar sesepuh desa yang mengalami kebengisan Ratu Nyonyor kembali. 

beberapa ajaran kecil yang masih bisa dilakukan, dijunjungi, jangan sampai ia hilang, dan 

ikhitiar dari pemuda dan orangtua bersatu padu amat diharapkan. Mereka memang tidak 

memiliki kebudayaan atau seni yang spesifik, semua yang mereka junjung tinggi berasal dari 

kadipaten-kadipaten luar yang diterapkan tapi mereka memiliki ciri khas bercerita dan 

berpantun yang berisi ajaran agama Sambawi dan hiburan mereka, malam, siang, sore atau 

pagi di malam-malam tertentu sering pula terdengar kidung atau tawa anak-anak yang 

didongengi pemuda yang seru di sana, saat bercerita ada yang pergi membolang dahulu 

mencari makanan di alas-alas, meminta buah dari luar setelah membantu bekerja di dukuh 

lain yang lebih terpadan, lalu dimakan bersama, jarak Gempuran dari desa mereka memang 

amat jauh jadi jarang jika orang-orang melakukan sembahyang di Gempuran. Membangun 

Gempuran rumah yang biasa ditemui di rumah mereka memang sulit tak cukup satu atau dua 

keping uang, mereka membuat lingga dan yoni atau arca dewa desa mereka yang terbuat dari 

batu biasa lalu dimakani sajen dan berdoa di sana, anak kecil ada yang membuat arca dari 

lempung (tanah liat) lalu didoai oleh mereka atau mereka menjualnya di pasar hutan untuk 

membantu kehidupan orangtua mereka. 

“Huh, pasti sakit banget ya kalau melahirkan dari titit masak Bakoh bisa membuat 

Gusti Ratu Tempek terlahir sih?” ujar salah seorang anak yang masih sentrap-sentrup dan 

pemahaman tentang reproduksi itu masih seperempat-seperempat atau seperdelapan, lalu 

Telasih, perempuan yang mendapatkan buku saat ikut membantu pamannya di Pasrahan 

Legen berdagang singkong, berisi 25 kisah ratu-ratu Ganda Ageng dari seorang ayah-ayah 

yang baik menceritakan pada adik-adiknya di papan bambu di pinggir jalan bawah pohon 

talok yang terdapat rumah pohonnya pula, orang-orang dukuh Gedangan itu memang kreatif, 

tak ada orangtua yang melarang anak-anaknya melakukan apa-apa yang penting tidak 

membuat pemandangan dukuh mereka terlihat tak mantab dipandang dan mengambil milik 

orang lain, di usia 5 tahun sudah ada yang bisa membuat rumah-rumahan pohon, patung dewa 

yang menjaga seluruh alam, tanah, sungai, padi, batu, atau dewa peralatan dapur, dan 

masakan mereka ada yang menyaingi orangtua yang lebih ahli. 

“Kalau menurutku sih nggak mungkin, melahirkannya lewat situ, menurut buku yang 

pernah kubaca sih Rama Bakoh itu mimpi basah dan spermanya yang menempel di jarik ada 

yang menjadi GRat. Tempek, ia memang lahir tanpa rahim, dan diramalkan kelak manusia 

dari penciptaan awal hingga akhir hanya ada satu surga di telapak kaki ayah yaitu Gusti Ratu 
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Tempek” Sambada menyahut, tiba-tiba papan kayu yang mereka duduki terjerembab karena 

sudah lama diprediksi papan itu akan terjatuh karena sudah ada kerapuhannya dan belum ada 

yang memperbaiki, terjadi perdebatan untuk tidak banyak-banyak orang yang naik, mereka 

naik juga, mereka tersenyum, ada gadis kecil manis yang terselip ke air sungai yang mengalir 

di bawahnya ada yang jatuh di tanah yang becek-becek, mereka tambah berciprat-cipratan air, 

namun mereka konsisten setelah bercanda dan merusuhi mereka memperbaiki papan itu.  

“Gusti Ratu Tempek adalah ratu yang cantik, kata salah satu Kakung yang kutemui, ia 

berkepala segitiga, hidungnya mancung, kulitnya putih menawan, matanya bulat dan 

koreanya hitam pekat, bibirnya merah agak tipis, tingginya 160 cm, tubuhnya berisi dan 

segar, penampilan dan pembawaan dirinya selalu menarik. Gusti Ratu Tempek adalah orang 

yang suka belajar apa saja, ia suka mengajari umatnya belajar, memotivasinya dan membuat 

umatnya bisa mempelajari apa yang dipelajari” ketika Sembada berbicara orang-orang 

mendengar sembari beraktivitas. Kemudian terdengar suara kucing dengan jalannya, 

Sambada lalu mengacungkan jika Gusti Ratu Tempek sangat menyukai kucing, di Kraton 

terdapat perabot-perabot kerajaan berbentuk kuncing, tanda tangan Gusti Ratu seperti kucing 

dan semasa ia berdakwah banyak orang-orang kafir yang tidak meresponnya malah 

memintanya untuk menikah, banyak lakilaki telah ditolaknya, Gusti Ratu terus bersabar, 

dengan keyakinannya terus mendakwahkan Sambawi. Saat papan itu usai dan penceritaan 

membentangkan mata mereka lebar, terdengar suara sembahyang Maghrib mereka pulang ke 

rumah mereka masing-masing. Ada yang berpapasan kepulangan kerjaan orangtua mereka 

dari sawah, sungai, di rumah tetangga membantu membuat industri rumah tangga atau di 

hutan. 

Sambada tertandas di tanah rumah terlebih dahulu sebelum ayahnya dan ibunya. 

Dalam waktu selanya dan masih di selakannya ia tampak berdandan-dandan dengan begitu 

gagah, tepung beras dijadikan bedaknya, batu bata dijadikan lip ice-nya, lidah buaya 

dijadikan gatsby-nya dan bau melati yang menyeruak tercium hingga pelataran luar sebagai 

parfumnya. Ia sangat modis sekali dalam berdandan. 

“Bagus sekali, Le kamu... ada acara apa tho?” ayahnya yang bekerja pulang sebagai 

pencari semut dari pohon ke pohon, sudah mengetahui kepiawaian anaknya entah bisa 

berdandan, melihat anaknya kian berdandan rapi hari demi hari, ayahnya mengujarkan bau 

parfumnya tercium hingga pelataran. Ibunya masuk dari pintu belakang tiba-tiba meletakkan 

gandos yang diberikan oleh ibu tetangga barusan karena tumbunya ada yang membeli.  

Gandos makanan terkenal di Jawa dari ketan yang digoreng bercampur kepala. 

“Belajar itu perlu Pak’e, Mbok’e, selagi kita masih muda, bahkan ini ada yang lebih 

sederhana lagi kok Pak’e, Mbok’e kalau pingin membuat rias yang bagus” Sambada terlihat 

merapikan baju-bajunya yang di-mind-map-ingkan mana yang bagus dan belum, ia 

menggambar kecantikan Gusti Ratu dalam prediksinya, gelang dari landing atau petai china 

yang dibuat bila ia terpilih menjadi selir Ganda Ageng sudah ia meriangkan dan lejitkan 

juangnya dalam membuat jauh-jauh hari, ayahnya dan ibunya hanya membisukan bibir saja 

melihat anak sulungnya yang dari dulu mengatakan jika ia ingin menjadi selir Gusti Ratu 

yang mereka mengetahui terkenal cantik, sakti hingga membuat Ganda Ageng terbentang 
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hingga tak terhitung milnya ini. Tapi ayah dan ibunya juga berusaha mengitikadkan dalam 

hati dari perkataan anaknya jika semua hanya kita berusaha lalu hasilnya Sang Hyang Rama 

Kuasa yang menentukan. Dalam mimpi ia selalu mengatakan pada ayah dan ibunya jika ia 

diangkat menjadi selir Ratu dan ia merasakan Gusti Ratu berada tak jauh dari langkah kaki 

mereka, ibunya hanya pernah mewejang-wejang jangan terlalu terbawa pada mimpi, jika 

terjadi kita hanya bisa melakukan jika tidak tetap saja karena hal itu hanyalah mimpi. Ayah 

dan ibunya tak bisa mengatakan itu hanyalah angan-angannya saja, karena semangat 

Sembada begitu luar biasa dan ia tidak bisa memberikan argumen dalam kengeyelan anaknya 

karena mereka belum tentu bisa menyuguhkan bukti yang kuat yang membuang ngeyel 

anaknya sepercik. Sebagai orangtua mereka hanya mendoakan. Dulu Sambada pernah diajak 

pamannya untuk menjadi prajurit di Kadipaten Mondokan karena pamannya sudah meninggal 

di medan perang relasinya tiada dan Sambada mengatakan jika mungkin tidak menjadi 

prajurit Kadipaten walaupun persiapan dan dana terbuang berkali-kali yang terbaik mungkin 

masih ada hal yang terbaik lain mimpi yang lebih indah lain yaitu menjadi selir Gusti Ratu, 

impian yang sudah direncanakan oleh lakilaki dukuh Gedangan pula, ia rajin menabung, 

berpuasa hari Jum’at dan Minggu seperti yang disunnahkan GRat. Tempek, tak 

menghilangkan sembahyang melingsir pukul 0.00, dan apapun uang yang didapat tak pernah 

digunakan untuk membeli pakaian atau es tong-tong makanan ter-prestise di dukuh itu, 

uangnya lebih untuk menghadapi kendala dalam ia yang ingin menjadi selir. Dalam hatinya 

saat ini hanya dibulatkan keras bila, ia ingin menjadi selir ratu tak ada yang lain. Bila ia 

menjadi selir ia tak pernah tak membayangkan akan mandi dengan peralatan mandi yang 

mewah, makan-makanan yang bergizi, anaknya akan mengenyam pendidikan tinggi, ayah-

ibunya tidak akan kerja yang berat dan sulit lagi, ia akan memiliki sawah sendiri, usaha 

sendiri dan bisa menjadikan ayah-ibunya hanya ibadah saja, meraih hal yang belum 

dilakukan di masa tuanya. Bila ia menjadi selir ratu ia akan membangun desa dan 

masyarakatnya lebih baik lagi, ia meyakini masyarakatnya memiliki potensi yang lebih besar 

dan pemuda-pemuda dukuh itu meyakini jika menjadi selir yang bagaikan mencari jarum di 

trilyunan jerami itu bisa terpilih akan membuka peluang-peluang yang lebih besar, ia bisa 

melihat peluang yang bisa diduduki oleh adik, kerabat jauh atau dekatnya, menjadi menteri, 

prajurit atau demang. Menjadi selir ratu di Ganda Ageng memang harus siap meninggalkan 

kodrat mereka sebagai lakilaki, lakilaki yang terpenting haruslah tampan, mau melayani 

hasrat isteri kapanpun, menyiapkan apapaun untuk Gusti Ratu dan membesarkan anaknya. 

Menjadi selir Ratu di Ganda Ageng juga harus masih perjaka, bukan Gusti Ratu sebagai 

perempuan menuntut atau memilih lakilaki yang masih perjaka tapi karena keyakinan di 

Ganda Ageng demikian, bila itu dilanggar akan terjadi apa yang tidak terduga sebelumnya 

atau hal-hal yang di luar pandangan mata kita. Saat membantu ibunya membuat tumbu, 

kukusan bambu, sapu lidi, ia yang teramat ahli dan bekerja tak ada beberapa detik sendiri, 

bila sela ia membaca buku apapun, ia menceritakan pada ibunya jika ia mendapatkan satu 

buku itu saja di perpustakaan Kadipaten terkadang harus melakukan konsentrasi jiwa yang 

tinggi, buku yang bagus yang tak ada yang meminjam itu kadang oleh petugasnya teramat 

dijaga dan selalu dikurang-kurangkan jika orang mulai memenuhi persyaratannya, mereka 

berbicara di hadapan Gusti Ratu Tumenggung jika perpustakaan selalu terbuka bagi 

masyarakat, lalu setelah ia merayu-rayu dengan setrilyun cara, menuju rumah penjaga perpus 

itu lalu baru dipinjamkan setelah ia disuruh ke perpus terlebih dahulu, mungkin karena 
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petugas tersebut sudah lelah dirayu terus oleh Sambada selama seminggu, dengan berbungah 

buku itu bisa di tangan. Dalam hati yang berusaha ia sabarkan ia berkata bagaimana Ganda 

Ageng bisa membangun masyarakatnya jika buku untuk masyarakatpun salalu dipersulit 

proses peminjamannya atau kegiatan apapun, bila ia nanti menjadi selir ia akan lebih 

mementingkan apa yang seharusnya menjadi keperluan masyarakatnya, semoga ikhitar ini 

mampu dijawab dengan keputusan terbaik Sang Hyang Rama Kuasa. Saat temannya melihat 

ia rajin menyiapkan segala apapun teman-temannya terbuatnya bertanya lalu teman-temannya 

hanya mendoakan saja dan menyemangati Sambada, jika kelak ia menjadi selir jangan 

lupakan mereka, jangan lupakan Gedangan dan jika ada peluang untuk teman-temannya 

semoga ia bisa ditempatkan, teman-teman terdekatnya seperti Sigar Duren, Mertapa dan 

Ngopeni juga mendukung juga mengujarkan ia lakilaki yang tampan, istimewa, meruntuhkan 

hati dan pandai, ia pasti bisa menjadi selir ratu. Saat ia menari, menyanyi dan membawakan 

diri saja ia sudah memiliki pembawaan yang bagus. Segalanya mudah baginya sehingga 

kepalanya yang trapesium, keningnya nonong, rambutnya pekat namun jarang-jarang, 

hidungnya yang mancung, kulitnya kemerah-merahan, matanya yang agak sipit serta alisnya 

agak seperti layar (r) dalam aksara jawa begitu hidup, ia memang bintang dukuh Gedangan, 

selain tahu apapun, suka membantu siapapun sesulit apapun, ramah, tahu agama Sambawi 

dan tampan, temannya selalu dipenuhi permintaannya ingin diisi hiburan tari, puisi atau lagu 

oleh Sambada. Saat Sambada menari orang-orang bersorak-sorak tak peduli dengan dunia 

“Oii... oii... oi... oiiiiiii” dengan sampur luriknya di leher tangan kanannya melentik-lentikkan 

sampur itu di atas, tangan kirinya lurus pinggang, dengan memusar-musarkan bumi, 

pinggulnya berputar, lalu menyudutkan pinggulnya ke depan lalu ke belakang. Perempuan 

yang melihatnya pasti dibuatnya terkagum dan terhantar syahwat. 

Suatu pagi usai kemarin ia pergi ke Nyi Gering, dukun tua yang teramat renta dan 

kurus membalut tulang dekat dengan sungai sebelah, ia mengumpulkan uangnya untuk 

melakukan ruwatan (pembersihan) diri agar dirinya tertameng sebelum menyerahkan dirinya 

pada perempuan yang ia cintai, lalu Nyi Gering itu melaksanakan upacara itu dengan 

saksama. Ia dimandikan di sungai yang ia sendiri berada di sungai Dipun Lampah, sungai 

yang luas, walaupun banyak penunggunya tapi memiliki sumber daya yang banyak, sungai 

terkenal di Ganda Ageng karena bila Para Laden Kraton ingin membasuh pusaka atau benda 

Kraton lain di sungai itu, konon bila mereka mandi atau mencuci muka di sungai itu akan 

bertambah umur mereka dan rejekinya lancar. Sungai itu bila dituruti menuju bengawan yang 

besar dan tiba-tiba menuju Laut Kulon, seakan Sang Hyang Rama Kuasa telah memudahkan 

manusia dari sebelum manusia dilahirkan melakukan ibadah tambahan mereka. Ia 

mengenakkan jarik di atas selangkangan, setelah merapalkan doa Nyi Gering 

menggayungkan air yang berisi kembang berpuluh-puluh rupa bercampur air kelapa itu di 

sekujur tubuh Sambada. Dalam doa Sembada semoga ia bisa menjadi salah satu dari trilyunan 

lakilaki yang ingin menjadi selir Ratu yang besar itu. Ikhtiar yang dilakukannya itu masih 

kecil, berbeda dengan kebanyakan lakilaki dukuhnya yang menyiapkan persiapan untuk 

menjadi selir ratu total ataupun senggang, ada yang tak pernah tidak disekolahkan 

orangtuanya sejak kecil hanya untuk belajar menjadi selir ratu, ada yang telah melakukan 

persiapan memperbesar penis meskipun menyiksa diri mereka, berlatih berbagai macam 

gerakan agar Gusti Ratu kelak senang, dari umur 7 tahun mereka sudah tahu makan-makanan 
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toge agar sperma yang mereka hasilkan begitu meruah, ada yang menjual apapun berharga 

aset-aset mereka hanya untuk berkunjung ke dukun yang dikenal kebatinan yang luar biasa 

untuk ilmunya saja entah dukun tersebut mengerjai mereka atau tak namun terlihat mengerjai, 

Kakung di dukuh tersebut menasehatkan agar rezeki kita lancar dan meraih mimpi kita 

seberhasil mungkin kita harus banyak sedekah ke banyak orang, banyak lakilaki di Ganda 

Ageng yang menukar-nukar uang atau pakaian mereka, masing-masing saling sedekah, 

terlebih di hari Senin, hari suci Sambawi amat membludak. Usai ia dari Sungai Dipun 

Lampah ia kembali ke Gedangan dengan menuruti arah matahari ke timur, sebelum 

melangkah menuju tanda desanya ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang perempuan yang 

cantik, tinggi namun berpakaian putih-putih layaknya kesatria dengan kuda saat ia bertanya ia 

menjawab perempuan itu dengan antusias, perempuan itu memandanginya entah kenapa. “Ki 

di mana tempat arah menuju Gunung Gedel?” Sambada menjawab ke arah timur, tapi 

perempuan itu mengutarakan jika berkali-kali ia ke arah timur dengan perkataan orang lain 

pula tapi tak menemukan gunung kecil itu, lalu ia menawarkan diri untuk mengantarkan 

perempuan itu dan diiyakan. Sambada mengatakan jika orang yang ingin menuju Gunung 

Gedel biasanya bukan orang sembarangan, gunung itu membuat kita harus berhati-hati, jika 

kita melakukan tindakan menyimpang sedikit semua akan langsung kembali pada kita, 

gunung itu gunung yang dikuasai jin-jin, ia juga mengungkapkan jika menuju ke sana orang-

orang memang harus bersih pikiran dan perbuatan karena banyak orang yang sejatinya sudah 

berada di sana tapi tak melihat ia berada di sana. Pada hari-hari tertentu gunung itu bisa 

menghilang dan tak terlihat seperti malam Selasa Kliwon, Jum’at Kliwon, Rabu Legi, Senin 

Kliwon, Minggu Pon. Saat kita mendapatkan godaan apapun kita harus langsung teringat 

pada Sang Hyang Rama Kuasa, ia mengiyakan pula. Lalu mereka berpisah, mereka menjadi 

teman yang akrab, dalam perpisahan gunung yang dipagari oleh leondri tinggi-tinggi itu yang 

hawa sejuknya mulai terasa dingin mereka berharap semoga bisa menjalin pertemanan lebih 

akrab lagi dan mempertemukan mereka. Sepulangnya Sambada terkagum-kagum sungguh 

bahagianya lakilaki yang menjadi suami perempuan itu selain cantik, sempurna, ia juga 

terlihat memiliki keahlian yang banyak, tapi yang membuatnya menyesal kenapa ia tak 

menanyakan dirinya, siapa ya yang berada di Gunung tersebut dan kira-kira ia bisa membantu 

dalam kesusahan yang dijumpai melangkah menuju tujuan Gunung Gedel tersebut, tapi ia 

berdehem saja paling kelak juga ia ditanyakan, ia mulai melaksanakan aktivitasnya kembali. 

Paginya ia melihat burung branjangan berada di pohon jambu yang memayungi gentingnya, 

melihat branjangan selalu tergetar hatinya, lewat kepercayaan orangtua-orangtua dukuh 

Gedangan tersebut bila ada burung branjangan berada di rumahnya menenggeri pohon lalu 

menenggeri genting dan bernyanyi ia akan diangkat sebagai seorang selir di sebuah kerajaan, 

hati Sembada membuncah, tatapan matanya selalu tegang namun disabarkan menatap burung 

itu yang terus berada di pohon mangga dari Dhuha hingga Dzuhur belum terlihat, burung itu 

lalu pergi entah tapi membuatnya tak pesimis. Usai sembahyang Dzuhur ia melihat burung 

branganjangan di pohon jambunya lagi ia berdoa-doa semoga burung itu menapaki genting 

rumahnya, burung yang tadi pergi lalu kembali membuatnya percaya pasti tak mungkin jika 

tiada tanda yang ia ketahui membuatnya terlaksana, doanya dipanjatkan lebih keras lagi, ia 

sempat tak makan satu hari itu hingga branjangan itu pergi ia tetap melejitkan doanya, luar 

atau dalam sembahyang wajib. Kehadiran-kehadiran branjangan yang selalu berada di 

rumahnya sudah cukup menjadi tanda, ia harus optimis akan hal itu, ia tak henti-hentinya 
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mengucurkan doanya. Dan pada hari selanjutnya saat ia hendak menuju sungai dengan 

membawa ember branjangan itu kembali hadir di pohon jambunya, membuat yakin atau tak 

ia harus yakin, doanya dipanjatkan dalam-dalam hingga urat nadi-kepalanya mengerat kuat, 

dan matanya terbelalak seakan menuntun tak langsung branjangan itu berada di pohon lalu 

menuju genting, tinggal sedikit lagi, tinggal sedikit lagi burung itu bernyanyi dan burung itu 

pun bersiul, membuat air mata Sambada tertumpah, ia memanjatkan syukur dengan bersujud 

di tanah yang becek. Perasaannya benar-benar tergorok kebahagiaan. Ia langsung 

bersemangat pergi menemui ayah-ibunya yang dahulu pergi bekerja, dengan larinya yang 

cepat ia menahan ayah dan ibunya yang baru seperempat jalan “Pak’e, Mbok’e tadi aku lihat 

burung branjangan bertengger di pohon jambu lalu di genting kita Pak, Mbok, lalu bernyanyi 

semoga impian itu benar-benar terwujud ya Pak, Mbok” ayah-ibu Sambada begitu 

tercengang, ungkapnya jika itu sungguhan ia tak berhenti-hentinya berdoa dengan 

ketermanguan yang luar biasa. Sembada lalu bersemangat kembali menyiapkan dirinya, 

mulai mandi yang bersih bila bertemu dengan Gusti Ratu ia harus tampil tak mengecewakan 

dan melayaninya sepenuh hati. Di sungai ia menceritakan pada teman-temannya tentang 

burung branjangan di rumahnya tersebut, teman-teman selalu mendukungnya jika mimpi itu 

akan berwujud yang penting ia berdoa terus pada Sang Hyang Rama Kuasa, dan saat itu pula 

ia bertemu dengan patih Kadipaten Mondokan, mereka bersimpuh memberikan hormat, ia 

kebetulan ingin mencari Sambada, pemuda yang terkenal pandai dalam menari itu di 

dukuhnya untuk menari di kadipaten, ia mengiyakan dengan sungguh-sungguh, teman-teman 

dan orangtua semakin bangga, pemuda yang baik itu mendapatkan peruntungan yang baik 

pula. 

Di kadipaten ia disambut oleh Gusti Ratu Kadipaten Mondokan yang baik pula, ia 

telah mencari trilyunan penari yang bisa menari bagus untuk tamu kehormatan mereka namun 

ketika dites ternyata tak ada yang bisa menandingi tarian halus Sambada tersebut, membuat 

mereka percaya. Ia dirias oleh perias istana yang mahir, ia tampan dan menggambarkan 

layaknya tokoh dalam kisah tertentu, saat melakukan pemanasan orang-orang Kraton 

dibuatnya tersenyum dan terkagum, “Yang penting senyumnya jangan lupa merekah ya, 

soalnya tamu kita kali ini adalah tamu yang sangat spesial, pasti kamu akan terkejut bila 

melihatnya” Sambada dibuat penasaran dengan ungkapan tamu itu tapi bisa ia redakan 

dengan melemaskan tari-tariannya kembali. Tiba-tiba saat ia keluar dari riasan itu, ia bertemu 

dengan perempuan cantik yang pernah di antarnya tersebut, Sambada juga terkejut. Ia lalu 

ditarik di belakang bangsal-bangsal Kadipaten yang pengap 

“Kau... kau...” perempuan yang sejatinya adalah Gusti Ratu yang belum 

mengungkapkan jati dirinya tersebut benar-benar terpaku,”Kau bisa menari ya” Gusti Ratu 

sangat sulit menemukan ketentraman di hatinya dalam melakukan pertapaan jadi ia yang 

dahulu bermaksud mengecek Kadipaten Mondokan, ia pilih mengecek dahulu baru 

melanjutkan pertapaannya yang terpenggal 

Sambada hanya mengangguk saja, hidung mancung dari Sambada tersebut yang membuatnya 

tak tahan. “Iya... bagaimana Nyi di Gunung sana, apakah Nyi sudah menemukan apa yang 

Nyi carikan” Sambada mencarinya dengan tersenyum, tubuhnya yang telanjang dada 

ditambah riasannya yang gagah benar membuat Gusti Ratu terpesona, ia sangat keganda-
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ganda-agengan, saat ditanya dulu tentang daerah Ganda Ageng dengan potensinya ia 

menjawab dengan sempurna, tubuh, kulit dan logat bicaranya tak mungkin tak menujukan 

pada Ganda Ageng, ia hanya ingin bertemu dengan lakilaki itu saja dan mengakrabkan pada 

hal-hal yang dikuasainya lain. Kemarin dalam perjalanan menuju Gunung Gedel tersebut 

sampur luriknya yang terjatuh namun saat Sambada pergi Gusti Ratu yang mengalihkan diri 

menuju Gunung Gedel itu ingin memberikan sampurnya namun tengah jauh. Harum sampur 

yang teresap hingga sanubarinya. Sambada juga tampak memangui paras perempuan itu yang 

cantik, dandanannya sederhana dengan pakaian putih-putihnya itu tapi tetap memiliki 

kharisma tersendiri, kemaluannya pun sudah mengeras. Tapi ia membentak dirinya dalam 

hati, tak ia tak boleh mencintai perempuan itu, ia hanya boleh mencintai Gusti Ratu, Gusti 

Ratu adalah perempuan yang lebih sempurna dari perempuan itu. 

Mereka lalu mengumbar kepribadian mereka masing-masing. Sambada dikenalnya 

sebagai anak seorang pekerja yang belum tentu tercapai kebutuhannya, ia hobi melaksanakan 

apa saja, ia memiliki cita-cita menjadi selir Ratu di Ganda Ageng ia telah menyiapkan segala 

upaya, Sambada memiliki kebiasaan selalu mendengarkan perkataan lawan bicaranya baik 

atau tak sampai ungkapan itu tertandas dan dari perkataan lawan bicaranya pun tak pernah tak 

terselip dukungan, Gusti Ratu semakin berbuncah dengan lakilaki baik dan tampannya sangat 

keganda-agengan itu, bertambah pengakuannya yang ingin menjadi selir Ratu membuat 

perasaannya tak terkira tapi tetap ia tujukan dan ia tetap menunjukkan perhatiannya. 

Dipegang tangannya saja, mereka saling memandangi lalu Sambada seakan menghormati 

orang yang ingin melihat tangannya tersebut, saat diresapi Sambada hanya terkekeh saja, bila 

ia semakin mendalami maka akan semakin dalam. Dalam perbincangan mereka dibacok 

dengan Sambada yang harus menuju panggung oleh panggilan orang-orang. 

Di pelataran Kadipaten Mondokan itu, mengusung tema oudoor disaksikan oleh Ratu, 

dua rajanya dan anak-anaknya, pejabat Kraton Kadipaten serta kepala dukuhnya Sembada 

menari dengan ritmis, amat menjiwai, gerakan kaki dan tangannya selalu membuat naik-turun 

pandangan tak ingin ketinggalan setitik pun, tari Bedaya Ndampingi yang menjadi tari khas 

dan hanya ditarikan oleh orang-orang kepercayaan saja di Kadipaten Mondokan, 

menggambarkan sepasang suami-istri yang membangun desa mereka lalu berusaha 

mengembangkannya menjadi negara lalu bagaimana memakmurkan negara tersebut. Sajen 

yang dipersembahkan harus lengkap dan tepat, berasal dari hewan, tumbuhan, Yung, air, dan 

bahan-bahan yang dibeli dari Mondokan tak boleh yang lain. Matanya tiba-tiba meleleh 

melihat yang berada di kursi kehormatan itu adalah perempuan yang dikaguminya itu, 

dengar-dengar dari penabuh gending lain tamu istimewa di kadipaten itu adalah Gusti Ratu 

Anindya pemilik Ganda Ageng dan seisinya, tiba-tiba tangannya melencengkan gerakan yang 

tak semustinya tergerak, orang-orang bergidik, pikiran Sambada begitu kacau tapi terus 

berupaya ia kekarkan kembali, lalu dari lencengan tangan yang jelek itu semakin ia jelekkan 

lalu terluntah menjadi gerakan tari di kedua tangannya yang menyapu-yapu menjadi indah, ia 

melakukan improvisasi. Ia bertemu dengan Gusti Ratu lalu hatinya tercuat, ia tak boleh 

menyianyiakan kesempatan yang belum sedetik waktupun bisa kembali, ia juga mengetahui 

rahasia dari Yung yang pernah ia tanyakan bagaimana cara menjadi selir ratu itu, ia pernah 

diberitahu jika Gusti Ratu bukan perempuan biasa, ia telah dilepas kemaluannya sebagai 
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seorang perempuan. Ia lalu langsung melekukkan tari-tariannya, dengan gesit, dengan 

membara dan seluruh kegagahanya ditujukkan. Dadanya yang terbuka melemaskan perasaan 

dari dada hingga pusarnya melemaskan kembali, ia semakin melemaskan gerakan lain ketika 

menatap Gusti Ratu yang dengan termangu menelan ludahnya, bahkan Gusti Ratu Kadipaten 

Mondokan pun juga dibuat menelan ludah, membuat dua rajanya memerahkan mata menatap 

Sembada itu. 

Tarian telah usai, seluruh pemirsa memberikan applause meriah. Mahapatih 

mengungkapkan terimakasih pada Sambada. Di laut Kraton Kadipaten saat pamit ia ditahan 

oleh Gusti Ratu, lantas ia langsung bersujud menghaturkan sembahnya, ia mengutarakan jika 

ia tak mengetahui jika dirinya yang sesungguhnya Gusti Ratu, lalu dengan senyum Gusti 

Ratu menuntunnya berdiri saja, ia mengiyakan. Gusti Ratu ingin ditemani olehnya melihat 

Mondokan saat gelap gulita, ia hanya mengiyakan saja dan berusaha memberikan pelayanan 

terbaik. 

Tepat pada pukul 23.00 malam Gusti Ratu tampak berbincang dengannya dalam 

kelambu malam. Orangtua Sambada yang sangat menghormati siapa saja yang datang walau 

keadaan apapun akan kebudayaan yang dijunjungnya mulanya kaget terdapat perempuan 

berparas cantik tidak seperti biasa, bertatap mata tajam dan berpakaian bila diterawang 

seperti golongan kelas atas datang ke rumahnya, Sambada menarik ayah dan ibunya keluar, ia 

mengatakan jika ia adalah Gusti Ratu Anindya, Ratu Ganda Ageng, dengan penuh rasa 

hormat dan gemetar lalu mereka bersimpuh sembah pada Gusti Ratu. Mereka meminta 

ampun pada Gusti Ratu karena sikap mereka atau mereka kurang tahu, dan hal itu dimaafkan 

oleh Gusti Ratu. Orangtua Sembada nampak melobi orang-orang yang ia hutangi membuat 

lega karena orang yang dihutangi membolehkan pembayaran besok sore itu, mereka yang 

mengumpulkan keping demi keping uang selalu terpakai untuk membayar penagih hutang, 

paman atau bibinya yang pernah berobat sakit, tanaman kebun mereka yang jarang tumbuh, 

dan kakak dan adik-adik sepupu Sembada yang banyak harus dibuatkan pawon (dapur) 

mengepul setiap saat. Gusti Ratu tampaknya rindu akan suasana perdukuhan yang asri seperti 

ini. Dari tadi juga terdengar bocah-bocah menyanyikan tembang macapat. Suasana tampak 

lebat sekali dipenuhi pohon-pohon lebat. Mereka meminta maaf karena menyelenggarakan 

pertemuan di tempat yang sempit dan tak rapi seperti ini, Gusti Ratu mengatakan tak papa. 

Gusti Ratu mengujarkan tenang saja dengannya, berbagai makanan yang dihidangkan dari  

yang entah mengapa saku mereka dirasa penuh, mungkin sengaja disisakan Sang Hyang 

Rama Kuasa agar bila hati mereka berkehendak sedekah, sedekah bagaimanapun dan 

kapanpun akan terus mereka laksanakan, mereka tetap menghendel dengan baik, ia suguhkan 

seperti nagasari, cempura, rangin, karang gesing dan hal itu dilahab oleh Gusti Ratu pula 

segalanya, ia menekankan pada Sambada “Kau sudah tahu kan siapa aku, aku Gusti Ratu 

Anindya, aku memang dilepaskan rasa malunya, aku memiliki kekuatan yang seperti lakilaki, 

jadi kau tidak usah ragu-ragu ya kepadaku atau berpikiran yang bagaimana-bagaimana, 

makanan-makanan banyak saja masih kurang, kau menggairahkan, itu aku!” kemudian Gusti 

Ratu menguak kenyang, namun masih terlihat kelembutan perempuannya yang memiliki ciri 

khas tersendiri. Kemudian ia bertanya pada Sambada apakah ia merokok, ia mengatakan tak, 

lalu ketika ia hendak merokok Sambada langsung tergerak batinnya, ia yang meminta saja 
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Gusti Ratu memberikan uangnya lalu dengan cepat ia berikan rokok. Gusti Ratu merokok 

dengan berjegang dan menyandarkan kepala di kursi, kepul demi kepul yang mencoba ia 

bentuk terus berlanjut, Gusti Ratu juga orang yang terampil dalam lebatnya kepulan asap dari 

hidungnya tersebut tertulis Sembada, kau adalah Sembada Tampanku dalam aksara Jawa. 

Sejak memberi makanan tadi ayah-ibu dan adik-adik Sambada langsung pamit, mereka tak 

ingin mengganggu Gusti Ratu yang telah berbincang dengan Sambada terlebih dahulu 

sebersit pun. Sambada juga semakin menunduk, dalam waktu itu memang terpikirkan kenapa 

ia tidak merayu Gusti Ratu atau melakukan hal yang merangsang lebih dalam, ibarat Gusti 

Ratu adalah uang dari downline anggota MLM uang itu sudah ia pegang sehingga sumber 

uang tidak bisa berkutik dan ia kehilangan uang lagi. Mimpi-mimpinya juga tersuruk ia 

bayangkan pernah menjadi bagian mimpinya yang terlezat, tapi yang menjadi benak Sambada 

saat ini bukankah dalam Sambawi berzina itu tidak boleh dilakukan, apakah benar menjadi 

selir itu menjamin kehidupannya ke depan, jika Gusti Ratu menderita HIV bagaimana karena 

ia belum pernah tahu pasangannya sebenarnya, persiapan yang pernah ia lakukan bertahun-

tahun, ditatapinya dengan penuh termangu rokok Gusti Ratu yang habis 20 pak dalam 

semalam saja. Gusti Ratu hanya terseyum-senyum memujinya, ia adalah lakilaki tampan 

yang pernah ia temui, cerdas, gagah memiliki kelebihan yang lain, Sambada hanya tersenyum 

saja. Ditatapinya hidungnya yang mancung lalu disentuhi lehernya dengan degusan napas 

mulanya ia membiarkan tapi bayangannya membuatnya berdiri, sebentar Ratu saya ingin 

melakukan sesuatu ia keluar. Gusti Ratu tampak menahan kesabaran dalam dudukannya, ia 

telah mengutarakan jika ia amat mencintainya sejak pandangan pertama Sembada sebaliknya. 

Di luar Sambada berkoar hati, seluruh tubuhnya dingin, apakah benar ratu itu penjelmaan dari 

Tuhan titah ratu ibarat titah Tuhan, sedangkan untuk menjadi selir saja akan mendapatkan 

banyak kebaikan dan karomah yang luar biasa, sementara pikirannya tergerak ia tidak 

memiliki potensi apa-apa, jiwa perjakanya yang malu-malu masih mencuat, beberapa waktu 

lalu saja ketika Gusti Ratu sudah mencoba memasukkan tangannya ke jariknya hampir 

meraba helm kemaluannya ia dengan gaya liarnya menunda dengan ingin membacakan puisi 

yang selama ini disiapkan untuknya dan membuat nasi goreng terbaik untuknya yang 

terpenting Gusti Ratu senang terlebih dahulu sebelum menyenanginya lebih, dalihnya, lalu 

tiba-tiba Gusti Ratu pergi dengan kerisnya malam sudah menunjukkan pukul 0.00 Gusti Ratu 

mengisyaratkan ingin pergi ke tempat yang mungkin bukan lagi di Gunung Gedel, 

mendengar nada perkataan Gusti Ratu tersebut hatinya jadi kembang kempis, sementara 

langkah kaki Gusti Ratu yang menjauh lalu membuat hatinya bergetar, belum lagi branjangan 

yang bersiul-siul di pagi tadi. Gusti Ratu pun kian melangkahkan kaki, tapi tiba-tiba dari 

dasar perasaannya yang terdalam tersimpan keyakinan, jika itu bisa saja kesempatan pertama-

terakhirnya, dengan menjadi selir kebutuhannya akan tercukupi dan akan membantu ayah-

ibu, adik-adik, kerabatnya, menjadi selir adalah mimpi yang paling ia kejar selama ini lalu 

saat Gusti Ratu belum menjauh ia menarik Gusti Ratu, Gusti Ratu tampak antusias dalam 

torehannya. Ia lalu mengutarakan jika jangan pergi di gulita malam terlebih dahulu, ia mau 

menemani Gusti Ratu hingga malam jika ia membutuhkan. Degusan napas Sambada 

berdegus kuat, tapi yang terus diyakinkan hatinya adalah ia tinggal menikmati. Gusti Ratu 

yang meminta diajak masuk di kamarnya diiyakan. Mereka saling mengoarkan keindahan 

alam, kemanisan pertemuan mereka berdua, bagaimana perasaan mereka pada malam ini lalu 

saat Gusti Ratu membuka pakaiannya tersembul payudara yang besar, Sambada 
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menciuminya dengan hidungnya yang mancung. Tekadnya sudah kuat. Gusti Ratu langsung 

menyingkirkan rambutnya, melepas pakaian atas-bawahnya hingga telanjang bulat, sembada 

juga, penis yang kecil karena tubuhnya kecil dan gestit, mungil namun berjembut lebat 

namun tajam bisa memanjakan vaginanya malam ini. Mereka tersenyum merasakan 

ketampanan dan kecantikan masing-masing, adegan kopitan adalah adegan yang paling panas 

dalam percumbuan mereka. Mereka saling memandangi, menggerayangi, mengekspresikan 

tak menyangka penis dan vagina mereka bersatu apapun kata lainnya. Lalu saat Sambada 

klimaks, Gusti Ratu menunjukkan pengalamannya melayani banyak lakilaki, Sambada 

dipeluknya erat hingga nikmat, ia mengekspresikan agar Sambada tetap tenang dan 

mengeluarkan perasaannya satu-satu, dan sperma itu mengecroti vaginanya dengan sempurna 

membuat seakan-akan ada yang genap dalam pemikiran mereka, Sambada benar-benar puas, 

Gusti Ratu juga. Semakin Gusti Ratu bersetubuh dengan lakilaki yang masih perjaka dan 

memiliki akhlakul karimah di dalamnya dirasakan beribu kekuatan masuk, meresap, 

menambah kesaktiannya kini, Gusti Ratu merasakan pula pemahaman tentang pertahanan diri 

lain. Mereka lalu hanya ingin mengecupkan kening mereka tak lepas hingga pagi hari 

membuat mereka tak betah, tapi yang diprediksi salah, hingga Dhuha hari perasaan mereka 

tak lepas, Gusti Ratu memang memiliki kebatinan dan keduniawiaan yang besar. 

“Gusti Ratu... Gusti Ratu mau ke mana?” sambil menata diri, Sambada membantu 

Gusti Ratu menyiapkan diri, apa saja jangan sampai kurang. Melihat perhatian Sambada yang 

luar biasa sekali padanya membuat Gusti Ratu runtuh dada ia jadi iba meninggalkannya 

begitu cepat. Ia harus kembali melanjutkan pertapaan, bisa bersetubuh dengannya saja 

melejitkan semangat harus ia perjuangkan lebih keras lagi, padahal tidak boleh bersetubuh 

dan pantangan lain dalam bertapa, dan bagaimanapun pula ia harus mengembangkan 

konsentrasinya lagi, masa bodoh dalam tuntunan-tuntunan itu ia hanya yakin pada Sang 

Hyang Rama Kuasa. Orang-orang yang hidup di sekitar Gunung Gedel memang ngeri. Di 

bukit-bukit yang dipenuhi singkong sering didapati lakilaki tidak berbaju padahal masih 

muda, sementara perempuannya berbaju, mungkin karena tak ada pakaian atau sangat 

tertinggal, keringat dari tubuh lakilaki itu harum-harum dan penisnya aduhai besar-besar. 

“Gusti Ratu... kapan kita tinggal bersama...aku tak ingin meninggalkan Gusti Ratu 

begitu saja, aku siap melakukan apa saja, memberi apa saja demi kebahagiaan Ratu” 

Sambada memeluk tangan halus Gusti Ratu dengan lembut, tapi Sambada dikecup keningnya 

saja, Gusti Ratu mengatakan ia tak akan pernah meninggalkannya, sebersit pun, ia sudah 

menjadi bagian dari detak nadinya ia akan memuliakan kedudukan ia dan anak-anaknya 

kelak, mereka saling meyakini. Sebagai tanda ia telah diangkat menjadi selirnya sampur 

kuning milik seorang Ratu saja dengan logo Ganda Ageng diikatkan di pinggangnya, agar 

semua orang tahu. Akhirnya mereka berdua saling melepaskan diri walau pedih. Ia berharap 

agar pertapaan Gusti Ratu lancar. 

Paginya saat ayah-ibu adik-adik Sambada pulang dari menginap di rumah tetangga ia 

mendapati Sambada yang biru dengan sampur di pinggangnya, saat orangtuanya menanyakan 

dengan terkejut ia langsung menjawab jika ia telah menjadi selir Gusti Ratu, Gusti Ratu 

meminta ia untuk melayaninya tadi malam. Segalanya ia panjatkan kembali pada Sang Hyang 

Rama Kuasa bila itu terbaik untuk anaknya biarkan Sang Hyang Rama Kuasa 
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memberikannya, segalanya terpanjat demikian. Saat ditanya oleh adik lakilakinya pas di 

bawahnya iseng-iseng “Kang Sambada berarti Kang Sambada sudah tidak perjaka ya” 

Sambada hanya menggeleng dengan tatapan mengiyakan saja. 

Hari demi hari, bulan demi bulan membuat keluarga Sambada tak yakin benarkah 

Ratu mengingatnya dan mengangkatnya menjadi selir, Sambada hanya bisa menenangkan 

dan menenangkan, sampai suatu hari Gusti Ratu datang kemari dan diketahui oleh warga 

sekitar jika menjalin hubungan spesial dengan Gusti Ratu Anindya. Gusti Ratu menginap di 

rumah itu karena Gusti Ratu hamil beberapa minggu, setelah kebatinannya diasah tajam, ia 

telah yakin, tak usah melakukan upacara siapa ayah sesungguhnya dari bayinya saat ini 

dengan Pujangga, ia bisa merasakan itu adalah anak Sambada, dan setelah lahir kurang lebih 

dua bulan anak itu sangat mirip sekali dengan Sambada. Dari penciptaan hingga pencetakan 

bayi itu mereka saling mencurahkan kasih, kerabat Sambada dan keluarganya bangga ia 

mampu membuat lahir seorang keturunan bangsawan. Warga dan teman-teman Sambada 

semakin mengelu-elukannya. Saat Gusti Ratu meminta dan berjanji akan menjaga Sambada 

sepenuh hati ke Kraton, ayah-ibu Sambada tak bisa mengelak, ia hanya terus meyakinkan hati 

meski pedih ingin ia cabut dari hatinya. Hutang-hutang ayah-ibunya menggunung 

dihanguskan oleh Gusti Ratu, ia mendapatkan kerbau dan hewan ternak, rumahnya 

diperbagus, ia diberikan toko serta tegal. Saat ia dan anaknya diboyong ke Kraton ayahnya 

hanya berpesan pada Sambada yang dibentangkan samudera baru itu, yang diiyakan oleh 

teman-teman atau tetangga dekatnya, orang-orang beranggapan bahwa apa yang dialami 

orangtua dan perkataannya adalah seampuh-ampuh hidup, “Sam, menjadi selir bagi Ratu 

Ganda Ageng itu berbeda Sam, kau harus beriman, kau harus mematuhi isterimu, kau harus 

berbakti padanya tiada putus, karena menjadi selir bagi Gusti Ratu surga nunut neraka katut” 

Sambada hanya mengangguk pelan saja. 

Saat ia hidup megah di Kraton pula di kehidupan barunya, BRB. Murai, gelar 

Sambada ketika menjadi selir Gusti Ratu yang membuat BRMb. Anggrek Macan terlahir ia 

memang jarang bahkan sulit menemui ayah-ibunya di Gedangan namun kehidupan semanis 

apapun kini tak akan pernah membuatnya lupa akan di mana pertama kali ia berasal. 

 

Kicau burung walet telah membukakan mata Gusti Ratu pada kehidupan. Malam itu 

Gusti Ratu sudah mempersiapkan pada menteri-menteri dan kerabatnya yang membantu 

untuk mengajarkan tari-tarian yang ingin dikenalkannya. Lalu Para Laden membuat Gusti 

Ratu puas dengan jam yang diperintahkan pukul 9.00 tapi sudah diselenggarakan tanpa celah 

sedikitpun dan siap digunakan pukul 07.00, rakyat-rakyat juga mulai berkumpul. Membuat 

Gusti Ratu menyegar hati lalu mendoakan kesejahteraan dan apa yang diitikadkan 

masyarakatnya agar cepat terkabul. Dengan sampur yang dibawakan dengan penuh 

kesantunan Para Laden dalam nampan beludru, ditanamkannya gerakan demi gerakan, musik 

hingga mendalaman lagu pada orang-orang, selir-selirnya, anaknya, kerabatnya dan orang-

orang Ganda Ageng yang dipenuhinya memilyar depan Alun-alun Kratonnya yang luas 

dengan khidmat. Usai memberikan pemahaman pada rakyatnya itu ia melihat GKPAA. 

Kuarsa yang tengah menarikan tarian Bedaya Kalbunya, ingin mengecek mana yang salah 
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dalam gerakannya, di tempat penyimpanan gamelan dan alat musik luar kerajaan di Kraton 

membuat Gusti Ratu mengamati dalam keluwesan dan kuatnya daya yang ia tegukan, ia 

terlihat tampan dan elegan sekali di antara desas-desus Para Laden dan pejabat Kraton lagi 

yang melihatnya, perkataannya benar-benar tertata, tatapan matanya menatap siapa saja orang 

yang diajaknya berbicara, tingginya 176, kepala kotak, kulitnya kuning gelap, matanya bulat, 

hidungnya mancung dan bibirnya tebal, orang yang berada di dekatnya selalu terkenang 

keharumannya, ia adalah pemuda yang tak menyianyiakan waktu, terpancar ketampanan yang 

menusuk, setiap hari hanya terlihat melakukan sembahyang, sembahyang dan sembahyang, ia 

selalu menghormati siapapun dia, seakan bila ingin dihormati yang luar biasa orang lain ia 

meluar-biasakan penghormatannya pada sosok yang baru dikenalnya tersebut. Ia selalu 

membegal hati Ratu, ia selalu menemui Gusti Ratu di mana ia suka dibegal hatinya, ia yang 

merasakan GKPAA memiliki kekuatan murni. 

Seluruh ilmu yang harus ia emban ia jalankan dengan sempurna tanpa cela, sifat-

sifatnya sebagai raja sudah hadir sebelum ia pintakan, ia bisa dikatakan luar biasa mumpuni 

darinya, ia yang tak terlihat menyia-nyiakan waktu dan kesempatannya sebagai calon raja 

dengan mengisi hal-hal yang positif, membuat Gusti Ratu ingin melepas atau tidak tapi terus 

berjalan dalam kesesakan dan kesesakan, GKPAA adalah sosok yang mampu 

mengembalikan nalurinya sebagai ibu pula walau setitik. Ia tak pernah menyusui anaknya, 

anaknya tak merasakan getir, rubung, bungah atau lain tentang anaknya, kasih sayang bagi 

anaknya adalah membina, diminta masukan bisa atau tidak bisa yang ia berikan. Bila ia 

melihat GKP ia selalu merasakan keterdalaman dalam pandangannya, apakah ia harus 

menghilangkan setitik saja sedikit yang dimilikinya menjadi penerus tahtanya? 

Ia melihat BRMb. Nindyasu, yang kini gelarnya dijerembabkan menjadi Sekar 

Kedhaton karena selirnya, BRB. Manah mampu membuat lahir anak lakilaki, yang ditunggu 

ratu-ratu dan masyarakat sebelumnya, namanya dari perpaduan Nindya=Anindya dan 

Su=Sukma, dari kebuncahan dan angan yang terlabuhkan bersama Raja Sudewa terdahulu. 

Sekar Kedhaton gelar anak perempuan pertama ratu. 

“Gusti Dinda, kau tahu gerakan yang lebih benar dari tari ini. Bedaya Larang 

Mimasrah, aku selalu mengalami kesulitan pada bagian ini, aku sangat suka dengan gerakan 

tari ini, Biyung Ratu sungguh cerdas ya membuat tari adiluhung seperti ini” ujar BRMb. 

Sekar Kedhaton, menyibakkan sampur luriknya di bahunya yang putih, menjulur tangan ke 

kiri, merekah, menuruti tujuan tangan itu kakinya melangkah kanan, kaki kirinya ke kanan 

belakang, penjiwaan dari semilir angin begitu dalam ketika amat lemas memutar kepala 

kanan-kiri, tariannya menganggunkan tubuhnya yang putih berseri, kepalanya yang kotak, 

hidung mancung, rambutnya berkilau, matanya bulat dengan bulu mata melengking, alis 

lebat, ada tahi lalat di hidung kirinya, ada dekik di bibirnya. 

“Aku tanya Biyung Ratu sendiri gerakan tari yang indah, menjunjung tinggi budaya 

namun memiliki kedahsyatan makna yang luar biasa berasal dari Sang Hyang Rama Kuasa 

atas wahyuNya, bukan ciptaan Biyung Ratu, lutut Kanda Ndoro belum merapat, harus lebih 

menunduk dan pinggulnya ke atas lagi” mereka bersemangat dalam belajar, tangan mereka 

saling berpegangan, membenarkan-menikmatkan seluruh ilmu darinya yang kian termangu 
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dengannya itu Gusti Ratu selalu ia terapkan dengan baik, ia adalah sosok yang membuat 

kehalangan menjadi kesempatan, orang yang menyanyakannya tak pernah tak dijawabnya, 

seluruh bayang-bayang Gusti Ratu termuara seluruh pemikirannya lalu ke hatinya, Gusti Ratu 

melangkah, keceriaan, kebelajaran apa yang dilakukan anak-anaknya itu menjadi 

kebahagiaannya tergores semakin tertinggal 

GKPAA adalah sosok yang amanah, mengembangkan dan membenamkan Sambawi 

di hatinya dan hormat serta sayangnya pada orangtua luar biasa, saat ia ulang tahun saja 

anaknya yang lebih mengingat darinya, ia mengumpulkan Para Laden dan anak-anak selir 

lain untuk membuat pesta kejutan di Sasana Pangrajan dengan nasi gunungan ulang tahun 

yang ditancapi lilin “Selamat ulang tahun... selamat ulang tahun... selamat ulang selamat 

ulang selamat ulang tahun” ia membuatnya terharu lalu mengecup kepalanya, saat dicicipi 

nasi dan ingkungnya begitu lezat, saat ditanya ia sendiri yang membuat nasi ulang tahun itu 

namun ragu jika Gusti Ratu menyukainya, ayahnya mengajarkan jika tak ada yang 

membedakan antara lakilaki dan perempuan, perempuan boleh mengerjakan apapun yang 

dilakukan lakilaki tanpa kendala apapun, begitu sebaliknya, selain memimpin, berperang, 

membangun rumah sudah sepatutnya lakilaki membantu tugas ibu, memasak, mencuci 

peralatan, mencuci pakaian sendiri, mendandani perempuan dalam pentas, sekalipun ia 

adalah seorang raja, Para Laden membantu mencari rempah yang sulit dicari. Lalu dalam 

perbincangan terselubung dengan menguntal makanan bersama itu Gusti Ratu menekankan 

“Jika kamu sebagai seorang raja apa yang seharusnya dilakukan olehmu dalam ketingkatan 

Ganda Ageng yang sekarang” 

“Banyak masyarakat yang masih terjerembab di luar sana Biyung Ratu meskipun 

Ganda Ageng sudah sebesar sekarang entah sistem apa yang membelenggu itu akan hamba 

perbaiki lebih lagi, kita alihkan faktor-faktor yang menghambat itu pada yang lebih terharap 

lagi dan orang-orang yang memiliki potensi di luar sana belum tentu tidak memiliki potensi-

potensi dalam yang lebih besar ini, hamba sudah mulai membangunnya sebagai Adipati 

Anom dengan orang ahli dan kepeduliannya” sayat tergerak walaupun sedesir ingkung ayam 

itu dilepas lalu dimasukkan piring GKPAA, mungkin Gusti Ratu  hanya ingin melakukannya 

saja. Tapi ia tetap yakin Gusti Ratu tetap terbuncahi oleh anak-anaknya yang bukan ia 

rasakan harus terasa dalam rasa-rasanya. 

Dalam keberpamitannya bersama Para Laden itu hati Gusti Ratu meluncur, GKPAA. 

Kuarsa memiliki jiwa yang luar biasa seperti GRat. Tempek pendiri Ganda Ageng ini, apakah 

ia memiliki kisah yang lain. Jika ia telah termantabkan menjadi Putera Mahkota ia akan 

termantabkan pembinaaannya sehingga akan mengeluarkan kepositifan yang lain, sabda ratu 

yang dikeluarkan juga untuk kebaikan masyarakat pula, sebagai ratu harusnya ia melihat 

kebaikan tersebut, ia juga mendapati menteri-menteri yang mendesaki untuk pengangkatan 

Raja agar Pasrahan Legen terarah lebih baik. Kungkungan ratu amat bahaya hanya memiliki 

selir saja berhasil sebenarnya ia dobrak, usaha seseorang juga meremahi pandangan apapun 

tapi mengangkat Raja positifnya lebih, hatinya juga tergerak sendirinya mengangkat Raja, 

Pandita Sekar Mangkok juga mengisyaratkan dalam kesulit-ditemukannya hal yang sama, 

tapi ia tetap mengumbarkan napasnya agar digejolakkan hatinya menuju, ia semakin 

terbayang keputusan itu. 
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Menteri kerajaan dua partai datang, pejabat penting Kraton, prajurit-prajurit 

mengamankan berdandan meyakinkan, selir-selir dan anaknya juga dipanggil menembus 

janur demi janur mengisi kehadiran pemanggilan pendengaran Sabda Ratu ingkang kaping 

27. Shubuh mulanya di Sasana Katawis, kediamannya BRB. Akik, gelar GKPAA. Samudera 

diangkatnya selir, yang artinya nama batu yang indah dari tanah kaya, merebak dan 

merebaknya lalu terjatuh berapi kembang api yang terluncur ke langit. Angan-angannya 

tertarik ke belakang, sejuk demi sejuk terdayu lalu terbelah di kepalanya. Gusti Ratu sangat 

menyayanginya lebih, memperhatikannya dan selalu menepati janjinya, ia pula bersabar dari 

ungkapan Gusti Ratu yang tidak melangsungkan pernikahan yang pernah dijanjikan dahulu 

mungkin karena Gusti Ratu tengah tak ingin terderu kecil karena menghadapi permasalahan 

yang rumit kerajaannya, siluman-siluman menyerang, dan penaklukan kerajaan-kerajaan 

besar dunia lain yang ia tengah mencari siasat harus menjadi tantangannya pula. Sebagai 

seorang selir baru ia sudah terkejut, kerajaan Ganda Ageng demikian besar, saat menapak di 

Sasana Katawis ia mengira amat tersanjung diberkahi tanpa pemberitahuan tempat Raja di 

luar batas pengetahuannya, amat indah, tak ada yang tak ada di sana, luasnya saja demikian 

bagaimana yang harus ia perintah nanti. Air mancur luar-dalam sasana, bunga-bunga tertata 

rapi dan ada yang diukir dengan seni berkelas, pelatarannya sebesar Alun-alun, dan pintu 

depannya begitu indah dengan ornamen emas seperti masuk dalam surga, terdapat loji besar 

untuk memadu kasih, melihat Kraton atau luar Kraton lebih luas dan pemandangan indah 

apapun, Para Laden yang pakaiannya lebih berkelas dari Para Laden kerajaannya sangat 

memberikan hormat dan sambutan luar biasa. Apabila pada akhirnya sesuai janjinya ia 

mengangkatnya menjadi raja atau Jaler Kinurmat21 dalam kerajaan besar Ganda Ageng ini, 

tak ia sangka kederuan apa dalam batinnya yang harus terluntahkan. Air matanya harus ia 

tahan hanya menjadi genangan menyembab di matanya, untuk merasai pula benak Ratu 

selama ini. Ia disiapkan dengan hangat oleh Para Ladennya, Sregep, yang sahabatnya pula, 

menjadi Para Ladennya sejak kecil dari Martonegara lalu dibawa kemari, sebelum menuju ke 

Ganda Ageng ini ia sangat kehilangan Sregep sebagai Para Laden amat mematuhinya ia 

meminta kepada Gusti Ratu dan ayahnya kemudian dengan ungkapan ia tak bisa tak hidup 

dengan Sregep, Sregep Para Laden setianya, saat mimpi basah pun Sregep yang selalu rajin 

mencuci jariknya dan disetrika wangi, dan Para Laden satu lagi Hasrat, mandi air hangat 

dengan mata air hangat pilihan, nasi tumpang khas Ganda Ageng dengan koki Kraton 

terkenal sebagai pencuci lidahnya, batik bagus yang baru saja ditulisi pembatik terpecaya 

kerajaan, dan beskap dengan warna yang halus tapi pas berbeda dengan beskap Kraton biasa. 

BRB. Akik memang terkenal selalu tampil sempurna dan tak ingin sebersit pun Gusti Ratu 

menanyakan keambiguan dandanannya, karena ia ingin menghargai cinta Gusti Ratu selama 

ini. Para Laden banyak yang memuji jika BRB Akik benar-benar dipilih Gusti Ratu sebagai 

Raja Ganda Ageng, ia memang pantas, ia selalu mendapatkan curahan kasih Gusti Ratu yang 

seakan tak terbagi, BRB Akik hanya tersenyum saja, ia sebenarnya masih berusaha melihat 

kekurangan yang harus ia temukan dan segera ia perbaiki. Tapi pujian terus mengalir hingga 

janur demi janur menembus janur terakhir di Pendapa Ageng. Para Laden BRB Akik begitu 

sengit terlebih ketika melihat Para Laden BRB. Srengenge dan Manah, ia yakin ndoronya 

akan berjaya pagi ini. 
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Tapi semua membuat isi dari Sabda Ratu itu, setelah Gusti Ratu mengutarakan apa 

yang terbuatnya hadir di Pendapa Ageng untuk kelangsungan kerajaan ke depan, terguncang 

tapi berusaha tertahan dalam baraan hati. Isi Sabda Ratu yang diungkapkan lewat bahasa 

krama inggil khas Kraton Ganda Ageng oleh Gusti Ratu mengungkapkan pengangkatan 

BRB. Manah sebagai Raja Ganda Ageng dengan Gelar Gusti Kanjeng Raja (GKR) Manah, 

Gusti Ratu sebenarnya tahu bagaimana perasaan atau kebimbangan-kelejitan pihak-pihak 

Kraton Ganda Ageng, ia mengangkat BRB. Manah sebagai Raja karena ia adalah ayah Putera 

Mahkota dan untuk mendukung kedudukan Putra Mahkota pula agar tercapainya 

kepemimpinan yang tertuju lebih baik dan mengembangkan kerajaan Ganda Ageng pula. 

Pernikahan akan dilangsungkan seminggu kemudian di hari yang dipetung Pujangga Kraton 

lebih baik. Beberapa ada yang mendeprakkan tepukan tangan keras adapula yang pelan. Gusti 

Ratu menatap BRB. Manah dalam ujaran tersebut hanya merentetkan pada tiap-tiap kata saja, 

tak ada cuatan apapun, namun Gusti Ratu tetap berpikir dalam di kehidupannya. 

Usai kembali menuju sasana tersebut dari keakraban-keakraban yang mencoba 

dikuatkan pada Gusti Ratu, kasih sayang dari Gusti Ratu yang tulus pula tak ada yang tak 

terelakkan pula, membuat BRB. Akik membenamkan hatinya, air mata tertumpah tapi entah 

dengan cara apa agar air mata itu tak terlihat meratapi hidupnya. Para Laden ingin 

menenangkan dan meyakinkannya tapi mereka tak mampu menahan isyarat BRB. Akik yang 

tertinggal sendiri terminta di kasurnya.  

Dalam keterbenamannya ia tak berusaha menutupi rasa malu terhadap apa yang 

terlewati, tetes demi tetes air mata icesky. Malam di mana ia mulai memasuki Sasana 

Katawis, ia yang hendak diajak melakukan perjamuan makan di Pura Gunung Kemukus agar 

ia lebih tahu keindahan-keindahan Ganda Ageng lain, Gusti Ratu yang mulanya mengatakan 

yang intinya ia sangat tak bisa kehilangan darinya, segala sesuatu yang masih kurang 

untuknya akan berusaha terus ia tingkatkan demi ia senang, satu kata baginya di malam nanti 

ia berusaha menyempurnakan cinta mereka sesempurna mungkin, tiba-tiba ia mendapatkan 

panggilan pertemuan dengan selir Srengenge, selir Srengenge dipahami Para Laden ingin 

melakukan pertemuan pertama dengannya, BRB. Akik mengiyakan saja, dalam bisikan 

Sregep ia hanya terkekeh. Srengenge adalah lakilaki pertama Gusti Ratu, ia lengser sempat 

menjadi Raja karena terbukti memfitnah GKR. Wijaya Kusuma meracuni Gusti Ratu dalam 

jenang krasikan hingga masyarakat dalam dan luar mengira GKR. Wijaya Kusuma benar-

benar salah. Para Ladennya semakin mendukung ndoronya tersebut. 

“Wah, kita bakal sindir-sindiran ya nih, duh udah nggak sabar lihat wajah lakilaki 

pertama Gusti Ratu bagaimana, ntar kalau juga nangis tak elapin, aku paling jago nih kalau 

sindir-sindiran gini” ditambah dentuman tawa Para Laden BRB. Akik. Kemudian dengan 

dandanan yang amat tampan dan segalanya yang tanpa kekurangan apapun ia kemudian 

keluar dengan mendongakkan kepalanya dituruti oleh Para Ladennya yang bagai sayap-

sayapnya, sampai di Bangsal Kabeksan, tempat Gusti Ratu melihat Para Laden menarikan 

Bedaya Dados Salira Piyambak pada malam even Kraton tertentu, tak terduga bertemu. 

BRB. Srengenge tampak memandanginya lama, Para Laden hanya tertunduk tak 

mengoarkan wajah. Dalam hati BRB. Akik ia menunggu apa yang dikatakan oleh BRB. 
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Srengenge. Ia menatapkan wajah ke segenap penjuru seakan menemukan kepekaan terdalam 

hatinya, bumbungan bara hatinya menetas keluar lalu tertangkap kembali di benaknya, 

terlintas kembali air matanya yang tak ingin diteteskan pada lakilaki hadapannya yang telah 

tak tahu diri merayu perempuan yang amat dicintainya, segala sesuatu yang tidak bisa lagi 

dilakukan lalu terluntah pelan kata yang bercampur gerayapan napasnya. 

“Malam... maaf mengganggumu... kau tentu tahu bukan aku adalah selir pertama 

Gusti Ratu... bagaimana perasaanmu” 

“Saya tidak bisa merasakannya Ndoro, rasa itu benar diajarkan oleh Gusti Ratu yang 

membuat saya mengenal tentang kegigihan Gusti Ratu, nampaknya saya hanya bisa 

mencintai Gusti Ratu, Ndoro meskipun saya tahu ia pasti memiliki lakilaki lain yang lebih 

sempurna, yang lebih disayanginya dan hati saya selalu mengatakan itu” BRB. Akik berkata 

dengan amat sopan, namun tatapan mata yang lukisan dalam hatinya terlihat benar-benar 

terespon benar oleh BRB. Srengenge di telinga yang paling peka, mereka dalam pertemuan 

itu terus menguji kesabaran, BRB. Srengenge balas meruncingkan kata 

“Aku selalu bersyukur Gusti Ratu selalu memberiku tempat terindah, kenangan 

terindah dan perasaan yang tak pernah diluapkan sebelumnya, menjadi lakilaki pertama tak 

pernah kuyakini dari orang-orang memang selalu nelangsa, yang selalu mengingatkanku 

pada Gusti Ratu adalah Pelana Kuda kesayanganku dari Gusti Ratu itu, bertabur permata, 

pertama dan batu-batu terindah di dunia, mengapa ia benar-benar memberiku benda seindah 

itu ya” kemudian tepat dari tandasan kata itu Dananjaya membawa kuda itu di hadapannya 

mengisyaratkan bahwa sebenarnya mereka ingin pergi ke sebuah tempat, iya yakin bila 

katanya amat menusuk BRB. Akik, walaupun saat terbesit kenangannya ungkapannya, ia 

menahan perasaan yang selalu menggerogoti hatinya, air mata harus ia tahan. 

“Wah... ternyata.... hanya pelana dan kuda seperti itu ya, kukira lebih mahal lagi. 

Gusti Ratu memberiku negara yang luas pada Rama-Biyungku sebelum aku rela hidup ke 

mari” BRB. Akik secara tidak langsung meninggikan nada suaranya, ia secara tidak langsung 

dibuatnya tersinggung pula 

“Tapi pelana itu dibuatkan khusus untukku, bisa saja Gusti Ratu yang sebenarnya 

membuatnya tapi disembunyikan siapa yang membuatnya, tapi bagaimana Gusti Ratu 

mencarikannya untukkulah yang tak pernah terlupakan sepanjang hidup, nikmati kursimu, 

semoga kita semua bisa sama-sama saling mengabdi dan membuat Gusti Ratu senang” 

dengan membuncahkan kebahagiaannya bertemu dengannya kembali, sudah terlintas ke 

depan bagaimana ia akan menangis menyamudera dalam Maghrib itu, Gusti Ratu memang 

mencintai dan melukai, namun... ia diikuti bagai ekor naga oleh Para Ladennya. BRB. Akik 

juga mulai kembali ke kebersemayamannya, meskipun ia masih merespon biasa-ringan saja 

tapi gatal bila bertemu dengan selir Gusti Ratu yang bersikukuh dengan pendapatnya itu. Di 

sasananya ia berkoar 

“Bagaimana ya kalau seandainya kuungkapkan Bestari akan diangkat menjadi Puteri 

Mahkota di kerajaan ini, apa ia tambah terbakar blangkon. Tapi lumayan juga Srengenge 

cintanya pada Gusti Ratu membuat cintaku kian tumbuh” 
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“Tenang Ndoro... posisi Ndoro Akik kan lebih lepas karena selir yang baru, lha 

daripada Srengenge selir pertama berapa ujian tuh kesabarannya!” Sasana Katawis hanya 

terisi tawa demi tawa yang merekah 

Dalam bayangannya yang nyata kini, air mata benar-benar menggerogoti tubuhnya, ia 

tak bisa memberikan tempat yang layak bagi BRMb. Bestari, ia hanyalah perempuan 

penghuni Keputren, Gusti Ratu adalah perempuan yang teramat dicintainya, sulit untuk 

dihapus kekecewaan yang tertancap di hatinya, biarkan ia yang merasakan kepedihan itu, 

sambil mendengar pengakuan Gusti Ratu yang lebih dalam ia siap melayarkan kakinya, cinta 

yang selalu berharap ia kuat ke depannya, walaupun luka demi luka tersobek dan ia berusaha 

menutupi luka itu dalam keadaan tersobek saat itu pula. 

 

Pernikahan Gusti Ratu Anindya dengan GKR. Manah dilakukan dengan meriah. 

Banyak kerajaan-kerajaan luar yang diundang dengan perayaan pesta yang megah. Janur 

kuning diminta dipasang oleh setiap kepala keluarga oleh Gusti Ratu, Kraton didekorasi 

dengan sedemikian rupa, Gusti Ratu menyuguhkan semilyar sapi untuk para Kakung-yungan 

di Ganda Ageng, mereka didandani pengantin jawa yang cantik dan tampan rupa. Gusti Ratu 

memerintahkan untuk pesta 7 hari berturut-turut dengan penyelenggaraan yang tiada habisnya 

untuk masyarakat, ada pembagian jajajanan-jajanan pasar yang beribu-ribu bagi masyarakat 

di luar jalan menuju Kraton, terdapat pesta mainan jawa bagi anak-anak, konsultasi kebatinan 

gratis di setiap stand, dan terdapat karnaval dengan patung-patung hewan atau tumbuhan 

khas Ganda Ageng, ada burung branjangan, ular sawah, tupai, kepik, anggang-anggang, 

semut merah, kucing, ikan mas, pohon beringin, pohon masam, pohon trembesi dan lainnya, 

dalam pernikahan kedua mereka itu saat membasuh kaki Gusti Ratu sebagai imannya dan 

pengabdiannya menyeluruh pada Gusti Ratu baik atau buruk ia berharap ia bisa 

melaksanakan setengah kali merasakan beribu kali, lalu mencium kaki Gusti Ratu, orang-

orang Kraton bahagia akhirnya BRB. Manah diangkat menjadi Raja dan kedudukan GKPAA. 

Kuarsa demikian kuat, di Pendapa Ageng yang dihiasi oleh mawar-melati di lantai itu 

membuat BRB. Akik Senang akan kebahagiaan yang bisa ia hisap untuk kebahagiaan hatinya 

meskipun bibirnya begitu perih menelan bisa kehidupan, matanya yang sembab tak berusaha 

ia gelindingkan air matanya ke beskap, ia terus menerus menguatkan hatinya. Gending-

gending Jawa kian melantur, Kraton luar-dalam tampak berbahagia sekali. Banyak orang luar 

Kraton pula yang mendoakan ketentraman dan kelanggengan Gusti Ratu dan GKR. Manah 

tersebut. 

Masyarakat senang dengan pesta yang diadakan oleh kerajaan, adapula festival tari, 

pentas wayang, ketoprak, campursari dengan pesinden lokal, luar kerajaan dan ahli di Ganda 

Ageng, saat GKR. Manah menikah ia memiliki satu permintaan pada Gusti Ratu jika ia ingin 

dibuatkan pesta agar masyarakat senang, karena Ganda Ageng adalah kerajaan besar dan 

kebahagiaan raja-ratu adalah kebahagiaan masyarakat pula, Gusti Ratu tampak 

menyanggupinya. Saat penobatannya pula ditarikan tari Bedaya Mirsani. Ia didandani tampak 

tampan dan gagah layaknya kesatria menari di hadapan sang ratu dan masyarakatnya. 
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Dalam tarian GKR. Manah tersebut Gusti Ratu merasakan orkes gamelan yang 

dilantunkan sangat selaras sekali, merdu, alunannya sangat mendayu membawa mimpi, 

membuat tariannya semakin hidup ketika matanya menggerayap-gerayap ia termangu melihat 

seorang penabuh gamelan lakilaki yang berdandan rapi dengan dada terbuka berkalung samir 

amat tampan sekali, ia muda dan perkasa penabuh di tempat tabuhan paling depan. 

Kepalanya segitiga, bermata besar dengan kantung mata bawahnya menonjol, alisnya tebal, 

hidungnya mancung, bibirnya tipis namun giginya berseri, membuat ia yang selalu tersenyum 

menciptakan lekuk tersendiri di pipinya, perawakannya besar, Gusti Ratu merasa teduh 

menatap lakilaki itu dengan ketampanan dan kepiawaiannya. 

Usai pesta pernikahan kerajaan itu ia menyuruh Mahapatih Kembang Sepatu untuk 

mencari tahu siapa lakilaki penabuh gamelan yang membuat hatinya berbuncah-buncah, lalu 

Mahapatih menghadap dengan laporan jika lakilaki itu adalah anak tunggal dari seorang 

penabuh gamelan sepuh Kraton, ia mulai diajak di Kraton ketika tak ada lagi tempat tinggal, 

tempat tinggalnya di dukuh sudah dijual untuk menggenapi hutang-hutangnya. Ia rajin 

membantu ayahnya Woh untuk membasuh gamelan Kraton di malam-malam tertentu, 

menyukai gamelan sejak kecil, karena ia sangat piawai, beberapa akhir ini sering terdengar 

pelantunan gamelan yang terdengar indah bila melewati Pagongan Kulon, terdapat dua 

tempat penabuhan gamelan Kraton yaitu Pagongan Kulon dan Etan, waktunya selalu terisi 

dengan menabuh dan menabuh gamelan tak ada yang lain, ia juga sosok lakilaki yang baik 

senang membantu apapun temannya atau orangtua yang kesusahan, informasi itu didapatkan 

dari Kepala Niyaga, Luluh. 

Suatu malam tertentu karena Gusti Ratu ingin mengetahui lakilaki itu lebih dalam, 

lakilaki itu bernama Deru, di jalan menuju Pagongan Kulon secara bersembunyi-sembunyi ia 

mendengar tabuhan gamelan begitu merdu dan membuncahkan perasaan. Di balik 

background kayu untuk pementasan Pagongan Kulon ia melihat lakilaki itu menabuh dan 

menabuh gamelan. Jika ia terdiam bibirnya terasa halus sekali jika tersenyum pipinya selalu 

membuat tonjolan hingga amat bersahaja senyumnya, begitu mencuri perasaan. Dengan 

mensemedikan tangan kanannya berkonsentrasi penuh dengan kekuatan saktinya ia berubah 

pakaian hingga terlihat sebagai Para Laden biasa, ia mendekat pada lakilaki itu, saat lakilaki 

itu menoreh berjalan ke arahnya saat ia terduduk hatinya bergetar, ia menyambut Gusti Ratu 

dengan antusias pula. Lakilaki itu dibuat ngaceng dan sangat senang dengan kecantikan Gusti 

Ratu karena baru melihat perempuan secantik dengan wajah itu dan dandanannya begitu 

sempurna. Gusti Ratu mengajak mengobrol, ia mengatakan orang baru di Kraton ini 

mendapatkan tugas di Pagongan Etan, saat Deru menanyakan apa ia bisa memainkan 

gamelan, gending apa yang ia suka, Gusti Ratu lalu mengiyakan, ia mengatakan juga sangat 

senang memainkan gamelan dengan menyanyi, Deru mengatakan jika ia hebat ia bisa 

melakukan kolaborasi dengannya, ia mengatakan dari ayahnya jika saat Wiyosan Dalem 

Gusti Ratu sering meminta orang-orang menabuhkan gamelan setelah upacara. Mereka yang 

larut dan larut dalam pengenalan itu lalu menyanyi dan diiringi tabuhan gamelan yang 

piawai. Gusti Ratu menyanyikan lagu Mendem Lanangan. Pak’e...aku jaluk dikawinke... karo 

sopo tho Nduk... sing penting ono kontole.... lirik ono kontole sebenarnya ono nyawane, 

orang-orang dibuat tercuat, melirik siapa yang memainkan lagu itu, mereka mengintip karena 
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hiburan Para Laden yang amat disukai adalah gamelan Kraton. Gamelan Kraton Ganda 

Ageng memang terkenal indah. Lalu karena tidak ingin ketahuan dan ingin merasakan 

keduaan yang lebih dekat ia mengajak Deru untuk pergi ke sebuah tempat, ia menurunkan 

selendangnya kepalanya. Para Laden menyesal lagu dan iringan gamelan berakhir. 

“Lho, Nyi, kenapa, suara bagus, gamelannya lagi enak-enaknya ditabuhkan kok 

pingin pergi” ujar Deru membelalak. Gusti Ratu mengatakan tak apa-apa karena ia ingin 

mengenalkan sebuah tempat yang indah di Kraton yang belum pernah dilihat orang mungkin, 

Deru yang menurut saja itu lalu melangkahkan kakinya dalam gandengan perempuan cantik 

itu. Mereka terbenam kaki di tempat penyimpanan gamelan-gamelan ratu sebelumnya, Deru 

sangat terperangah baru ia ketahui gamelan-gamelan seindah itu tampaknya berharga besar 

karena terawat hingga saat ini dan ukirannya yang indah 

“Bagaimana indah atau tak menurutmu” Deru hanya terperangah saja, ia menyaksikan 

beribu ukiran dan ukiran seni gamelannya, dari gender, gong, bonang begitu indah sambil 

mangut-mangut. 

“Kau membuatku mengenal Kraton lebih kaya Nyi” lalu ia juga diajak berkeliling 

sekitar luar Kraton menyaksikan festival musik bersama di Alun-alun Sangkan Paran 

kebetulan ini adalah weton GRat. Basudewi, Senin Kliwon, GRat. Basudewi terkenal dengan 

ketertarikannya pada seni seperti gamelan, tayub, kerajinan tangan dan lainnya, pada hari-hari 

weton kelahirannya masyarakat Ganda Ageng sering berkumpul bersama untuk menyanyikan 

lagu dengan gamelan untuk mengenangnya di Alun-alun tersebut. Deru tampak menyukai 

alunan gamelan yang indah itu dengan senyumnya yang menonjolkan lekuk wajahnya. Usai 

gemelan itu sirna hingga Maghrib lalu mereka berbincang. “Nyi kau sangat cantik, sepertinya 

kau bukan perempuan sembarangan dari auramu, siapa lakilaki yang telah sukses 

mendapatkan hatimu?” pertanyaan lakilaki itu begitu polos sekali terdengar dari perkataan 

Deru yang renyah, namun dari ketertundukan perjakanya, ditambah lembutnya wajahnya 

sebagai ketampanan mampu membungkus segalanya. Hati Gusti Ratu kian berbuncah 

sungguh nikmat melihat matahari oleh rembulan terganti di langit telanjang Ganda Ageng 

ditemani lakilaki tampan itu. 

“Oh tidak, Ki... aku yang seharusnya kagum padamu karena ketampanan dan 

kebidanganmu kini apakah kau sudah memiliki kekasih?” Deru hanya tersenyum saja, 

terkadang bibirnya terbuka terlihatkan giginya yang kotak rapi serasa perempuan itu 

mengulumnya dan bagaimana rasanya. 

“Apa ada perempuan yang mau menjadi kekasih seorang penabuh gamelan 

sepertiku?” Gusti Ratu benar-benar tertusuk perasaannya, belum ada kekasih yang 

mengeratinya, ia akhirnya berbulat perasaan ingin mendapatkan sigap lakilaki itu. 

“Jangan begitu Ki... tentu ada... kau lakilaki yang sempurna dan Sang Hyang Rama 

Kuasa mengatakan jika setiap orang dan apapun di dunia ini terdapat pasangannya kan, 

namun hal yang lebih penting itu bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik dengan 

kemampuan yang kita miliki” Deru tampak mengangguk, tanpa senyum ia sudah manis, 

setuju dengan pemikiran Gusti Ratu. 
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Hari demi hari mereka saling mengenal, bila bertemu mereka keluar di Kraton melihat 

festival-festival yang mereka sukai atau berkolaborasi dengan tari dan gamelan mereka di 

Pagongan Kulon atau Etan, Gusti Ratu sangat sejuk berada di dekat Deru demikian 

sebaliknya. Sampai mereka yang dari awal memang dicurigai oleh Woh yang mulai 

mengintip apa saja yang mereka lakukan, membuat mereka terkejut ketika bermain gamelan 

di Pagongan Kulon saat sore. Woh melakukan sembah nuwun kepada Gusti Ratu dengan kaki 

bersimpuhnya membuat Gusti bergidik, ia amat benci karena belum waktunya mereka tahu 

tentang jati diri Gusti Ratu yang asli, Deru juga tampak terperangah, ia menunduk saja dan 

begitu tak nyaman dan memangu-mangu jika perempuan cantik, pembawaannya tegas-

berwibawa itu dan spesial sifat-sifatnya adalah Gusti Ratu, Gusti Ratu Anindya yang 

memang terkenal cantik, sakti, pemilik kerajaan Ganda Ageng yang besarnya tak terkira ini, 

dengan tertunduk sangat lalu ia menyembah Gusti Ratu. Kemudian mereka tak menyangka 

perbincangan dilanjutkan pada perembungan yang dalam hingga remang-remang Wisma di 

Pagongan Kulon dari tintir22 tergejolak. Deru tampak masuk menuju kamarnya, ia tak 

mendengarkan perbincangan ayah dan Gusti Ratu karena ia tak ingin merasakan hatinya 

kembali merapuh, ia hanya pasrah, ia memang mencintai Gusti Ratu, Gusti Ratu adalah 

perempuan istimewa, jika keputusan yang pula campur tangan Sang Hyang Rama Kuasa itu 

tak menjodohkannya dengan ratu ia akan menghilangkan segala perasaannya pada Ratu 

dengan perasaan lainnya, jika ia dijodohkan ia akan berbuat sebaik mungkin, tak akan 

mengecewakan Gusti Ratu sedikitpun, mungkin ia hanya bisa berbuat, berbuat yang sesuai 

dalam perasaannya yang memang tertuju padanya. Gusti Ratu mengatakan dalam 

perembugan dalam jika ia benar-benar mencintai Deru, Deru lakilaki yang mengajarkannya 

banyak hidup, ia baik dan ia juga mencintainya, jika ia diberikan kesempatan untuk bersatu 

dengannya ia tak akan mengecewakan Woh, seluruh korban siap ia lakukan dan ia melukai 

Woh bila ia menggores apapun saja dari Deru, Woh sebenarnya mengaguk-angguk mengerti 

tapi ia menangis tak kuasa, antara perasaan berderu atau teriris pada malam itu, apakah 

memperbolehkan Gusti Ratu menjadikan Deru selirnya adalah pilihan yang terbaik yang 

diberikan Sang Hyang Rama Kuasa itu? Woh yang telah renta itu lalu menggerayapkan kata-

katanya “Gusti Ratu, semua terserah pada Gusti Ratu saja, jika Deru memang pula mencintai 

Gusti Ratu apa kehendak saya? Tapi saat Deru mulai diangkat Gusti Ratu nanti jangan 

mengecewakan atau melukai hatinya setitik pun ya Gusti Ratu, karena ia sangat berarti bagi 

saya, ia adalah anak saya satu-satunya, isteri saya meninggalkan saya karena lakilaki lain” 

tangisnya terasa lebih emosional, lalu Gusti Ratu dengan senyum kebersediaannya 

mengiyakan, saat Woh memperbolehkan untuk masuk dan langkah kaki Gusti Ratu menapak 

hati Woh semakin kelabu. 

Di kamar itu, Deru yang terperangah menyambutnya lalu duduk memberi hormat, 

Gusti Ratu meminta untuk tak usah menghormatkan padanya seberlebihan itu, Deru 

mengangguk saja. Lalu keduanya mendekat, Gusti Ratu ingin mereka membebaskan perasaan 

mereka layaknya seorang kekasih, karena itu lebih menentramkan rasa mereka. Mereka lebih 

dekat dan akhirnya leluasa. Gusti Ratu terpuasi sangat dengan layanan Deru, mereka tidak 

bisa memungkiri mereka mencintai satu sama lain, malam yang menjejat. 
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Gusti Ratu berjanji akan membahagiakan Deru sampai kapanpun, di Kraton ia telah diangkat 

menjadi selir dengan Gelar BRB. Louhan karena membuat BRMb. Kedasih terlahir oleh serat 

pikukuh yang disampaikannya, di Sasana Kamitresnan, kebersemayamannya yang paling 

belakang di antara sasana selir lain ratu selalu menyempatkan diri untuk hadir mengasihinya 

dan mengunjungi BRMb. Kedasih meski jarang ditemuinya, tapi BRB. Louhan tetap 

meyakini cinta Gusti Ratu. Para Laden dan penabuh di Pagongan tak menyangka Deru 

diangkat menjadi selir Gusti Ratu mereka berbahagia dan mengucapkan selamat. Pernah 

suatu ketika Gusti Ratu tak lupa akan hari pertemuan pertama kali mereka, membuat BRB. 

Louhan menderas hati, Gusti Ratu begitu menyayanginya sebentang hati. Mereka mengingat 

kenangan demi kenangan hingga hari ini di malam di mana ia dikejutkan dihadiahkan 

gamelan yang indah sekali Gusti Ratu ia memainkan gemelan dengan hal-hal yang tak 

terlukis dengan Gusti Ratu. 

Di Padma Kahiyang saat GKR. Manah menapaki tangga demi tangga tempat 

terserbak kedua kalinya, ia yang terus mengharapkan hanya ada kebaikan di setiap tapakan 

tangga itu, dan ia lebih bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang Raja dalam keterdalaman 

hiruk pikuk dunia ini, ia mengamati Para Laden yang dari dulu sangat rajin berdoa, 

memanjatkan puji-pujian seperti ke langit dalam belantara-belantara dupa menyebar dan 

sajen menjaga Padma Kahiyang itu, ia menjadi bersimpati dengan Para Laden itu. Dulu saat 

pertama kali ia bertahta karena pengangkatannya Para Laden itu menyambutnya dengan suka 

cita, Para Laden lain mengatakan jika luar biasa sekali Para Laden itu melepaskan doanya 

untuk menyembah GKR baru mereka, GKR. Manah membuatnya mengangkat tubuhnya saja, 

tak nyaman. Lalu ia mengajak berbincang. Ia sudah tahu tentang penghayatan Para Laden itu 

untuk Kraton, ia yang bertekad tak pernah makan hasil-hasil bumi karena demikian kuatnya 

membuat karismanya memancar tersendiri. Ia mengobrol-obrol bagaimana Kraton Ganda 

Ageng dan Padma Kahiyang yang dijaganya. Ia mengatakan jika GKR. Manah adalah orang 

yang paling dinantinya selama ini dan lahir dalam mimpi, namun perkataan itu hanya sekilas 

dipahaminya karena perasaannya yang terantar ia harus meninggalkan Kinasih, ia yang dalam 

langkahnya bercermin apakah langkah yang ia tempuh kini benar dan kebahagiaan yang 

semustinya terbahagiakan olehnya terisi. Ia Para Laden yang baik, saat GKR. Manah 

menorehnya ia langsung sigap, seakan ada ikatan dengan Raja baru itu, Para Laden yang 

dicap oleh Para Laden lain sampai kiamat mungkin atau Kraton ini tergilas menjadi Kraton 

yang lebih baru lagi ia tidak akan pernah beralih dari tempat perdoaannya. Terkadang ia 

beralih sendiri, GKR hanya mengenankan saja ia tiba-tiba menuju Padma Kahiyangnya untuk 

membawakan apa yang sekiranya diinginkannya, maklum Para Laden yang biasa orang 

menyebutnya Kaeang itu sudah tua. Ia selalu menanti bahkan ia yang selalu terindukan 

kehadirannya yang biasanya memijit kakinya, menyanyikan kidung-kidung dari Ratu 

terdahulu, bahkan hingga ia terlelap ia selalu mendoakannya dari luar pintu Padma Kahiyang. 

Kaeang yang juga memiliki kebatinan yang terdalam itu juga mengatakan jika selalu terdapat 

pergolakan yang terjadi, ia harus waspada. Tiga hari malam di mana ia telah dinobatkan 

menjadi Raja ia mencoba diselundupi oleh seseorang berwajah topeng dan hitam ingin 

menebas kepalanya saat tertidur tapi prajurit lain lebih sigap menjaganya dan orang yang 

berusaha membunuh GKR. Manah adalah BRB. Srengenge sendiri yang tak terima atas 

perlakuan ini, ia yang dinilai merebut isterinya darinya, membuat Gusti Ratu tersulut dan 
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terjadi pertikaian pribadi antara Gusti Ratu dan BRB. Srengenge di Sasana Pangrajan setelah 

BRB. Srengenge terus mencoba melawan prajurit-prajurit penjaga Raja itu, “Ndoro... Ndoro 

tidak bisa melakukan ini... kita harus menghormati Gusti Kanjeng Raja Manah sebagai raja 

kita dan saya tidak bisa melawan Ndoro kan?” ujar prajurit itu, BRB. Srengenge terus 

tersulut. Tapi yang membuatnya tersadar GKR. Manah terundung bahaya adalah Kaeang 

yang tiba-tiba memeluk GKR dan prajurit itu tersadar ada penjahat bertopeng mengendap. 

Kaeang menjadi teman tersendiri dari segala hatinya, mereka saling memberi 

masukan satu sama lain, mendalami Kaeang adalah mendalami yang lebih ritmis lagi. Apa 

yang menjadi masukannya juga pernah dijalankan oleh GKR. Manah. Ia meminta puluhan 

anglo berisi bara dengan bunga yang dibakar, air basuhan dari tangannya air Sungai Dipun 

Lampah dan semua dilakukan dari tangannya sendiri, ia kerjakan saja lalu ia mulai 

merapalkan doa-doa dan seakan memuji keagungan Kraton Ganda Ageng dan tanah lainnya, 

Kaeang mengatakan untuk pengharapan Ganda Ageng yang lebih baru. 

“Ki, bagaimana dengan penampilan saya saat ini Ki apakah Gusti Ratu senang, saya 

tetap terbawa hati kiranya apa yang saya persembahkan ini disukai Gusti Ratu atau tak, 

Darma yang sebenarnya mengatakan jika ia selalu tampan dengan pakaian apapun karena 

dasarnya yang tampan tak perlu menggunakan serumit apapun, tapi Kaeang seakan memberi 

nasehat yang lebih tahu padahal ia dengan Para Laden lain tahu bahwa pakaian yang 

disarankannya terburuk, membuat bersitengang tersendiri antara Para Laden dekat GKR. 

Manah tersebut, tapi Darma hanya terlejit di hatinya selama ia tidak melukai GKR. dengan 

pembawaannya yang misterius itu tak ada masalah baginya. 

Ia menyapa Kaeang itu, hatinya terhantar kecil apa yang mungkin ia katakan ia 

kembali di Padma Kahiyang, ia diam saja, ia melangkahkan kaki menuju tangga teratasnya 

tiba-tiba Kaeang tersadar dan bersimpuhkan sembahnya pada GKR “Maaf, Gusti, saya tidak 

tahu kalau Gusti memanggil saja, hukum saya Gusti Kanjeng Raja, saya berjanji akan 

memperlakukan Gusti lebih mulia lagi” ujarnya tangannya diangkat-angkatkan. Ia hanya 

tertawa kecil saja, tawa yang membuat Para Ladennya tertawa dan senang pula karena jarang 

ia melihat senyum GKR dalam bungahan hatinya, mereka tahu sebagai Para Laden dekat apa 

yang dirasakan GKR terungkap atau tak terungkap tapi hal itu bisa mereka balaskan dengan 

perlakuan amat mulia mereka padanya. 

“Tak apa-apa Kaeang. Bangun! Kau ingin masuk bersamaku? Semoga kita bisa 

menghadapi hari-hari kita seperti dahulu ya” Kaeang mengangguk saja lalu memberi hormat, 

ia yang berapa menit kemudian mengungkapkan ingin kembali terpapas oleh langkah kaki di 

kebersemayamannya. 

Lalu saat sore yang teduh ia dipersilahkan oleh GKR yang mengungkapkan ingin 

menghadapnya, GKR mengungkapkan berkata layaknya seperti kakek meskipun Kaeang 

tetap menyopankan diri. Ia meminta untuk mengamat-amati gejolak di sekitar Kraton untuk 

kewaspadaan dirinya tersendiri pula, GKR. Manah menghayati masukan itu, ia dianggap 

sebagai sosok yang membantunya dan membuatnya melangkah dalam pengamatan 

pergolakan-pergolakan di Kraton, GKR. Wijaya Kusuma yang meninggal dengan cara aneh, 
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perseteruan yang pernah terjadi oleh Para Laden di Kraton dan kerusuhan-kerusuhan prajurit 

di luar, pula usaha untuk meruntuhkan Ganda Ageng bukan hanya berasal dari peperangan 

luar tapi penyerangan langsung di Kraton namun bisa diatasi. 

Malam di mana GKR. Manah telah mengajarkan kelancaran Macapat Urip bersama 

Gusti Kanjeng Pangeran Harya (GKHP) Kalimaya, anak keduanya yang dibuatnya terlahir, 

pangeran berperawakan putih dengan kepalanya yang hati, matanya sipit, kulitnya putih, 

alisnya yang lebat menuruni mata sipitnya itu, duhulu waktu kecil ia selalu menjadi rebutan 

bagi pihak kerabat GKR. Manah karena ingin mengajak, tubuhnya yang putih dan lucu selalu 

menggemaskan mereka, saat ia hendak diajak pulang saat berkunjung di rumah pamannnya 

padahal ia masih balita saat malam larut ia tertidur di kamar pamannya, pamannya mencegah 

GKR. Manah mengambil Gusti Kalimaya dengan menutup pintu menghadangi “Sudah Gusti, 

Gusti Kalimaya beneran lelah biarkan ia di sini saja, kami tak mungkin tak menjaganya 

kasihan bila ia dibangunkan semalam ini” Para Laden dan Prajuritnya hanya tersenyum-

senyum saja, dengan kesediaannya diperbolehkan pula GKR. Manah, mereka sangat senang 

GKPH. Kalimaya bisa menginap di rumah mereka, baru pagi harinya ia menjemputnya ke 

sana. Terkadang anak menjadi kebahagiaannya yang tak terkira ketika ia terlihat oleh apa 

yang dirasakannya haruslah hampa dalam hidupnya, melihat ia senang saja terlepas setitik 

penderitaannya meskipun ia akan kembali. Anak-anaknya yang menjadikannya kuat, 

kepahaman, kelancaran dan semangat anak-anaknya untuknya yang membuatnya yakin 

menatap masa depan. Usai lancar membaca Macapat Urip dalam terjemahannya bahasa 

Indonesia, 

Air Menerjang, memecahkan, meresapkan penjuru, 

Menumbuhkan pepohonan, menjatuhkan buah, bijinya 

Terdesir angin ditopang air kembali, Sang Hyang Rama Kuasa 

Tuhan dari segenap rasa, begitulah umpama kebaikan yang kita kerjakan 

(Jaler: 11) 

Kalimaya ditambah wejangan, ia adalah anak yang baik, menuruti orangtua, mudah 

menjalankan jika hal tersebut dihindari karena dilarang, memiliki perasaan yang peka 

terhadap siapapun orang dan sangat merendahkan hati, GKR bersyukur memiliki anak seperti 

itu tiada henti-hentinya ia memanjatkan doa untuk kebaikan anak-anaknya, bahkan ia menilai 

bahwa anak-anaknyalah yang mampu membuatnya berkaca bukan dirinya. 

“Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Rama Raja hanya ingin menekankan bila tak ada 

istilah aku adalah anak ratu dengan raja saat ini, semua memiliki tanggung jawab yang sama 

di hadapan siapapun, entah itu tua, muda, cerdas, bodoh, kaya, miskin, lakilaki, perempuan, 

semua harus membuktikan menjadi yang terbaik. Lakilaki memang menafkahi keluarga, 

menjadi contoh istri dan anaknya, berperang, berburu dan menjadi perwakilan keluarganya 

tapi lakilaki boleh melakukan tugas yang dilakukan oleh perempuan, mengasuh anak, 

memasak untuk sarapan atau makan malamnya sendiri, mencuci pakaiannya sendiri, dan 

sebagai anak seorang ratu dan raja tak terpungkiri tak melakukan pekerjaan bawahannya 
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meskipun ia adalah atasan, seperti mengecek tugas bawahan lainnya, memperbaiki segala hal 

yang mendasar dan berbaur dengan masyarakatnya, kita di mata Sang Hyang Rama Kuasa 

adalah sama, tak ada yang membedakan hanya ketakwaanlah yang membedakan manusia 

satu dengan lainnya” GKPH. Kalimaya mengangguk mengerti, GKR. Manah tersenyum. 

Karena malam hampir larut ia meminta Para Laden untuk mengantar di Keputran. Ia ingin 

menemui Gusti Ratu di kebersemayamannya. Ia diikuti Para Ladennya yang mengiringinya 

seperti ekor ular panjang. 

GKR. Manah memberi hormat pada Gusti Ratu, Gusti Ratu yang selalu senang atas 

kehadiran GKR apapun keadaannya, terlintas senyumnya sekilas saja, dan sikap yang ia 

cuatkan, ia selalu memandanginya dengan tatapan yang menyayangi, nampaknya dalam 

kepekaan hati siapa yang mengetahui Gusti Ratu tampak berbahagia sekali memiliki Raja 

setampan dan sebaik GKR. Manah, ia tak akan pernah menyianyiakan kesempatan yang 

belum tentu sekali dan berada di sisinya selalu menimbulkan bungahan. Awalnya Gusti Ratu 

menanyakan tentang bagaimana putra-putranya, bagaimana paginya bagaimana perasaannya, 

ia berbungah saja melihat GKR teramat melalui langkah demi langkah begitu seksama. Ia 

mengutarakan apa yang ingin diajarkan oleh anak-anaknya, Gusti Ratu setuju saja, apapun 

seakan mencoba disetujukan di hadapan GKR tak ada yang lain. Lalu gelisat api lilin 

mengombang-ambingkan pada malamnya, lancip api itu seakan merasuk dalam hatinya 

menyatu Sasana Pangrajan namun hangat ketika didampingi raja terkasihnya itu walau gulita 

kehidupan tak mengarahi. 

“Gusti Kanjeng Raja apakah kekuatan manusia itu sejatinya kertas yang dibentangkan 

tak bisa bertambah sendirinya namun bisa tertulis dengan apapun, apakah menyatukan 

kerajaan-kerajaan di dunia harus memiliki dukungan orang banyak bila tak sedikit saja akan 

buyar” 

“Kita adalah khalifah di dunia ini Gusti Ratu kita diciptakan sebagai manusia tidak 

mungkin tidak bisa menjalankan apa yang semustinya dijalankan manusia, dan Sang Hyang 

Rama Kuasa tidak bisa diragui akan janji-janjinya” 

“Apakah telah digariskan dan dibuktikan jika tak ada manusia yang sempurna di 

dunia ini dengan pencapaiannya yang paling terlihat?” 

“Sosok yang raja dari segala raja adalah Sang Hyang Rama Kuasa, Gusti Ratu tak ada 

yang bisa melebihi kekuasaannya kecuali manusia dengan manusia, karena sejatinya manusia 

itu manunggal di hadapan Tuhan, siapapun bisa mengetahui sifat-sifat Tuhan di dalam 

dirinya hanya manusia yang membuka hatinyalah yang bisa merasakan kekuatan Tuhan itu, 

Tuhan tak pernah ke mana-mana ia membantu pergerakan hidup kita” 

“Menurutmu apa yang akan kita lakukan untuk melanjutkan misi kita menaklukkan 

kerajaan-kerajaan di bawah Ganda Ageng yang lain karena terdapat kerajaan lain pula yang 

ingin merobohkan keagungan Ganda Ageng sementara orang-orang kulihat banyak yang 

menyerakahkan diri, membenarkan kebenaran mereka, apa yang mereka bantukan mungkin 

sangat membantu tetapi merugikan keinginan kerajaan. 
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“Kenapa kita berfokus pada orang yang tidak yakin dengan mereka sendiri Gusti Ratu 

dibandingkan orang yang yakin, memiliki kemauan dan telah rela mencurahkan keringat dan 

darah mereka sendiri walaupun beberapa orang, saya yakin di luar sana terdapat orang-orang 

yang memiliki potensi yang besar yang tidak kita ketahui sebatas huruf kata perkataan kita 

memang mencari lebih sulit daripada kita mengembangi, kita semua selalu menanti 

kemenangan Gusti Ratu” GKR. Manah berkata dengan meyakinkan, kejanggalan demi 

kejanggalan atau cuatan lain dari Gusti Ratunya mencoba ia pudarkan karena sejatinya ia 

melihat potensi Gusti Ratu yang demikian besar, harapannya yang begitu tulus di antara 

kelebaman-kelebaman perasaan lainnya, dan ia yang tak membuang segala hal yang tak patut 

dibuang di kehidupan ini, meskipun ia tahu kekacauan demi kekacauan sebersit membuat 

orang-orang terombang ambing sedikit, orang-orang membenarkan apa yang selama ini 

dianggap benar, dan pemikiran selalu membuat pemikiran selanjutnya tertuai, pemahaman 

setitik masyarakat Ganda Ageng sekarang yang dekat dengan Sang Hyang Rama Kuasa 

adalah semua pasti akan berjalan dengan semustinya dan yang diberikan oleh Sang Hyang 

Rama Kuasa itu pasti lebih pas dari semustinya. Gusti Ratu membuat percikan terang dari 

GKR. Manah itu menjadi percikan yang bisa menjadi gas bumi di hatinya, ia hanya yakin dan 

yakin, mereka bersepakat untuk merencanakan apa yang ingin mereka rencanakan dengan 

panjang dan ditarik oleh segenap sesak tentunya. Dan pencerahan yang diberikan suaminya 

darinya pula sebelum mereka mengakhiri kedekatan mereka malam itu, ayat dari sahabat 

Raden Winarah dalam hadistnya, Raden Winarah dalam mengajarkan Sambawi selalu 

menganggap umatnya sebagai sahabatnya sendiri. 

“Dari Ngawang kepada Jenang Mutioro ia berkata 

Tidakkah kau merindukan pertolonganku di hari kiamat? 

Sang Hyang Rama Kuasa tak lepas-lepas memberikan mukjizatnya padaku, 

Memberikan kemampuan padaku yang tak dimiliki manusia lain, jaminan 

Surga dan kemenangan bagiku di setiap langkah, namun semua 

Itu tak bisa diraih jika tanpa berusaha, aku harus tetap berusaha 

Sebagai manusia ciptaanNya (H.R. Jenang) 

GKR membuka siapa saja rakyat yang ingin menjadi kesatria dengan tunjangan ke 

depannya yang menjanjikan, pendidikan bagi segala keahlian memang perlu dikembangkan 

dan menuntut ilmu paling berharga di antara aktivitas lain, daerah-daerah terpelosok mulai 

dibangun bukan hanya agar terhubung dengan daerah ke pusat, para pemberontak masih bisa 

diajak berembug yang dalam, setiap keahlian yang sebersit saja langsung disigapi dengan 

dikembangkan pada wadah yang memang mengaiti, dan pembelajaran agama Sambawi 

memang belum diajarkan lebih dalam pada masyarakat Ganda Ageng yang belum terlihat, 

semua pemikiran buruk sebelum bertindak mulai dihilangkan dan agama Sambawi saja 

memang tak hanya mencakup tentang ilmu kerohaniaan saja tapi semua ilmu yang terkumpul 

menjadi satu, fasilitas-fasilitas untuk membangun peribadatan masyarakat terutama generasi 

muda mulai digemparkan, GKR dengan kebijakannya yang berusaha agar masyarakatnya 
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bangkit tersebut hanya semakin membangun dan semakin membangun, ia tak menyianyiakan 

pemuda, Kakung atau kalangan yang memberikan masukan kebaikannya untuk tidak 

dikembangkan. Kejayaan Ganda Ageng adalah kejayaan masyarakat Ganda Ageng sendiri. 

Sebelum bekerja atau beraktivitas mereka selalu diisi oleh pendidikan jiwa, semua yang 

dibangun ini untuk masyarakat, jika masyarakat Ganda Ageng jaya pula mereka yang akan 

tercatat setitik dan setitik kebajikannya membuat mereka selalu meletus-letus dalam 

memulai. 

Suatu hari ia mendengar kabar beberapa pasukan pemberontak mengambil makanan 

dan peralatan penduduk di daerah terpencil yang tengah dibangun sarana-prasarananya 

namun hal itu segera teratasi karena warga mematuhi anjuran-anjuran pemerintah dengan 

mewaspadai orang-orang asing yang menghadiri dukuh atau katemanggungan mereka, 

dengan ciri-ciri yang telah diujarkan, mereka melakukan siasat bersama jauh sebelum 

perampok itu melancarkan aksinya, mereka bisa melakukan penertiban jika mengalami 

keterdesakan daerah dalam satu dukuh itu bisa diwaspadai oleh daerah atasan lagi yaitu 

tumenggung atau atas lagi adipati, dasar dibagun begitu kokoh oleh GKR, dengan menyerang 

daerah perdukuhan yang baru bisa mereka serang saja sulit bagaimana bisa menyerang pusat 

kerajaan, Pasrahan Legen. GKR juga mulai membantu Gusti Ratu yang melakukan siasat 

dengan membangun benteng di setiap daerah kekuasaan Ganda Ageng sebagai batas Ganda 

Ageng dengan daerah yang belum Ganda Ageng sebagai pembesaran benteng Kala 

Winantang, kekokohan benteng itu melambangkan kekokohan dan ketekadan kerajaan serta 

masyarakat itu. Daerah-daerah kekuasaan baru juga dibangun dengan sungguh-sungguh, 

segala kekurangan selalu dilengkapi, setiap barang yang masuk menuju Ganda Ageng juga 

diperketat, GKR tak tanggung-tanggung menyita kapal dari kerajaan asing yang mengambil 

ikan di daerah Ganda Ageng, melakukan denda sebesar-besarnya bagi penjahat yang 

melakukan kejahatan paling pokok di Ganda Ageng, seperti melakukan penistaan terhadap 

undang-undang dan dasar kerajaan Ganda Ageng, mengganggu proses peribadatan agama 

lain, dan memain-mainkan hukum seperti pelaku korupsi bisa bertamasya di tempat-tempat 

yang indah, GKR juga mementingkan kesejahteraan rakyat, seluruh pejabat atau prajuritnya 

selalu diberi asupan gizi yang cukup, upah yang sepadan dengan pekerjaan mereka, dan ia 

mengolah potensi masyarakat agar bisa menjadi potensi yang besar, menjadikan Ganda 

Ageng semakin kaya keberagamannya, setiap hari Senin sebagai hari yang dianggap agung 

Ganda Ageng karena banyak terdapat peristiwa-peristiwa penting yang berlangsung di hari 

Senin di Macapat Urip selalu terdapat delman yang mengangkut nutrisi seperti ikan laut, 

susu, buah-buahan dan aneka es serta jajanan pasar gratis bagi masyarakat juga penyebaran 

delman buku-buku di seluruh pelosok, dan melakukan motivasi untuk kemajuan diri dan 

kerajaan mereka Ganda Ageng. Menjadikan Ganda Ageng kerajaan super power dan sulit 

tersaingi oleh kerajaan-kerajaan lain. 

Berita tentang peningkatan Ganda Ageng yang kian baik dan didukung penuh oleh 

Raja mereka itu terdengar hingga seluruh pelosok, rajanya dikenal sebagai raja yang agung, 

bijak, memedulikan kepentingan rakyatnya serta pandai menyusun strategi, mendengar 

pengakuan dari orang tentang kelihaian raja tersebut saja sudah membuat Gusti Raja 

Bratawali tergetar-getar di Martonegara sana. Dalam benaknya Gusti Ratu Anindya telah 
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mengemban janjinya dengan luar biasa, memberikan kesempatan bagi kerajaannya dan 

mungkin memiliki kebijakan-kebijakan lain yang belum bisa ia lihat untuk puteranya, ia ingin 

melihat lebih jelas apakah raja yang diluhur-luhurkan oleh orang-orang itu adalah GKPAA. 

Samudera Samadya puteranya, ia memiliki inisiatif ingin pergi ke Ganda Ageng untuk 

melihat keadaan putranya. Ia dilepas ratu, pengawal dan Para Ladennya dengan bahagia. Saat 

disarankan untuk dikawal beberapa prajurit ia mengenggankan karena ia ingin sendiri dan 

menunjukkan betapa mencuatnya harapan untuk anaknya, samudera, gunung, angin telah ia 

lalui. Saat memasuki Benteng Timur Kala Winantang, ia memang sengaja memakai pakaian 

orang biasa, benteng yang dimasukinya memang demikian besar dan perkasa menunjukkan 

kerajaan itu benar-benar kokoh, ia diperbolehkan masuk kerajaan dengan alasan ingin melihat 

kekayaan budaya di Ganda Ageng. Tapi ketika ia berjalan mengetahui arah Pasrahan Legen 

ia diketahui oleh Hasrat yang kebetulan telah mencari keperluan untuk BRMb. Bestari dan ia 

tahu goresan untuk ndoronya, Akik, maka dengan sigap ia langsung dijaga oleh Hasrat 

dengan mengenalkan ia abdi dari puteranya, bagaimana caranya ia sendiri bisa mengarahkan 

ayahnya agar gejolak tidak menggejolakkan yang tak semustinya, saat ia kebetulan mulai 

memasuki Kraton ia tanpa sengaja pula bertemu dengan Para Laden se-klopnya ia 

mengisyaratkan yang diketahui oleh Para Laden itu. Raja Bratalawi yang baru dikenalnya itu 

walaupun terlihat menghormati sangat orang tapi jati dirinya sungguh adalah orang yang 

keras dan berpendirian kuat, matanya yang besar merah menyeruakkan ketajaman apapun, 

kulitnya yang hitam seakan tak bisa tertembus oleh apapun. Dan ia tetap berharap ketika Para 

Ladennya bisa melakukan tindakan yang terencana dengan benaknya, Ndoro Akik bisa 

menyambut ayahnya dengan semangat meskipun jurang yang terjal dan berpatukan ular 

mengelilingi pijakan mereka di Sasana Katawis itu. Benak Gusti Raja Bratawali tidak bisa 

memungkiri kebersemayamannya sebagai seorang raja demikian indah dan menggejolakkan, 

luas, belum lagi daerah yang lebih bawah mungkin tak terkira, ia sangat trenyuh sekali 

dengan kecerahan kehidupan anaknya kini, ia belum mengetahui betapa besarnya dan jayanya 

Ganda Ageng terdalam, ia dilayani dengan sambutan Para Laden yang luar biasa pula. Ia 

disambut oleh tari-tarian dan lintasan dupa yang semarak. 

Ia begitu tenang dan berbungah bersemayam di tempat itu, makanan juga tersuguh 

demikian rupa, buah-buahan komplit, bir jawa, dan jajanan beraneka rupa atau tawaran yang 

akan dikerjakan oleh Para Ladennya, hal itu dipersiapkan BRB. Akik agar ayahnya tidak 

lebih mengetahui kesungguhan yang sesungguhnya. Ia mengalihkan segalanya agar ayahnya 

tak menanyakan apa yang jangan semustinya ditanyakan. 

“Kau adalah raja yang adil, bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakatmu, Le, Cah 

Bagus, Rama bangga sekali. Semoga kau langgeng di kerajaanmu ini Le...” Gusti Raja 

Bratawali berbungah-bungah, angan-angannya semakin tak bisa ia sokong, asanya hanya 

tertuju pada kelajuan anaknya demikian baik. 

“Tentu, Rama, saya tidak bisa mencapai segala sesuatunya demikian ini tanpa doa dan 

dukungan Rama-Biyung selama ini, semoga Rama-Biyung semakin disuruki kebahagiaan” 

BRB. Akik lalu mendekatkan beberapa buah ke ayahnya tapi ayahnya mencukupkan saja. 

Ayahnya menanyakan tentang kemakmuran cucunya, apa saja kebijakan yang akan ia 

jalankan sebagai raja ke depan, ia bisa membantu, apa saja yang terdalam dalam Kraton ini, 
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pula BRB. Akik yang mulanya dikejutkan oleh kedatangan ayahnya dan ia sangat merindui 

ayahnya. 

Dan hingga malam hari ayahnya pamit, ia diantarkan oleh BRB. Akik, Para Laden 

dan pengawalnya, pengawalnya juga terlihat sangat berwibawa, mereka saling melepas 

perasaan dan tertitipkan salam untuk ibunya, jaga ibunya baik-baik. Usai dari dermaga itu di 

Sasana Katawis orang-orang menghembuskan napas sehembus-hembusnya dari yang 

terberat. 

Malam di Sasana Pangrajan, Gusti Ratu terpenuhi panggilan Mahapatih Kembang 

Sepatu, senopati baru Tetehan, Kakung Pucuk Abang dan GKR. Manah, yang rata-rata 

mereka tidak mewakili partai mana pun, mereka melakukan strategi selarut apapun, 

sesembunyi apapun, sedahulu apapun. Kemarin saat memimpin rapat meminta masukan dari 

menteri-menterinya mereka banyak yang memberi masukan untuk tetap menjalin diplomasi 

yang baik dengan kerajaan-kerajaan luas meskipun kerajaan-kerajaan di luar sudah 

menyebarkan maksiat yang dalam, pemikiran masyarakatnya sudah mulai terpengaruhi, bisa 

dikatakan Ganda Ageng kerajaan terbesar yang mengemban kebaikan untuk manusia itu 

setitik di antara semesta luas lainnya, ada kerajaan Asnawawi, yang menyembah jin, Astaseni 

yang dipimpin oleh otokrasi melaksanakan sewenang-wenang masyarakat yang lemah, tidak 

memperbolehkan beribadah, tidak diberikan makan, dan mendapatkan siksaan berkali-kali, 

Asmanda, kerajaan yang kaya karena berasal dari perampokan, pencurian dan penipuan, dan 

Ayusman daerah yang kaya raya dan indah tempatnya namun mempopulerkan perzinahan, 

Gusti Ratu yang dengan nada amat menghormati mereka tapi bisa teresapi dalam sikap-sikap 

mereka terlalu mengalurkan banyak uang, mengeluarkan banyak tenaga terutama generasi 

muda dan menyayangkan keindahan Ganda Ageng yang telah diakui sejak dahulu kala, yang 

rata-rata dari mereka mengusulkan masukan yang berseberangan, membuat Gusti Ratu 

bergumam Ganda Ageng berdiri bukan hanya memajukan masyarakatnya, tapi Ganda Ageng 

harus diketahui kekokohannya oleh dunia luar, dan kita semua wajib memerangi kemaksiatan 

karena kemaksiatan itu telah menjerumus pada masyarakat Ganda Ageng sendiri, banyak 

masyarakat yang mulai terjangkit virus HIV di mana-mana oleh kerajaan-kerajaan luar yang 

menggandeng orang keluar Ganda Ageng lalu dizinahi, raja-ratu keempat kerajaan tersebut 

yang besar lainnya di dunia seakan menantang Ganda Ageng, hukum penyebaran narkoba di 

Ganda Ageng ditetapkan tapi mereka terus mengirimkan orang-orangnya untuk menyebarkan 

padahal sudah ada yang mendapatkan sangsi, malah menyelundupkan obat yang lain yang 

lebih parah dari narkoba, daerah-daerah kecil yang masih belum bisa dipegangi oleh Ganda 

Ageng dilihat celah lalu dimeriami, kita harus mengeluarkan pelawanan sekeras-kerasnya. 

“Ampun Gusti Ratu, bila saya boleh memberikan usul, tapi jika tidak ya sudah tidak 

apa-apa, apakah Ganda Ageng memiliki pasukan yang kuat, benar-benar mahir dan siap 

melakukan perlawanan yang besar, perang yang mungkin dinilai perang terbesar di dunia 

sepanjang masa, saya masih melihat Ganda Ageng yang bisa dilihat tetap ada orang yang 

miskin, tertinggal, kita tidak baik melanggar amanah orangtua-orangtua terdahulu pula 

menjadikan Ganda Ageng yang luhur seperti biasanya mungkin terganti dari pandangan 

terlalu terbuka generasi selanjutnya, Ganda Ageng menjadi sebesar saat ini karena gentur 

tirakat dan ia yang tahu sebenarnya belum kita ketahui kan, ada pemuda yang memiliki 
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mental buruk dan kita hanyalah agama Sambawi yang terbatas halal-haramnya” itulah 

perkataan yang seakan tertandas dalam dan final dari menteri RA. Ayu Siram Resik yang 

dinilai menteri tersepuh, berpengalaman, berpikir panjang dari Partai Kiwa, dan itu disahut 

kebenaran oleh menteri tua atau muda lainnya, seakan mengompakkan keputusan menteri 

dari menteri yang paling besar di kerajaan yang besar. Ia bisa kembali ke Kraton. Dalam 

benak Gusti Ratu benarkah hanya pemikiran terkungkung mereka yang menghambat Ganda 

Ageng, kejayaan Sambawi, dan generasi muda dari keluhuran lebih luhur. Mengetahui 

beberapa menteri yang mendukungnya dan siap memberikan nyawa bagi Ganda Ageng 

seperti RA. Perawan Widada, RA. Syukur, RA. Shubuh dari acakan partai. Lalu dengan 

kebijaksanaannya yang tercuat, dengan menghembuskan napas panjang Gusti Ratu 

mengakhiri rapatnya sebelum kembali menuju Sasana Pangrajan “Semua kita serahkan 

kepada Sang Hyang Rama Kuasa, sebagai manusia kita hanya mampu berikhtiar, jika Ganda 

Ageng mampu Ganda Ageng akan mencapai mimpinya untuk menegakkan panjinya di 

seluruh tanah-tanah dunia, bila tak ia juga tak, tapi kita hanya terus berupaya!” kesirnaannya 

di kursi kebesarannya itu diiringi simpuhan yang amat menyembah walaupun dalam hati 

meremehkan dan tak mungkin tak ragu Gusti Ratu ingin menyirnakan kemaksiatan-

kemaksiatan yang terlanjur merebak dan kacau di dunia ini, menteri-menterinya 

Waktu itu Gusti Ratu dibuat flash back kembali, saat ia senggang, ingin 

menyenggangkan waktunya lagi menuju Sasana Kagayuhan tempat indah yang dipayungi 

pohon-pohon flamboyan terdapat kolam dalam ikan tombro di sana, ia merahasiakan 

hubungan spesialnya dengan lakilaki yang belum dipublikasikannya sebagai selir, BRB. 

Jemani karena ia melihat kerusuhan Akik yang diam-diam mengacaukan kepergian BRB. 

Murai memenuhi panggilan Gusti Ratu di Puri Ndayu, puri indah yang menyajikan miniatur 

kerajaan Ganda Ageng, terdapat binatang-binatang buas dipelihara, tempat belajar dunia, 

agama, dan tamasya bagi putra-putri Gusti Ratu, Para Laden Akik diduga menyebar duri bagi 

pengawalan Murai sehingga kudanya teralih tapi Para Laden Akik mengaku duri itu untuk 

menghalangi pemberontakan orang di Kraton lain, membuat Gusti Ratu menyayangkan. Ia 

memutuskan akan mengangkat Jemani karena tampan dan menggairahkannya. Ia 

membawakan keris emas namun tajam kesukaannya untuk menjaga-jaga pula seperti yang 

dijanjikan. Ia memberikan pelayanan dengan menyulutkan rokok ditambah emutan bibirnya 

dan pijitan bahu dan telapak kaki untuk Gusti Ratu. Melihat wajah dan mata BRB. Jemani ia 

semakin melihat kenangannya yang dulu, ia yang sebagai penari di acara penganugrahan 

Kraton melakukan tari yang membuat Gusti Ratu terkesima dan ingin memilikinya segera, 

melepaskan getar-getir ia yang telah memilikinya itu tak semudah melepaskan hembus-

hembas napas. 

“Gusti Ratu saya selalu mengapresiasi kebijakan Gusti Ratu, saya tidak meragukan 

kecerdasan dan kesaktian Gusti Ratu tapi apakah Gusti Ratu tidak menyayangkan negara-

negara lain yang sudah amblek saja kita mengecimpungi keamblekannya, mending kita 

optimis saja Gusti Ratu kalau permasalahan dalam Kraton banyak kemaksiatan dilakukan 

sembunyi-sembunyi akan reda dengan sendirinya” pijatan demi pijatan yang ditekankan 

dengan halus, penuh kebirahian. Gusti Ratu menghembuskan napasnya dalam, lalu saat Gusti 

Ratu mengatakan dengan pemahamannya dan memanjakannya jika Ganda Ageng adalah 
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kerajaan yang mulia jangan tertindas sebersit saja, kejahatan di luar yang belum kita ketahui 

tak mungkin kita melakukan dengan cara yang sama seperti mereka pula, jika tidak 

menegakkan pedang kewibawaan tentunya, ia berkata 

“Buktinya Ganda Ageng bisa menjadi kerajaan semakmur dan sebesar ini walaupun 

generasi mudanya atau orang-orangnya berantakan, karena Ganda Ageng memang tanah 

pilihan” di jurang hatinya terdalam-terjauh yang tidak diketahui oleh siapapun orang selain 

dirinya hanya ia dengarkan kembali memantul, walaupun orang yang teramat disayanginya 

sendiri tak mendukungnya mengibas- ibasan panji ternyata harus dilakukan. 

Dalam rapat mereka tersebut yang orang-orang membawa perlengkapan mereka 

masing-masing, Gusti Ratu sempat mengujarkan, ia tahu taktik kerajaan-kerajaan terbesar 

tersebut, Asnawawi kerajaan penemu senjata sebesar biji sawi tapi memiliki kekuatan 

meledakkan tempat satu kerajaan sekalipun, dengan membuat generasinya lupa, rusak, dan 

melakukan maksiat di mana-mana ia akan lebih mudah menjarah dan menguasai Ganda 

Ageng, mereka menatap bentangan peta antara kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa 

Asnawawi, Antaseni, Aswanda, Ayusman, Ganda Ageng, ratusan-ratusan negara memang 

masih berdiri tapi telah menjadi bagian kedipaten-kadipaten atau negara serikat mereka, 

orang-orang yang sepaham dan selalu memberikan telapak tangan mereka pada Gusti Ratu 

sampai kapan pun itu saling memberi masukan dan diskusi satu sama lain. 

“Sebagai negara-negara yang telah maju dan bepengalaman pula, mereka melakukan 

perang mental, kita walaupun memiliki keberanian tidak melulu harus mengayunkan pedang 

dengan dalam, Gusti Ratu, kita bisa melakukan perang kecerdikan pula” Senopati Tetehan 

meruncingkan matanya. Terlihat saling lirik antara orang-orang dalam itu. 

“Yang terpenting dari perang segalanya adalah kita yang berperang melawan orang-

orang yang memusuhi agama Sang Hyang Rama Kuasa, kita jangan sampai melupakan Sang 

Hyang Rama Kuasa selalu membantu kita di setiap langkah kita, para pasukan, masyarakat 

dan pemuda-pemuda Ganda Ageng jangan lupa ditanamkan agama Sambawi yang dalam” 

ujar Kakung Pucuk Abang, kepala Gempuran Besar Ganda Ageng di Pasrahan Legen itu 

dengan ketenangannya. 

“Saya sudah melakukan penyelidikan bagi seluruh masyarakat Ganda Ageng 

sebenarnya banyak pemuda-pemuda atau masyarakat yang ingin meluangkan waktu untuk 

kemajuan Ganda Ageng, memiliki semangat yang besar dan rela berkorban apapun, saya dan 

tim saya sudah mewadahinya, beberapa kali mereka latihan saya melihat langsung, kami 

selalu menanamkan iman yang kuat, perasaan untuk terus berjuang dan memoles kekurangan 

mereka dengan baik lagi, saya yakin dengan bertambahnya pemikiran positif mereka, latihan 

mereka yang menggebu-gebu, dan jiwa muda mereka, pasti akan menghasilkan hasil yang 

positif pula, bila mereka disuruh berperang-mati sekarang apakah siap, mereka jelas siap” 

ujar GKR. Manah, membuat hati Gusti Ratu pula yakin. 

“Saya mengamati perkembangan kerajaan dalam, saya menyaksikan beberapa orang 

mulai menduduki beberapa tempat-tempat penting di Ganda Ageng, mereka menyamar 

menjadi pemilik usaha di sana, nyatanya mereka sudah menyebar Gusti Ratu, tapi saya masih 
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bisa mengendalikan mereka, mereka mulai mencuci-cuci mental masyarakat, kita harus lebih 

berhati-hati Gusti Ratu, ada kalanya kita memiliki siasat mempertahankan benteng kita 

jangan sampai kita terpecah” tatapan mata Mahapatih Kembang Sepatu menghunus. 

Mereka saling membedah dan memberi pemahaman siasat hingga pukul 03.00, 

keyakinan demi keyakinan semakin terkumpul. Mereka melengkapi satu sama lain. 

Pagi burung branjangan terbang dengan barisnya, di luar pertemuan mereka biasa di 

Pendapa Ageng atau tempat-tempat tertentu di Kraton, menteri-menteri dari Partai Tengen 

atau Kiwa melakukan pendiskusian mereka di luar yang sejuk dan dipenuhi pemandangan 

padi membentang, mereka saling menyindir, mencemooh bahkan membubungkan pemikiran 

mereka apa sebenarnya yang berada di pemikiran Gusti Ratu, kehancuran Ganda Ageng yang 

besar ini dipertaruhkan, mereka menatap GKR. Manah dengan pacuan kudanya yang GKR. 

Manah sendiri tahu mereka menteri-menteri Ganda Ageng tapi ia terus memacu saja, hingga 

menuju Benteng Kala Winantang ia tertandas, ditaruhnya kudanya yang menepi disambut 

serentak pasukan muda yang bersimpuh menghormatinya, GKR. Manah menerima sembahan 

itu. Di benteng itu ia melihat pasukan-pasukan baru yang amat segar berlatih siasat benteng, 

bagaimana berlari ketika mengambil peluru, memasang kuda-kuda yang kokoh di atas 

benteng, selalu siaga dan melakukan perlawanan dengan musuh dengan tembok benteng 

“Saat lehermu diterkam seperti itu di benteng saat musuh ingin menancapkan pedang 

ke arahmu saat itu kekuatan musuh kosong, kakimu yang leluasa bisa menghardik 

genggaman pisau itu, segera patahkan keadaan musuhmu dahulu lalu ambil pisau itu, 

terkamkan olehnya” GKR. Manah tampak membenahi latihan pasukannya agar lebih 

terbenah lagi, pasukan-pasukan muda yang siap memberikan nyawanya pada Ganda Ageng 

itu memiliki semangat yang menderu, mereka juga berlatih formasi. 

Saat terdengar panggilan sembahyang Dzuhur mereka menuju Gempuran dekat 

benteng, dengan diimami GKR. Manah mereka melakukan sembahyang bersama. Untuk 

meningkatkan iman GKR mengajak para pasukan-pasukannya menari setelah dupa dan 

sesajen dihamparkan, sampur mereka raih, lenggokkan, jatuh-tinggikan-angkat, kepala 

menoreh-noreh, mereka merasakan keteduhan baru usai beribadah tari itu. Mereka yang tak 

ada kata lain selain berlatih, berlatih, menjaga benteng dengan kuat tiba-tiba diperangahkan 

oleh Para Laden Kraton dengan dibantu lakilaki lain menggandeng tampah berisi jajanan 

pasar. Ada klepon, kicak, arem-arem, jeruk, lapis, emping dan es buah, mereka diminta untuk 

melahabnya 

“Wah, terimakasih Gusti Kanjeng Raja, tapi bukankah makan makanan seperti ini 

membuat kita tidak rajin nanti kita ingin makan terus dan ini kan mahal ” ujar salah satu 

lakilaki jangkung, bertubuh sispack, berpotongan rambut menarik mengaturkan sembahnya, 

orang-orang mulai mengambil jajanan pasar itu dan membantu yang lainnya. 

GKR. Manah hanya tesenyum “sekali-kali kan nggak papa kalian makan enak, halah 

cuman makanan seperti ini, buat apa, ayo kerjanya yang rajin, makannya yang rajin, yang 

penting kita harus bekerja semaksimal mungkin ya Ganda Ageng milik kita bersama, berikan 

yang terbaik kepadanya” perkataan GKR. Manah selalu membuat mereka mangut-mangut 
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dan tersulut. Mereka sangat mengangumi, selalu mendoakan GKR. Manah di mana sangat 

anugrah sekali Ganda Ageng memiliki raja yang baik, dan berusaha bisa mencapai kebaikan 

seperti yang dijalankannya. Saat didekati oleh salah satu pemuda yang tanpa ragu, GKR. 

Manah menoreh saja dengan senyumnya yang menghangatkan. 

“Gusti saya selalu berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik saya saat perang, tapi 

kenapa saya banyak mengalami kendala yang saya rasa saya belum bisa melaluinya, apakah 

seluruh kemampuan yang ada yang saya berikan untuk Ganda Ageng berguna?” ujar lakilaki 

yang tingginya 180 cm, dari jarik yang melilit tubuhnya kemaluannya menyembul besar, 

perawakan yang disukai perempuan, GKR. Manah tersenyum saja 

“Tentu ada manfaat dibalik apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan adalah rasa 

lima tahun mendatang, sebenarnya Tuhan sangat dekat dengan kita dan bisa kita jumpai, jika 

kita mengalami kerusakan dalam harta berharga kita bukan karena kita teledor tapi kelak ada 

barang kita yang lebih rusak jadi kita harus waspada, segala nilai-nilai Sang Hyang Rama 

Kuasa bisa kita lihat, ada teman kita yang membuat kita mendengarkan perkataannya yang 

lama, bila kita telaah lebih dalam lalu di beberapa hari kemudian kita tahu terdapat yang lama 

sukses atau hal untuk pembelajaran, seakan Tuhan menuntun kita dalam ingatan, segala yang 

kita ketahui sekitar kita memiliki apa yang tidak kita ketahui sepercik apapun yang kita 

ketahui itu, Tuhan berada dalam pembelajaran kita sekitar, karena sejatinya manusia itu 

manunggal dengan Tuhan, Tuhan adalah kita, kita adalah Tuhan, kita bagian dari berkas 

Tuhan yang memecah dari besarnya Tuhan menjadi kita” orang-orang yang mendengarkan 

GKR. Manah itu mangut-mangut. Lalu GKR. Manah meminta lakilaki itu memberitahu apa 

yang belum ia ketahui, di mana yang harus ia membenarkan, dibenarkan gerakan lakilaki itu 

dengan telaten, kuda-kudanya dilekukkan sampai bisa dengan sabar. 

“Nah, kesalahanmu dari dulu di sini, yang benar kaya gini lho, wah, diulang lagi 

hehehe” berada di samping GKR. Manah untuk pembelajaran menjadikan semangat mereka 

tersendiri. Ingin sebenarnya mereka menanyakan mengapa ia mau Gusti Ratu memiliki 

banyak selir, padahal betapa jatuhnya harkat-martabat lakilaki dipoliandri perempuan dan apa 

yang didapatkan dalam seumpama poliandri selain hati yang robek tak bersisa? Tapi hal itu 

mereka urungkan, kehadiran GKR. Manah mengubah tersendiri. Yang selalu tergetar di hati 

pemuda-pemuda itu dari rajanya adalah hidup itu ibarat kita bermain teater, ada atau tidaknya 

penonton kita tetap pentas. Maksudnya jangan memikirkan penonton itu menonton pentasmu 

atau tak, biarkan orang lain melihat pentasmu sendiri menilai baik buruknya sendiri, 

berpentaslah dan berpentaslah karena selalu ada yang menontonmu, kita hanya berpentas 

sembari terus melihat Penonton Yang Sebaik-baiknya, banyak teater yang mengalami hal-hal 

janggal atau gaib karena mereka mempelajari hakikat hidup pula, karena kehidupan 

mendapati hal yang nampak maupun tidak nampak 

Di Kraton yang daun-daun beringin disisir angin, mungkin dewa angin dan dewa 

pohon beringin telah melakukan kolaborasi bersama, yang diyakini oleh orang-orang 

Sambawi Ganda Ageng, udara mengalir begitu sejuk, di Sasana Katawis BRB. Akik 

merasakan itu tiba-tiba berubah tanah bumi lebar menyala-nyala dengan api, ia yang dicuci 

tangan-kakinya dengan air hangat agar lebih bersih oleh Para Ladennya, melahab anggur 
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merah yang berukuran mata manusia, dikagetkan omongan Para Laden ayahnya datang 

kemari, sudah menuju gerbang dan dilirik, ayahnya sudah masuk. Mereka amat bersiaga, 

dada mereka memerangah-memerangah, diisyaratkan dengan mata beruratnya 

mengumpatkan papan nama yang dituliskan di tulisan aksara Jawa sasana yang bertuliskan 

namanya BRB. Akik jauh-jauh, Para Ladennya amat siaga. Dalam hati yang seakan dibacok-

bacoki mereka tetap berdiri melaksanakan formasi rapi. Mengapa ayahnya kemari tak 

mengabarkanya, apa yang ingin dilakukannya, terhantar gerakan BRB. Akik yang penuh 

senyum dan amat diantusiaskan menyambutkan ayahnya di kebersemayamannya itu. 

“Rama, ke sini lagi, Rama deh selalu buat aku kangen dan selalu menjawab mimpiku. 

Masuk Rama” dengan perasaan agak renggang tapi berusaha ia buncahkan di hadapan 

ayahnya, BRB Akik agak bingung menatap ayahnya tersebut, mungkinkah terdapat yang 

aneh, mungkinkah ayahnya melakukan hal tertentu 

Dalam Sasana Katawis ayahnya baru mengungkapkan, semalam ayah bermimpi, Le 

kalau kamu menangis-nangis pilu di hadapan Rama, Rama jadi ingat kenangan kamu waktu 

kecil dulu, lalu biyungmu dua hari kemudian juga memimpikan yang sama, karena takut 

terjadi apa-apa sama kamu dan pingin tahu Rama kemari, eh di jalan Rama diserang oleh 

sekawanan perampok Rama bisa mengalahkannya tapi mengalahkan mereka sulit juga, terasa 

tersengal-sengal napasnya, perkataan yang membuat BRB. Akik dan Para Laden dekatnya 

lain yang mengena. BRB Akik lalu memijiti ayahnya saja agar nikmat pula mengkhawatirkan 

ayahnya, Para Laden lainnya peka dari isyarat harus berbuat tepat dan menghilangkan segala 

yang mencurigakan 

“Rama, Rama kalau ke sini bilang-bilang dong, biar nanda sama Bestari menyiapkan 

segala yang spesial buat Rama, oh iya kenapa Biyung Ratu tidak diajak sih” jendela luar yang 

terbuka sengaja ditutupi rapat-rapat tubuh Para Laden itu agar ayahnya melihat yang bukan 

bukan, mengantarkan imajinasi, ketika ayahnya hendak melihat ia terhalangi, mereka tetap 

berusaha tenang. Lalu salah satu Para Laden datang ia mengabarkan pada BRB. Akik jika 

BRMb. Bestari terjatuh dari kuda saat latihan berkuda di pacuan Kraton saat ditanya kiranya 

ingin menolak atau tak, tiba-tiba BRB Akik memilih untuk menolongnya ke sana menyusul. 

Tekanan bisikannya mengungkapkan jika ia harus lebih berhati-hati menjaga ayah agar ia 

tidak terlalu ke mana-mana, menanyakan yang jangan sampai ditanyakan, mereka mengerti 

dan sungguh meyakinkan BRB Akik. Sore berjalan, pasir tampak bergulat dengan pasir 

lainnya, dalam pengawasan ketat Para Laden itu ayahnya tertidur, ingin dipijat kembali, lalu 

tiba-tiba terbangun meminta disuguhkan teh, menunggu dengan resah BRB Akik dan Bestari 

ia melihat sekitar Kraton, “Huh! Hari ini betul-betul sial kenapa aku harus bertemu dengan 

perampok itu yang membuat tubuhku kesleo, harus berwaspada lagi ternyata di mana pun 

daerah, tempat tak tanggung-tanggung dijadikan tempat kejahatan!” punggungnya yang ia 

rilekskan ia pengangi dengan erat, dalam langkahan beratnya ia menduduk, geramnya keluar 

dengan udara. Saat ia meminta Para Laden ingin memijitnya kembali, saat kepalanya 

menoreh ke kiri sedikit ia penasaran dengan papan ukiran kayu yang diletakkan dalam gorden 

jendela yang menyembul itu seketika diangkatnya, Para Laden tertohok melihat ayahnya 

yang tiba-tiba saja bisa tahu dan memegang ukiran itu. Ayahnya bergidik membuat jantung 

Para Laden lepas tak tentu arah sudah 
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“Lho, ini, papan nama, Ben-dara Raden Ba-gus, ini gelar garwa ampeyan ya!” sambil 

mengeja, Para Laden tersebut pura-pura tetap tenang tapi mereka dikejutkan dengan ayahnya 

yang membanting luar biasa papan itu. Garwa ampeyan, garwa paminggir atau garwa 

panyambut adalah sebutan lain bagi selir. 

“Akik bukan raja di sini ya! Atau bagaimana! Bukankah Anindya telah menikahi 

anakku!” saat dijelaskan ayahnya malah meluntah-luntah dan mengoarkan serapahnya 

membuat Para Laden tersebut menjejat tak bisa berbuat apa-apa dan ia menanyakan pada 

Sregep, Para Laden yang menjadi Para Laden di Martonagara pula yang dari kecil merawat 

BRB. Akik tapi hendak dijelaskan BRB Akik sudah datang dengan keterperangahannya 

melihat orang-orang tersidang kaku. 

Luntahan perasaan henyak bercampur jeruji-jeruji yang selalu menikamnya BRB 

Akik mendengar ketahuan ayahnya yang sebenarnya tentang ketidakberesan semua ini, ia 

yang jelas bisa diprediksikan benar suami selir, apa maksud dari perlakuannya kini, saat BRB 

Akik berkata ingin menjelaskan dan menjelaskan, ayahnya dengan luapan terdalamnya malah 

memisuh-misuh hari, langsung dihentakkan pegangan tangan anaknya, ia ingin keluar yang 

ditahan oleh anaknya. Ia dengan perasaan yang tak bisa dililit lagi ingin menemui Gusti Ratu, 

karena Gusti Ratu tak ada ia ingin menemui raja, Srengenge sempat menjadi korban pukul 

karena dikira Srengenge adalah raja yang berada di Padma Kahiyang itu, melihat wajahnya 

yang tampan dan matang, kepala bulat, mata agak bulat, alis tegas menaungi pas akhir mata, 

bibirnya tipis, giginya bersih, kulitnya putih menarik, tinggi 174, dan badannya sispack 

bagaikan Hulk, ia ingin bertemu Manah tidak memperbolehkan Sekar Kedhaton mengikuti 

even bersama putra-putra raja, tapi ayahnya yang benar-benar marah itu akhirnya bisa 

diyakinkan bukan Raja membuat Akik meminta maaf dan semua bukanlah sebuah 

kesengajaan, lalu saat ayahnya menemui GKR. Manah yang kebetulan keluar dari 

ketertutupan pintu dengan Para Ladennya, dengan mata ingin mencolok apapun bertanya 

“Kau adalah Raja ya!” GKR. Manah mengiyakan saja walaupun senyumnya berseri 

ramah, tapi segera mendapatkan hantaman dari ayahnya. Sebelum menghantam ia terpaku 

pula, betapa tampan lakilaki ini sehingga Gusti Ratu mungkin tak bisa meninggalkannya atau 

tak mungkin tak memilihnya sebagai raja, kerusuhan itu ditonton oleh trilyunan Para Laden 

dan BRB. Srengenge yang masih di sana. Mendengar sulutan ayah Akik sudah membuat 

GKR. Manah tahu harus berbuat apa, ia sangat menghormati orangtua sama seperti orangtua 

sendiri. 

“Kau lakilaki bajingan! Kau membuat tak bisa anakku menaiki tahta” saat ayahnya 

mengoarkan dengan hujatan ia dengarkan, saat ia hantam dan hantam ia berusaha menahan, 

Para Laden yang melindungi GKR. Manah diperintahkannya untuk diam saja, meskipun Para 

Laden tetap ngotot. 

“Hei hentikan! Kau tidak tahu siapa yang kau perlakukan begitu ya! Dia adalah raja di 

negeri ini!” sentak Darma. Dalam perjalanannya menahan ayahnya Akik sebenarnya mengelu 

pada Para Ladennya kenapa ini bisa ketahuan, membuatnya semakin terengah-engah. 

Kerusuhan membuat Padma Kahiyang hancur berenyah-enyah. Patung pancuran sebesar 
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orang dewasa saja bisa diangkat lalu ingin ditubrukkan ke tubuh Manah yang sudah tercakar-

cakar tapi bisa menghindar oleh Para Laden lain yang menahannya, jatuhan patung membuat 

keramik teras menganga. 

Di Martonegara Gusti Raja Bratawali tampak sakit-sakitan, tubuhnya demam tinggi, 

pucat, seperti orang yang bangun dari mati surinya. Saat memimpin rapat kenegaraan ia juga 

selalu pingsan. Ia selalu diam saja tapi tak bisa tertutupi jika ia menyimpan sakit yang parah 

luar biasa, batuknya, keras, ia selalu meriang. Setiap malam ia juga didapati selalu bermimpi 

yang membuatnya kejang-kejang. Saat Gusti Raja Bratawali tengah istirahat di kamarnya tak 

jadi memimpin rapat ia yang terjaga lalu batuk-batuk keras dan menggigil membuat GKR. 

Setyaningsih panik luar biasa, berhari dan berhari “Gusti Raja, kenapa Gusti Raja diam saja 

hah, Gusti Raja sudah sakit parah seperti ini, katakan apa yang menjadi ganjalan dari Gusti 

Raja, saya tidak ingin Gusti Raja kenapa-kenapa” GKR menanyakan dengan kelu, dipeluknya 

hangat, Gusti Raja tak pernah menjawab saat pertanyaannya sama, ia juga tidak ingin 

diperiksa tabib, saat Gusti Raja yang tiba-tiba muntah, GKR membersihkannya dengan 

tangannya sendiri. Saat GKR benar-benar menangis melihat kondisinya yang kian minggu 

kian parah belum dijawab, benar-benar menyayangkan kondisi Gusti Raja, dengan berat dan 

sesak Gusti Raja pun menjawab”Samudera, Gusti Kanjeng Ratu, dari kecil saja kita besarkan 

hingga sekarang, kita selalu berharap demi kebahagiaan anak kita, walaupun ia selalu 

mendurhakai kita tapi melihat anak kita yang hanya menjadi selir di Ganda Ageng tidak 

menjadi raja membuat hatiku sakit Gusti Kanjeng Ratu” lalu batuknya semakin keras, Gusti 

Kanjeng Ratu menangis melengking. “Sudah Gusti Raja, sudah. Hamba juga bersedih melihat 

nasib anak kita seperti itu, tapi Gusti Raja jangan memikirkan apa-apa lagi, kasihan diri 

Gusti, Gusti harus tetap kuat ya” lalu disandarkan kepalanya di bahu Gusti Raja. 

“Dia anak kita satu-satunya, Gusti Kanjeng Ratu. Hatiku benar-benar tak bisa terima 

hatiku benar-benar sakit” kemudian tangis Gusti Raja Bratawali memecah. Saat disuguhkan 

teh, bubur dan makanan lain ia tak pernah ingin makan, ia hanya meneguk air putih saja. 

Gusti Kanjeng Ratu benar-benar menjaganya dan merawatnya dengan penuh kesungguhan 

 

Seluruh pasukan kudanya telah dipersiapkan berdepak depak di tanah Ganda Ageng 

ini. Panji Ganda Ageng tengah dikibar-kibarkan. Gusti Ratu telah mengabarkan, ia yang 

dikabarkan oleh prajurit penjaga bentengnya jika Ratu Jerat, ratu Astaseni menggempur 

benteng dengan kekuatan penuh, dari dulu Ratu Jerat memang tiada henti berusaha 

menyerang Ganda Ageng dan merobohkan bentengnya, benteng yang terkenal kuat itu. Ia 

dengan pasukannya yang setrilyunan membawa puluhan meriam raksasa yang dihidupkan 

dengan tenaga kayu beringin dan testis kuda, satu dua tembakan besar tak apa, ditambah lagi 

tak mengapa, namun yang besar dan ditembakkan paling akhir tak mengenai merobohkan 

benteng itu meski retak-retak tapi tetap berdiri kokoh, membuat banyak prajurit yang terkena 

percikan itu mati ratusan, ada yang mati mengenaskan kepalanya terlepas, jerohannya serasa 

dijarah. Lewat wangsit yang disampaikan Kanjeng Raja Kulon ia memang tak memiliki 

persiapan melakukan serangan itu, serangan Ratu Jerat yang memang demikian kuat dan ia 

tidak bisa melawannya akhirnya bisa dihindarkannya karena Kanjeng Raja Kulon 
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memerintahkannya untuk berdoa dan menyuruh banyak pejabat dan orang Kraton untuk 

menari berjamaah, orang-orang Ganda Ageng juga dengan getir menarikan di depan rumah 

mereka. Ia yang meminta sangat pada Sang Hyang Rama Kuasa agar benteng itu bisa 

bertahan dan mereka bisa menghadapinya akhirnya bisa dikabulkan, walaupun pasukan Ratu 

Jerat hampir menghantam seluruh Ganda Ageng namun hal itu lebih bisa dipatahkan oleh doa 

yang dipanjatkan Gusti Ratu, Sang Hyang Rama Kuasa yang mencegah pasukan itu agar 

tidak menghancurkan Ganda Ageng dan memperkuat bentengnya. Terjadi peperangan di 

benteng yang menjatuhkan kepala banyak masyarakat, GKR yang meminta Gusti Ratu untuk 

ikut berperang dienggankan oleh Gusti Ratu. Ungkap Gusti Ratu ia harus tetap di Kraton 

menjaga dirinya, berperang sudah menjadi tugasnya, dan ia sebagai raja sudah sewajarnya 

berada di belakang, membuat GKR. Manah mengiyakan saja tapi ia tidak bisa memungkiri 

jika ia teramat mengkhawatirkan keadaan Gusti Ratu. Dengan meyakinkan raja, Gusti Ratu 

pun diperlihatkan pandangan keoptimisan raja. 

Langit seakan runtuh melihat panah-panah yang berceburan, Gusti Ratu menghadapi 

Ratu Jerat tersebut yang kebetulan hari ini adalah weton kelahirannya, Sabtu Kliwon di mana 

dalam kepercayaan Jawa orang yang berada dalam sebuah weton yang hari itu adalah 

wetonnya adalah sebaik-baik hari, kekuatannya menyatu dengan bintang yang memengaruhi 

namun sebenarnya netral bagi orang lahir weton itu. Ratu Jerat sudah terlatih menghadapi 

serangan-serangan dalam membumiabukan, Gusti Ratu meskipun sudah terlatih dengan 

kesabarannya dipaksa mengeluarkan kekuatan sedalam-dalamnya. Sampai satu lancip kuluk 

Ratu Jerat yang diombang-ambingkan tak terasa mengenai leher Gusti Ratu, Ratu Jerat 

terbahak, walaupun nyawanya hampir melayang tapi terus dikuatkan seakan Gusti Ratu tak 

gentar dengan siapapun, kondisi apapun, Gusti Ratu dengan tersenyum melemparkan kuluk 

itu, tapi Ratu Jerat malah menunjukkan kejadi-jadiannya ia menguras tenaga Gusti Ratu 

dengan jurus-jurus lain, jurus yang menyerupai dirinya seribu lalu membuatnya terkapar 

karena sodokannya. Di Padma Kahiyang ia yang diikuti Para Laden dan prajurit lain 

melakukan tari untuk keselamatan Gusti Ratu dan prajurit lain, lilin yang menandakan 

kematian Gusti Ratu juga dicek oleh Para Ladennya, meskipun GKPH juga tampak sakit 

seakan merasakan apa yang diderita oleh ibunya, GKR. Manah bersabar dan terus berdoa. Ia 

hanya mengoptimiskan saja apa yang diujarkan oleh Gusti Ratu Anindya sebagai imannya 

jika ia akan baik-baik saja. Tapi tiba-tiba Kanjeng Raja Kulon datang ke Padma Kahiyang ia 

mengatakan jika Gusti Ratu memang dalam keadaan bahaya karena Ratu Jerat telah 

melakukan tapa bertahun-tahun dan menyempurnakan kayakinannya sehingga jin-jin di dunia 

semua membantu pasukan Ratu Jerat, GKR. Manah lalu menuruti saja perintah Kanjeng Raja 

Kulon untuk datang ke benteng mendamaikan keduanya, pula masyarakat Ganda Ageng yang 

nyawanya kian berjatuhan, pasukan Ratu Jerat mengejutkan pasukannya lebih banyak dari 

masyarakat Ganda Ageng, Ratu Jerat juga telah mempelajari Ganda Ageng sebiji-bijinya jika 

Gusti Ratu dalam primbon Jawa akan jatuh bila diserang pada hari itu pada pagi hari. Gusti 

Ratu yang mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya dari bibir tapi ditahan dengan matanya 

yang selalu menatang Ratu Jerat ditahan oleh pelukan GKR. Manah “Gusti apa yang 

kaulakukan!” lirih Gusti Ratu tatapan mata Manah mengisyaratkan jika dalam hal itu tidak 

akan mengacaukan keadaan mereka. Ratu Jerat terpana menyaksikan ketampanan garwa 

padma Gusti Ratu yang diketahuinya itu seakan dalam palung hatinya terdalam 
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merencanakan hal lain. Gusti Ratu diberitahukan tentang apa yang disampaikan Kanjeng Raja 

Kulon lalu ia menghembuskan napas tahannya. 

“Pasukanku telah mengakui keunggulan pasukanmu Ratu, kami melakukan 

peperangan dalam keadaan tidak siap, jika boleh berembug apa yang kau inginkan, 

kekuatanmu betul-betul hebat dan besar Gusti Ratu...” Ratu Jerat hanya terbahak-bahak, 

ekspresi biasa GKR. Manah yang dilirik Ratu Jerat meruntuhkannya. 

“Baik pasukanku juga tengah mengalami keadaan yang berat melawan pasukan 

Ganda Ageng yang terkenal tangguh” para prajurit kedua pihak itu hanya bersiaga tertib 

memberikan jalan ketika kedua ratunya beriringan bersama. 

Di Kraton Ganda Ageng Ratu Jerat disuguhi tarian yang khidmat dari Para Laden 

yang terkenal tampan-tampan, hidangan terlezat di Ganda Ageng juga disuguhkan, ia sempat 

ditemani oleh Gusti Ratu dan GKR. Manah berendam di pemandian air panas yang terkenal 

di dunia di Ganda Ageng itu, Pemandian Air Panas Bayanan, melihat perekonomian dan 

perindustrian Ganda Ageng dan tidur di Kraton, masyarakat Ganda Ageng kian hari kian 

menari, memeriahkan dan memantabkan tari mereka, menaruhkan sajen supaya diambil oleh 

banyak orang, berdoa agar Ganda Ageng kian dilindungi dari Ratu Jerat tersebut. Saat 

mendengarkan klenengan campursari di Kraton Ratu Jerat terkesima, ia juga tak henti-

hentinya melirik GKR. Manah. Saat berada di Puri Gunung Kemukus yang terkenal indah 

yang Gusti Ratu memerintahkan menemani di sana Ratu Jerat merayu Raja Ganda Ageng itu 

meskipun kerajaan Astaseni tak sebesar Ganda Ageng dan secantik Gusti Ratu, Ratu Jerat 

kian terpesona dengan kedewasaan, kematangan GKR. Manah yang segalanya. Ia dirayu 

mending ia menjadi permaisuranya saja, ia dijanjikan menjadi satu-satunya raja, ia menjelek-

jelekkan Gusti Ratu yang memiliki banyak selir, jika ia menjadi permaisuranya 

permaisuranya yang sekarang dan selir-selirnya yang sekarang akan ia cerai, hanya dia 

seorang. Berita tentang kesukaan Ratu Jerat dengan GKR. Manah itu diterima oleh Gusti 

Ratu lewat Para Laden setianya, Gusti Ratu jadi tersenyum ia terlintaskan ide. Malam hari 

saat GKR. Manah dan Ratu Jerat kembali ia mengajak Ratu Jerat yang telah dikumpulkan di 

Alun-alun Sangkan Paran yang luas untuk melakukan ular tangga, namun ular tangga tersebut 

besar dan terbuat dari emas, Gusti Ratu berungkap sekali-kali mereka harus beradu 

kecerdasan pula dan permainan itu akan dikenang oleh masyarakat dunia, Ratu Jerat 

menyetujui. Sebagai bahan keterperangahan Gusti Ratu meminta bertaruh jika ia kalah ia 

akan mempertaruhkan selir tertuanya dahulu, Srengenge untuk diambil oleh Ratu Jerat dan 

Ratu Jerat mau menyerahkan salah satu selirnya jika kalah. Perasaan Srengenge tak karuan, 

melihat Gusti Ratu mengalami ketertinggalan di skor 1 dari skor penghujung 21 dan 

menjalankan duduknya di kursi persitaan yang dikelilingi api membuat perasaan Srengenge 

yang tersayat hanya dengan sekuat tenaga mendoakan kemenangan Gusti Ratu, sampai 

tertinggal 9 poin pun Gusti Ratu yang terus mendengarkan doa dari masyarakatnya itu masih 

tetap santai-santai dengan sikap gokilnya, salah satu masyarakat membisiki jika kegokilan 

dan kegendengan Gusti Ratu itu mungkin tanda kebisaan Gusti Ratu menyelesaikan 

permainan ini. “Gimana, Gusti Ratu, tambah terus, tambah terus, nanti kalau aku susul jangan 

kaget lho, selirku juga masih banyak kok Gusti Ratu...” ujar Gusti Ratu tapi tetap dipanasi 

oleh Ratu Jerat “dapat atau digunakannya selir udah ada yang mengatur kok ya Gusti Ratu” 
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melihat Gusti Ratu terus tertinggal hingga lawan 17 poin dan ia mendapatkan 5 saja membuat 

hati masyarakat, selir-selirnya dan GKR. Manah yang terkenal dengan kesabarannya 

berbungkam dalam keperangahan hati. Melihat Akik yang tampan dengan dandanannya 

malam itu, montok dan menggairahkan membuat tangan Gusti Ratu menyentuhnya dengan 

tatapan senang ia harus tenang. 

Namun tiba-tiba seakan keajaiban terjadi, saat masyarakat mulai mengubur jiwa 

mereka, dan doa hanya doa yang dikuatkan saja, Gusti Ratu yang terus cengar-cengir dengan 

sikap perempuannya pada zaman itu perlahan-lahan kian cengar-cengir menambah poin demi 

poin, selir demi selir berpulang, saat berpulang ia selebrasi yang memancing dengan 

mengecup tangan BRB. Jemani, menusukkan rokok di bibir BRB Jemani, membakarnya lalu 

diminta dengan bibirnya dari BRB. Jemani, asap dikepul-kepulkan mengekpresikan wajah 

amat rileks diri, ia mencium kemaluan BRB. Jemani, melihat rakyatnya yang menatapnya, 

terutama perempuan getir-getir dan membungah imajinasinya, hingga membungkam 21-17. 

Masyarakat seakan terperangah dan sontak terdengar teriakan yang menghidupkan Gusti 

Ratu. Gusti Ratu duduk ngakang-ngakang dengan gaya centilnya, menghadapkan ke suami 

dan selir-selirnya, suami dan selir-selirnya hanya tersenyum-senyum dalam batin mereka 

tercuat rasa kagum pada Gusti Ratu. Ratu Jerat begitu terperangah dengan semua ini ia down, 

sikapnya tak karuan, ia juga malu, jika ia melanjutkan untuk berperang jelas itu bukan lagi 

hari terbaik untuk dirinya dan masyarakatnya sudah dibuat malu, bermain ular tangga 

kerajaan seperti itu saja kalah apalagi menyerang, Gusti Ratu ingin menunjukkan pada 

kerajaannya jika kehimpitan dalam mereka bisa dialihkan menjadi perlawanan tegas lain. 

Ratu Jerat pamit dengan ekspresi yang tak bisa berbuat apa-apa, Gusti Ratu dengannya 

bersalaman layaknya seorang sahabat. Dalam hati Ratu Jerat walaupun kalah ia akan 

membalas Gusti Ratu dengan parah lagi, bahkan ia akan membopong GKR. Manah ke 

Kratonnya. 

“Monggo, Gusti Ratu, pintu Kraton kami selalu terbuka buat Ratu” Gusti Ratu berkata 

bergurau sambil manja mengilir-ilirkan tangannya tersenyum. Dari arakan kepergian Ratu 

Jerat itu terdengar perkataan “Manunggaling Kawula Gusti! Manunggaling Kawula Gusti!” 

yang diajarkan sebagai semboyan masyarakat Ganda Ageng di mana pun, dalam proses 

pembangunan dan persiapan perang besar nanti, menanamkan jati diri dan arti Manunggaling 

Kawula Gusti yang sebenarnya dan masyarakat berusaha menyemangati diri mereka. Namun 

kondisi Gusti Ratu sebenarnya masih parah, ia tetap ngeyel walau berjalan tertatih-tatih ingin 

dituntun selir terbohainya Akik, menakut-nakutkan kalau Akik pergi, kemenenangan dan 

kesegaran pikiran melawan Ratu Jerat di pertandingan tadi membuatnya bergairah. 

 

Dalam wahyu yang diterimanya di Kadipaten Mondokan sebagai seorang wali dalam 

tapanya yang selalu berhasil Gusti Ratu juga mendapatkan wahyu bahwa hubungan dengan 

yang paling halal adalah pertemuan penis dengan vagina tidak ada yang lain, sejak saat itu tak 

ada masyarakat primitif Ganda Ageng yang melakukan hubungan lewat dubur, oral seks atau 

sadomasokis mulai ditinggalkan, para wali kerajaan, GKR mulai mendakwahkan tentang itu, 

Gusti Ratu harus dibuat sabar, sabar menelaah gerisikan hatinya yang terdalam, perasaan 
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apakah itu, perasaan itu seakan membawanya kepada hal yang harus dirasakannya tapi 

langkah kaki Gusti Ratu menjulur saja. Pandita Sekar Mangkok mengatakan saat dijumpai di 

Gunung Duka akan ada kebahagiaan yang terpancar di hatinya, Gusti Ratu tetap 

menyingkirkan dirinya berbuat hal-hal yang menepikannya, terkadang ia melihat dan mengisi 

semangat sendiri, mengajari masyarakat secara langsung peperangan menghindari senjata-

senjata canggih dari masyarakat itu. Mungkin gerisik perasaan itu berasal dari perasaannya 

yang melihat mentalitas masyarakat dalam memajukan Ganda Ageng dan agamanya 

mengangkasa namun korupsi dari pejabat-pejabatnya juga kian dua kali lipat mengangkasa. 

Juga dilejitkan berita jika kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di kadipaten-kadipaten Ganda 

Ageng itu bukan dari negara-negara luar namun dari pejabat-pejabat Ganda Ageng sendiri. 

Namun bukti itu juga sulit dilihat, melihat orang yang menjadi kambing hitam di setiap kasus 

selalu didoktrin dengan kuat tidak pernah mengatakan siapa yang menyuruh mereka, dan oleh 

GKR dinasehatkan pada Gusti Ratu agar Gusti Ratu bersabar, benar-benar mengungkap jika 

ada bukti yang didapat dan terus membuktikan kebenaran tersebut. Walau GKR. Manah 

hatinya pasir pantai tak karuan yang merindukan sedesir ombak pantai singgah, dulu ia yang 

dipojok-pojokkan oleh guru silatnya melihat ia yang didengarnya menjadi pengawal istimewa 

Gusti Ratu, ia selalu membujuk, meyakinkan dirinya dengan bukti yang kuat, memotivasinya 

dengan segi apapun, ia adalah gurunya yang merawat sejak kecil tak mungkin sebersit pun 

menjungkalkan muridnya sekalipun, janji yang terucap ketika berada di ambang pesimis, 

kebaikannya yang memaparkan banyak dampak positif jika ia melakukan hal tersebut, BRB. 

Manah waktu itu melakukan saja, dalam kebaikan itu segera menyeruak di hatinya, ternyata 

gurunya sendiri membohonginya, Gusti Ratu dalam keadaan tidak sehabis datang bulan 

waktu itu, perkataan terpercaya gurunya yang belum tentu benar, gurunya mengatakan jika 

sekalipun ia tak akan mencari celah keuntungan dari perjuangan yang ia kerjakan ternyata 

diam-diam mendesak Gusti Ratu untuk mengangkat keponakannya di jabatan yang lebih 

tinggi bagian dari Partai Tengen, saat menjadi BRB. Manah kebaikan yang sesungguhnya 

adalah sulit dan kebaikan yang selalu terkoar baik itu selalu berada di sekeliling kita, ia harus 

mengorbankan Kinasih perempuan yang teramat mencintainya, dan apa yang 

diungkapkannya itu tetap memberikan permenungan yang terdalam. Dari anaknya yang telah 

lahir ketiga, Gusti Kanjeng Pangeran Haryo (GKPH) 2 atau Gusti Kanjeng Pangeran Haryo 

Badar Mas, ketermenungan itu terus mengaung dan memusat di benak anaknya, dalam 

timangannya, dalam kecupannya dalam lengkingan kitab Macapat Urip yang diujarkan di 

telinga anaknya. Semua yang dilakukannya adalah laluan, akan ada tantangan yang lebih 

mendalam lagi, benar itu adalah hikmah tapi tetap pula sebuah pemanasan karena dalam 

ajaran Sambawi semakin iman kita tinggi semakin Sang Hyang Rama Kuasa menguji kita 

karena Ia teramat menyayangi kita. 

Dengan bersusah payah, merasakan penggal-penggal harap yang seakan tak tersisa 

dan semangat dari selir-selirnya kekuatan Gusti Ratu yang kian kokoh itu karena mengangkat 

selirnya, selir yang diangkat dan disetubuhinya yang masih perjaka memiliki kekuatan 

tersendiri, Gusti Ratu berusaha mencari perjaka lain, berbagai dewa dan siluman juga sudah 

menjadi selirnya, kekuasaan Ganda Ageng hampir menapaki tanah yang nampak dan tak 

nampak di dunia ini, di kutub utara, selatan, segitiga bermuda juga telah dikuasai. Dari petuah 

Pandita Sekar Mangkok, wahyu yang diterimanya, nasehat para Kakung yang bisa 
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menafsirkan Macapat Urip mengungkapkan jika kerajaan Ganda Ageng akan menjadi negara 

terkuat dan terbesar jika ibadah mereka selalu meningkatkan, Gusti Ratu juga berkerat dada 

padanya sendiri dan masyarakat jika mereka harus meningkatkan ibadah bila luang 

terluangkan, bila ia tak sanggup Sang Hyang Rama Kuasa sendiri akan menyanggupkan, dan 

fasilitas seperti tempat dan sarana-prasarana dibangun yang penting yang terbangun adalah 

iman serta semangat mereka, kerajaan-kerajaan yang menyatakan tunduk di bawah panji 

Ganda Ageng salah satunya karena mengakui peradaban, kebudayaan, ketoleransian dan 

kekuatan yang begitu kuat dan kokoh dari Ganda Ageng, negara itu menjadi bagian-bagian 

kadipaten Ganda Ageng yang disarankan oleh GKR. Manah diberi wewenang untuk 

membuat otonom terbaik mereka sendiri. GKR. Manah juga mulai menggandeng jari Gusti 

Ratu untuk selalu merendahkan hati melihat kekuasaannya yang tak terkira, membantu 

masyarakat yang membutuhkan karena ia tak bisa membusung dada di teras Kratonnya bila 

tanpa dukungan masyarakat selama ini, dan keburukan itu tidak akan menghasilkan hal 

apapun, Gusti Ratu selalu berbuncah menjalankan seyakin apapun untuk GKR. Manah, 

meskipun seutuhnya belum dijalankan. Sebagai seorang ratu yang kekuasaannya luas, kokoh, 

dan bisa melakukan apapun hal teringan bisa dilihat keringanannya lagi, meskipun Gusti Ratu 

mendapatkan wahyu untuk tidak boleh melakukan hubungan selain penis bertemu vagina tapi 

Gusti Ratu diam-diam karena pemikirannya sudah tajam melangit ke tujuh ia meminta selir-

selirnya mengoral seks vaginanya tapi ia tidak akan mengoral seks penis selirnya sama sekali 

karena ia adalah ratu dan derajatnya lebih tinggi dari lakilaki di bawahnya, selir Akik adalah 

selir yang selalu bersama Gusti Ratu dan ia sering diangankan melakukan oral seks di 

vaginanya, oral seks dan oral seks, saat malam berlarut, saat kekuasaannya terluas dengan 

sendirinya, dan ia merasakan sewaktu-waktu ia harus menikmati prihatin dan perjuangan 

pencapaiannya, hisapan itu semakin terasa. Dalam itikadnya berusaha menegakkan agama 

Sambawi dan ajaran nabi-nabi ratu terdahulu ia selalu mendapatkan wahyu kenabian 

meskipun ia belum diangkat menjadi nabi, hal itu terjadi karena keyakinannya pada Sang 

Hyang Rama Kuasa. 

Sampai Gusti Ratu memberanikan diri membawa selir-selirnya tapi hanya 17 yang 

diajaknya menapak di Kraton antara lain ia mengangkat seorang selir dari Para Laden cilik 

yang mengabdikan dirinya dari kecil dari Para Laden paling taat di pemerintahannya, melihat 

Para Laden cilik yang selalu memajukan Kraton dengan tekun, menunjukkan ketaatannya 

pada Sambawi yang telah menunjukkan hakikatnya, baik terhadap siapapun dan setelah 

dewasa menjadi lakilaki yang gagah berkulit putih, tinggi 167, berkepala kotak, alisnya tebal 

namun pendek, hidungnya mancung, bibir atasnya tipis tapi bibir bawahnya agak 

menyerumbul menjingga, membuat Bendara Raden Mas (BRM) Long Impen terlahir, saat 

pembujukannya BRB. Arwana menjadi selirnya tersebut perkataan ayahnya ada yang 

menguliti hati Gusti Ratu sejenak, ayahnya meminta anaknya dinaikkan kedudukannya 

setinggi-tingginya menjadi seorang raja, namun Gusti Ratu tak mampu mengabulkan itu 

karena ia mempunyai seorang raja dan kedudukannya sebagai selir di Ganda Ageng dan 

fasilitas yang tiada terputus-putusnya bersamaan kasih sayangnya untuk putranya membuat 

ayahnya dengan berat hati mengizinkan putranya diangkat selir dari perkataannya tersebut. 

Lalu ia menikahi BRB. Kreto Kencono yang mulanya seorang putra mahkota Kadipaten 

Aryaguna, bagian Asnawawi, Gusti Ratu yang diam-diam menyelinap mengetahui 
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kehidupanya menjadi kekasihnya, setelah ia mau diboyong ke Kraton Ganda Ageng lambat 

laun ia tahu bahwa ia selirnya yang nomor 445 betapa hancurnya hati BRB. Kreto Kencono 

waktu itu, ia lebih memilih hidup dengan perempuan mantan kekasihnya yang 

ditinggalkannya demi Gusti Ratu yang Ratu kerajaan besar dan cantik itu, perempuan mantan 

kekasihnya juga membuka hatinya tapi karena Gusti Ratu mengandung anaknya BRB. Kreto 

Kencono yang berasal dari sulung dari 3 saudara lakilakinya yang bernama GKPAA. 

Pangarep itu dengan sikap dewasanya memilih memikirkan masa depan anaknya, saat itu 

pula kekasih pangeran itu juga memilih ia kembali pada Gusti Ratu karena ia sendiri 

mengidap penyakit kanker yang usia tak akan bertahan lama lagi, yang membuat BRMb. 

Kemilau terlahir. Ia tinggi 173, berkulit coklat bersih, berkepala bulat dengan rambutnya 

tebal dan halus mengukupi kepalanya, matanya bulat, bibirnya tebal dan memiliki kantung 

mata yang indah. Lalu pernah suatu ketika Gusti Ratu merasakan kaki-kakinya terpanggil 

menuju Desa Betisrejo di mana GKR.Wijaya Kusuma diasingkan ia mendapatkan ilham dari 

Sang Hyang Rama Kuasa untuk menikahi BRB. Wisma, lakilaki miskin yang karena tidak 

bisa membiayai ibunya yang sakit-sakitan dan ayahnya terlilit banyak hutang ingin 

menggigolokan dirinya saja, padahal ia adalah lakilaki yang taat beribadah dan selalu 

menyantuni orang-orang di sekitarnya karena Sang Hyang Rama Kuasa mungkin ingin 

menjaga kesucian lakilaki itu ia lebih baik menjadi selir ratu daripada tidak menjaga 

kemaluannya dengan baik, ia bertubuh sedang, berkulit coklat susu, giginya agak tidak rapi, 

kepala diamond agak memiliki nonong, ada tahi lalat di janggut kirinya, bermata agak sipit, 

kekhasan Desa Betisrejo yang penganut agama Sambawinya taat-taat, yang membuat BRM. 

Banyu Bening terlahir, kemudian BRB. Kombang, Para Laden yang benar-benar ingin 

merubah nasibnya dengan mencintai Gusti Ratu ia memberanikan diri mengantarkan 

makanan ke Sasana Pangrajan dengan membuka jariknya, awalnya Gusti Ratu melihat 

dengan tidak merespon, dua hingga tujuh dilakukan lalu akhirnya Gusti Ratu tercuri hatinya 

juga, ia menanyakan tentang maksud Para Laden berkepala kotak, berkulit putih, sispack, 

bermata agak sipit, berhidung mancung, berbibir agak tebal, Gusti Ratu berusaha melihat 

penisnya, dilihat-lihat, diciumnya, dipencetnya agar lubangnya terbuka, diamatinya dengan 

matanya, dalam, lalu Gusti Ratu memperbolehkannya melayaninya melihat dirinya yang 

membiarkan saja penisnya dipencet-pencet hingga keluar cairan beningnya tapi ia dikerjain, 

ia dibuat terlena karena penisnya dimanjakan tapi hingga beratus-ratus kali hingga tubuhnya 

lemas dan penisnya seakan tak bertenaga, dibuat bersetubuh lagi, darinya dibuat terlahir 

BRMb. Kontolbungo, suatu ketika Gusti Ratu pernah melihat latihan para penari Bedaya 

Arsi, mereka yang melakukan puasa selama berbulan-bulan jika berharap agar tidak mimpi 

basah pada hari di mana mereka akan menari di Jumenangan Ratu, seorang lakilaki penari 

tersebut optimis akan hal itu tapi ia tak menyangka spermanya keluar yang itu tidak bisa ia 

ganggu gugat, ia menangis, teman-temannya tahu ia merasa usahanya sia-sia lalu menasehati 

agar selalu tabah, apa yang ia lakukan tetap bermanfaat di kemudian hari dan akan ada tugas 

yang lebih berat lagi baginya, dan saat ia percaya melakukannya ia bertemu dengan Gusti 

Ratu yang sedari dulu mengintipnya, ia mengangkatnya menjadi selir, ia seorang lakilaki 

berkepala segitiga, berkulit kemerah-merahan, berkepala sedang, bermata sedang, berhidung 

mancung, berbibir sedang, tinggi 175, memiliki pembawaan selalu ceria dalam keadaan 

apapun merasa tertantang, ia bergelar BRB. Garwa yang membuat BRM. Raya terlahir. 
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Selain mengangkat selir demi selir Gusti Ratu juga memiliki musuh dari kalangan 

Para Laden Kraton karena sifat Gusti Ratu yang kadang ingin menang sendiri, pernah suatu 

ketika ia didekati oleh salah satu Para Ladennya yang ingin diangkat menjadi selir dengan 

bertelanjang di Puri Gunung Kemukus bila ia sudah menjadi selir ia akan menyingkirkan 

Gusti Ratu tapi ia salah duga Gusti Ratu tak menginginkannya karena dilihat dari penisnya 

dan ciri-ciri senyumnya ia sudah tidak perjaka karena telah menikah, ia sempat menghina 

lakilaki itu karena memaksa “Maaf Ki, kalau kamu sadar, kamu lupa, siapa aku, aku adalah 

Gusti Ratu Anindya, memang kemaluanku dilepas oleh Sang Hyang Rama Kuasa tapi aku 

bukanlah perempuan di luar sana yang lemah dan mudah digobloki, aku tahu mana lakilaki 

yang masih suci atau sudah tak, bagaimana kau bisa kutuntut kejujuranmu padaku Ki jika kau 

tidak jujur pada dirimu sendiri!” lakilaki itu yang terlanjur mamasang senyum 

menggairahkan dan ngaceng terpaksa keluar dari Kraton dalam keadaan telanjang karena 

kesal penolakan Gusti Ratu, ia menangis dan menyerapah sejadi-jadinya ia memaksa adiknya 

yang diketahui masih perjaka untuk menikahi dan membalaskan dendam kandanya itu, 

karena ia dipaksa dan harus meninggalkan sekolahnya ia akhirnya mau menjadi selir Gusti 

Ratu dengan merayu tapi ia akan mencintai Gusti Ratu sepenuh hati ia tidak akan 

membalaskan dendam kakaknya, kakaknya mengancam bunuh diri, ia bergelar BRB. Ruby 

yang membuat BRMb. Ratu Alam terlahir, tingginya 170, berkepala hati, bermata agak sipit, 

telinganya kecil, hidungnya mancung, bibirnya agak lebar ketika tersenyum menggambarkan 

ketampanannya, keningnya terkadang menunjukkan kekerutan yang indah, alisnya tebal di 

permulaan namun semakin ke akhiran agak berkurang, kulitnya kemerah-merahan, kurus, 

jemarinya nucuk eri, panjang runcing, ia sosok yang suka guyon namun sejatinya sangat 

nrimo. Kemudian Gusti Ratu juga menyuruh seorang pelukis yang melukis ketampanan 

GKR. Manah dan selir-selirnya ketika telanjang, pula kecantikannya saat telanjang, karena ia 

menjadi mencintai Gusti Ratu pula Gusti Ratu akhirnya ia diangkat menjadi selir dengan 

gelar BRB. Ronggo yang membuat BRB. Pamor lahir, ia tinggi, berkepala lonjong, 

telinganya kecil, hidung mancung, mata besar hingga kantung matanya yang hitam melekuk 

jelas, bibirnya tipis jika tersenyum terdapat lekuknya, alisnya melengkung panjang dan hitam, 

rambutnya hitam pekat dan mudah terusap, kemudian terdapat anak Para Laden yang selalu 

merayu-rayu Gusti Ratu, ia tinggi 178, berkepala hati, bermata bulat indah, beralis hitam tipis 

memanjang, bibirnya agak tebal, mancung, bekulit kemerah-merahan bersih, yang membuat 

BRMb. Warastika lahir, Gusti Ratu pernah pula mendapati seorang lakilaki yang ternyata 

ibunya sebagai seorang Yung bernazar ketika karena ingin menunjukkan ketakwaannya 

kepada Sang Hyang Rama Kuasa ia akan mempersembahkan anaknya satu-satunya menjadi 

selir, ayahnya tak terima, ia sangat menyayangi anaknya dan tak sudi anaknya menjadi garwa 

ampeyan atau suami Gusti Ratu yang tidak jelas asal usulnya, ia tinggi 178, berat badan 75 

kg, sispack dan taat beribadah, kulitnya kuning bersih, kepala diamond, mata agak sipit, 

hidung mancung, bibir agak tipis namun sendu, alisnya tipis namun pekat, ia diam-diam 

diantarkan ke Kraton sehingga ayahnya tak berani karena BRB. Buah Naga, gelar lakilaki itu 

seutuhnya perlindungan Gusti Ratu, sebelum BRB. Buah Naga menyerahkan keperjakaannya 

terjadi hal dramatis pula ayahnya yang berteriak dalam penjagaan ketat prajurit dan jangan 

menjual kebahagiaannya yang lebih bahagia dan selamanya, namun semua telah terlanjur, ia 

memiliki jiwa merakyat seperti GKR. Manah, wetonnya sama dengan GKR. Manah, 

sehingga ketampanannya pun tak asing, Senin Pon, yang membuat BRMb. Surga terlahir. 
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Serta Gusti Ratu pula menggaet anak Menteri Agama dari Partai Tengen yang ingin menjadi 

Kakung namun malah menjadi selir yang membuat BRMb. Mercon Artani lahir, ia tinggi 

177, kurus, berkepala segitiga, beralis tebal runcing, hidung mancung, mata sipit, bibir atas 

tipis bawah menyembul, berkulit kuning bersih. 

Di Martonagara saat matahari mengeringkan embun, di kamarnya yang Gusti Ratu 

jarang melakukan pertemuan dengan menteri-menterinya, rintihannya semakin menderas 

dengan GKR yang tak pernah terlepaskan pelukannya pada harinya, suatu saat GKR 

dikejutkan gelimpangan-gelimpangan benda di kamarnya, “Tidak! Tidak! Tidak! Aku tidak 

bisa terima!” 

“Gusti Raja apa yang Gusti Raja pikirkan Gusti, semua akan terjadi baik-baik saja ada 

saya yang selalu membantu Gusti Raja” tenang GKR 

Kemudian ia yang mengatakan jika dalam mimpinya ia selalu dihantui kemalangan 

GKP. Samudera, ia yang tak mungkin merasakan kebahagiaan sementara putranya 

mengalami kepedihan di jauh sana, GKR yang mengungkapkan hal yang sama tapi tidak bisa 

memungkiri hal itu. Ia mengatakan namun selalu dicegah GKR, ia akan menuntut atas hak 

putranya yang akan diangkat menjadi seorang raja, apapun akan ia lakukan untuk anaknya, 

akan ia tagih janji dari Gusti Ratu Anindya. “Apa yang bisa kita lakukan Gusti Raja sebagai 

raja dan ratu kecil menerima kehendak Gusti Ratu Anindya, jangan Gusti lakukan Gusti 

untuk kebaikan Gusti Kanjeng Pangeran Adipati Anom Samudera dan Gusti Kanjeng Raden 

Mbak Bestari...” GKR menahannya dengan tangannya terpelintir-pelintir, kakinya tak kuat 

membendung laju Gusti Raja itu, tekadnya benar-benar kuat, amarahnya yang mencolok dari 

matanya menunjukkan jika yang terdalam yang di lubuk dijalankannya, tak ada yang bisa 

menyerupai bentukan keras di hatinya tersebut. Gusti Raja Bratawali berlayar menuju Ganda 

Ageng degan terus bayangan tahanan GKR. Di benteng Kala Winantang yang dijaga ribuan 

pasukan yang kuat bisa ia ombang-ambingkan, dalam hatinya yang diketahui adalah ia yang 

hanya yang ia canangkan teraih hasil, beberapa pasukan dari Kraton yang mendengar 

kejadian itu yang membantu dan menenangkan benar-benar dirobohkan kuda-kudanya, ia 

yang mengatakan jika Gusti Ratu tidak bisa diganggu karena menemui tamu agung dari 

kerajaan Astaseni yang kembali garang orang Ganda Ageng yang berada di Astaseni 

terbunuh diduga melakukan pelanggaran hukum di sana namun di Ganda Ageng sendiri juga 

ditemukan pelancong dari Astaseni melakukan kerusuhan, utusan-utusan itu mengungkapkan 

Astaseni meminta ganti rugi yang besar. Sampai di depan Pendapa Ageng di mana Gusti Raja 

Bratawali ditahan karena percuma jika melawan Gusti Ratu Anindya yang sakti dengan 

kekuatannya yang sekarang, dan hanya akan membuat kekeruhan yang kian gelap tapi Gusti 

Raja Bratawali tetap menyentak, hitam kulitnya menjelaskan kebengisannya, mata merah 

selalu menangnya menunjukkan sebersit saja yang disia-siakan untuknya “Diam kau! aku 

hanya mencari Gusti Ratu Ganda Ageng! Di mana dia hah! Aku hanya ingin berbicara 

dengan isteri anakku!” tamu-tamu perempuan dari kalangan kerajaan yang besar melihat 

kebentakan depan Pendapa itu, pula Gusti Ratu. Gusti Ratu terperangah, hatinya ditaburi 

garam. Raja Bratawali menapak di Pendapa Ageng mengoarkan isyarat bagaimana janjinya 

ingin menjadikan GKPAA. Samudra anaknya menjadi Raja di Ganda Ageng tapi auman itu 

hanya tertutup oleh sampur dari Para Laden yang tiba-tiba terbang membungkam keamarahan 
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dan kemasaman Gusti Raja Bratawali, dengan keadaan tak berdaya dengan kekuatan sakti itu 

ia meminta Mahapatih Kembang Sepatu membawanya ke Bangsal Ireng, paling terjauh 

sendiri, paling tergelap untuk menyidang orang-orang yang berperkara dengan Gusti Ratu. 

Dan di Laut Kulon yang bergejolak, Kanjeng Raja Kulon melihat kerunyaman di Ganda 

Ageng itu lewat kaca berair di dada salah satu prajuritnya, ia khawatir pula akan terjadi 

perselisihan yang kian menyapu, yang tak terpahamkan menjadi tak pernah terpahamkan. 

Kanjeng Raja Kulon bersigap diri ia dengan prajurit Kraton Kulon menuju Kraton Ganda 

Ageng ingin menasehati Gusti Ratu Anindya dari tapak batin karena itu yang ia bisa, di 

Kraton Ganda Ageng Gusti Ratu yang tak disabarkan dan mengumpat-umpat karena malu 

berusaha menuju Bangsal Ireng bersama Mahapatih Kembang Sepatu, tapi Kanjeng Raja 

Kulon yang meliriknya di sasana dengan tak terlihat berusaha membisiki batin Gusti Ratu 

Anindya untuk tidak menemui Gusti Raja Bratawali karena akan meruncingkan suasana tapi 

Gusti Ratu tidak peka dari kekuatan yang merasuk di telinganya, ia terlanjur terlumuri emosi, 

kemudian Kanjeng Raja Kulon mencoba Mahapatih Kembang Sepatu, lalu ia berhasil ia 

membujuk Gusti Ratu untuk menemui Gusti Raja Bralawali usai menjamu tamu-tamu 

kerajaan tapi ia menghempaskan pegangan tangan Mahapatih Kembang Sepatu “Aku akan 

berbicara dan memberi pelajaran ramanda selir yang tidak bisa diuntung itu!” Mahapatih 

tidak bisa berbuat apa-apa. Di Bangsal Ireng yang Gusti Raja Bratawali ditahan amukannya 

oleh prajurit-prajurit Ganda Ageng yang kuat, Gusti Ratu menapaki lantai dengan mata 

tajamnya, ia meminta prajuritnya melepaskan Gusti Raja Bratawali. “Apa yang kau lakukan 

Gusti Raja Bratawali kau sengaja mempermalukanku hah! Padahal kau tahu aku sedang 

menerima tamu agung! Kau benar-benar Raja yang tak tahu diuntung, kerajaanmu telah 

banyak tertolong dariku, semua yang kau inginkan termasuk membahagiakan putramu sudah 

kulalui, tapi ini balasanmu padamu hah, kau Raja yang tak tahu adab dan diri Bratawali!, dan 

bicaralah Bratawali!” kekuatan gaib Gusti Ratu melepaskan jeratan sampur di bibir Gusti 

Raja Bratawali yang selalu berkata dengan beringas itu. 

Mulanya ia menunjukkan rasa hormat dan ketakutannya tapi tetap menuntut apa yang 

merasa menjadi wewenangnya, “Gusti Ratu, Gusti Ratu ingat kan dulu Gusti Ratu 

menjanjikan Gusti Kanjeng Pangeran Samudera menjadi Raja di Ganda Ageng tapi kenapa 

tidak, malah Gusti Ratu menikahi lakilaki lain, apa yang menjadi maksud janji Gusti Ratu 

saya meminta keadilan Gusti Ratu!” 

“Apa Bratawali! Tinggi sekali mimpimu ingin menjadikan putramu menjadi Raja di 

Ganda Ageng, meminggiri kewenanganku sebagai Ratu di Ganda Ageng ini, kau benar-benar 

tak tahu malu Bratawali kerajaanmu yang kecil saja aku tolong dengan memberi tanah yang 

besar, putramu yang pangeran dari kerajaan miskin dan tak jelas itu aku angkat menjadi selir, 

jadi apa yang masih kurang hah!” 

Gusti Raja Bratawali mulai naik pitam, ia tidak bisa menerima perlakukan seperti itu, 

ia tak peduli apa dan siapa Ratu Ganda Ageng tersebut “Bajingan kau Anindya! Kau tidak 

memenuhi janjimu hah! Padahal kau pernah menjanjikan Samudera menjadi Raja apakah kau 

tidak ingat itu, bagaimana kau mengemis-ngemis padaku membawa Samudera ke Ganda 

Ageng! Aku tetap menuntut keadilan untuk anakku Anindya! Kau malah mengangkat 

Pelemmadu, pendekar kumuh, miskin dan tak pantas menjadi raja ketimbang anakku itu!” 
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Gusti Raja Bratawali telah mengetahui info GKR. Manah yang sesungguhnya dari salah satu 

prajuritnya. Gusti Ratu hatinya langsung tersetrika. 

“Lalu kau benar-benar ingin tahta yang tinggi itu Bratawali?” serentak kekuatan 

tangan Gusti Ratu lejit mengangkat Gusti Raja Bratawali di langit-langit Ganda Ageng yang 

tinggi dengan kepalanya dibolak-balikkan tapi Gusti Raja Bratawali tetap bertahan, sembari 

berkata “Inilah tahta itu Bratawali!” BRB Akik dan BRMb. Bestari yang melihat kekisruhan 

itu dari tadi dan mengetahui mengikuti di Bangsal Ireng, melihat dirinya yang tak bisa 

melontarkan kata apa akan kesaktian luar biasa Gusti Ratu itu menangis dan bersimpuh di 

hadapan Gusti Ratu walaupun tertahan prajurit Ganda Ageng untuk tidak masuk 

“Ampuni Rama hamba Gusti Ratu, hamba berjanji tidak akan ada peristiwa semacam 

ini lagi, hamba rela melakukan apa saja demi Gusti Ratu asalkan Rama hamba dibebaskan” 

tapi dengan emosinya Gusti Ratu masih mempermainkan Gusti Raja Bratawali di langit 

sampai terdengar seringai Gusti Raja Bratawali tak kuasa menahan lalu dengan perasaannya 

yang meluap-luap ditandaskannya tubuh Gusti Raja Bratawali itu di tanah dengan kepalanya 

terbentur, seakan tubuhnya dalam remuk sangat, ia pingsan. Dalam kondisi yang tak sadarkan 

itu Gusti Ratu meminta prajuritnya membopong Gusti Raja Bratawali keluar. Sejak saat itu 

kebencian Gusti Ratu Anindya akan Gusti Raja Bratawali kian pekat, ia memutuskan untuk 

memangkas tali kekeluargaan dengan Gusti Raja Bratawali dan tak menganggapnya sebagai 

keluarga Ganda Ageng lagi. Kian hari ia kian terpikirkan oleh tamu-tamu agungnya yang 

jelas melihat peristiwa mencoreng tahi kerbau di muka itu. 

Di kasur Sasana Katawisnya BRB. Akik merintih serintih-rintih tangisnya, mencakar 

spray tebal dan harumnya, meratapi jalannya, BRMb. Bestari juga memeluk ayahnya. 

“Memang sudah tidak bisa dipungkiri jika nasibku hanyalah menjadi selir di Ganda Ageng, 

tak akan ada pernah bisa melawan kehendak Gusti Ratu, tempat di sini harus mampu 

menyenangkanku, Rama terlalu muluk-muluk bermimpi, apakah Rama tidak sadar kita ini 

siapa Rama...” 

“Ninda akan selalu membahagiakan Rama, ninda tidak akan pernah mengecewakan 

hati Rama Raden sedikitpun, kita akan menghadapinya bersama Rama Raden, ninda masih 

selalu membutuhkan Rama Raden...” tangisnya menyeruak pula, di luar Para Ladennya tak 

bisa membendung mata air air matanya yang bergelindingan. 

Matahari menyilaukan dari timur. Aktivitas masyarakat Ganda Ageng terus 

membubungkan angan di Arsy. Sebagian dari kuning-kuning padi mereka disisihkan untuk 

biaya perang, semakin mereka memperbanyak sajen mereka yang diambil orang-orang di 

depan usaha mereka keping demi keping melimpah, setiap gerakan tari yang mereka hafalkan 

di sela-sela kerja atau tari-tari sakral lain yang dipentaskan di pasar, dan masyarakat yang 

banyak menjalankan ibadah sunah mulai memperkerat tekad mereka untuk melangkah 

perang. Karena tidak bisa diajak berembung baik-baik dan nego menguntungkan kedua belah 

pihak, Gusti Ratu memutuskan untuk tidak melakukan ganti rugi untuk Astaseni, semakin 

mereka bersitegang semakin kekentalan persembahan tari yang membudaya, membudaya 

yang menari terlabuh. Masyarakat Ganda Ageng mulai tertanamkan Manunggaling Kawula 
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Gusti, ketuhanan sewajarnya melekat di hati manusia, Sang Hyang Rama Kuasa selalu 

membantu mereka, mereka adalah bagian berkas-berkas Dzat Ilahi yang terpecah lalu 

menyatu kembali, Ganda Ageng yang merupakan kerajaan terbesar di dunia dengan Ratu 

yang membina mereka dari lapis luar dan dalam hati mereka sewajarnya memiliki mimpi 

yang besar yang akan dikenang oleh anak cucu Ganda Ageng sampai sebatas-batas Ganda 

Ageng di masa yang dibataskan Sang Hyang Rama Kuasa. Pernah suatu ketika, saat Ratu 

ingin melakukan persetubuhan dengan GKR, BRB. Akik setelah itu meminta, bersama BRB. 

Akiklah Gusti Ratu tak bisa melepaskan tangan, selalu lekatan demi lekatan kian lekat, langit 

seakan cepat berganti hari Gusti Ratu selalu merasa tak ada yang kurang dan tak ada yang tak 

sempurna dengan saling pelayanannya, kemudian BRB. Srengenge yang melakukan 

perseteruan dengan salah satu selirnya, ia yang selalu menjaga cinta Gusti Ratu, ia 

ditenangkan lalu setelah melakukan keterpakuan bersama mereka bersetubuh, kemudian 

anak-anaknya yang disempatkan diajari membaca Macapat Urip karena ia yang berusaha 

menunjukkan bisa dalam ketidaksanggupan waktunya lalu secara tiba-tiba dan 

ketidakmungkinan perintah untuk menjadi iman di Gempuran Agung, lupa hari ini adalah 

hari Senin, hari terbaik di Ganda Ageng untuk menjalankan ibadah Senin, ia yang terus 

mengajari anaknya, menjawab pertanyaan Prajurit-prajuritnya tak disangka mendapatkan 

seakan sedetik waktu tiba-tiba ia meloncat di Gempuran dengan menjadi imam, masyarakat 

dan pejabat tak menyangka Gusti Ratu bisa hadir setepat itu, menambah semangat 

masyarakatnya tersendiri. Mentalitas peribadahan dari Gusti Ratu berhasil, di Gempuran yang 

jemaahnya seakan hanya menyisakan empat-tiga orang saja berjual-beli dari tempat 

peribadahan mereka sendiri, seakan tempat ibadah mereka selalu cukup, semakin bertambah 

semakin luas, hingga di jalan-jalan. Mereka menyakini jika beribadah kepada Sang Hyang 

Rama Kuasa tergantung hati mereka, semua yang diupayakan manusia terbatas dan terdapat 

saja keajaiban yang diberikan Sang Hyang Rama Kuasa di sekitar mereka yang sungguh sulit 

dicerna pemikiran mereka. 

Pada suatu pagi pula di mana dalam sosialisasi keikutsertaan perang bagi masyarakat 

Ganda Ageng tak dipedulikan tua-muda, kerena yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki 

keyakinan dengan begitu bersentuhan. Gusti Ratu, GKR. Manah, Mahapatih Kembang 

Sepatu ingin melihat langsung apa yang menjadi kekurangan masyarakat, mendekatkan diri 

karena mereka sejatinya sama, berkas kecil yang terpisah dari Sang Hyang Rama Kuasa lalu 

saling mengharapkan diri untuk kemenangan perang, mungkin mereka yang akan mati 

bersama, dan menggali potensi-keberbudayaan mereka agar mereka saling melihat 

kebudayaan yang agung mereka salah satunya campursari dan tarian adalah sedebu kecil 

namun bisa bersinar di angkasa berlapis itu perjuangan dari leluhur mereka. Mereka disambut 

oleh Kepala Dukuh Emping Garutan, Kadipaten Majeng, Kerajaan Ganda Ageng dengan 

sekomplit mungkin. Masyarakat yang religius itu mampu mengkombinasikan ayat-ayat 

Macapat Urip dalam tari luar biasa mereka. Puluhan pemuda-pemudi yang menari dengan 

kostum layaknya bidadara-i menjadi pencuci lidah dalam pertemuan malam mereka, salah 

satu pemudi yang mengagumi ketampanan GKR dan merakyat menarik dalam lapangan tari, 

dibiarkan saja oleh Gusti Ratu. Senyum, gelagat mata, naikan punggung, kanan-kiri kaki 

melangkah perlahan dengan dua tangan memutar-mutarkan gemulai seakan energi 
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kekhusyukannya menyeruak menjadi kebaraan alam, mereka bersorak puas dan semakin 

mendekatkan diri kepada Sang Hyang Rama Kuasa melakukan dan menyaksikan tari itu. 

Di suatu sore yang terlihat bintang-bintang, usai Gusti Ratu menarikan tari dengan 

kepulan dupa yang memualkan Tinimbalan, ia semakin merasakan energi Sang Hyang Rama 

Kuasa semakin menyatu dalam kulit dan kalbunya seakan wahyu keraton lainnya turun 

bersamaan prihatinnya yang telah digelindingkan, kemenangan itu semakin dekat namun 

entah kemenangan apa, menjadi seberkas semangat saja bagi Gusti Ratu, meskipun pernah 

dalam suatu hari Kakung-yung di Gempuran Agung kerajaannya dan terkenal dekat dengan 

Gusti Ratu mampu menafsirkan ayat di Macapat Urip bahwa tidak ada yang mampu 

menguasai dunia ini selain Sang Hyang Rama Kuasa, kerajaan yang berambisi ingin 

menguasai dunia tersebut akan mengalami kehancuran, dan terdapat ayat yang menandakan 

bahwa kelak ada kerajaan terbesar di dunia yang masyarakatnya memiliki mata pencaharian 

pokok sebagai petani, memiliki iklim hangat, masyarakatnya suka menelan semangka, 

memiliki keinginan untuk menyatukan negara-negara di dunia dipimpin oleh Ratu yang 

perkasa pula akan langsung mengalami keleburan kerajaannya, terdapat masyarakat yang 

mulai melabili tapi bisa diatasi untuk mengurungkan kembali Gusti Ratu melakukan perang 

tersebut, benar-benar tak bisa dilintaskan dalam pemikiran Gusti Ratu, ia sangat menikmati 

tari itu. Dalam hati kecilnya yang mungkin berbicara terungkap masih belum ada bukti 

terkuat atau ayat yang mengatakan jelas jika Ganda Ageng adalah kerajaan yang ditafsirkan 

itu. Ayat tersebut dalam terjemahan bahasa Indonesia, 

Tiada sengat, gigil, sumuk, haus di sana 

Lapar dijeda tiga hari dengan semangka hijau tua di sana 

Meresap, rasa terlekat, mudah terbilah, semut, 

Menggerogoti kulit sisa kunyahan orang-orang itu 

Bertulislah ratu semesta di antara semesta mereka 

Di ukiran-ukiran kulit semangka “aku akan menyatukan dunia ini 

Menjadi satu” 

Dan seluruh dunia bersujud memuji Sang Hyang Wenang 

Tiada yang mampu menguasai kekuasaan Sang Hyang Wenang 

Mereka diperpilih menang dahulu lalu kalah atau kalah lalu 

Menang 

Seluruh manusia di dunia ini tiada yang lepas-lepas dari berkah 

Sang Hyang Wenang 

(Estri: 27) 
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Dari ungkapan yang didengarkan Gusti Ratu dari Para Laden setianya jika ayat itu 

cepat beredar. Sempat terjadi perdebatan antara Kakung-yung kaum agamawan dengan 

agamawan abangan di Kraton yang bersipendapat dengan ayat itu dan menunjukkan ramalan 

dari Jawa jika terdapat hari sangat baik di mana Gusti Ratu bisa melancarkan serangannya 

pada kerajaan dzolim itu, Sambawi abangan adalah ajaran Sambawi yang kental dengan 

kebudayaan Jawa dan minim syar’i, saat clurit dan keris mereka hampir menusuk jantung 

Gusti Ratu dengan sikap yang harus dibijakinya bisa melerai keduanya dan menenangkan 

tanpa perselisihan, bisa pendapat keduanya memang bisa saja terjadi, hasil yang kita raup 

berasal dari kegantungan usaha kita dan tak ada yang mampu menandingi kekuatan Sang 

Hyang Rama Kuasa. Masyarakat yang baru dibangunkan sekolah efektif hampir terjadi di 

seluruh dukuh di Ganda Ageng dan Ganda Ageng yang baru, memiliki iman dan ilmu 

melambai pada bintang down seketika. Mereka yang selalu diteriaki “Kulo Majeng nopo 

Kulo Mlayu!” mereka meneriaki yang semustinya “Manunggaling Kawula Gusti!” namun 

dengan nada yang agak lirih. Terdapat pedang-pedang yang biasa digunakan latihan di depan 

rumah mereka selalu tersilau cahaya matahari saja karena tidak dipakai latihan lagi namun 

hal itu bisa diatasi dengan GKR. Manah meluruskan niat mereka kembali, biarpun ayat yang 

berasal dari firman Sang Hyang Rama Kuasa itu terjadi mereka akan dikenang sebagai 

pasukan paling berani, kokoh dan kuat sepanjang masa. Setiap orang yang diorasi GKR. 

Manah mereka selalu memerhatikan penggal demi penggal katanya dari awal-akhir yang 

menarik, ia yang meyakinkan sendiri di benak masyarakat dan apapun yang ditanamkan 

GKR. Manah seakan tembus sendiri di hati mereka. Namun hati GKR juga kembali terjarumi 

mendengar ia yang dipanggil dari perasaannya menemui Pandita Sekar Mangkok, di gua 

bersemayamnya Pandita Sekar Mangkok tersebut ia tidak menyuruh Gusti Ratu untuk 

menghafal As-Sunah yang diajarkan ratu-ratu terdahulu, menarikan tari-tari indah namun 

khusyuk lain, atau menanamkannya kata-kata bijak dalam pemerintahannya sebagai ratu, ia 

makan bersama Gusti Ratu, menceritakan dongeng dan menidurkan elus di pahanya Gusti 

Ratu layaknya anaknya sendiri, dengan berat hati ia mengujarkan jika ramalannya salah jika 

Ratu Adil yang disampaikan oleh leluhur terdahulu mungkin ada tapi bukan di zamannya, 

zaman yang sangat jauh sekali dalam zamannya, kekuasaannya sudah menjadi kekuasaan 

terbesar dan kerajaan-kerajaan dzolim tersebut tidak akan bisa dikalahkan bagaimanapun 

kisahnya sampai akhir zaman, dalam ketajaman tersebut Gusti Ratu hanya mengangguk-

angguk saja mendengarkan panditanya, yang terpenting ia bisa memendam berita itu jangan 

sampai orang lain tahu berita itu dan keadaan kerajaannya kian runyam. 

Gusti Ratu memilih menenangkan diri, ia rindu dengan lingkungannya bersama GKR, 

lakilaki terkasihnya sepanjang hidup itu, begitu buncah benaknya. Ia seakan-akan ingin dan 

mengharuskan diri walau sejam saja tak memikirkan apa yang menjadi jinjingan kerajaan jika 

harus mendekatkan perasaan lagi pada rajanya dan ketiga putranya yang telah lahir. Di 

Keputran ia melihat senyum rekah dari bibir GKPH 2, giginya kotak-kotak rapi, matanya 

besar, kepalanya kotak, kulitnya yang tua, berhidung mancung, beralis indah tengah ditemani 

GKR. Manah yang menembangkan Macapat Urip dengan gagah-merdu, GKPAA. Kuarsa dan 

GKPH 1 tengah berlatih memahat patung. GKR memberi wejangan yang dalam, melihat 

gadis anak menteri Partai Kiwa pulang dan GKPH 2 yang selalu dan selalu tidak konsen 

melakukan belajarnya diganggu oleh gadis itu yang datang “Gimana sih Gusti Kanjeng 
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Pangeran Haryo 2, nilaimu harus meningkat lho Gusti Haryo 2, kamu kan mau UASBK 

(Ujian Akhir Sekolah Berstandar Kerajaan) masak gadis itu selalu main dan main ke sini 

ketika belajar, mbok ya belajar dulu biar nggak ganggu” GKR tampak terdesir melihat sikap 

gadis barusan, tapi GKPH 2 selalu menunjukkan kekhusyukannya dalam menyelesaikan soal 

matematikanya saat ayahandanya menasehati. Gusti Ratu tampak berbungah melihat suami 

dan anak-anaknya tersebut. Mereka saling menyampaikan sembah ketika ibunda Gusti Ratu 

mereka hadir. Mereka melakukan perbincangan hangat berempat, saling menceritakan 

aktivitas mereka masing-masing dan tak menyia-nyiakan satu detik dari dua puluh empat jam 

waktu dunia yang didapatkan oleh mereka untuk meluapkan perasaan. Mereka 

mengungkapkan jika belum memiliki lukisan keluarga lalu dipanggilnya pelukis ulung 

kenalan BRB. Jemani untuk melukis mereka. Gusti Ratu sebagai iman keluarga dan kerajaan 

di kanan, ayahnya di kiri lalu anaknya ketiganya berdiri di belakang dengan tersenyum 

layaknya matahari dengan sinarnya yang sempurna. BRB. Akik yang dipenasarankan dengan 

keadaan Gusti Ratu di manakah ia melihat Gusti Ratu yang selalu mengurung jiwa, tak salah 

ditemuinya di Padma Kahiyang melihat kebahagiaan keluarga tersebut seperti kawah yang 

bergetar hati BRB. Akik. Meski ia juga telah dikaruniai tiga putri dan satu putra bungsu yang 

buta, tak bisa digunakannya untuk menyingkirkan Putra Mahkota untuk mencuri jiwa Gusti 

Ratu, karena ia sering bersetubuh dengan Gusti Ratu entah Gusti Ratu senang karena apa, 

mungkin gayanya yang istimewanya, ia yang sejatinya disayangi oleh Gusti Ratu. Dengan 

kelu ia kembali ke kebersemayamannya dibuntuti Para Laden, saat ketiga putranya pergi 

dalam ia mendengar Gusti Ratu dan GKR. Manah membicarakan dalam jika karena mereka 

telah memiliki 3 putra ia ingin kebahagiaannya lengkap dengan kelahiran putri dari 

spermanya. BRB. Akik yang mencurahi BRMb. Damari, putri keduanya, bahwa 

pengangkatan Manah menjadi raja dan kelahiran ketiga putranya telah membuat hatinya 

terpukul sehingga tak bisa yang dilakukan hatinya lagi selain hanya ingin membahagiakan 

putri-putranya untuk mendapatkan kekuasaan yang semustinya, BRMb. Damari hanya 

meyakinkan dan menyayangkan ayahnya dalam pelukannya. “Ninda hanya akan 

memperjuangkan hak ini, Rama, demi Rama Raden. Tahta yang semustinya menjadi Kanda 

Bestari pula tak mungkin menghilang. Saya akan mendukung apa saja yang akan dilakukan 

Rama Raden” 

Pagi dalam kicauan burung branjangan yang seakan seperti mobil mengebut lembut di 

langit, menerjang alas, Kanjeng Raja Kulon mengamati BRB. Akik dan BRMb. Damari 

dengan keretanya memiliki rencana jahat pada GKR. Manah tersebut, lewat kaca air dada 

prajuritnya. Salah satu prajurit dekatnya dengan siap mengungkapkan jika ia izinkan 

menghalangi tindakan BRB. Akik agar tidak terjadi marabahaya tapi Kanjeng Raja Kulon 

mengenggankan karena mereka tidak memiliki undang-undang tertentu untuk mengacaukan 

usaha manusia, yang mampu mereka lakukan adalah mengamati. BRB tersebut menemui Ki 

Wawut, dukun terkenal di Gunung Banyak yang bersemayam di gua dalam Gunung Banyak, 

Kadipaten Kasampurnan, Kerajaan Ganda Ageng. Ia memberikan keping emas, “saya ingin 

testis yang berada di kemaluan Manah tidak berfungsi Ki, saya tidak bisa melihat mereka 

bahagia memiliki putri yang diidam-idamkan oleh mereka!” Ki Wawut pun mengerti, dengan 

melekatkan keris usai basuhan air kembangnya di keningnya, Ki Wawut menjadi cahaya 

kecil yang tiba-tiba hilang, mereka terkejut. Saat Gusti Ratu dan GKR. Manah beramah 
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tamah usai pembukaan pasar bengawan tiap tahunnya di Ganda Ageng, di mana di sana 

terdapat orang menari magis, terdapat penjualan apa saja, terdegar suara dan gamelan reog 

yang seru, terdapat penyelenggaraan kesenian yang selalu meriah, tiba-tiba GKR seakan ada 

yang menabraknya lalu terjatuh. Orang-orang ada yang khawatir dan nyengir melihat GKR 

bergelisatan dan kian bergelisatan menahan penisnya yang sakit dan kian sakit, Gusti Ratu 

dan Para Ladennya menenangkan.  BRB. Jemani dan putrinya, BRMb. Gemah hadir bersama 

selir-selir lain menggelikannya. Namun Kanjeng Raja Kulon bertindak sigap, ia 

memerintahkan dua senopati Laut Kulonnya, senopati Laut Kulonnya tersebut pergi ke 

Ganda Ageng, masuk ke kemaluan GKR. Manah dan mengambil Ki Wawut, seketika itu pula 

GKR. Manah hilang sakitnya “sudah tidak sakit Ki, sudah tidak sakit” saat Para Laden terus 

mengkhawatirkannya. 

Ki Wawut yang ditarik oleh dua senopati Laut Kulon tersebut di langit lalu turun ke 

Laut Kulon, dihadapkan Kanjeng Raja Kulon, gemetar katanya menunjukkan keampunan 

pada Kanjeng Raja Kulon, penguasa Laut Kulon yang memiliki kekuatan mahadahsyat itu 

“ampuni saya Kanjeng Raja, saya memang salah, saya tidak sengaja, saya tidak akan 

mengganggu Gusti Kanjeng Raja Manah lagi!”, dengan mata berwarnanya Kanjeng Raja 

Kulon berujar “Orang seperti kamu harus ditingkatkan dulu pemikirannya Wawut!” 

Senopati itu lalu membawa Ki Wawut menuju ruang penghukuman yang dihuni 

kepulan asap, dijatuhkannya Ki Wawut di telaga luas yang awalnya dianggap biasa tapi 

ternyata berisi siluman buaya putih dengan rambut panjang memenuhi telaga itu, buaya 

berkepala manusia dengan tertawa-tawa siluman itu menyabet-yabet Ki Wawut dengan 

ekornya, giginya menggigit kepalanya hingga darah mengucur, ditenggelamkan-dimasukkan 

dalam perutnya, saat beberapa jam berakhir dan tenaga Ki Wawut habis senopati itu 

memerintahkan untuk menghentikan siksaannya, ia ditarik kembali dan ruhnya dikeluarkan 

dari ruang itu hingga kembali pada raganya. Ki  Wawut tergagap-gagap, tubuhnya menggigil 

dan kesakitan, lalu menyerapah dalam ketermaguan BRB. Akik dan BRMb. Damari ”Kurang 

ajar aku tidak mengetahui jika sperma yang bersemayam dalam penis Gusti Kanjeng Raja 

Manah ternyata di bawah perlindungan Kanjeng Raja Kulon, harus memiliki tenaga yang 

tinggi untuk bisa mengalahkannya!” lalu BRB menanyakan bagaimana yang harus mereka 

lakukan, Ki Wawut mengungkapkan ia harus menuju sebuah daerah yang diujarkannya, di 

sana terdapat kayu jati yang ampuh membunuh seseorang di sebuah tegal yang 

menyeramkan, kayu jati tersebut bisa saja membunuh Gusti Ratu setelah dimantrai, kayu 

tersebut juga sering dicari orang-orang pejabat Kraton atau jurangan yang ingin 

menyingkirkan pesaingnya, Kuncen yang menjaga kayu-kayu jati di sana juga sangat berhati-

hati, Ki Wawut menyarankan untuk membungkus kayu jati itu pada kain kafan lalu 

dimasukkan ke Padma Kahiyang agar GKR. Manah sakit-sakitan dan memenuhi ajalnya. 

Tapi dalam suara gareng atau othe-othe (serangga sejenis tawon) hutan lebat tersebut ternyata 

dijaga oleh Kuncen perempuan muda, feminim dan perhatian pada siapapun yang 

menggantikan ayahnya yang telah 1000 harinan meninggal. Setelah awal memberikan 

panduan yang lebih, ia mengenggankan untuk mengambil kayu jati tersebut meskipun ia 

adalah selir Ratu Ganda Ageng, emas tujuh belas karung, atau kalenggahan inggil23 ia 

bersama teman atau kerabatnya tujuh turunan pun, setelah memohon dan menanyakan apa 
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yang harus dipenuhinya mendapatkan kayu tersebut, perempuan kuncen itu berbisik, BRB 

yang ditemani putri keduanya tersebut termangu saja ketika ia meminta untuk dilayani sesore 

saja dengannya, ia tertarik dan mulai menjilat-jilat lidah menatap BRB. Akik yang tampan, 

putih bersih, leher agak memanjangnya menggoda, dan baunya yang harum. BRB. Akik 

mengiyakan saja namun ketika bertemu di kamar ia membawa kayu jati tersebut. Ketika 

BRB. Akik terduduk di kamar joglo kecil memasangkan wajah luruhnya, perempuan itu 

begitu girang. Tapi perempuan itu tak mengira jika tipuan menjemput menapak di lantai itu, 

BRB. Akik mengujarkan suka yang gelap-gelap saat lilin mati ia menyelinap keluar lalu 

perempuan itu bersetubuh dengan Para Ladennya yang diam-diam naksir pula dengan 

perempuan itu. Ia segera pergi membopong kayu jati itu. 

Namun saat melancarkan misi tersebut gagal, BRB. Akik sudah memerintahkan Para 

Ladennya benar sebenar mungkin, menaruh di bawah kasur GKR, awalnya ia memang sakit-

sakitan, Para Ladennya terkejut ketika melihat kayu jati tersebut tertemukan, ungkapnya 

sama bahaya yang ditimbulkan kayu tersebut tapi GKR. Manah malah semakin kuat, ia 

memerintahkan membuang kayu jati tersebut saja, ia yang tetap bersabar, ber-positive 

thinking, dan meningkatkan ibadahnya di Gempuran sama sekali tak merasakan efek tersebut, 

Sang Hyang Rama Kuasa menunjukkan kuasanya yang tiada dibandingi oleh makhlukNya. 

BRB. Akik dan putri keduanya kian geram. 

Gusti Raja Bratawali kian menderita dan sakit-sakitan memikirkan putranya tersebut, 

saat ditenangkan dan meminum obat seakan ia tak lagi bisa menggerakkan tubuhnya, hatinya 

benar-benar kelu dan ditahannya, GKR. Setyaningsih menangisi kondisi rajanya tersebut. 

Dulu ketika ia sembuh dari penganiyayaan Gusti Ratu Anindya yang telah dipermalukannya 

tepat, ia yang terus berdzikir, berdoa, melakukan sembahyang di Gempuran meminta 

keadilan kepada Sang Hyang Rama Kuasa, bergrisik dalam hati mengapa anaknya menjadi 

seperti ini, bagaimana melalui hidup lagi, di antara harapan-harapan terbangnya tersebut tiba-

tiba muncul Kanjeng Raja Kulon dengan pijaran cahaya yang membuatnya menyembah.  Ia 

menenangkan Gusti Raja Bratawali, memberikan kabar bahagia dan meminta Gusti Raja 

bersabar karena yang dialaminya tersebut karena GKPAA. Samudra adalah titisan GKR. 

Wijaya Kusuma, raja dari Ganda Ageng yang meninggal karena ia terus memunajatkan diri 

mencintai dan melakukan apa saja Gusti Ratu, perasaan-perasaan GKR. Wijaya Kusuma 

beberapa melekat di perasaan BRB. Akik, kelak putranya akan mendapatkan hal terindah dan 

karena perjuangan putranya, putranya mendapatkan anugrah yaitu memiliki kemampuan 

syahwat yang tahan lama, berjam-jam, ejakulasi hanya ditentukan oleh ia sendiri dan ia selalu 

kuat melakukan apapun, ia bisa mengucurkan sperma seberapa banyak pun tanpa batas 

sekehendaknya, yang hanya ia satu-satunya lakilaki yang memiliki kelebihan itu dari awal 

hingga akhir zaman. Gusti Raja Bratawali berterimakasih dan akan berusaha mengikhlaskan 

hal tersebut meskipun hatinya terus beremuk berkeping serpih 

Siang di mana sakitnya kambuh lagi, ia yang menggigil dan kian parah karena luka-

luka dari serangan Gusti Ratu itu tiba-tiba ia meminta untuk dipanggilkan Akik dan cucu-

cucunya, ia dengan isakan tangis GKR saling mengerti. Namun utusan Martanegara ke Ganda 

Ageng kecele, Gusti Ratu tidak memperbolehkan Akik dan anak-anaknya pergi karena ia 

telah menghapus nama Bratawali dari daftar nama keluarganya karena tindakannya, 
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meskipun itu yang terakhir, Akik meminta dengan memohon sangat dan berjanji pada Gusti 

Ratu namun perkataan Gusti Ratu digambarkan tidak boleh mencla-mencle24, sekali tetap 

sekali, tangis Akik melengking. Saat di kamar Martonegara GKR. Setyaningsih menangis 

diiringi pengelihatan sembab Para Ladennya di luar, Gusti Raja Bratawali dengan terbata-

batanya itu meminta maaf pada GKR. Setyaningsih, banyak pengalaman yang mereka 

dapatkan, GKR mengiyakan pula dan ia pula mencintai Gusti Raja sedalam jiwa. Tiba-tiba 

Kraton Martonegara berguncang oleh getar dan paling bergetar dari kaki besar ia adalah Buto 

Howok yang berjalan terlihat di jendela Kraton dengan bahakannya. Sudah diwanti-wanti dan 

memohon GKR agar tidak berhubungan atau menyembah Buto Howok itu karena beriringan 

waktu Gusti Raja menyembah raksasa yang demikian bengis itu, karena dendamnya begitu 

dalam, ia mengetahui Buto Howok lah yang bisa menandingi kekuatan Gusti Ratu, tiap 

malam-pagi ia mempersembahkan sajen, merapal-rapal doa pada ritual yang dianjurkan 

mengasihi Buto Howok, Gusti Raja telah menjadi pemuja Buto Howok membuat GKR 

menyeringai-ringai hatinya. Ia mengalami debat dengan Buto Howok yang mengambil ruh 

Gusti Raja ketika lepas meninggal, ia meminta untuk dikembalikan, jangan menggangu ia, 

lupakan apa yang terjadi, tapi Buto Howok bertekad membalaskan dendam Gusti Raja pada 

Anindya yang dipintanya, ia yang harusnya tenang dan ia yang tak menggubris pergi saja 

membuat GKR kian terisak-isak, Para Laden menenangkannya. 

Kraton  Ganda Ageng bagaikan matahari yang baru terbit lalu menggambarkan 

pemandangan hampir pendar-pendar mulai menaiki langit, rutinitas masyarakat di ibukota 

Pasrahan Legen berjalan lancar, para prajurit persiapan perang tampak bersikeras dan kokoh 

berlatih di mana pun, para pengunjung di kerajaan luar yang mendatangi Sangiran dengan 

bangunan ibadahnya yang kian megah itu, tanah-tanah kebangkitan yang dipenuhi 

ketandusan itu luas, lubang tempat ditemukannya sisa-sisa manusia yang pertama lalu 

menyebar juga kian diperdalam, banyak orang yang selalu bermimpi ketika mengunjungi 

Ganda Ageng yang indah itu mampu mati di tanah kebangkitan itu agar ia selalu mendengar 

kalam-kalam Sambawi lalu bangkit saat hari kebangkitan yang dimakamkan di tanah itu, 

seakan tertambah efeknya dari berita bahagia Gusti Ratu yang ternyata mengandung tiga 

minggu dari sperma GKR. Manah dan tabib memprediksi anaknya adalah perempuan, 

kebahagiaan lengkap terpampang di depan bulu mata. Dalam pemerintahan Gusti Ratu 

Sangiran tanah yang dari zaman dahulu diisi oleh tanah yang luas, terdapat situs-situs tempat 

peribadahan penting dari Ratu-ratu atau nabi di Ganda Ageng, seperti GRat. Tempek yang 

diberi wahyu Sang Hyang Rama Kuasa untuk membangun sungai yang langsung 

menghubungkan ke Laut Kulon untuk bersuci para Jemaah di Sangiran, memandikan jenazah 

yang sengaja ingin dikuburkan di Sangiran, teater dan tari arena seluas beberapa dukuh untuk 

menari bersama jemaah tari memuja Sang Hyang Rama Kuasa oleh GRat. Tempek yang 

dulunya tempat ditemukannya tulang-tulang manusia pertama di dunia, dalam Macapat Urip, 

teater dan tari arena bernama Sangiran Dance and Teater Area itu adalah pusat dunia, saat 

GRat. Tempek diperintahkan Sang Hyang Rama Kuasa mendirikan Sangiran Dance and 

Teater Area tanah yang disuguhkan adalah tanah yang berasal dari surga, Poro Layang, 

makam ratu-ratu dan keturunan kerajaan Ganda Ageng di sebelah pemakaman para jemaah 

Sambawi, Ngemasi Buana, yang dianggap fisabil begitu megah karena diisi air mancur 

dengan kolamnya yang luas oleh GRat. Basmi. 
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GKR. Manah juga diketahui nyidam setelah ia tidak mau makan dan terus memuak, ia 

ingin makan sukun di rumahnya dan ayahnya mengantarkannya.  

Karena bertepatan dengan Wiyosan Dalem Gusti Ratu memutuskan untuk melakukan 

syukuran dengan masyarakat dengan mengadakan klenengan campursari di luar hingga pukul 

3 malam, ada juga pentas wayang yang dinikmati pula hobi favoritnya Gusti Ratu, ada pula 

pengarakan ribuan tumpeng beringkung ayam dan kepala kerbau yang dipersembahkan ke 

Sangiran dan diterima Kakung-Yung, hingga malam ketiga terakhir penyelenggaraan tetap 

meriah, yang tepat wiyos Gusti Ratu Senin Pahing, ia menyaksikan para penari tampan dan 

gagah di Pendapa Ageng didampingi rajanya, selalu ia mengelus-elus perutnya dan mengecup 

kening GKR membuat selir-selir yang melirik beberapa iri, gemelan juga terdengar keras dan 

merdu. Namun kebahagiaan itu seakan terobrak-abrik oleh sesosok makhluk seperti buto 

hitam namun seukuran manusia memaksa masuk dan menghancurkan para prajurit yang 

berjaga dengan cakaran berbanjir darahnya menuju Kraton, Mahapatih Kembang Sepatu 

melaporkan akan hal itu, Gusti Ratu geram. Trilyunan prajurit mati. Ia dibiarkan saja 

memasuki dengan tawanya yang merobek angkasa di Pendapa Ageng yang sumbang 

gendhingnya oleh Gusti Ratu, Para Laden berjerit-jerit histeris, Mahapatih Kembang Sepatu 

yang melawan makhluk yang merupakan jelmaan Gusti Raja Bratawali itu dibuat kewalahan 

dengan tenaganya seluruh habis, darah berleleran di mulut, tenaganya seakan 9 kali lipat 

“Dengan Bratawali saja kau kalah Mahapatih! Padahal bukan seperti ini kurasa 

kemampuanmu!” ia tahu karena Mahapatih Kembang Sepatu satu perguruan dengannya, 

memiliki hobi yang sama bahkan perbedaan jurus Gusti Ratu dengan Mahapatih Kembang 

Sepatu itu hanyalah 99:98 %. Kanjeng Raja Kulon yang mengamati kericuhan di Kraton di 

Kraton Kulonnya itu berharap tidak akan ada sesuatu yang terjadi, ia mengungkap pada 

senopati Laut Kulonnya Gusti Ratu Anindya terlampau emosi dengan menyiksa Gusti Raja 

Bratawali yang jelas di bawahnya ditambah janji-janji yang kian diujarkannya, saat ia 

membisikkan batin pada Gusti Ratu yang dari awal serangan melumpuhkan mahluk itu 

kebetulan sekali peka jika yang dihadapinya bukanlah makhluk biasa tapi makhluk yang diisi 

tenaganya oleh makhluk lain, membuat Gusti Ratu yang mulai mimisan sedikit itu berinisiatif 

membisiki Mahapatih Kembang Sepatu untuk mengambil keris pusaka Gusti Raja di 

Martonegara untuk melumpuhkan Gusti Raja Bratawali. Gusti Ratu terus melompatkan 

kakinya, tangannya dengan tenaga dalam menerkam-nerkam, kakinya gesit tapi selalu 

dipatahkan dan dipatahkan oleh makhluk itu sekali sikutan pelan saja, perlawanan Gusti Ratu 

membuat orang menyaksikan terperangah, seperti anak kecil yang baru memiliki dasar ilmu 

pesilatan begitu tak berdaya bagai boneka lemas, darah kian mengucur dan tak kuat di tanah, 

tapi Gusti Ratu tetap menyerang dengan jiwa ngeyel dan pemberaninya tapi disentil lagi 

dengan sikutan lembutnya, terjatuh Gusti Ratu berbatuk-batuk, ingin diinjak tubuh Gusti Ratu 

agar mati teriakan GKR. Manah menahan “Cukup Gusti... cukup...” mahkluk itu kian 

terbahak, dan sangat semangatnya tercuat ingin menginjak Gusti Ratu di depannya, tiba-tiba 

ia menyeringai dan jatuh, Mahapatih Kembang Sepatu telah berhasil menancapkan keris 

pusaka Raja Bratawali ke lehernya setelah di Martonegara ia berhasil mendesak dan 

mendesak serta memohon GKR. Setyaningsih untuk memberikan keris itu. Para selir Ganda 

Ageng yang menatap peristiwa itu juga tampak schok, BRB. Akik amat menyayangkan 

ayahnya yang menyembah Buto Howok itu tiba-tiba, padahal Buto Howok adalah buto yang 
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buruk. Dengan perkasanya Gusti Ratu melantangi makhluk itu yang telah tak berdaya “Kau 

sungguh biadab Bratawali ingin membunuhku yang merupakan ratu di Ganda Ageng ini! 

Perbuatanmu sungguh tidak bisa disangka dan jelas tak bisa digambarkan aku mengangkat 

kedudukan anakmu, kau berusaha membunuhku! Kau seharusnya beruntung Bratawali 

kerajaanmu yang kecil saja bisa kuangkat dan putramu pangeran dari kerajaan yang tak 

seberapa itu bisa kuangkat menjadi selir, perbuatanmu kini dan sikapmu selama ini tidak akan 

mengubah keputusanku serta mampu memenuhi keinginanmu menjadikan anakmu lakilaki 

terhormat di Kraton ini!” mendengar kata-kata itu benar tertujum hati makhluk itu, matanya 

menatap tajam memetir-metir. Tangannya lalu meraung-raung dari sepercik tenaga yang 

berusaha dicari tenaga lain untuk menguatkan dirinya itu, dengan lantang dan diisi rasa pedih 

ia berkata pada Gusti Ratu “Anindya...! dengarlah...! Bayi yang berasal dari sperma suamimu 

itu kelak akan membawa bencana yang besar, dia akan membunuhmu! Dan akan mengawini 

Ramanya sendiri! Ia tidak akan menghentikan bencana yang hadir tiada habis-habisnya, ia 

akan menguburkan kerajaanmu! Seluruh anak keturunanmu dari sperma rajamu akan hidup 

nelangsa sampai akhir zaman dan kerajaanmu sampai akhir zaman akan menjadi rakyat 

paling miskin dan nelangsa! Itulah kutukku!!!” langit mendadak bergemuruh, angin 

bergelisatan kuat, bumi sempat berguncang dan ombak resah mendengar kata-kata yang 

dilintaskan di tanah yang berbahaya itu namun dengan senyumnya Gusti Ratu mengungkap 

karena kemenangannya yang jelas “Kutukan itu tidak akan terjadi Bratawali, tidak akan 

pernah terjadi” seiring desahan napasnya yang hampir habis. BRB. Akik yang ditemani 

BRMb. Bestari karena anak lainnya melakukan peribadahan dan belajar di Puri Ndayu 

merintih-rintih mendekati ayahnya yang tak akan pernah disaksikannya beberapa detik 

berlalu nanti, mereka saling memeluk 

“Rama... maafkan Samudera Rama atas kelalaian Samudera selama ini, Samudera 

sangat menyayangi Rama...” dipeluk jangut lancip Akik oleh ayahnya tersebut, kemudian 

tangisnya lepas. 

“Eyang Kakung harus bertahan...” pelukannya BRMb. Bestari erat 

“Samudera... Bestari... eyang kakung akan selalu menyayangi kalian” desah demi 

desah napasnya satu per satu lepas 

Di Kraton Kulon Kanjeng Raja Kulon melihat adegan itu dari kaca berair di dada 

senopatinya, perasaannya tertandas “jadi di situ muaramu Buto Howok! Kau sengaja 

memanfaatkan lidah Gusti Raja Bratawali!” Kanjeng Raja Kulon berharap peristiwa tersebut 

tidak akan menuai apa-apa karena sepemahamannya kutukan yang diluapkan dari perasaan 

yang amat sakit hati terlebih di tanah Ganda Ageng itu akan terjadi, pula ia bertekad akan 

melindungi dan membesarkan bayi dari sperma GKR. Manah tersebut baik-baik karena ia 

telah mendapatkan ilham bayi tersebut akan memiliki kekuatan besar yang tidak dimiliki oleh 

ibunya, akan terjadi banyak kebaikan kelahirannya dan janin itu akan membawa rahmat yang 

tiada henti bila dilatih. Suara Buto Howok yang mengguncang-guncang di Kratonnya kian 

mengguncang, ia merasa senang bisa menghujamkan kemenangannya melakukan balas 

dendam yang setimpal pada Gusti Ratu Anindya. 
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Hanya ada satu bintang di langit. Pohon-pohon dan hewan-hewan terus 

menembangkan larik Macapat Urip kepada Sang Hyang Rama Kuasa. Ada alunan siter yang 

mengalun usai tengah malam di Kraton, suara merdu dan gagah dari Para Laden dengan 

kesenangan menembangnya seakan mengokohkan tembok Kraton ini, Gusti Ratu kembali 

terbangun dari tidurnya kali ini ia ditemani oleh GKR. Manah yang dipintanya menemaninya 

ketika ia terus menceritakan kejadian yang tak menyenangkan dalam mimpi dalam dirinya. 

Mimpi itu seakan rantai yang menggeret alat tubuhnya untuk bergerak begitu kuat. Gusti 

Ratu selalu bermimpi melihat seorang bayi yang mengombang-ambingkan rambutnya lalu 

terjun di kawah berapi dan ia yang disiksa mati-matian, GKR. Manah menasehati bahwa 

kutukan yang disampaikan Bratawali akan terlaksana bila memikirkan terlaksana, semua 

tergantung niat dan amalan kita, ia boleh mematuhi keyakinan dalam kebudayaan daerahnya 

bila orang yang bersumpah atau berdoa di Ganda Ageng, tanah kebangkitan itu pasti cepat 

terlaksana namun nenek moyang dahulu pun tak pernah berharap akan keburukan anak-anak 

setelahnya, Gusti Ratu dalam eratan hatinya sebenarnya percaya namun hampir setiap malam 

ia tak pernah tak bermimpi. Gusti Ratu tertatih-tatih kembali napasnya “Gusti... Gusti... Gusti 

ini saya Gusti Ratu... Gusti Ratu kenapa?” ujar GKR. Manah melihat Gusti Ratu yang terjaga 

dengan tangan seakan ditarik-tarik, ia mengungkapkan lepaskan aku hingga tiga kali. Lalu 

ketika GKR. Manah berdoa dan menenangkan Gusti Ratu ia membukakan matanya, 

dipeluknya rajanya tersebut. 

“Mimpi itu Gusti Ratu...” GKR. Manah dalam hembusan napasnya juga mulai 

memikirkan bagaimana caranya membebaskan Gusti Ratu dalam tarikan mimpi itu. Ia terus 

menenangkan dan menyabarkan Gusti Ratu, Gusti Ratu mencoba mengerti. Gusti Ratu tiba-

tiba mengatakan apa benar mimpi itu akan terjadi, sungguh mengerikan bila itu menimpa 

kerajaan ini namun GKR hanya menekankan agar ia tidak percaya saja, GKR berencana 

melakukan syukuran untuk kebaikan putrinya pada masyarakat miskin dan yatim piatu, 

melakukan sembahyang di Gempuran bersama dan melakukan nembang atau menari bersama 

masyarakat. Melakukan refresing di wisata Ganda Ageng juga telah dilakukan, berdoa dan 

mendekatkan diri pada Sang Hyang Rama Kuasa lewat amal pada masyarakat bahkan sangat 

dilejitkan tapi hasilnya selalu sama. Gusti Ratu yang memikirkan kehidupan yang kini 

menujuminya tersebut tak kuasa mengungkapkan gumpalan hatinya itu semakin dipeluk erat 

GKR. Manah, “Bila kutukan tersebut benar-benar terjadi aku meminta maaf padamu Gusti 

Kanjeng Raja Manah bila pernah menyakitimu dan belum bisa membahagiakanmu, semua 

akan kulakukan untukmu, aku teramat mencintaimu, bila aku telah tiada kau harus jaga diri 

kita dan anak-anak kita lebih baik lagi ya” 

“Jangan berkata seperti itu Gusti Ratu, Bratawali pasti senang melihat Gusti Ratu 

pesimis seperti ini mana jiwa Gusti Ratu yang sesungguhnya yang selalu menerjang apapun, 

memiliki keoptimisan bagaimanapun, saya sendiri saja yakin Gusti Ratu bisa kenapa Gusti 

Ratu tidak, masyarakat banyak yang mencintai Gusti Ratu, sebelum kutukan itu terlaksana 

Gusti Ratu harus melakukan usaha yang sekuat-kuatnya ya” senyum tipis namun memenuhi 

jiwa Gusti Ratu, di hadapannya ia berusaha tersenyum namun tetap terlintas para 

pujangganya yang meramalkan kutukan itu akan terwujud, para Kakung, orang-orang prihatin 
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di luar pula kesalahannya selama ini. Tiba-tiba dari tembok Kraton yang runtuh, mencuatkan 

api-api petir menyambar dan dari pemandangan yang menenggelamkan itu muncul bayangan 

Bratawali membuat Gusti Ratu dan GKR. Manah tidak bisa mengatupkan mata sama sekali 

“Kau akan segera menemui ajalmu Anindya hahaha! Rahimmu akan semakin tumbuh 

besar, kerajaanmu akan hancur kau akan merasakan bagaimana mencabut keburukan yang 

kau tanam, anak-cucumu kelak akan mencatat keburukanmu. Hah apa, kau ketakutan 

Anindya! Perempuan anggun dan sombong sepertimu ketakutan hahaha!” kemudian tembok 

hancur yang hanya imajinasi tersebut tiba-tiba menyatu kembali, Bratawali hilang tapi terus 

dicari-cari Gusti Ratu dan GKR. Manah, GKR. Manah terus memotivasi Gusti Ratu yang 

diam memendam perasaannya, itu hanyalah ketakutan yang semakin membuat Gusti Ratu 

takut lalu dalam ruakan napasnya yang mengaumkan kata-kata “Kau benar Bratawali kau 

sukses membuatku takut, kau sukses membuatku terus memikirkanmu dan membuatku 

segera membungkam mimpi itu!” ditambah elusan GKR. Manah, kemudian mereka terlelap 

kembali, pada saat terdengar panggilan sembahyang Shubuh Gusti Ratu kembali mengigau 

hal yang sama. Gusti Ratu sebelum terlelap kembali sesungguhnya diungkapkan mereka lebih 

baik memikirkan dan menjadikan semangat masyarakat yang mulai membangun kekuatan 

dengan strategi baru, pembangunan meriam yang direncakan Gusti Ratu yang terinspirasi 

lewat larik Macapat Urip larik 17, mereka harus melihat pembuatan meriam yang tinggal 

selangkah, Gusti Ratu mengiyakan bertekad menghapus angan-angan buruk dalam hidupnya, 

semangatnya akan dibarakan 27 kali lipat semangat sebelumnya dan akan mendoakan calon 

GKRMb mereka, melejitkan persiapan perang, menyalakan kemakmuran masyarakat, oleh 

GKR. Manah. 

Di markas besar keprajuritan kerajaan di timur Pasrahan Legen yang hanya berjarak 

2,5 km dari Kraton, Gusti Ratu dan GKR. Manah yang disambut dengan siaga yang baik, 

pasukannya telah canggih dengan mengenakkan pakaian baja yang terinspirasi dari Kitab 

Macapat Urip juga, pedang yang berasal dari batu keras dan pelindung kepala yang berlapis-

lapis sengaja dipersembahkan kepada Gusti Ratu membuatnya bangga. Mahapatih Kembang 

Sepatu yang memimpin pembuatan meriam itu kembali. Meriam itu dinamakan meriam 

Nyawang Ketawang, dibuat dari batu-batu yang berasal dari Gunung Duka karena dalam 

larik Macapat Urip pernah dijelaskan gunung itu sendiri pernah menjadi tempat 

diturunkannya Kemebol, Raja iblis hingga akhir zaman dijamin Sang Hyang Rama Kuasa 

hidup untuk menggoda manusia, manusia yang pertama diciptakan saat itu adalah Ronce, 

Ronce yang sendiri hidup di surga merasa keindahannya sudah lebih dikabulkan doanya 

untuk diturunkan di tempat lain yaitu di bumi, saat pertama kali diciptakan Kemebol dan bala 

tentaranya tak ada yang mau bersujud pada Ronce karena ia diciptakan dari tanah sedangkan 

ia dari api, Sang Hyang Rama Kuasa tidak suka kesombongan iblis, malaikat dan para dewa 

mau bersujud pada Ronce walaupun mulanya mereka ragu, dewa yang mau bersujud pada 

Ronce adalah Sangiran, dewa yang belum memiliki tugas dan tubuhnya seperti debu bening 

yang bercahaya sehingga ia dinilai menjadi penyelamat malaikat dan dewa mengapa tidak 

dikeluarkan dari surga seperti iblis, Sang Hyang Rama Kuasa sebenarnya tahu jika Ronce 

sangat kesepian, ia selalu melihat hewan, tumbuhan, dan benda di tanah indah selalu 

memunculkan makanan tersebut berpasang-pasangan sedangkan ia tidak, Sangiran yang dari 
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dulu melirik Ronce karena keshalehahannya yang terus mendoakan diketahui Sang Hyang 

Rama Kuasa lalu ia diciptakan menjadi makhluk bernama lakilaki, di tanah indah itu ia 

bertemu dengan Ronce, Ronce sangat terkagum melihat makluk itu, berdada kekar, berotot 

lengan, bentuk pipinya yang berbeda darinya dan ia memiliki gandul-gandul yang selalu 

membuat cairan bening vaginanya keluar, lakilaki begitu indah baginya, mereka menikah dan 

mempunyai anak, Sang Hyang Rama Kuasa selalu berpesan agar ia jangan mendengarkan 

bisikan setan karena hanya menjerumuskannya, iblis yang menyamar menjadi lakilaki lain 

beribu kali membujuk Ronce agar mau bersetubuh dengannya, saat Sangiran berburu, 

akhirnya ia mau, Sangiran yang melihat Ronce bersetubuh dengan iblis emosian lalu ia pergi, 

saat Ronce meminta keseriusan iblis lalu iblis menunjukkan wujud aslinya, ia tidak sudi 

hidup dengan Ronce dan menghilang, Ronce menyesal ia terus berdoa agar diampuni segala 

dosanya dan dipertemukan dengan Sangiran, walaupun Sang Hyang Rama Kuasa telah 

berfirman mereka tidak akan pernah dipersatukan, Sangiran juga dilaknat Sang Hyang Rama 

Kuasa karena menjadi suami yang tidak bijak, Sangiran yang menyesal berdoa, saat keduanya 

berdoa dengan sungguh-sungguh dan berprihatin akhirnya mereka diberi satu kesempatan, 

mereka dipertemukan di tanah indah itu lagi, namun Sangiran akan mati karena lama tidak 

makan, ia ditangisi oleh Ronce dan anak-anaknya, Ronce berjanji akan mengajarkan anak 

cucunya kelak kebaikan, tanah indah tempat menguburkan Sangiran itu diberi nama Sangiran 

untuk mengenang keprihatinan manusia yang pertama kali diciptakan untuk umat manusia 

dunia, banyak perseteruan gender yang meragukan cerita itu, namun setelah Kakung-yungan 

berusaha mengkaji lagi lakilaki diwajarkan menjadi pemimpin karena ia mengiring Ronce 

dahulu untuk diciptakan pertama kali di dunia, mencari batu yang kuat di gunung itu begitu 

dihadang oleh terjal dan harus berpuasa, banyak peri-peri gagah dan cantik yang pergi ke 

sana, namun para pengampu kerajaan dan kadipaten lain yang bersatu yang rata-rata adalah 

perempuan di zaman keemasan Gusti Ratu Anindya ini digoda oleh jin-jin yang gagah, 

banyak putra mahkota yang mati pula yang ikut dalam pencarian batu itu, ibunda mereka 

mengikhlaskan dan Gusti Ratu tak memiliki pilihan lain selain terus menyulutkan semangat 

perang, meriam itu dibangun dari saat GKPH 2 dikandung hingga berumur lima tahun, 

meriam yang sebesar 999 meter tersebut memiliki daya serang yang luar biasa bisa 

menghancurkan benteng dari kerajaan di nusantara sampai belahan kerajaan mana pun, 

memiliki kecepatan yang luar biasa melebihi meteor. Tinggal memasangkan pengikat di 

tengahnya dari ketiga meriam yang disokong, Mahapatih Kembang Sepatu memberi aba-aba 

dan ketika usai dengan sempurna Gusti Ratu dengan diiringi pejabat-pejabat Kraton dan ratu-

ratu di kadipatennya mengucapkan syukur kepada Sang Hyang Rama Kuasa. Meriam itu 

berwarna putih, seputih-putihnya, saking putihnya meriam yang besarnya seperti patung 

menjulang tersebut tidak terlihat jauh padahal dari benteng Kala Winantang menuju tengah 

kerajaan tempat benteng tersebut sudah bisa terlihat, putih memang sengaja disarankan oleh 

Kakung Pucuk Abang karena sebaik-baiknya warna adalah putih yang mengingatkan 

kematian, dan tiga meriam, meriam di tengah paling besar memfilsafatkan trinitas ketuhanan 

yang diakui oleh Sambawi, Tuhan Raja, Tuhan Penasehat dan Tuhan Patih yang Tuhan patih 

adalah adalah Raden Winarah nabi pertama dalam Sambawi. Usai pembuatan meriam yang 

menyulut semangat masyarakat Ganda Ageng dan ketidak-menyangkaan pejabat Kraton 

tersebut Gusti Ratu mengungkapkan akan melakukan syukuran dengan membangun pesta 

dengan tari-tarian, campursari dan wayang yang memiliki nilai spiritualitas, Mahapatih 
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Kembang Sepatu mengatakan akan melaksanakan dengan sebaik mungkin dan terus 

mengeratkan jiwa persatuan. Kemudian mereka disarankan Kakung mengambil air 

pensucian, mendandani tubuh mereka, mengenakkan pakaian yang semarak, mereka terbagi 

beberapa rotasi, Kakung-yung, Gusti Ratu yang dibelakangi GKR. Manah, ratu-ratu 

kadipaten, prajurit Kraton dan masyarakat biasa yang diijinkan melihat benteng mereka 

mengenakkan pakaian yang dilihat secara keseluruhan tak ada yang tak mejikuhibiniu, 

ingkung, dupa dan sajen lain telah ditengahkan, ketika gending ketepatan dari gamelan telah 

berbunyi mereka menari dengan khusyuk, menjiwai karakter dan indahnya, suara sampur 

disambar dari ribuan penari terdengar seperti petir menyambar ditambah harum aneka bunga 

disebar di tanah, mereka bersimpuh, membenamkan kening mereka rata di tanah 

menggambarkan mereka manusia yang tidak memiliki apa-apa kecuali Sang Hyang Rama 

Kuasa salah satu gerakan tari, kemudian berdiri, kaki mereka menggerakkan rotasi baru dan 

sampur terus menyambar, dalam tari massal tersebut dalam Macapat Urip dijelaskan bisa 

menggugurkan kewajiban sembahyang dari siang, sore hingga malam, terkadang Gusti Ratu 

melakukan improve memukau tari lain yang disambut oleh improve menarik lain oleh jemaah 

tarinya. Tari sudah menjadi jiwa masyarakat Ganda Ageng di mana pun dan bagaimana pun. 

Saat Gusti Ratu kembali memberikan apresiasi kepada masyarakat dan pihak-pihak 

terkait agar mengaspal semangat mereka kembali, Gusti Ratu memaparkan khotbahnya 

dengan berdiri di tangga besar, berkata hingga hatinya mulai rusak, tenggorokannya seperti 

kehilangan mata air, dan menjejak-jekakkan tangan dan kaki sampai panggung itu roboh tapi 

Gusti Ratu tetap berdiri dengan perkasanya “Rakyatku semua seperti yang kita lihat kerajaan 

kita telah ditindas dari segi perekonomian, mentalitas dan tubuh juga, banyak pemuda yang 

menderita HIV, narkoba merebak, agama kita dihina oleh kerajaan-kerajaan pemuja setan 

tersebut, mereka juga telah melakukan persiapan yang matang bahkan jauh dari kita, mereka 

hanya mengejar dunia, kita itu sama, hanya berbeda sedikit, kita sama-sama makan nasi, 24 

jam, memiliki emosi dan syahwat, memiliki impian, memiliki lelah, ketahuilah apa yang kita 

pikirkan saat ini belum tentu terjadi atau ada di masa depan, jangan sampai kita 

menyumbangkan sedikitpun ‘pemikiran’ yang mampu membuat lawan kian berkembang, kita 

adalah masyarakat yang diakui dunia luar tentang kereligiusannya, tentang keprihatinannya, 

tentang daya juangnya dari ratu-ratu terdahulu, tentang kekayaan alamnya, budayanya dan 

keragaman tradisinya, dunia telah mengakui kita bila kita memiliki kemauan yang keras 

sedikit tidak terbayangkan akan memiliki potensi seperti apa, saya di sini hanyalah gambar 

dari kalian yang lebih jelas, tapi ketahuilah kita Sang Hyang Rama Kuasa pun tak akan 

merubah nasib hambaNya jika hamba tersebut tidak merubahnya, pesimis, negatif, menyerah 

adalah sifat setan, semua doa dikabulkan bahkan untuk menjadi raja terbesar di dunia ini, kita 

hanya manusia biasa yang mampu berusaha hasil Sang Hyang Rama Kuasa yang 

menentukan, kita memiliki kelebihan-kekurangan sendiri, kita lihat Sang Hyang Rama Kuasa 

membuat Raden Winarah yang karena dikejar pasukan Raja Mahadi 1 namun menghilang 

kemungkinan diselamatkan Sang Hyang Rama Kuasa yang berubah menjadi daun salam, 

GRat. Tempek terlahir dari lakilaki yang mulia tanpa rahim, tanah di Sangiran Dance and 

Teater Area yang disebari dengan tanah surga, bagaimana sembahyang wajib dan sunah yang 

selalu kita kerjakan di Gempuran, berapa keringat kita yang terus memekarkan hasil, 

bagaimana prihatin yang kita lakukan bertahun-tahun, bagaimana Ganda Ageng menjadi 
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sebesar sekarang dan bagaimana rama, biyung, kakanda, adinda, paman, bibi, nenek telah 

gugur demi berlangsungnya perang ini walau tidak perang, Kulo Mlajeng nopo kulo mlayu! 

Kulo mlajeng nopo kulo mlayu! Kulo mlajeng nopo kulo mlayu!!!” titik nada Gusti Ratu 

berasal dari titik kerongkong terakhirnya tapi diteriakkan dengan kekuatan yang luar biasa, 

membakar dan memberikan kekuatan yang sangat menyengat bagi masyarakat Ganda Ageng 

yang menyaksikan, ada yang beteriak sambil menangis, tangan mereka menghatam-hantam 

langit “Manunggaling Kawula Gusti!” Gusti Ratu mengungkapkan semboyannya kembali 

karena kurang keras dan greget, Manunggaling Kawula Gusti lima kali lipat terdengar. 

Berita tentang selesainya meriam besar di Ganda Ageng tersebut terdengar di telinga 

Ratu Jerat yang memiliki ekpedisi ingin menyerang Asnawawi, Asmanda, Ayusman yang 

disampaikan salah satu mata-matanya yang menyambar dalam masyarakat yang ikut menari 

pagi tadi, ia betul-betul murka api yang menyambar-nyambar di Pendapa yang dikelilingi 

patihnya dan ia duduk dengan 7 selirnya yang sispack dan tampan ia hisap di kulit tangannya 

lalu disambarkan ke pohon beringin hingga pohon beringin itu raib seketika, tapi ia juga tidak 

ingin menyerah begitu saja ia akan kembali melakukan ritual dengan mempersembahkan 

kontol perjaka untuk ditumbalkan kepada Raja Jin di istana lautnya. Masyarakat di Astaseni 

tidak memikirkan bahwa mereka ditindas dalam mentalitas dan fisik, jika ingin hidup harus 

menurut pada Gusti Ratunya, selain memberikan kerunyaman dalam tenaga, kekayaan alam 

mereka dan pula idealisme yang jelas mereka mendapatkan apa-apa tidak banyak namun 

perjaka demi perjaka berjatuhan. Banyak perjaka yang menangis, menggelisatkan tubuhnya 

di tanah, kehilangan rasio mereka saat diikat, ditelanjangi dan ditaburi bunga Gusti Ratu 

langsung dan jeritan tangis perjaka itu memotong tepi hingga dalam kemaluannya, tak bisa 

yang dilakukan perjaka itu selain bertahan, banyak dari mereka yang bisa hidup namun yang 

terpenting makan apapun. Tak perlu mereka mengenakan jarik karena gandulan yang mampu 

memancing syahwat perempuan sudah tidak ada. Ratu Jerat memutuskan untuk mencari 

korban yang sebanyak-banyaknya agar doa mereka dikabulkan, perempuan Mahapatihnya 

merasa iba dengan masyarakatnya walaupun bertahun-tahun mengabdi dalam kejahatan 

ratunya, karena ia berkhianat anaknya yang akhirnya menjadi korban dan ia terbunuh. 

Pembangunan juga kian dilaksanakan, hampir 24 jam Ratu Jerat memacu masyarakatnya 

untuk bekerja takut jika mereka kalah, sewaktu-waktu pasukan Ganda Ageng hadir, mereka 

membuat persenjataan yang lebih canggih, harimau besi yang bisa diterbangkan tenaga api, 

kuda dari besi yang bisa berjalan dan menyerang dengan tenaga air, benteng mereka juga 

diberi lapisan tembaga yang bisa dinyalakan merembet jika mulai perang dengan membara, 

makan dan minum masyarakat Astaseni yang berpikir rasio dan amat bekerja keras itu 

dikurangi untuk menambah semangat mereka dan prihatin, baru beberapa minggu saja 

benteng dan puluhan meriam mereka bisa dibangun dengan kekuatan yang menghanguskan. 

Salah satu perempuan senopatinya harus mencoba benteng itu dan alhasil benar menginjak 

benteng itu saja sudah melepuh dan mati, Ratu Jerat ringan melakukan perintah pada siapa 

saja. Kebatinan Gusti Ratu Anindya juga menerawang akan hal itu, terdengar dari desau yang 

bercampur gemerisik beringin Kratonnya. 

Pagi dalam ketampanan bunga dalam janur yang dirangkai Para Laden yang 

berdandan rapi, muda, tampan dan segar tersebut. Kepulan asap dupa tercium begitu merasuk 
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dalam kalbu Para Laden itu, ada yang saling santai memasak lalu mengobrol, berceloteh 

layaknya lakilaki namun mereka tetap menyigapkan kehati-hatian mereka terutama dalam 

menampahi beras, BRB. Srengenge tampak berjalan diekori Para Ladennya yang melewati 

Pawon Ageng=dapur besar dan mulia, alih-alih mereka menunduk mereka takut terjadi 

apapun oleh selir tingkat 1 yang begitu tegas dan ambisius itu ia tengah mencari Sekar 

Kedhaton di Bangsal Sri Manganti yang melakukan latihan tari bersama dengan GKPAA. 

Kuarsa, mereka mengkaji Macapat Urip bersama dalam latihan meskipun mereka memiliki 

guru spiritual tari lain. Mereka saling mendiskusikan tentang Ganda Ageng, kerajaan-

kerajaan luar yang diprediksi bisa menyaingi Ganda Ageng, masyarakat mereka yang 

menghadapi perkembangan teknologi ditandai penyebaran HIV dan narkoba, pula hubungan 

asmara mereka. Sekar Kedhaton selalu diberikan pengharapan dari Gusti Kanjeng Pangeran 

Hadapi dari Kadipaten Pakudonya=pusat dunia, yang terdapat destinasi wisata Sangiran 

Dance and Teater Area, ia yang bertekad memilih Perang Semesta yang melibatkan kerajaan-

kerajaan maju di dunia untuk menunjukkan kesungguhannya pada Sekar Kedhaton, 

membantu ibunya, ibunya yang terkenal terlalu teliti dalam menghadapi orang, ditanyakan 

cinta GKPAA. Hadapi benar untuknya atau menunjukkan kesetiaan Kadipaten Pakudonya 

sebagai daerah bawahan ibunya, Sekar Kedhaton orang yang kian cocok diajak mengkaji 

Macapat Urip dan memiliki pendiskusian baru, Sekar Kedhaton paham ia ingin melihat 

pemahaman hati calon imamnya yang menjunjung tinggi Macapat Urip tersebut. Saat mereka 

tengah berbincang, Sekar Kedhaton sadar dari ayahnya yang berada di sana, ayahnya selalu 

dirasakannya beku dan menggigil  dengan kedekatannya dengan Putra Mahkota tapi kali ini 

tak begitu beku, ia langsung pamit saja setelah memberi hormat Putra Mahkota, Putra 

Mahkota melihat Sekar Kedhaton dengan ayahnya tersebut. Di Sasana Kautaman mereka 

berbincang, pertama menanyakan bagaimana keadaannya, apa yang ia dapatkan paginya lalu 

menuju perbincangan lalu-lalu 

“Rama selalu mendukungmu berhubungan dengan pria siapa saja, dari kalangan apa 

saja, tapi pria itu harus benar-benar mengasihimu ya, yang bisa mengajarkan dirimu lebih 

baik dari sebelumnya” Sekar Kedhaton hanya merekah saja, beberapa tahun terakhir ini ia 

selalu mendapatkan perhatian dari ayahnya, walaupun lalu-lalu ia sama sekali tak pernah 

mendapatkan perhatian, selalu keluhan, lamunan dan tangisan merintih ayahnya melihat nasib 

mereka dan hampir tiap tahun tak mungkin Gusti Ratu tak membawa lakilaki lain. Ayahnya 

selalu melakukan misuh-misuh yang ia tanpa sadar memisuhi ayahnya sendiri, ayahnya juga 

meminta maaf atas kesalahan itu beberapa minggu lalu. Sekar Kedhaton merekah ia hanya 

ingin memberikan yang terbaik bagi ayahnya, ayahnya adalah orang yang benar-benar 

menginspirasinya, tak pernah tak tahu apa hatinya, dan apapun dalam aktivitasnya tak pernah 

tak ditujukan pada dirinya sebagai anaknya, 

“Jika Rama ingin melihat Hadapi Rama lihat saja diri Rama sendiri ia tak beda jauh 

dari Rama, sangat baik. Tekadnya begitu kuat untuk menyatukan kerajaan-kerajaan luar 

bawah Ganda Ageng seperti biyung ratu, ia selalu mengajariku untuk bersabar Rama” Sekar 

Kedhaton dipegang erat tangannya. 

“Kamu tidak boleh membenci orang-orang di sekitarmu ya, Rama suka dengan 

kebaikanmu, kamu harus banyak belajar di Kraton harus dimaksimalkan, jika kamu sudah 
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menjadi ratu di Kraton suamimu nanti kau bisa membangun keluarga dan kerajaanmu lebih 

baik” Sekar Kedhaton akan terus mengupayakan untuk ayahnya. 

Ketika ia keluar dalam sambutan semilir angin tersebut dari Sasana Kautaman, Sekar 

Kedhaton menengadahkan kepalanya ke langit ia pernah melihat ayahnya yang bertengkar 

dengan selir lain, BRB. Kreto Kencono yang tiba-tiba menyetujui kembali pada Gusti Ratu 

karena ia sama sekali tidak suka dimadu karena kekasihnya meninggal dianggap tak tulus 

mencintai Gusti Ratu meminta BRB. Kreto Kencono bersabar terlebih dahulu namun selir 

lain Jemani seakan malah memprovokasi keduanya, ayahnya yang dinilai terlalu mencari 

perhatian pada Gusti Ratu melihat Gusti Ratu yang tiba-tiba datang, Kreto Kencono yang 

dinilai sudah tahu Gusti Ratu memiliki suami dan banyak selir namun tetap ingin bersama 

Gusti Ratu ia dinilai lakilaki yang kurang teliti, harga dirinya dilecehkan namun ia bersabar. 

BRB. Srengenge memetuahkan hal itu untuk kebaikan Gusti Ratu pula, namun Gusti Ratu 

yang melihat kericuhan tersebut setelah ditanya masing-masing pihak menilai dirinya yang 

terlalu menggebu-gebu, dari sebuah permasalahan pasti terdapat permasalahan kecil yang 

mengabar. Ia melakukan hal itu karena mencintai Gusti Ratu, ia yang disalahkan tak apa, tapi 

ayahnya yang selalu bingung menyikapi Gusti Ratu, dari peristiwa itu hingga pagi hari 

ayahnya menangis dengan kelu, ayahnya yang terus menerus menghadapi persoalan hati 

ayahnya selalu was-was atas lakilaki yang dibawa ibunya ke Kraton selain rasa sakit juga 

waspada apakah lakilaki itu bisa menyayangi, tak berlaku buruk pada isterinya?, ayahnya 

yang selalu mengkhawatirkan apapun dirinya tak ingin kalau untuknya tak pas untuknya dan 

ia yang mulai tahu tentang hubungan ayahnya yang sesungguhnya pada ibunya, janji ibunya 

untuk ibunya, keluar yang dipercepat dari tempat itu saja tetap membuat Sekar Kedhaton 

menangis. 

Suatu ketika Sekar Kedhaton dengan disampingi GKPAA. Kuarsa mendengarkan 

perbincangan ibunda Ratu dengan ayahnya. Mereka menahan diri, tak ingin mengatakan kata 

yang tak perlu bagi keduanya. Tiba-tiba Gusti Ratu berujar 

“Aku lebih sebenarnya tahu Gadadewa kenapa kamu ternilai tidak pantas mengemban 

sebagai jabatan itu lagi di luar apapun. Banyak penyimpangan terjadi ketika kamu menjabat, 

semakin hari sifatmu tak seperti biasanya, kamu terlalu membuatku tak menyangka berharap 

ini kau lakukan? Apa yang selalu kupersembahkan padamu kurang Gadadewa? Tindakanmu 

terlalu keji mencelakai Anggrek Macan yang ramanya memasrahkan padamu” 

“Gusti Ratu tidak pernah membutuhkan jawaban saya, karena kata itu selalu 

mengandung makna di dalamnya, dari pembelajaran ini saya mempelajari saya bukanlah 

orang yang sempurna, untuk melayani cinta siapa saja terlebih pada Gusti Ratu” 

“Jika kau paham kau selalu mengumbar egomu Gadadewa, kau selalu membuatku 

berpikir kau tak pernah mencintaiku, aku yang salah mengistimewakanmu lewat Kraton ini 

mungkin, sekarang terserah kau, apa yang kaulakukan akan coba terus kuberikan kau 

tersadar, namun kau harus mengerti, aku tak bisa membiarkan Ndoro Raden Bagus lain tidak 

mendapatkan keadilan, Gadadewa” 
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“Oh, jadi sekarang saya yang seakan salah dalam semua ini, Gusti Ratu sudah berjanji 

kita akan melalui semuanya, tak ada yang lain, sebesar permasalahan itu akan mampu teratasi 

hanya demi kehidupan kita, saya bukanlah yang melakukan penjeratan kuda tersebut, ini 

kelalaian saya tapi Gusti Ratu selalu berpikiran saya melampaui batas itu, saya memang 

muak dengan Gusti Ratu, dari semua dalil Gusti Ratu Gusti Ratu mencari yang lebih muda 

kan, yang lebih tampan kan?, kalau Gusti Ratu benar mencintai saya pula mencurahkan 

segalanya bagi Nindyasu sekecil pun godaan tak pernah Gusti Ratu cicipi, Gusti Ratu tetap 

melakukannya, tetap melakukannya!” 

“Kau tak akan pernah merasakan dalamnya perasaanku Gadadewa, tubuhku yang 

berada dalam layanan lakilaki lain namun pemikiranku masih mengingatmu, tak akan pernah 

terlupa, kau merasuk dalam kehidupan yang kurasakan sampai saat ini, aku mencintaimu tak 

kubiarkan orang lain merecoki-merecoki sedikit pun perasaanku padamu” 

Gusti Ratu keluar dengan mata garangnya. Sekar Kedhaton tahu sikap ayahnya, 

melihat ayahnya yang terlihat tiada suatu apa, sembab berusaha dihapus lalu ia tak kuasa 

menahan tangis dan kian kencang Sekar Kedhaton pun menenangkannya. Ayahnya yang 

jatuh ayahnya itu benar-benar dikasihi dan telateni. 

Sore ketika bunga terompet muncul, saat Sekar Kedhaton di Keputren mendengar 

pemahaman-pemahaman ayahnya tentang cinta, kehidupan ayahnya yang sejatinya kian 

berair mata namun kian cinta, segalanya yang seakan dikembalikan pada masa lalu, Sekar 

Kedhaton mengisahkan kesetiaan Hadapi dari Kadipaten Pakudonyo yang diam-diam selalu 

membantunya, ia yang selalu mengingat momen-momen mereka, dan ia yang pernah 

berpakaian sederhana hanya jarik dan kamboja di telinga saja melirik kesederhanaan adiknya 

Putra Mahkota Kuarsa saat Hadapi memasuki Kratonnya, ia yang bertemu dengannya 

menyelamatkan di hutan dari kawanan perampok yang ternyata pasukan pemuja Ki 

Ngremeng, yang ingin menculik Sekar Kedhaton sebagai permaisuri dan tumbalnya, ia 

melirik pemuda gagah dan tampan dari jendela tandu yang pemuda itu berusaha melihatnya, 

pemuda yang kepalanya segitiga, kulitnya terawat, mata sipit, hidung mancung, alisnya 

menyembul dari atas awal mata tebal sampai lingkaran telinga lalu di ujung mata jarang, 

hidungnya mancung, bibirnya tipis namun agak kegelap-gelapan, ditarik oleh prajurit Ganda 

Ageng suruhan Putra Mahkota yang terburu-buru menyelamatkannya. Sekar Kedhaton dikira 

seorang Para Laden namun diberi candaan dan perhatiannya, Sekar Kedhaton diam saja ia 

ingin melihat kepribadian lakilaki itu lebih jauh. Mereka terkejut di even-even Kraton yang 

Hadapi selalu diundangnya selalu bertemu, karena ia perempuan yang suka menghargai apa 

saja dan menerima apapun perlakuan ia jatuh hati dan mengungkapkan kasihnya. Ia berkata 

dalam gerimis di bawah pohon beringin depan Gempuran Kraton, mereka tahu mereka tidak 

pernah berhubungan dengan perempuan-lakilaki sebelumnya, dan di luar dijawab tak dijawab 

di even kerajaan ibunda ratunya yang memberikan penghargaan dan ramah-tamah bagi 

adipati-adipati yang telah berjasa menciptakan strategi-strategi persiapan Perang Semesta ia 

menunjukkan sembahnya, meminta maaf kelancangan dan tak tahu ia adalah seorang putri di 

Ganda Ageng, Sekar Kedhaton langsung mendirikan simpuhnya. Dan mereka saling 

menjelaskan satu sama lain, Sekar Kedhaton didengar semakin hari semakin terpaku dirinya 

yang dibuatnya banyak belajar dengan kemantabannya, Hadapi kembali mengungkapkan 
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cintanya bahkan langsung bersungguh-sungguh dan Sekar Kedhaton menerimanya. Mereka 

masih merahasiakan hubungan mereka karena Gusti Ratu selalu menguji mental-mental 

orang-orang di bawahnya dalam upaya yang melangkah batas, inisiatif cinta Gusti Ratu pada 

ayahnya digambarkan pada Sekar Kedhaton yang ia selalu membantu agar putri tertuanya 

mendapatkan cinta atau perangkat belajar yang layak. Hadapi mengungkapkan jika ia yang 

telah naik tahta menjadi raja menggantikan ibunya yang mangkat (meninggal) karena 

merebut Asnawawi yang dalam keadaan pincang-pincang mendapatkan serangan Astaseni 

tapi terbunuh oleh senopati Ratu Jerat, perekonomian dan kepercayaan diri kerajaan 

kadipatennya berkembang pesat karena peringatan dari Sekar Kedhaton dan bantuannya 

mengecek sumber daya alam sealam-alamnya yang tersisa pula. Saling dekat dan menerima 

keburukan masing-masing mereka memutuskan untuk tidak akan mundur, mempertahankan 

cinta mereka sesisa mungkin, hanya melejitkan usaha jika Gusti Ratu mentitahkan tak boleh 

karena orangtua Hadapi yang memiliki kekurangan pula, dari bincang-bincang itu ia dibuat 

terkejut oleh ayahnya yang mengatakan itu lebih baik diperjuangkan hingga darah tak 

mengamisi aliran tubuh mereka bukan dengan cara ayahnya, karena ayahnya dulu sampai 

menyerapah-nyerapah ia tak akan pernah menyesal apa yang telah dihujamkannya, air 

matanya yang biar dikeringkan agar Gusti Ratu sadar, baik atau buruk ia hanya akan menagih 

apapun yang terdengar dari telinga cintanya, untuk Sekar Kedhaton kapan pun pula, ayahnya 

demikian berubah dengan lembut, ia menangkap mungkin ayahnya yang tak dilupakan 

ibunya pernah berkunjung, melunakkan sikapnya usai menghadapi perang, ia yang terus 

berusaha menunjukkan sikap bijak dilihat ayahnya. Ayahnya hanya mengungkapkan baik 

ataupun tak yang terpenting hatimu yang merasakan, pemikiran, perlakuan, pelaksanaan dan 

apa yang didengar tak bisa dipisahkan dengan lirih. 

Di luar Sekar Kedhaton mendengar percakapaan Partai Tengen yang berseru-seru, 

mereka menggojloki Para Laden apa yang terjadi saat GKR. Wijaya Kusuma melewati 

Bangsal Sri Manganti, orang-orang Kraton kian digemparkan tanda-tanda kematian GKR. 

Wijaya Kusuma yang tersikap tabir bertahun-tahun karena pelaku tersebut mungkin 

melakukan kerahasiaan yang rapat sekali. Namun hal itu tergemilangkan dengan tertelitinya 

lebih dalam anglo yang untuk membakar boneka guna-guna itu adalah anglo kerajaan 

kemungkinan dimiliki salah satu garis keturunan Ratu, namun Gusti Ratu mengungkapkan 

bilapun benar anglo itu milik salah satu keluarga Ganda Ageng ia tak pernah memberikan 

anglo itu kepada siapa pun selir-selirnya, terlihat dari logonya bergambar cincin bersinar 

milik keluarga bangsawan. Menteri Kehutanan mengungkapkan bisa saja anglo diwariskan 

oleh sesepuh ratu kepada keluarga bawahnya, Sekar Kedhaton tak menggubris saja apa yang 

dilakukan oleh Partai Tengen tak mungkin tak mendesak kemajuan Kraton, BRB. Jemani 

yang membimbing beberapa selir, BRB. Wisma, BRB. Garwa dan BRB. Ronggo ikut 

menyublim dalam kerumunan itu. 

Paginya saat Sekar Kedhaton hendak melihat upacara di Semangkan kakeknya 

membagikan beberapa hasil panen semangka bagi masyarakat upacara terkenal di Semangkan 

tersebut, ingin mengecek kesiapan ayahnya di Sasana Kautaman, ia dikejutkan di Sasana 

Kautaman yang dikerumuni Gusti Ratu pula mendengungi ayahnya yang berada di luar pula. 

BRB. Garwa berani mengungkapkan jika setelah mencurigai Para Laden Sasana Kautaman 
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membuang anglo yang logonya sama dengan logo bukti pengguna-gunaan GKR. Wijaya 

Kusuma, kematian GKR. Wijaya Kusuma kemungkinan diguna-guna dan dilakukan BRB. 

Srengenge. Gusti Ratu tampak memapangkan sikap ketegasan dan kejeliannya di depan orang 

dalam Kraton walaupun hatinya mencuat BRB. Srengenge melakukan hal itu. Anglo itu 

setelah digeledah dalam penyelidikan ternyata tersimpan banyak di laci almari sasana. GKR. 

Manah yang tampak ingin melihat situsasi tersebut berpapasan Sekar Kedhaton 

memintakannya untuk bersabar, Sekar Kedhaton mengerti. Saat ayahnya disudutkan dengan 

ia ingin melanggengkan kekuasaan Sekar Kedhaton menjadi Putri Mahkota, Sekar Kedhaton 

tidak memiliki bukti kuat apa-apa untuk membungkam selir ke 100 ibunya tersebut. BRB. 

Garwa memasrahkan dirinya mengungkapkan karena ialah yang mengenal salah satu dukun 

yang tertangkap beberapa tahun lalu yaitu Gunung, orang Semangkan. Tidak mungkin 

Gunung melakukan pembunuhan Raja tersebut jika tidak diminta oleh orang yang dikenal 

dekat dengannya, meskipun hal itu belum meyakinkan, dan Srengege ditambah meminta 

tolong kepada Gunung yang selama ini memendam permasalahan itu lama untuk melakukan 

guna-guna tersebut pengakuan Gunung, namun di balik kejeraman perasaan kondisi ayahnya 

yang mungkin terantai itu ayahnya hanya memandang lemas dan tak melakukan apa-apa 

demikian benak Sekar Kedhaton. 

“Kasus ini akan tetap diselidiki lebih dalam lagi mengingat siapa yang dibunuh dalam 

kasus ini, siapa yang memiliki bukti-bukti serahkan! Dan orang yang diketahui melakukan 

pembunuhan itu akan dihukum sesuai ketentuan!” Gusti Ratu kemudian bubar yang 

membubarkan orang-orang. Terlihat BRB. Jemani, Wisma, Garwa, Ronggo berjalan bersama, 

menteri-menteri hanya Tengen saja berjalan dengan hormat dan Para Laden di Sasana 

Kautaman tampak panik bagaimana jika ada bukti lain yang membuktikan ndoro mereka 

melakukan itu padahal tidak. GKR yang ingin ditanyai dalam-dalam di dalam hanya 

memuakkan BRB. Srengege, ia memang telah berani melakukan hal menombak dari ulu 

hatinya tersebut, siapa pun itu, keadaan apa pun, hal apa, kecaman dari mana pun akan 

membuatnya semakin berani, Srengege mengisyaratkan Manah siapa dia. Manah hanya 

tertunduk memasrahkan dirinya, ia menenangkan Para Ladennya walau yang lebih berkuasa 

jika mungkin ia memerlukan banyak waktu dan itu diungkapkan dari hal lain yang terdorong 

melakukan hal itu, mereka harus bisa menahan diri. Dalam Sasana Kautaman Sekar Kedhaton 

memeluk dengan tangis ayahnya “Rama, aku yakin Rama tidak melakukan itu, Rama tidak 

pernah mengecewakanku kan, aku menyayangi Rama” 

Dengan tersenyum dan menatap anaknya bagaikan harta paling satu-satunya dan 

beruntung memiliki anak sepertinya ia berujar “mana yang membuatmu kecewa, Ninda, 

Rama tidak pernah melakukan hal itu, saat itu Rama hanya berpikir untuk memikirkan 

keselamatanmu dari partai-partai Tengen, bagaimana yang terbaik untukmu dan apa yang 

kamu dapatkan lebih mulia, semakin hari kau semakin membuat Rama sadar bahwa Rama  

memiliki anak dan istri secantik-secerdas kalian, kau selalu berbakti pada Rama bagaimana 

pun, Rama memang masih lemah saat itu, Ninda, pantas biyungmu belum bisa berpegang 

pada Rama” Sekar Kedhaton kemudian ia hanya menangis, hatinya terbungah dari mana saja, 

kemudian ia mencium lekuk dan otot menonjol di kulit pas ayahnya. 
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“Untuk apa Rama memikirkan kekuasaan itu lagi, Ninda, bila kekuasaan itu ujung-

ujungnya tak akan mengangkatmu menjadi perempuan nomor satu di Ganda Ageng ini 

nantinya” 

“Lalu kenapa Rama tidak membela dan berupaya mencari bukti agar mereka tahu 

Rama tidak melakukannya?!” Srengege tidak langsung menjawab, raupan angin dikumpulkan 

dan ditonjokkan di hatinya dalam-dalam, ia memangu ke langit lalu senyumnya 

mengantarkan pada kata-kata kelak ia akan tahu seaslinya, biarkan orang-orang yang ingin 

berkuasa itu terus berkuasa hingga kekuasaan itu tak lagi bisa menguasakan mereka, biarkan 

mereka memegangi kebenaran mereka, sementara kita memiliki perjuangan lain. Perjuangan 

bagi cintanya akan terus berlanjut hingga cinta tersebut menyatu kembali, cinta itu sekilasnya 

mudah dimatikan namun sesungguhnya tidak. 

“Apakah maksud Rama, Rama akan meninggalkan Sekar Kedhaton yang amat 

mencintai Rama dan membutuhkan Rama” air matanya tak kuasa berlinang, ayahnya hanya 

diam membatu. Saat Sekar Kedhaton berteriak-teriak meminta ayahnya menjawab dan 

menjelaskan lebih dalam ayahnya hanya diam saja, ia bertanya berkali-kali sampai ketika ia 

mendekat dan ada satu katanya yang menohoknya akhirnya ayahnya sekilas mengalihkan 

wajahnya dan tersenyum tipis. Sekar Kedhaton kemudian pergi dan mengatakan jika ia akan 

selalu mencintai ayahnya, ia akan mencari bukti-bukti kuat untuk membebaskan ayahnya, 

saat air matanya berlinang ayahnya hanya diam seperti matahari yang tak bergerak namun 

tetap bersinar, diam ayahnya hanya diam ingin sendiri dan memenangkan jiwanya. 

Malam hari di luar menteri-menteri kian gembor-gembor menggeledah barang-barang 

di setiap sasana mencari bukti-bukti yang kian menyambung, menyigapkan kewibawaan 

mereka melakukan penyelidikan. Dalam harum bunga setaman yang dicuci di Kraton tersebut 

Gusti Ratu menemui Srengenge. Dalam kemanguan Srengege tersebut ia flashback pada 

masa lalunya. Saat itu gejala-gejala yang menyiksa GKR. Wijaya Kusuma kian digembar-

gombor, hebah-hebohkan orang-orang Kraton, GKR terkadang mengerat kepalanya dalam-

dalam lalu terjaga dan pingsan kembali, Para Laden tampak panik, saat didoakan dan 

ditarikan GKR agak mendingan dan dalam sedebu tenaganya tersebut ia ingin bertemu 

dengan Srengege. Para Laden utama GKR yang amat ketus pada Srengege menurunkan 

egonya ia mengatakan dalam tandasan Srengege di Padma Kahiyang jika GKR menunggunya 

sejak lama dan Srengege tampak memanikkan GKR pula 

“Sudah kulalui kehidupan bersamamu, begitu indah dan mengenal nilai baru, bila aku 

mati nanti mungkin akan memunculkan perubahan politik yang baru di Ganda Ageng, kau 

adalah salah satu lakilaki yang mampu mengerti-dimengerti Gusti Ratu, kau yang bisa 

melayani hati Gusti Ratu, aku berharap kau bisa menjaga hati Gusti Ratu dan terus 

menguatkannya ya, aku sangat mencintainya dari palung hatiku terdalam, mungkin aku 

belum bisa memberikannya cinta yang sejati, hemmmsss, dia tak pernah tak memberikan 

yang segalanya menurutku baik untukku” Srengege memegang tangan GKR 
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“Kita sama-sama akan belajar memberikan cinta kepada Gusti Ratu lebih cinta lagi, 

Gusti harus sadar ya, tak mungkin Gusti Ratu tak mencintai Gusti Kanjeng Raja jika tak 

mempertahankan Gusti Kanjeng Raja hingga kini” 

“Srengege, jika aku diminta memilih keringanan tugas oleh Sang Hyang Rama Kuasa 

aku akan memilih terlahir menjadi lakilaki pertama yang bertemu dengan Gusti Ratu, tapi aku 

selalu yakin jika Gusti Ratu selalu memberikan buncah hatinya pada lakilaki-lakilaki yang 

mendampinginya” GKR tersenyum puas. Srengege memotivasi GKR agar cepat tersadar 

karena ia ingin memakan soto dan melihat Puri Ndayu yang dibangun lebih bagus atau 

melangkah di pematang sawah bersamanya, GKR berupaya akan hal itu. Sepulangnya dari 

Padma Kahiyang di Bangsal Prabayeksa, tempat penyimpanan pusaka kerajaan, ia melihat 

beberapa Para Laden yang mengumpulkan anglo dalam kresek dan boneka, ketika diam-diam 

mengecek dari belakang memerintahkan Para Ladennya agak menyembunyikan diri ia 

melihat Para Laden yang berasal dari Dalem Panyeratan, tempat penyimpanan surat-surat 

penting kerajaan, menata anglo dan boneka tersebut lalu ia beralih dan saat ia mendengar 

berita kematian GKR. Wijaya Kusuma dan ditemukan benda guna-guna tersebut, ia 

sebenarnya mencurigai benda yang sama tersebut dengan Para Laden yang kemungkinan 

diperintah oleh sekretaris pribadi Gusti Ratu tersebut, tapi ia tidak menemukan bukti-bukti 

benda itu di Bangsal Prabayeksa atau Dalem Panyeratan, ia kurang sigap. Ia menyambut 

Gusti Ratu dengan senyum simpul. Deguban hati Gusti Ratu dalam gelagatnya diresap ia 

selalu menyisakan penggal demi penggal cerita yang selalu dipegangnya dan belum tentu 

setrilyun kekuatan mampu melepaskan lekatan itu. Dengan sikap bijaknya awalnya Gusti 

Ratu berusaha menenangkan agar ia siap untuk diajak bercerita terlebih dahulu, satu sikap 

yang membuat Srengege tak bisa memelankan deguban cintanya padanya. 

“Gadadewa apa kau terlibat dalam kasus ini?” Srengege hanya menggeleng, 

senyumnya tak ia lepaskan bagai matahari yang ikhlas bersinar hingga manusia tak 

membutuhkannya lagi. Gusti Ratu mengucapkan syukur ia kemudian memeluk Srengege. 

Masih dirasakan kepalanya yang bulat, berhidung pesek, bermata binar, alisnya melengkungi 

penuh matanya dan tebal, bibirnya kecil bila tersenyum untuknya sangat berseri dengan rapi 

giginya, lehernya yang dipegangnya menonjolkan lekuk otot yang jelas, ia kerahkan dan 

sembahkan untuk dirinya seorang. Srengege mengungkapkan segala yang dilihatnya kepada 

Gusti Ratu, Gusti Ratu hanya menenangkannya saja. Ia berjanji akan memutuskan hal yang 

terbaik 

“Mungkin Partai Tengen selalu mendesakmu, mereka ingin mengendalikan 

pemerintahan yang sah Ganda Ageng lewat ketidakstabilan kerajaan ini dari kewenangan 

Gusti Ratu, Gusti Ratu berhati-hati ya, aku akan selalu berada di belakang Gusti Ratu, aku 

selalu berharap agar mimpi-mimpi Gusti Ratu tercapai” Gusti Ratu tersenyum padanya, 

senyum yang membuatnya menanti senyum itu setelah berkian lama. 

“Apapun yang terjadi aku akan selalu mempertahankanmu di Kraton Gadadewa, 

karena ini adalah tempatmu, kita akan terus bergandengan tangan menerjang seluruh aral 

melintang yang sudah siap menghadang kita” Gusti Ratu merayap-rayap kelingkingnya lalu 

diterima rayapan kelingking Srengenge, dalam tatapan mereka, mereka berjanji akan lebih 
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menatap tantangan demi tantangan ke depan, belajar bersama dan terus mengambil sifat 

positif kehidupan. Ketika keluar Gusti Ratu sebenarnya ingin mengajaknya untuk menuju 

Semangkan bersama Sekar Kedhaton, selain ingin bersilaturahmi dengan mertuanya, ia juga 

ingin menjaga Srengege dalam berbagai situsasi, tapi Srengege enggan karena ia memilih 

untuk menghadapi muntahan lahar tersebut, Gusti Ratu hanya mampu mengerti, ia 

memahami kekuataan dan keinisiatifan Srengege selama ini. 

Pagi di mana matahari bersinar dengan kuningnya, pohon-pohon yang tidak bergerak, 

di Bangsal Prabayeksa ia mendengar keterangan dari Jemani jika ia hanya berusaha mencari 

bukti dan saksi-saksi dalam kasus pembunuhan yang mulai terungkap tersebut, terdapat Para 

Laden dari Sasana Kautaman, penjaga Bangsal Prabayeksa, dan Gunung yang dipenjara 

namun dikeluarkan untuk disidik 

“Saya tidak pernah masuk dalam Sasana Kautaman Gusti Ratu, saya hanya diperintah 

Ndoro Srengege untuk membuang anglo yang sama tersebut di tempat pembuangan, beliau 

menemukan sesuatu” terang Para Laden tersebut terang seterang-terangnya, saat ditanya 

Gusti Ratu, Gusti Ratu dalam tatapan beringasnya berpikir keras bagaimana ia bisa 

melunakkan bukti tersebut, bukti tersebut sudah cukup kuat untuk menjelaskan Srengege 

bersalah ditambah Srengenge yang sama sekali tidak mengutarakan pembelaannya, dalam 

hatinya terdalam berusaha ia cari benang penghubungnya pada hati Srengege lalu 

mengatakan sekata saja jika bisa tapi Srengege hanya bertambah menunduk dan menahan 

sembab. Malam lalu di mana GKR. Manah diberi tahu Gusti Ratu jika ia tidak melakukannya 

hanya menyarankan malam itu dari saksi-saksi yang mengaku pinta ujarkan apakah mereka 

benar menjadi saksi selama tiga kali jika tidak mereka akan dihukum seberat-beratnya, 

keturunan mereka akan dihinakan karena membohongi Gusti Ratu nantinya namun saksi 

tersebut mengatakan iya selama tiga kali. Ditambah menteri Partai Tengen yang memberikan 

nasehat “walaupun kita tidak mendapat bukti Bendara Raden Bagus Srengege menuangkan 

boneka dan dupa tersebut di Padma Kahiyang, anglo yang sama berjumlah banyak di Sasana 

Kautaman setelah diselidiki seluruh Kraton termasuk Sasana Pangrajan sudah membuktikan 

Ndoro Srengege kemungkinan melakukannya Gusti Ratu, tak ada orang Kraton lain yang 

memilikinya, dan untuk apa Ndoro Srengege menaruh anglo itu dalam-dalam di tempat yang 

sangat tertututup sekali bukan di tempat biasa” Gusti Ratu terlihat meresapi kata-kata itu. 

“Saya tidak melihat jelas Ndoro Srengege mengumpulkan Para Laden menyusun 

boneka dan anglo di sini sesuai pengakuan Para Laden tertangkap ini tapi saya berani 

mengaku Gusti Ratu, demi Sang Hyang Rama Kuasa, dahulu orang yang paling banyak 

mengunjungi bangsal ini 26 tahun terakhir tak ada selain Ndoro Srengege, ia sering melihat 

perlengkapan kerajaan, menyentuh lebih dalam ada ataupun tidak ada saya” terang penjaga 

Bangsal Prabayeksa tampak wajah tersambar angin segar dari ketiga selir dan Partai Tengen 

tersebut, ditanya Gusti Ratu dengan nada yang menggetarkan mental karena sama sekali tak 

menyukai kesalahan. Yang terakhir Gusti Ratu menanyakan Gunung yang masih berlumur 

darah di sekujur tubuhnya, disiksa dengan alat besi seperti kantong semar yang tajam, ia 

hanya dihukum seumur hidup karena belum ditemukan otak pembunuhan yang asli kasus 

tersebut, bukti Gunung dahulu tidak menguatkan, ia ditanyakan sekali lagi dengan nada yang 

menakutkan masyarakat istana benar atau tidak Srengege melakukannya. “Saya bersaksi 
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demi Sang Hyang Rama Kuasa demi keturunan kedua puluh satu saya jika Ndoro Srengege 

yang memerintahkan saya Gusti Ratu!” Danajaya ingin memukul Gunung tersebut yang 

melakukan pengakuan palsu tapi ditahan oleh prajurit penjaga baik yang lain, tak ada yang 

bisa ia ungkapkan kebaikan selain air mata. Gusti Ratu sebenarnya ingin menunda-nunda 

upacara persidangan, hal itu yang bisa ia lakukan untuk melindungi Srengege, dengan alasan 

masih ingin melihat bukti yang kuat, namun karena partai terus mendesaknya agar jangan 

melindungi siapa saja yang melakukan kejahatan besar itu dengan dampak kerajaan ke depan 

dan hanya dua-tiga anggota saja yang tidak mengiyakan dari puluhan kemudian Gusti Ratu 

menunjukkan kebijaksanaannya dengan melakukan persidangan dengan menteri di Ganda 

Ageng. 

Suasana begitu membeku terlihat dari soko guru yang beresapkan titik-titik air. 

“Pelaku harus dihukum seberat-beratnya Gusti Ratu karena ia telah membunuh ayah 

negara sendiri, ini untuk menegakkan kewibawaan kerajaan selama beratus-ratus tahun, bukti 

sudah jelas jika ditemukannya anglo yang serupa yang tidak ada lagi di kerajaan ini yang 

membuatnya! Hukum seberat-beratnya Ndoro Srengege ayahanda Sekar Kedhaton Gusti 

Ratu!” lantang salah satu partai lalu meminta dukungan dari partai-partai pendukungnya, 

Pendapa Ageng berisi desir debu gurun kekompakan pagi itu, mereka menyahut yang sama. 

Kemudian setelah memikirkan hal-hal yang harus diresapi lebih dalam lalu Gusti Ratu 

berdiri, ia mengangkat kerisnya dari singgasananya, nampaknya Gusti Ratu memiliki rencana 

lain. 

“Pembunuh Gusti Kanjeng Raja Wijaya Kusuma haruslah dihukum seberat-beratnya, 

melihat bukti-bukti yang ada aku perintahkan hukuman mati bagi pembunuh Gusti Kanjeng 

Raja Wijaya Kusuma kepada Bendara Raden Bagus Srengege!” dedaunan pohon berkeramas, 

bebatuan hitam seakan-akan keras berbenturan, matahari bersinar kian terang, ombak lautan 

seakan pasang bermeter-meter lalu turun hingga membanjirkan segenap penjuru, dan elang-

elang mengakak, bunga-bunga tercium harum mendengar sabda ratu tersebut. Para menteri 

terutama Partai Tengen tersenyum seakan misi mereka berhasil. 

Tiga hari nanti adalah upacara pengeksekusian Srengege, dalam temaram malam 

Gusti Ratu berembug dengan Mahapatih Kembang Sepatu di Sasana Pangrajan, awalnya 

Mahapatih mendesak Gusti Ratu jika kita harus mendengar alasan saksi-saksi tersebut 

mengatakan itu, mengulur waktu dengan sabdanya sepanjang mungkin untuk mencari anglo 

yang sama di kadipaten-kadipaten mana pun dan membujuk Srengege untuk menyampaikan 

pembelaannya, namun Gusti Ratu hanya mengagumi perjuangan cinta Srengege untuknya, ia 

memang harus melindungi dan mengorbankan apapun untuk kebahagiaan Srengege seperti 

janjinya terdahulu, rencana lainnya. Setelah berpikir matang dari sembahyang istiqarah di 

Gempuran, mencuatkan jiwa beraninya dan berpikir beratus kali ia memutuskan untuk 

meletakkan jabatannya, biar orang-orang Partai Tengen itu kian berkuasa karena lewat 

pengakuan neneknya GRat. Hamba dari dulu Partai Tengen walau berjuang setidak pernah 

mengecewakan kerajaan mungkin namun mereka memiliki ambisi untuk menggerakkan 

Ganda Ageng di balik tabir mereka, mereka juga didasari rasa dendam pada GRat. Basmi, 

ratu yang terkenal religius dan mengembalikan segala sesuatu dari sunah ratu-ratu terdahulu 
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dan Macapat Urip yang tidak terlalu memasukkan usul Partai Tengen walaupun fakta mereka 

berhasil. Ia hanya ingin melindungi Srengege dan Sekar Kedhaton, lalu ketika kerajaan kacau 

dan membutuhkan pemerintahan yang tepat, ia akan melemahkan orang-orang bawahnya 

karena kearsipan Ganda Ageng yang utuh dan diketahui detail adalah keluarga kerajaan 

sendiri, saat hari pengeksesusian tiba diumukan peninggalan jabatannya dan ia pergi ke 

tempat yang jauh bersama Srengenge dan Sekar Kedhaton untuk melindungi mereka, Gusti 

Ratu telah menuliskan surat tersebut yang diterima Mahapatih, lalu Mahapatih hanya 

mendukung saja dan mengiyakan, ia siap menyelenggarakan rencana dengan sebaik mungkin. 

Malamnya ia juga menemui Srengege namun Srengege selalu menenangkannya dan 

mengatakan ia akan memperjuangkan cinta mereka sampai titik pengharapan terakhir, ia akan 

menjaga Gusti Ratu dari hal apapun dan ini adalah awal pengorbanannya untuknya, Gusti 

Ratu tetap mengujarkan tentang rencana tersebut, Srengege terus berkata tegas, Gusti Ratu 

pamit setelah mengungkapkan rasa cinta dan tak ingin membuatnya terluka dari apapun 

kisahnya pada Srengege begitu dalam. Air mata Srengege berlinang. 

Di sebuah alas yang dilebati suara hewan, bau anggrek hutan yang kebetulan mekar 

menyeruak, Srengege menuruti saja perintah dari Mahapatih Kembang Sepatu untuk menaiki 

tandu H-1 pengeksekusiannya di sebuah tempat yang Gusti Ratu menunggunya, lalu setelah 

ia diletakkan di gubuk indah, ia tersentak ia memandang Mahapatih Kembang Sepatu lebih 

dalam, ia juga diujarkan bahwa Kembang Sepatu mencintainya selama ini semenjak 

pandangan pertama, ia suka atau tak tak usah diungkapkan karena teramat terdalam 

perasaannya melihat ia yang bisa bahagia dengan orang yang dihormati dan disayanginya 

pula, ia tak ingin Srengege pergi meninggalkan Kraton dalam ketergeraian tersebut, ia harus 

terus berjuang dan mengejar cinta Gusti Ratu sampai titik final yang tak ada final lagi, namun 

Srengege yang terus mendesaknya agar mengembalikannya ke Sasana Kautaman berujar 

“Aku tidak akan pernah menjadi lakilaki pengecut! Aku tidak akan takut hanya karena mati! 

Bagiku Gusti Ratu sudah berada di hatiku hidup atau matinya aku, mungkin dengan mati aku 

akan terus menjaga cinta Gusti Ratu dan berjuang untuknya, aku akan melindunginya karena 

banyak sekali perlindungan Gusti Ratu yang ditujukan padaku, kumohon kau mengerti 

Kanjeng Raden Adipati Ayu Mahapatih...” air mata Srengege berleleran ditambah 

berlelerannya air mata Mahapatih, lalu dengan mengerat perasaannya kuat-kuat walau 

mengaum kata-kata berat “mungkin bila aku membiarkanmu terus memperjuangkan cintamu 

untuk Gusti Ratu ada atau tidaknya Gusti Ratu aku akan menjaga cintaku, Ndoro... jika itu 

sudah menjadi keputusanmu walau kakikaki ini nantinya terputus dan tanah menghalang 

karena tak sanggup melepas keperjuanganmu kembali aku akan terus melakukannya!” 

Srengege yang kembali masuk menuju tandunya ditatap berat dan menyentuh Mahapatih 

Kembang Sepatu. Kerisnya berdesing menancap tanah. 

Kabar akan pengesksekusian Srengege tersebut terdengar masyarakat luas yang 

menarikan tentang peristiwa kerajaan tersebut. Dupa juga diseruakkan bersama sajen di 

Gempuran rumah mereka. Kebanyakan terdapat yang mensyukurkan Srengenge, mantan raja 

yang bengis, kejam, menutup diri, sampai berani-beraninya memfitnah GKR. Wijaya 

Kusuma hingga kini terbukti ia yang membunuhnya, berbelas tahun tak terungkap, mereka 

yang dibuat benci pada GKR.Wijaya Kusuma dan mengecap GKR. Wijaya Kusuma adalah 
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raja terbiadab sepanjang masa. Krama yang telah memadati depan Kraton tersebut hanya 

menangis tersendu ditenangkan, ia sempat bercakap dengan Srengege terakhir ketika 

akhirnya ia di Semangkan membantunya dan menyukseskan upacara panen semangka dan 

makan-makan semangka segar di dekat waduk tersebut, ia sudah berprasangka-prasangka 

buruk padanya, dari awal ia terlahir, bisa membaca mendahului anak-anak seusianya, ia tak 

pernah merepotkan ayahnya sedikit pun hingga ia menutup mata, tak menyangka ajalnya 

terlebih dahulu daripada ayahnya yang dikira-kira terdahulu karena renta 

“Setiap hari terdapat permasalahan kerajaan terus, saya bukannya melarang Ndoro, 

namun saya merasa itu tidak terbaik buat Ndoro karena sangat menyusahkan, Ndoro 

ikhlaskan saja tahta itu dengan ikhlas Ndoro akan mendapatkan yang lebih baik, hamba 

hanya berharap putra hamba tidak rugi sedikit pun” 

“Oh tidak kok Rama, untuk apa tahta itu, Rama benar tahta belum tentu bisa 

melindungi cinta kita, masa depan Sekar Kedhaton lebih penting Rama dan itu lebih panjang, 

saya tahu Gusti Ratu telah berupaya berbuat adil kepada saya cinta tidak harus berada di 

dunia meskipun kita sudah memperjuangkannya total di dunia” 

“Oh iya Rama meskipun dulu Sukma tidak pernah mempercayai petung itu terjadi tapi 

Sukma benar-benar bisa mengambil ilham dari petung tersebut dan ada benarnya juga, di 

waktu itu, di hari itu, di weton Sukma tidak baik menyebrang ke timur tempat Ganda Ageng 

melangkah sama artinya nyebrang segara getih, di sana memang banyak berbagai hiruk 

pikuk, godaan dan kesusahan, apakah Sukma akan mengalami kesusahan yang lebih dalam 

lagi ya bila terus di Kraton” dalam ketermanguan ayahnya tersebut ayahnya hanya berujar, 

berusaha menenangkan Srengege 

“Jangan terlalu dirisaukan Ndoro, mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi apa-apa, 

semua kita serahkan kepada Sang Hyang Rama Kuasa karena Dialah tempatnya bergantung” 

Sukma hanya mengangguk-angguk, meskipun di lubuk hati ayahnya terdalam ayahnya 

menahan kelu yang luar biasa. Srengenge lalu mengatakan hal yang membuat ayahnya tak 

mengerti ia menitipkan Sekar Kedhaton, setitip-titipnya pada ayahnya dan ayahnya 

mengatakan bahwa ia telah menjadi bagian dari jiwanya. Dan kata demi kata itu remah sudah 

terbawa desau jeram, anaknya kini akan mati dan kesusahan menurut petung itu ternyata 

berujung kematian karena dalamnya halangan di sana. 

Pasukan Ganda Ageng telah berbaris kokohnya, dalam alunan gending yang 

dilabuhkan menggambarkan keesaan, belasan penari lakilaki dalam dua baris berjalan rapi, 

berdandan, layaknya seorang Manggala Yuda, filsafat dari tari tersebut selain 

menggambarkan usaha sekecil apapun yang diperjuangkan untuk kerajaan, rasa kebaikan kita 

menerima segala yang kerdil dan keburukan dari siapa pun, perlindungan dari hal-hal yang 

tak diinginkan, juga penghormatan terhadap dewa penjemput ajal, menggambarkan bahwa 

dalam sesisi proses pun terdapat berbagai komponen yang saling berkait. Gusti Ratu begitu 

terperangah mendengar berita dari Para Ladennya jika Srengege kembali dari Alas Ageng, 

alas yang ditempuh dari berpuluh-puluh hutan karet di Ganda Ageng dan terpencil dibendung 

beberapa gunung, ia juga dibisiki bahwa permintaan Srengege terakhir sebelum kematiannya 
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adalah Gusti Ratu mau melihat kematiannya. Di gerbang Sasana Kautaman yang dijaga 

prajurit yang ketat Sekar Kedhaton tampak ingin masuk, ia ingin menyelamatkan ayahnya 

namun dihadang keras oleh prajurit. 

“Ramaku akan mati apakah sebagai anak aku hanya diam saja hah!” tangis demi 

tangis menetes 

“Ndoro Mbak... kembalilah tenanglah, kembalilah ke Keputren, rama tidak ingin 

Ndoro bersedih, Ndoro harus kuat ya” ujar Para Laden Srengege yang tersisa. Dan Sekar 

Kedhaton tertatih dengan tangan hampa. Bahkan Danajaya terbunuh dahulu dalam sehari 

yang lalu karena tak tahan sakit dalam siksaan, ia yang membuang anglo dan boneka tersebut 

yang tiba-tiba ditemukan di Sasana Kautaman, tetapi katahuan, tapi dia tetap ngotot ndoronya 

tak bersalah sempat ditemui Srengege yang ia menguatkan juga. Dalam tangis demi tangis 

yang pingsan lalu saat terayun ditangkap oleh lakilaki berbadan tinggi yang membekap 

wajahnya, lakilaki tersebut tak lain adalah Hadapi yang telah melihat semuanya dan ingin 

menguatkan Sekar Kdhaton, ia harus sekuat tenaga ada mendampinginya meskipun untuk apa 

didampingi itu belum ada. Dalam raungan demi raungan akan kematian ayahnya tersebut, 

terlintas dengan lemas perlepasan dengan ayahnya yang terakhir malam lalu. 

Sekar Kedhaton waktu itu menyelinap begitu saja di Sasana Kautaman ketika Para 

Ladennya memaksa agar ia tidak masuk, perintah BRB. Srengege karena tak ingin membuat 

Sekar Kedhaton tambah bersedih, Sekar Kedhaton yang harus ikhlas sejak malam itu. 

Ayahnya dilihat hanya terduduk memangu, dengan kata-kata yang tak ingin 

diucapkan dan ruangan yang gelap, matanya bersinar menatap satu titik fokus. “Rama, 

kenapa Rama tega ngelakuin ini, kenapa Rama mau ninggalin Sekar padahal Sekar sangat 

masih membutuhkan Rama, apa yang masih kurang dari Sekar Rama, apa yang salah dari 

Sekar sehingga Sekar bisa memperbaikinya, maafkan Sekar karena belum bisa 

membahagiakan Rama” Sekar Kedhaton sesengukan. Ayahnya yang diam terpaku tersebut 

ketika diamati terus dan terus tak terasa jatuh air mata mata kanannya. Saat Sekar Kedhaton 

memegang tangan ayahnya, mengecupnya dan mengelus erat-erat, bibir ayahnya hanya 

tergerak sedikit. Ia tak bisa melepas batin antara orangtua dan anak. 

“Maafkan Rama ya Ninda, jika selama ini belum mampu membahagiakan Ninda, 

memenuhi segala yang Ninda inginkan, Rama akan selalu menyayangi Ninda, kamu harus 

selalu kuat ya, harus mandiri, ingat pada Sang Hyang Rama Kuasa untuk Rama untuk 

Biyung. Rama akan selalu berada di hatimu selamanya, kamu adalah anak Rama yang paling 

Rama sayangi” sembab di matanya ditatap rintihan anaknya 

“Ayo kita pergi Rama... Ninda ingin menyelematkan Rama” tariknya tapi Srengege 

tetap kaku di tempatnya, di luar Para Ladennya juga mendengar keras menangis, Srengege 

begitu baik bagi mereka. Srengege meminta Sekar Kedhaton pergi tapi ia tetap ngotot di sana 

ingin menemani ayahnya selama-lamanya. Melihat lekuk wajah anaknya adalah hal yang 

tidak bisa membuat Srengege kuat, semua benar-benar menggambarkan cinta, hal itu 

dicobanya melirik walau seperdelapan lalu dialihkannya dan itu tetap membuat Srengege 

kian menangis. Sekar Kedhaton bergidik melihat respon ayahnya tersebut, terus menanyakan 
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apa yang terjadi. Ia mengingat sebuah perjalanan yang jauh di mana ia berjuang pertama kali 

untuk Gusti Ratu dengan mematahkan pemikiran dan tak mungkin itu benar terjadi, dalam 

petungnya ia akan mengalami prahara di tempat yang menderitakan, sumpah Raja Ageng 2 

yang mengatakan ia tidak akan pernah menjadi raja menjadi pun hanya sesaat benar terjadi, 

janji-janji Gusti Ratu akan cinta untuknya selama ini, semua terhisap bagai pasir maut di 

gurun dalam-dalam dan memasukkan benda lain, saat air matanya menetes segalanya ia 

luntahkan seluntah-luntahkan organ hati dan lainnya selama ini, dalam gelap itu yang tak 

melihat apa-apa seakan ia tidak melihat apapun di kehidupannya, Sekar Kedhaton yang ingin 

mendengarkan ungkapannya ia bersumpah “Sekar Kedhaton melihat semua yang terlalui, apa 

yang terjadi, apa yang dilakukan oleh biyungmu lebih menjadikan Rama sakit hati, tapi Rama 

akan berusaha mengikhlaskan dalam-dalam, Rama bersumpah Sekar Kedhaton kau akan 

menjadi istri nomer satu dan satu-satunya, bukan istri selir atau pun lainnya, kau akan 

memiliki nasib yang lebih baik dari Ramamu!” kemudian tangisnya meronggong tertumpah 

dalam tanah, hati dalam cermin tangannya mengerat kuat-kuat, Sekar Kedhaton hanya 

menangis pedih memeluk ayahnya, masih ia rasakan kehangatan, keharuman dan 

kewibawaan ayahnya untuk terakhir kali, seakan perasaan itu selama-lamanya. Dedaunan 

berkelebatan, dupa membubung gelisatan, bumi bergetar, samudera memecah gunung 

bebatuan dan gemuruh terdengar diucapkannya sumpah tersebut. 

Usai Sekar Kedhaton pergi, GKR. Manah datang ke Sasana Kautaman selain 

panggilan hatinya sendiri yang terdalam ia sebenarnya juga diperintahkan Srengege datang 

dalam utusan Para Ladennya, dalam malam yang terang dan air mata Srengege masih sembab 

mereka saling membincangkan perjalanan mereka, pertemuan yang tak terduga saling 

mengerti sama lain, usaha mereka untuk membahagiakan Gusti Ratu, kesalahan-kesalahan 

yang pernah diungkapkan dahulu, namun GKR. Manah yang lebih muda meminta maaf 

terlebih dahulu, mereka yang keluar berharap tiada dendam satu sama lain karena saat ini 

mereka adalah kawan, GKR. Manah yang terus memuji keperkasaannya, menyemangatinya 

dan akan memberikan yang terbaik untuknya, Srengege mengungkapkan untuk menitipkan 

Sekar Kedhaton padanya, ajari ia untuk kuat, jangan sampai ia memilih jalan yang salah dan 

antarkan ia menuju kesuksesannya, dengan saling berair mata GKR. Manah berjanji, Sekar 

Kedhaton sudah ia anggap sebagai anak dari spermanya sendiri. 

Algojo perempuan di halaman Sasana Kautaman yang luas meneriakkan perintah saat 

Dhuha membubung “Bendara Raden Bagus Srengege keluarlah kau akan menerima 

hukumanmu!” dengan tegas, disorot oleh matahari yang sangat bersemangat ia menatap tanpa 

canggung sedikit pun, tatapan yang sangat muda walaupun masih tergambar jelas sembab 

yang membedaki tebal wajahnya. Dalam barisan petugas dan menteri-menteri yang melihat 

eksekusi tersebut, ia berjalan menuju meja dan Para Laden yang membawa racun, Mahapatih 

Kembang Sepatu yang melihat Srengege benar-benar hadir dan akan menerima tuangan racun 

itu, direbut racunnya oleh Mahapatih ia ingin yang menuangkan racun itu untuk Srengege, 

karena ia yang sangat tidak tega melepas Srengege kawannya yang baik begitu saja dan 

gambaran perpisahan terdalam untuknya. Gusti Ratu melihat Srengege meneguk mangkok 

berisi racun hitam tersebut dalam-dalam, lalu keluar darah yang menyeruak di mulutnya, 

setelah ia memberikan hormat pada Sasana Kautaman dan Kraton. Gusti Ratu 
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memandangnya dengan kuat, sembab memang hampir tergambar tapi masih bisa ditahannya 

sebagai ratu yang kuat tapi tiba-tiba Gusti Ratu berlari, dari sesengukan dan darah yang kian 

mengotori rompi putihnya dalam debu tanah tersebut ia menangis memeluknya. Air mata 

sepanjang hidup sejak lahir yang diteteskan dalam keperkasaannya selama ini, ia tak 

menyangka, orang-orang juga dibuatnya terperangah. “Gadadewa kenapa kamu melakukan 

ini... aku teramat menyayangimu Gadadewa, kau adalah orang yang membuat hidupku paling 

berarti, aku tak bisa sekuat ini tanpamu, maafkan aku Gadadewa yang telah mengkhianati 

janji kita, mungkin aku tak lagi patut memperjuangkan cinta kita, sebenarnya dalam 

kejatuhanku melihat dirimu yang berubah total aku selalu berharap kau seperti dahulu, dalam 

ketidakmenyangkaanku dan apakah ketidakmungkinan itu bisa terjadi aku merasakan 

kelebihan-kelebihan dari Manah, Manah selalu bisa memberikan yang terbaik, ia sangat 

sempurna” darah dan air matanya bersimbah di pakaian keagungan Gusti Ratu, Srengege 

tersenyum meski tak kuat “Tidak apa Gusti Ratu, itu sudah kehidupan, Gusti Ratu sudah 

memberikan yang terbaik dan menyayangi hamba selama ini, jadilah ratu yang adil, bijaksana 

dan bertanggung jawab, terutama pada raja dan selir-selir Gusti Ratu” Gusti Ratu menerima 

itu dengan berat, air matanya bergelindingan. Para partai yang melihatnya hanya menunduk 

saja menghormati walau sebenarnya mereka bahagia Srengege, musuh mereka yang 

sesungguhnya dan selalu menjaga Gusti Ratu tersebut telah mati. 

“Kenapa kamu meninggalkanku Srengege, aku masih sangat membutuhkanmu” 

“Gusti Ratu terimakasih atas semua yang Gusti Ratu berikan, Gusti Ratu telah 

memberikan kenangan yang terindah dalam hidup, Gusti Ratu selalu membuat hari-hari 

hamba tak pernah kurang, hamba ingin Gusti Ratu ke depannya lebih tegar ya, lebih 

bersemangat dalam melangkah, jangan pernah mundur selangkah pun bila Gusti Ratu yakin 

melangkah” 

“Kenapa kau harus meninggalkanku Gadadewa...  kenapa kau harus mati dengan cara 

seperti ini...” 

“Hamba melakukan ini karena hamba ingin melindungi dan menjaga cinta Gusti 

Ratu... hamba rela berkorban untuk Gusti Ratu seharusnya Gusti Ratu rela berkorban lagi 

bagi mimpi Gusti Ratu, ke depannya dalam langkah Gusti Ratu adalah lebih terjal, lebih 

menghalangi Gusti Ratu dan lebih tak terduga, Gusti Ratu ingin menyatukan kerajaan-

kerajaan dunia di bawah panji Ganda Ageng kan dan itu tidak mudah...” Gusti Ratu hanya 

mengangguk-angguk meski dirinya rapuh, dalam tangis pelukannya tersebut tiba-tiba ia 

melihat pas mata Srengege menutup, ia telah pergi selama-lamanya, membuatnya ia kian 

memeluk eratnya, membenamkan tangisnya. 

Dalam hari-hari kepergian Srengege tersebut Gusti Ratu amat berkabung dan 

pikirannya berpikir ia bisa-tak melalui itu, janji dari Srengege, lakilaki yang sangat 

mengenalkannya hidup yang ia eratkan, ia membenamkan hidupnya dalam 

kebersemayamannya berminggu-minggu, tak ingin ditemui segala siapa. Semakin Srengege 

mati ia merasakan semakin hadir kembali dalam hidupnya. 
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Dalam kerudung kedukaan tersebut Kraton juga sempat mendapatkan pergolakan 

baru, yang membuat Gusti Ratu sama sekali tak berpaling dari ketermanguannya, di tempat 

yang tak semua orang bisa melihat tempatnya, terdapat sosok anak lakilaki yang masuk 

bersama pasukan Asnawawi jika ia adalah anak Gusti Ratu, dari selir di sana, orang-orang 

meminta izin pada pihak Kraton untuk bertemu Gusti Ratu, namun Gusti Ratu diungkapkan 

tak bisa diganggu, mereka yang mewaspadai pasukan dari Asnawawi pula, benar atau tak 

anak Gusti Ratu bisa saja pasukan yang walau tak bersenjata menyelundup Kraton. Kraton 

Ganda Ageng dijaga oleh 2000 prajurit, mereka tak mengungkapkan apa yang menjadi 

penyebab Gusti Ratu tak boleh ditemui meskipun anak lakilaki berusia 14 tahunan itu 

menangis bersimpuh dan H- setelah berapa membawa BRB. Sanggabuana yang lari dari 

kerajaannya karena konflik intern ke kerajaan Asnawawi, ia juga sempat membawa bukti 

kalung yang mungkin Gusti Ratu memberikan pada ayahnya saat menjadi selir, BRB. 

Sanggabuana yang dulunya sempat bersumpah tidak akan menjejakkan kakinya di Kraton ia 

ungkapkan pada mereka tak takut akan rasa malu dan petaka yang diterimanya karena ia 

merasa pertemuan Anteb, lakilaki itu dengan ibunya walau satu detik lebih penting. Kraton 

Ganda Ageng yang dijaga oleh pasukan garang tersebut ditambah kian mengeras dari BRB. 

Kombang yang mengisyaratkan lebih mementingkan perasaan Gusti Ratu, hari demi hari 

mereka berupaya masuk menuju Kraton sampai banyak masyarakat dan turis melihat, sayang 

GKR. Manah tengah ke Srenggi menjagai ayahnya yang uzur, bila GKR. Manah tahu ia tentu 

tak membiarkan orang terlalu lama memohon-mohon hanya ingin bertemu dengan Gusti Ratu 

yang tak merugikannya, raja yang dikenal memiliki kebijaksanaan, welas asih dan merakyat 

tersebut. Sampai sebelum kebakaran suasana tersebut redam dan redam tak tersisa, Anteb, 

BRB. Sanggabuana dan beberapa pasukan yang bersumpah ia akan berpihak pada Ganda 

Ageng setelah ini, mereka yang tiba-tiba menapak di Sasana Pangrajan entah masuk 

darimana hal itu terlarang terdapat pekelahian antara beberapa pasukan Asnawawi dan Ganda 

Ageng, Gusti Ratu sebenarnya mendengar kerunyaman tersebut tapi ia tetap pada kekeluan 

hatinya, matanya yang menatap lurus satu penjuru seakan tak bisa dialihkan. 

“Biyung... aku anakmu... aku anak Sumilir...” ia yang dipaksa masuk dan dibiarkan 

saja oleh pasukan Asnawawi menapaki lantai Sasana Pangrajan tersebut, ia dicegah oleh 

pasukan Ganda Ageng dan penjaga Sasana Pangrajan yang kuat, kekar, tinggi tersebut. 

“Pergi... pergi kalian... tak ada anak Gusti Ratu bernama Anteb” salah satu pemimpin 

pasukan Ganda Ageng yang terkokoh itu mengacungkan pedang. 

“Kau tidak punya perasaan, di rumahmu kau sebagai orangtua tetap memiliki anak 

kan, ketahuilah, prajurit jangan sampai apa yang kau lakukan saat ini tercabut oleh anak-

anakmu kelak, aku yakin kau tetap orangtua kan...” BRB. Sanggabuana akhirnya menutup 

hasil, ia menuntun kawan-kawannya menyingkir yang telah luka-luka tersebut. 

Tangis Anteb tersebut bagai baru saja kehilangan orang yang dicintainya, ia berteriak-

teriak seakan ingin merobohkan seluruh sasana-sasana Kraton tersebut dan bisa melihat 

wajah ibunya meskipun ibunya kelak tidak mengakuinya, walau apa yang telah 

diupayakannya percuma. 
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“Biyung... ini aku Biyung... ini aku Anteb anakmu... kalau seandainya Biyung di sana 

mendengarkan tidak menemuiku sampai detik ini tak apa-apa, aku menyayangi Biyung, 

semoga Sang Hyang Rama Kuasa selalu menjaga Biyung...” 

 

Awalnya berita tentang jatuhnya Martonegara yang telah luas dengan ditambahnya 

tanah Mahadi oleh Asnawawi karena Asnawawi yakin dengan dongeng agama mereka di 

masa depan jika kerajaan mereka akan menguasai dunia di bagian atas, selain itu juga 

memiliki daya juang perang yang tinggi, hampir masyarakat dalam perang yang diramalkan 

oleh kitab masing-masing akan menjadi perang terbesar dalam awal-akhirul zaman tersebut 

tak ada yang tak menjadi pasukan, mereka rela mati, berperang dan berperang hingga dunia 

tunduk pada mereka, Gusti Ratu Bestari yang naik tahta menggantikan kakeknya ketika 

sudah cukup usia terpaksa menyerah tanpa syarat karena banyak rakyatnya yang mati karena 

lautannya diracuni softex perempuan atau sperma yang dilamakan kadaluwarsanya oleh intel 

Asnawawi, awalnya Ratu Asnawawi menguasai Asmanda yang dijebak dengan ratunya 

ditawari lakilaki tampan, berkata jika kerajaan mereka akan bersatu mengalahkan Ganda 

Ageng, sangat membuat hati Gusti Ratu tertempeleng karena tanah itu tanah yang berisi kisah 

cinta antara Gusti Ratu dan Srengege, dulu saat Gusti Ratu mengalami keterdesakan ketika 

Raja Mahadi mengeluarkan jurus yang tidak bisa diatasi karena khawatir Gusti Ratu 

diajaknya bergerilya dalam hutan yang lebat, mereka perlahan demi perlahan menembus 

mata-mata yang terdapat di mana-mana walau keadaan terluka. Gusti Ratu diberikannya 

perhatian dengan tidak tidur hanya terus memandanginya agar ia sembuh, mereka memakan 

burung puyuh yang dipatahkan berdua, dan tidur dalam dekapan semangatnya, membuat 

Gusti Ratu menggeleng dan menggeleng, ia pernah menaklukkan Mahadi yang begitu sulit 

mungkin ia hanya ingin diuji masih fokus atau tidak dalam usaha penaklukannya strategi 

yang sama walaupun membuatnya baper, dan Ayusman yang dikuasi Astaseni karena Ratu 

Astaseni memiliki strategi menyerang kerajaan-kerajaan kecil terebut baru setelah mereka 

bisa ditundukkan mereka bisa bersama menyerang Ganda Ageng, Ayusman diserang dengan 

tempat pemujaan mereka direbut sehingga mereka tak bisa berkutib, ratu, mahapatih dan 

keluarganya juga telah dibunuh karena membangkang, tinggal Astaseni, Asnawawi dan 

Ganda Ageng yang saling melancarkan serangan diri karena mereka kerajaan yang 

mendongak di dunia. Bersitengangan Ganda Ageng dan Astaseni terjadi ketika Astaseni 

dengan burung-burung besinya trilyunan menjatuhkan jantung-jantung dan usus dari pasukan 

berani matinya di Ganda Ageng dan salah satu penyusup di Ganda Ageng ada yang diam-

diam mengibarkan bendera Astaseni di jam dan tanggal raksasa jawa yang bergerak dengan 

insting bumi di tanah yang lapang di mana tidak ada yang tak berani keturunan raja 

menjejakkan kaki di sana dan ketika ratu dinobatkan menjadi ratu di Ganda Ageng akan 

melakukan tapa brata perestuan bumi, memfilsafatkan jika ratu kelak bertahta tidak akan 

tidak benar-benar menjaga bumi dan manusia di atasnya, mulai menyulut Gusti Ratu, 

kematian Srengege baru beberapa bulan masih ingin dibuatnya bergemuruh di dada namun 

ditarik membuatnya yakin atau tak tapi semangat membuatnya harus melakukan itu, 

bayangan Srengege yang mendukungnya itu terpampang jelas. Sekar Kedhaton menikah 

dengan Hadapi dan diboyong di Pakudonya, Gusti Ratu merestui itu karena ia berhasil 
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menaklukkan beberapa kadipaten kerajaan Asnawawi sebagai bukti penghargaan tinggi 

terhadap calon istrinya. Mereka tampak berbahagia sekali, ketika tengah dihadapkan pada 

urusan kerajaan yang membelit, Sekar Kedhaton yang bergelar Bendara Raden Ayu (BRA) 

Wewayuning Jagad karena telah menikah di Ganda Ageng dan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) 

Rona sebagai ratu di Kadipaten Pakudonyo selalu mengikuti Gusti Raja Hadapi di acara di 

mana pun tak ingin tak melihat kekuragan masing-masing sedikit pun, keduanya tidak mau 

makan jika keduanya tidak makan, dan Wewayuning Jagad juga tampak hamil membuat 

kebungahan mereka semakin mengeletup- letup. 

Dan Asnawawi yang membantai habis-habisan keturunan Ganda Ageng dan merobek-

robek Macapat Urip sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta di atas ribuan 

mayat itu, Ganda Ageng yang menjadi pekerja, wisatawan atau pelajar di sana, karena 

pendidikan mereka yang terkenal bagus, setelah beberapa kali melakukan puasa, tari 

Tinimbalan di belakang Sasana Pangrajan, dan bersemedi seakan ia mendapatkan titah dari 

Sang Hyang Rama Kuasa yang memasangkan hatinya akhirnya di depan Alun-alun Sangkan 

Paran, melihat persiapan yang dilakukan selama bertahun-tahun, dalam kekabungan mereka 

pula, yang dihadiri trilyunan masyarakat yang memasrahkan hati mereka kepada Gusti Ratu, 

Gusti Ratu berkata “Rakyatku semuanya, saat ini kita akan membukakan hati kita dalam-

dalam kita tengadahkan wajah kita pada wajah Sang Hyang Rama Kuasa setengadah-

tengadahnya, perang telah berada dalam sejengkal kaki kita, kita adalah kerajaan yang besar, 

kerajaan yang diakui, kerajaan yang beradab dengan adabnya, semakin kita mendekatkan diri 

kita pada peperangan kita akan semakin menjadi Tuhan, kita akan melihat seberapa besar 

penjelmaan Tuhan itu pada diri kita yang berpijak di dunia, tubuh kita yang satu 

menggambarkan Tuhan yang satu, biarpun kita mati tak bersisa, Ganda Ageng akan tetap ada 

keganasannya dan kita akan dibangkitkan di hari yang sama di kematian kita, kita tidak 

pernah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tapi Tuhan yang menjalankannya 

sendiri dan Tuhan selalu ada dalam aliran usaha kita, Kulo Mlajeng Nopo Kulo Mlayu!!!” 

kemudian trilyunan masyarakat yang menutupi Alun-alun itu berteriak dengan ekpresi haus 

akan kemenjadian mereka Tuhan “Manunggaling Kawula Gusti... Manunggaling Kawula 

Gusti...!” 

Dengan menaiki kudanya yang liar dalam matahari yang sangat memanggangnya 

Gusti Ratu mengangkat kerisnya “sekarang aku perintahkan kita wangi atau tak dingeti 

melawan Asnawawi!” masyarakat kembali meneriakkan Manunggaling Kawula Gusti dengan 

3 kali lebih lantang. 

Esoknya setelah melakukan tari bersama di Sangiran Dance dan Teater Area, dengan 

kepulan dupa melambangkan nyawa dan mimpi mereka masing-masing satu dengan 

dandanan cantik-tampan atau modifikatif mereka melakukan tari dengan khusyuk, dari salah 

satu monolog tarinya diucapkan dzikir Sang Hyang Rama Kuasa Maha Besar, Sang Hyang 

Rama Kuasa Maha Melihat, Sang Hyang Rama Kuasa Maha Terdahulu, aroma kematian tapi 

ingin mengeratkan yang terbaik dari akar hati mereka menjejat. Ketika mereka melakukan 

pembubaran, Gusti Ratu mendengar laporan dari perwira yang melakukan siaga di Benteng 

Kala Winantang, jika Dhuha mereka akan melakukan serangan ke Asnawawi, jika Asnawawi 

tengah menyerang mereka terdahulu dengan semut-semut raksasa besinya yang memekik-
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mekik menggigit siapa saja yag dilawannya, jumlahnya trilyunan, banyak prajurit muda yang 

paling siaga terenggut jiwa, lalu disusul pasukan berpedang amat panjang menghunus prajurit 

yang sudah disekarati oleh semut-semut itu, kemudian tsunami diluapkan dari lautan yang 

tidak terlalu dekat dengan Ganda Ageng dengan alat berbentuk penis penghisap raksasa untuk 

menjebol tembok, namun benteng Kala Winantang itu tetap berdiri mengejek dan tidak 

rapuh. Bagi orang-orang yang bisa melihat mereka tahu jika raja bidadara langit ke tiga 

dengan pasukannya membantu melapisi benteng itu, janji kepada Gusti Ratu untuk selalu 

membantunya, sebagai salah satu selirnya di dunia gaib. Perasaan Gusti yang telah menyatu 

dengan Tuhan begitu meluap-luap ia mencabik-cabikkan kerisnya ke segenap penjuru, sekilas 

seperti disentuhkan saja tapi mengaparkan orang-orang dengan kengompolan darahnya. 

Semut-semut itu ditendangi, yang berhasil mengigit dengan racun di kakinya didorong hingga 

ke gunung Duka atau Laut Kulon-Wetan, masyarakat Ganda Ageng yang tak gentar dengan 

lawan terus mempositifkan pikirannya, meningkatkan serangan namun tetap berhati-hati 

mereka membunuh semut-semut itu walau didorong mudah rapuh tapi bisa muncul lebih 

banyak lagi, mereka berusaha berpikir, lalu dengan bersabar mereka berdoa pada Sang Hyang 

Rama Kuasa seakan mereka mendapat ilham, salah satu prajurit perempuan menggiring 

semut itu ke bengawan melihat ia yang selalu menghindari titik air, lalu saat ia terjebak di air 

semut-semut itu buta tak karuan, bagaikan bangkai hidup yang mengerorkan sengatan listrik, 

ia meneriakkan prajurit lain untuk melakukan itu, saat mereka berusaha tangan Gusti Ratu 

Tumenggung Semerbak mengeluarkan kekuatan airnya di tangan yang membesar 

menggenangi semut-semut itu. Melihat Ratu Asnawawi yang ceroboh membawakan prajurit 

yang kurang, masih banyak di daerah-daerah penjajahan, ia mengisyaratkan pasukannya 

mundur. 

Gusti Ratu mengisyaratkan pasukannya yang mengenakkan pakaian besi putih 

mengkilap itu, dan belakang kakinya terdapat roda yang menggilas-gilas siapa saja yang 

diserang untuk waspada. Pasukan Asnawawi masih kuat dan lebih kuat dari yang mereka 

bayangkan, mereka mengerti. Sementara Gusti Ratu mengenang semangat perjuangan 

prajurit masyarakatnya yang mengerat ruh sepenuhnya hanya demi tegaknya panji Ganda 

Ageng dalam satu peperangan, telunjuknya mengusap darah di tanah itu, Ganda Ageng 

menjadi langit darah dan orang-orang yang mati ditusuk dari punggungnya keluar di bibir 

dengan mata membelalak, Gusti Ratu meminta segera menguburkan pahlawan-pahlawan 

bangsa itu, ditemukannya pula anak perempuan kecil berkulit putih manis dengan pakaian 

besinya rusak memeluk bendera Ganda Ageng, ia pernah bertekad ingin menjadi pasukan 

yang berani menempuh serangan yang sangat dan menegakkan bendera Ganda Ageng di 

benteng lawan, tanda bahwa Ganda Ageng telah menundukkan dunia, Mahapatih Kembang 

Sepatu dengan luka di dahi dan bibirnya berkata. Gusti Ratu tertombak hatinya, ia lalu 

memerintahkan prajurit dengan tenaga ekstra memandikan, mengkafankan, menarikan 

jamaah lalu menguburkannya, ia akan dikuburkan di pemakaman Sangiran dekat Sangiran 

Dance and Teater Area, sungguh rakyat Ganda Ageng tersadar dengan ketidakmungkinan 

atau mungkin mereka selama ini, ketika mereka berani maju berperang, mengeratkan jiwa 

mereka dan menghadapi kesulitan apapun semampu mereka diserahkan kepada Sang Hyang 

Rama Kuasa tanah di Ganda Ageng yang dipenuhi mayat semerbak harum baunya, harum 

yang tidak pernah hilang selama 7 hari, Gusti Ratu Anindya mengumandangkan takbir “Sang 
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Hyang Rama Kuasa Maha Besar” disahut oleh masyarakatnya pula. Mereka menjadi semakin 

percaya, percaya dan percaya bahwa Tuhan lebih bersama ketika mereka memikirkan ingin 

bersama, kepositifan pasti akan menuai kepositifan, dan mereka hanyalah takdir kecil dari 

takdir besar yang dijanjikan oleh Sang Hyang Rama Kuasa yang lebih besar pula, saat Gusti 

Ratu terus menghanguskan perang begitu mendalam-dalam, dalam wajah mereka yang 

menunduk hati mereka mengeletuk dan mengeletuk, Gusti Ratu meneriakkan jati diri, 

kemapuan mereka dan perang yang harusnya bisa mereka hadapi masyarakat hanya tertulis 

satu kata di otak kirinya apapun yang akan mereka lakukan bagaimana pun hasilnya mereka 

akan menyerahkan kepada Sang Hyang Rama Kuasa dengan bergandengan tangan, pula 

dengan Gusti Ratu yang menyengat dengan sengatan lain tersendiri. 

Gusti Ratu memutuskan untuk menyerang Asnawawi terlebih dahulu melihat 

semangat masyarakat yang menggebu-gebu, dalam peristirahatan dan sela berbondong-

bondong berziarah ke makam pahlawan ada dari mereka yang melejitkan tari, melakukan 

pemanasan gerakan perang atau beribu kali push up, Mahapatih Kembang Sepatu hanya 

mengiyakan saja, dengan hormat ia memberitakan kepada pasukan semua setelah diberi 

motivasi yang berusaha lebih menggebu-gebu dari Gusti Ratu. Namun hati Mahapatih masih 

getir-getir namun ia sama sekali tidak gentar, perasaanya yang melihat data sekretaris 

kerajaan membeberkan jika keseluruhan dari kerajaan Ganda Ageng tinggal separuh 

tertututup oleh semangatnya yang rindu bersatu pada Sang Hyang Rama Kuasa, ia berujar 

dengan berair mata kagum akan pahlawan bangsanya, Ganda Agengnya yang diakui dunia 

dan perubahan masyarakat, semangat masyarakat benar-benar meluap. Mahapatih mengingat 

saat penguburan mayat tiga hari lalu ia melihat salah satu mayat pahlawan bangsa mereka 

yang dihinakan, tubuhnya yang agak keriput, kepala yang seutuhnya beruban, diikat lehernya 

oleh double stick bola berduri, ia telanjang bulat dengan mata membelalak dan lidahnya 

keluar, penisnya yang hitam karena sudah menikah tampak meleler panjang, buah pelernya 

menggoda dan jembutnya lebat diberi pita merah oleh lawannya dalam keadaan masih 

tegang, hati Mahapatih trenyuh melihat kenistaan lawannya itu. 

Ketika api lilin di Sasana Pangrajan terus dilihat oleh GKR. Manah untuk 

memotivasinya kian mengobar-ngobar sesekali hampir redup, bau menyan menyeruak, dan 

sajen yang masih hangat, di ruangan itu setelah menari-nari dengan dandanannya yang 

tampan-gagah GKR. Manah terus berzikir kepada Sang Hyang Rama Kuasa, ketiga putranya 

pula tampak tak bisa makan, minum, melakukan kegiatan apa-apa selain berdoa dan prihatin 

karena ibu mereka tengah melayangkan nyawa entah di langit urutan berapa perang 

menghadapi musuh terbesar di dunia, ia bersimpuh di teras Sasana Pangrajan karena ayahnya 

tidak memperbolehkannya masuk. Tiba-tiba dari Para Laden yang mengenakkan pakaian rapi 

dan menunduk mendoakan ibunya bersama ketiga anak raja tersebut di luar mereka bersigap 

menyerang, melepaskan penyamaran mereka. Orang-orang tak menyangka, mereka adalah 

prajurit-prajurit Asnawawi yang menyusup bersamaan perang pertama kali, strategi Ratu 

Asnawawi pula untuk meniup lilin Gusti Ratu di tempat itu sebagai sedulur papat lima 

pancernya, nyawa Gusti Ratu yang lain. Sebenarnya GKPH 1 sudah siaga ia pura-pura tak 

melihat tapi setelah diserang ia menanjakkan kakinya dan melakukan perlawanan, pasukan 

itu beribu-ribu lebih kuat di antara lawan yang pernah dikalahkan Pangeran Haryo 1 
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sepanjang hidup, tapi ia tidak menyerah jangan sampai ia masuk ke Sasana Pangrajan, Para 

Laden yang tidak bisa berperang dengan keyakinannya pula juga berperang, GKPH 2 

melakukan perlawanannya namun ia bisa disurukkan karena lawan lebih siap, GKR. Manah 

yang kebatinannya kuat sudah merasakan akan hal itu seakan dititahkan Sang Hyang Rama 

Kuasa, terdapat sosok yang menggerayap-rayap dari tadi yang baru dirasakan dari langit-

langit Sasana Pangrajan dengan hitam-hitam mengintai, ia melejitkan dzikirnya. Pasukan 

Asnawawi yang ingin membunuh Putra Mahkota pula ketika ingin menyambarnya terpental 

karena dalam tirakat Putra Mahkota yang amat khusyuk itu keluar cahaya yang lekat, dari 

dzikirnya keluar cahaya terang bagaikan asap yang dibumbung dari putu25 yang masak 

menuju benteng karena melihat Gusti Ratu diserang oleh sekawanan prajurit yang 

mengepungnya dengan jurus pantulan benda, ia berhasil mengiris urat nadi tangan Gusti 

Ratu, karena Gusti Ratu yang sudah hampir pasrah dan jurusnya bisa hilang lewat ramuan 

obat yang direndam di kawah gunung Duka selama bertahun-tahun bisa menghisap satu jurus 

Gusti Ratu, persiapan Ratu Asnawawi betul-betul matang, dari prediksinya ia bisa 

mengalahkan Ratu Asnawawi dengan kekuatan masing-masing tak disangka beribu kali lebih 

kuat dan rapat Ratu Asnawawi, Gusti Ratu yang pasrah berdoa pada Sang Hyang Rama 

Kuasa agar diberi kemudahan setitik saja ditambah doa Putra Mahkota menimbulkan 

keajaiban muncul cahaya menajubkan di tangannya lalu menutup luka itu hingga tak terjadi 

apa-apa, Gusti Ratu bersyukur, kemudian dengan semangat yang nol, tak menyianyiakan 

kesempatan dan ingin menyerang, menyerang saja Gusti Ratu bisa mengalahkan prajurit 

penyusup tersebut, saat ia berjalan ke langit lalu tertanam kembali ditendangnya kepala 

prajurit-prajurit itu dengan kekuatan kuat, prajurit terhenyak dan terkapar beratus meter. 

Dalam engahan napasnya tapi semangatnya tetap mencuat melihat dirinya yang flashback, 

setelah menari melihat perang dan suasana kondusif ia memerintahkan Mahapatih Kembang 

Sepatu untuk menyalakan meriamnya, dengan memberikan hormat yang dalam ia lalu berlari 

menyiapkan meriam. Dua orang prajurit ketika melihat sela tampak menari halus tak begitu 

terlihat mendoakan kelancaran. Gusti Ratu bertakbir dan disahut triliyun pasukannya, terus 

bertakbir, dan meriam pun mengeluarkan peluru besarnya yang suaranya sangat mendesing 

mengaburkan burung-burung dan pohon-pohon, prajurit terpaku melihat lesatan peluru yang 

memenuhi langit berwarna oranye ada getir-getir birunya, ia melesat begitu jauh menyebrang 

lautan, China. Korea, Rusia dan menghujam dalam di tanah Asnawawi lalu keluar ledakan 

yang dahsyat yang membuat bumi seakan gempa ditambah tsunami yang dahsyat, ribuan 

masyarakat yang tengah berperang, berpesta pora atau sudah tidak memegang paham apapun 

melakukan hubungan di luar, ribuan, menjadi seekor belulang yang terbakar. Asnawawi 

berduka. 

Di Sasana Pangrajan saat orang berbadan tinggi besar seperti bayangan yang 

mengayun meraup bahu GKR. Manah tapi langsung digenggam tangannya oleh Gusti Manah 

dan ia menahan dan dari pentalan, mereka saling berkelahi. Api yang dijaga hampir mati. 

Dalam jeda serangannya, dengan menghembuskan napasnya di palung hatinya terdalam, 

sabar, berdzikir, GKR. Manah sempat berdialog dengan orang yang memiliki kekuatan luar 

biasa, ototnya sangat menonjol hingga lemaknya tak terbuka, kedua kupingnya dilubangi 

anting dan tangannya besar,  “Gusti Bagus yang tampan maafkan saya nampaknya Gusti Ratu 

Anindya telah salah meyakinkan pancernya dijaga oleh Gusti Bagus, karena sebentar lagi 
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kami akan menghinakan rakyat Ganda Ageng beserta isinya” orang itu terkekeh-kekeh 

kekuatannya tampak semakin berkali lipat. Tatapan mata GKR. Manah fokus pada satu titik, 

napasnya berhembusan dalam. “Pergilah Kisanak berperanglah secara adil jika Asnawawi 

tidak dingin tambah dipermalukan” 

“Oh... bagaimana saya bisa membungkam sosok raja yang setia pada ratunya ini ya, 

serahkan lilin itu hiyaaa...” sosok itu langsung menjulurkan tangannya ke lilin tapi langsung 

dilumpuhkan tangannya oleh GKR. Manah tersebut, api berkibar-kibar hampir redup namun 

bisa menyala dengan kayakinan GKR. Manah. Mereka saling bertarung, menendang, saat 

sosok itu menapakkan kakinya ke soko guru hendak takraw terintas Sasana Pangrajan 

bergetar GKR. Manah bisa menahannya namun tendangannya begitu kuat, GKR. Manah 

keluar darah di bibir namun terus memberikan perlawanan yang tiada henti, saat ia berusaha 

meraih lilin itu ditahannya kembali namun kali ini tangan GKR. Manah retak karena injakan 

dari sosok itu demikian dahsyat, otak dan syaraf punggungnya terasa retak. GKR. Manah 

ditendang, didongakkan keras rahang bibirnya, dan terdorong di tembok yang hampir ia 

hindari tanduk rusa yang panjang-tajam terpampang, dengan menyembut nama Sang Hyang 

Rama Kuasa dan berdoa lalu ia menyerangnya bertubi-tubi tiada henti, dan pipinya ia 

tempeleng dengan ganas membuat darah di hidung sosok itu muncrat dan ia tertahan dalam 

tundukan, napasnya tersengal. Sosok itu mati ketika hajarannya yang kuat bisa dihindarkan 

GKR. Manah hingga ia tersuruk wajahnya di api yang dibuatnya sendiri. Dengan 

memanjatkan syukur dan menghembuskan napas ia menghapus api yang membakar lantai, 

bukan arsitektur Sasana Pangrajannya karena begitu mistisnya tempat tersebut dengan 

kekuatan dalamnya. Api bisa ia tenangkan dan kian menyala. Prajurit Gusti Ratu menghadapi 

serangan panah berhari-hari yang turun bagai hujan yang membanjiri dengan gesit, lalu 

mereka berinisiatif untuk menuju Asnawawi dengan pasukan yang telah didirikan di sana, 

mereka tinggal mengoarkan perintah lalu pasukan mereka yang bersemayam di titik-titik 

tertentu Asnawawi akan menyerbu. Gusti Ratu bertemu dengan Ratu Asnawawi yang 

berpenampilan serba hitam tersebut, lipstik, asido, alis, eyelash hitam berleler-leler dan 

pewarna pipi lebih menunjukkannya sebagai setan, dalam pasukannya yang menyerang 

prajurit yang tersisa ia ditemukan di Pendapa yang runtuh Kratonnya dengan bersemedi lalu 

sadar menanti Gusti Ratu sejak lama 

“Sangat dibanggakan namun mengenaskan sekali kau berada di sini Gusti Ratu, ini 

adalah saat-saat yang kutunggu, apakah kau perlu selir-selirku yang lain karena berambisinya 

ingin mengalahkanku tapi aku juga ingin menduduki Ganda Ageng dan menjadikannya 

sebagai pusat pertahanan kerajaanku, sangat membanggakannya jika aku mau memenggal 

kepalamu, menggantungnya di Alun-alun kerajaanmu dan memporakporandakan segala yang 

berada di Ganda Ageng kerajaan besar itu” kemudian ia berbahak-bahak, api di cawan 

pendapanya membubung-bubung-tajam pisau, Gusti Ratu menatap satu penjuru di 

hadapannya itu, fokus kemudian tertawa berbahak 

“Pasukanmu tiada apa-apanya Gusti Ratu, bahkan aku bisa membuat sebuah gempa 

yang mampu menyapu kerajaanmu ini seutuhnya, kepalamu akan kuawetkan hingga anak 

cucuku kelak akan mengenang kejayaan kerajaannya hahahaha” dengan misuh-misuh dan tak 

sabaran lagi Ratu Asawawi itu menyerang dengan kekuatan api hitamnya ke segenap penjuru, 
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Gusti Ratu mampu menghindar dengan gesit, Ratu Asnawawi tersebut terlihat hanya 

mengincar nyawa Gusti Ratu, tak karuan, tak menahan kesabarannya, Pendapa dalam 

sengatan api tangannya roboh sengaja untuk menguburkan Gusti Ratu namun keduanya 

mampu menghindar. Keduanya memasang kuda-kuda melepaskan kekuatan dalam mereka, 

kekuatan mereka saling mematikan imbang, keduanya saling tidak bisa keluar dari zona 

nyaman. Ombak pantai begitu resah, pohon-pohon banyak yang mati karena menahan panas, 

tanah kian menganga jerembab sehingga kaki mereka melayang, darah keluar dari hidung, 

bibir dan vagina atau dubur mereka masing-masing keduanya tak saling mengalah, seluruh 

Kraton roboh karena serangan mereka yang dahsyat, prajurit sesekali terpaku dengan 

kekuatan yang membubung tinggi itu namun tetap professional. Jurus demi jurus berganti, 

Gusti Ratu sangat lemah bila berada di jurus Ratu Asnawawi yang baru dengan 

menghidupkan semua api hingga ia harus berenang dalam api, Ratu Asnawawi begitu berat 

berada dalam tanah sehingga ia berat dalam melangkah, kemudian Gusti Ratu berinisiatif 

terus bersemayam dalam tanah dengan terus menggempar-gemparkan tanah Asnawawi 

seutuhnya, Ratu Asnawawi yang telah dikuasai setan tersebut menenggelamkan saja ke tanah 

dan menyerang Gusti Ratu sebisanya, kemudian tanah sengaja disemenkan oleh Gusti Ratu 

membuat Ratu Asnawawi tak berkutik, matanya hanya bergidik, ia melihat tubuhnya dirantai 

bagai mumi besi berduri hingga tubuhnya kian lemas lalu Gusti Ratu meruntuhkan tanahnya. 

Dengan pikiran yang tidak terkendali lagi semakin ingin melenyapkan Gusti Ratu cepat 

kekuatannya hanya mampu memusar-musarkan tanah dengan degusan hidungnya karena 

bibirnya tak bersuara, ia mati dengan sendirinya. Gusti Ratu tertawa-tawa mengaga 

“Bagaimana Gusti Ratu apakah kau masih ingin berlatih perang pagi ini denganku?” 

Gusti Ratu berada di padang peperangan dengan berhasil membawa kepala Ratu 

Asnawawi, prajurit Asnawawi terperangah, prajurit Ganda Ageng terus meneriakkan 

Manunggaling Kawula Gusti, saat Mahapatih Kembang Sepatu meneriakkan nama Gusti 

Ratu mereka berteriak dengan lantang. Dengan berdiskusi dengan pejabat Kraton lain 

akhirnya Mahapatih Asnawawi memutuskan tunduk pada Gusti Ratu Ganda Ageng, 

tundukannya diterima. Di Kraton Asnawawi yang tersisa yang diduduki terlihat raja dan 50 

selir Ratu Asnawawi tak terima, mereka menangis dan merintih sejadi-jadinya dengan anak-

anak mereka pula. Mereka mengutuk, menyumpahi, menghina Gusti Ratu, kerajaannya dan 

ratu-ratu sebelumnya membuat Gusti Ratu tak lagi mengampuni mereka, mereka sempat 

melawan namun kekuatan mereka hanyalah buih kecil dari kekuatan Gusti Ratu yang lautan 

tanpa batas. Gusti Ratu memperkosa mereka satu per satu, Raja Asnawawi tampak 

menggairahkan. Baru ia ketahui kemaluan lakilaki sebesar itu, terlihat dari tonjolan jariknya 

pula, Sang Hyang Rama Kuasa mempaskan momen tersebut seakan setiap momen terpaskan, 

bau kemaluannya benar-benar merangsang otak. Sayang lakilaki setampan, se-sispack, sekuat 

ranjang itu harus dibunuh dan terbunuh dengan selir-selir lain, Gusti Ratu meneriakkan 

kemenangannya tiada tara. Bendera Ganda Ageng bergambar keris yang menyambar aksara 

jawa yang bentuk benderanya seperti 3 segitiga bertumpuk telah berkobar di Asnawawi, 

lambang Ganda Ageng yang kelapa di tengahnya perisai yang berlekatan dengan keris, 

terdapat aksara  Indonesia: ga dan : ha, daun salam melilit sisi kanan kelapa dan 

daun asam melilit sisi kiri, ada mahkota jawa menyangga kelapa tersebut berwarna 
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seluruhnya emas dengan tonjolan atau beberapa garis putih keberlianan terpasang di pohon, 

destinasi wisata, benteng dan garis perbatasan. GKR. Manah berseri melihat api itu menyala 

merona, napasnya terhembus panjang setelah dalam, ia menundukkan dzikirnya, dalam 

kebatinannya yang dalam ia bisa merasakan bahwa Gusti Ratu sudah mengalami kemenangan 

90% 

Gusti Ratu memberi semangat kepada pasukannya kembali dan mengingatkan untuk 

terus berdzikir, bila perlu menari karena kita belum melihat kekuatan lawan penuh 

mendatang, masih ada satu kerajaan yang kuat lagi di dunia yaitu Astaseni yang mereka harus 

bersiap-siap mengeluarkan kekuatan lebih. Mereka menarikan tari dengan begitu khusyuk, 

berbudaya dan seni yang dalam selain tanda penaklukan Astaseni, syukur mereka dan ibadah 

mereka yang ditandakan tak pernah berhenti. 

Tiga hari perjalan dengan berkuda menuju Ganda Ageng lagi Gusti Ratu disambut 

oleh orang-orang Kraton, partai-partai yang menyukseskan Gusti Ratu dalam batin mereka 

semakin mengoarkan kekaguman pada Gusti Ratu pula ketidakmungkinan, tarian-tarian 

tersambut sepanjang rute awal Pasrahan Legen menuju Kraton, Gusti Ratu tersenyum 

berbungah pula prajuritnya yang trilyunan hampir tak ada satu di antara mereka yang tak tak 

tersematkan bunga komplit, kalungan mawar, melati, anggrek, kenanga, kantil, kecapiring, 

pancawarna, krokot dan masih banyak lagi 27 rupa. Di Pendapa Ageng Gusti Ratu berbungah 

dengan sambutan sujudan syukur di telapak kakinya oleh rajanya, sudah menjadi tradisi 

dalam perang besar garwa padma bersimpuh pada ratunya kepulangannya di Ganda Ageng. 

Gusti Ratu menanyakan kabarnya, kerajaannya, anak-anak mereka, hikmah yang mereka 

petik dalam kepergian perang Gusti Ratu, GKR mengoarkan kekhawatirannya selama ini. 

“Gusti Ratu, Gusti Ratu jangan lupa bersyukur ya karena syukurlah yang mampu 

meningkatkan kebahagiaan Gusti Ratu” ujar GKR ditimpal senyum mendalam Gusti Ratu, ia 

semakin menyayangi GKR, digandengnya dengan lembut menuju Sasana demi Sasana 

dengan kecupan manis di dahinya, selir-selir lain yang bangga, semakin menyayangi Gusti 

Ratu demikian kesal gerutunya melihat momen itu, hati mereka terus meletup-letup. 

Malam syukuran kemenangan Gusti Ratu, ia mengadakan pesta bagi seluruh Ganda 

Ageng dan membagikan emas lima keping bagi seluruh masyarakat yang tercatat di Ganda 

Ageng, tampak masyarakat menyalakan dupa kompak di setiap penjuru yang dihuni dewa, 

pohon terbesar rumah, kamar utama, kamar tamu, kamar mandi, pintu depan, Gempuran dan 

Pasren26, di waruga Gempuran terlihat dalam dupa dan tumpeng tertancap bendera kecil 

Ganda Ageng, mereka tiada henti-hentinya berdzikir-berdoa kepada Sang Hyang Rama 

Kuasa. Lewat aba-aba dalam detik yang dilakukan mereka kompak menari bersama, 

dandanan mereka benar-benar komplit, tari mereka perfeksionis dan kekhusyukan menjadi, 

bagi masyarakat yang selalu mendukung kebijakan pemerintahan ada yang berpuasa 40 hari 

beturut-turut, ada yang bernazar jika Ganda Ageng bisa menaklukkan Asnawawi ia akan 

berjalan mengelilingi daerah Ganda Ageng dan Asnawawi dan mereka tak sabar melakukan. 

Di malam kedua mereka melakukan sembahyang di Pendapa Ageng menembangkan Kidung 

Kangenan yang diturunkan Sang Hyang Rama Kuasa untuk memantabkan GRat. Tempek di 
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hati mereka, yang bila ditranslet, hehehe berhubung novel ini dibaca oleh orang-orang di 

dunia dan belum tentu kenal bahasa jawa krama inggil penulis lakukan aja ya, oke! 

“GRat. Tempek, sebaik-baiknya tanah adalah tanahnya, sebaik-baiknya ucapan adalah 

ucapannya, sebaik-baik tauladan adalah tauladannya, sebaik-baiknya nabi adalah dirinya, 

sebaik-baiknya pemimpin adalah dirinya, sebaik-baik prajurit adalah dirinya, sebaik-baiknya 

ibu adalah dirinya, sebaik-baik perempuan adalah dirinya, sebaik-baik pelacur adalah 

dirinya” kemudian disahut gending yang mengebu dan tarian yang halus beberapa tokoh 

agama, GKR dan ketiga putranya juga ikut. 

Sepulang dari malam tari dan puji-pujian yang kebetulan Sang Hyang Rama Kuasa 

mempaskan momen kembali, tengah ada malam weton kelahiran GRat Tempek pula, berarti 

amalan yang dikerjakan ringan namun pahalanya dobel. GKR. Manah yang tengah membaca-

mengajarkan Macapat Urip pada ketiga putranya, di halaman Pangusten Putra tempat Putra 

Mahkota, tampak Putra Mahkota semakin hari semakin dewasa, matang, tenang dan sigap 

mengerjakan kebaikan pada siapa pun, ia sudah sigap dalam larik apapun karena ia sering 

membaca, saat membaca Putra Mahkota membenamkan terjemahannya pula, Para Laden 

yang diajak membaca bersama, karena GKR tidak membeda-bedakan kasta di antara mereka, 

meskipun kebudayaan dan agama mereka mengemban itu untuk kebajikan lain, saat ketiga 

putranya menuju akil baligh ia mengajarkan dengan penuh kemurnian, keharapan dan 

kesewajaran, GKR. Manah berubah drastis di acara apapun, ia tidak dilarang oleh Gusti Ratu 

bahkan didukung saja karena sayangnya Gusti Ratu padanya, ia yang tak pernah 

berpenampilan layaknya seorang raja dalam maupun luar Kraton, saat Para Ladennya tertidur 

di tikar bawah usai memijit badan-badannya yang sakit karena melatih prajurit Ganda Ageng 

daerah perbatasan dengan pengalamannya sebagai kesatria, memotivasi kaum duafa jika 

Tuhan selalu berada di sekitar mereka, tak ada yang salah mereka lahir duafa tapi kebangetan 

jika mati duafa dan dengan pembangunan fasilitas sekolah gratis, sapi perah gratis, operasi 

gratis karena ia tahu siapa saja pejabat-pejabat dari Partai Tengen yang korupsi dan sistem di 

Pasrahan Legen dikendalikan secara utuh, melepas ribuan mahasiswa Ganda Ageng dengan 

sistem universitas tercanggih di zamannya, karena mengambil konsep daerah jajahannya, 

untuk berpendidikan gratis di Asnawawi dulu, ia menyuruh Para Ladennya untuk tidur di 

kasurnya yang empuk dan bertaburan permata, Para Laden itu selalu terkesima menata dan 

melihat kasur itu tapi belum pernah menidurinya sama sekali jadi GKR. Manah merasa tidak 

salah ia bisa mencobanya, awalnya Para Laden itu bersikeras menolak namun karena ia terus 

diyakinkan GKR ia mau juga, ia mendoakan untuk kebaikan GKR. Manah apapun, toh 

selama tidak tertidur di tikar bertahun-tahun sebagai tempat nyaman yang dulu dikenalnya 

GKR. Manah merasa nikmat tiada tara. Ia memang mengajarkan seorang lakilaki di 

zamannya kini atau di zaman entah bila ada tak ada lagi perbedaan antara mereka dalam 

memajukan agama dan negara, lakilaki memang harus menguasai semua bidang, pendidikan, 

kepemimpinan, perang, dapur, dan bayi karena selain pandangan salah dari orangtua 

terdahulu juga seorang bayi baik-buruknya bukan dinilai genetik dari ibunya, pula ayahnya, 

dilakukan sendiri dengan dilakukan orang lain berbeda, mereka disuruh mencuci pakaian 

mereka, memasak untuk ibu-ayah mereka, dan merawat apapun perabot rumah tangga, 

keahlian memasak bagi suami memang perlu karena ia nanti akan mengetahui kekurangan-
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kelebihan-keharusan-ketidak-harusan masakannya sendiri, jika lakilaki berpikir sederhana ia 

bisa membeli, masih banyak perusahaan besar, kecil, menengah, terpercaya-tidak terpercaya 

ya kalau restoran besar dan telah dilabeli layak dikonsumsi serta halal Sambawi itu 

menggunakan bahan halal dan proses yang baik, jika tidak, dari awal sampai akhir kita tidak 

mengetahui proses mereka secara detail, mungkin ada bahan kurang berkenan bagi kita, GKR 

juga menekankan apa yang diajarkan ayahnya memang baik dan tak mungkin ayah yang 

membuat terlahir anaknya sendiri menjerumuskan namun jangan percaya 100% pada ayahnya 

atau orangtuanya karena bagaimanapun orangtuanya tetap beda dengannya, bisa saja ia 

memberikan maksud-maksud yang tak diketahuinya, sedangkan bila ia memiliki anak 

perempuan kelak GKR berinisiatif tak ada istilah perempuan lebih lemah dari lakilaki, 

diciptakan 9 perasaan 1 akal, perempuan selalu ada alasan tertinggal bagaimana pun, ia tidak 

akan pernah melarang ia berhubungan dengan lakilaki lain karena itu pilihannya, dan selarut 

apapun pulang terserah, bila kemungkinan dijahili oleh lakilaki ya bagaimana pun caranya 

bisa keluar dari ancaman tersebut, bila pun ia hamil ia tak akan marah karena tidak disengaja 

dan jangan terlalu menghiraukan pandangan masyarakat. GKR memang menasehatkan 

dengan dalam pada putra-putranya tapi bukan berarti ia menyuruh saja, walau sebagai raja di 

kerajaan besar ia selalu mencuci pakaiannya sendiri, membantu Para Laden untuk memasak, 

mencuci piring sendiri, memandikan kereta, membersihkan Gempuran Agung dan tidak 

pernah mengizinkan putra-putranya berguru asrama di pandita siapa pun ia yang akan 

mengajarkan akhlak, pengetahuan, dan nilai kehidupan bagi mereka, ayahnya, tapi ayahnya 

tetap mau menerima masukan dan ia tidak melarang putra-putranya hidup dalam kemewahan 

kerajaan tapi kerajaan itu bukanlah milik mereka itu milik ratu pertama yang mendirikannya, 

ibunya juga bukan pemiliknya, lebih bangga jika mereka memiliki kerajaan sendiri 

Saat berbincang dengan Darma, Para Ladennya ia membiasakan diri berbicara dengan 

sahabatnya itu, Darma hanya menuruti perintah saja, mereka sangat akrab bagaikan keluarga. 

Saat hendak menyimpan Macapat Urip yang tertulis dalam kitab daun salam tersebut, GKR 

mengenggankan, biarkan putranya sendiri yang mengkoordinasikan bagaimana caranya 

kitab-kitab itu bisa tertata utuh di Padma Kahiyang. 

“Eh Manah kelompokku udah ada yang berhasil lho menggembleng ketrampilan salah 

satu lansia di dukuh kecil, ketrampilan itu menjadi ketrampilan yang luar biasa dan usahanya 

maju, banyak masyarakat yang terinspirasi dan meminta solusi pada orang-orangku” Darma 

menyeruput kopi dan menghancurkan pisang goreng dengan mesin giginya, walaupun 

melihat GKR. Manah, GKR. Manah tanpa canggung meneguk gelas kopi yang baru saja 

diminum Darma. 

“Wah, bagus itu, tapi mungkin di luar sana masih ada orang yang kurang beruntung 

lain tapi memiliki ketrampilan yang lain, harus terus dibina karena Ganda Ageng tidak akan 

pernah bisa jaya tanpa kerja keras mereka pula” 

“Oh iya Manah, ada salah satu masyarakat yang pemikirannya sudah maju, terbuka 

dan amat mementingkan hendak dibawa ke mana Ganda Ageng ini, untuk menghapus KKN 

sehapus-hapusnya agar Ganda Ageng bisa menjadi contoh kerajaan lainnya, yang masih 

marak banyak orang yang tidak mengeluarkan modal sedikit pun, bekerja apapun dan tidak 
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menguasai bidang tersebut diangkat sebagai pejabat kerajaan hanya karena ada orang yang 

membawanya, hal ini harus menjadi perhatian, memutuskan pemilihan secara adil dan 

menghindari terjadi KKN tersembunyi tersebut, jika kebiasaan buruk tersebut tetap 

dipertahankan akan dilakukan oleh anak cucu seterusnya mungkin yang itu bisa menjadi 

penyebab kerajaan kita tidak sejaya kerajaan lain, apalagi satu-satunya kerajaan yang 

menganut sistem pensiunan kan hanya Ganda Ageng, atau sistem pensiunan tersebut memang 

tidak usah dilakukan ya di pemerintahan Gusti Ratu karena membuat kerajaan tidak 

seimbang” GKR hanya mengukirkan perkataan itu dengan tatahan dalam di hatinya 

“Kebijakan kamu yang dulu melihat orang-orang luar yang datang ke Ganda Ageng, 

berbagai suku, agama, bangsa yang mulai terdapat di Ganda Ageng berjalan dengan mulus, 

semakin hari masyarakat semakin sadar bahwa sekeliling mereka adalah komponen bangsa 

lho, di masyarakat acara untuk mempererat persatuan juga marak dicanangkan” 

“Kemarin ada pula pejabat yang datang kepadaku di daerah-daerah mana pun 

pemahaman tentang poligami atau poliandri juga merebak, masyarakat sudah mulai tahu 

tentang dampak positif poligami dan poliandri, meskipun bagaimana pun ceritanya 

perempuan atau lakilaki begitu berat menerima poligami dan poliandri, di balik perintah 

langsung dari Sang Hyang Rama Kuasa, membawa kebajikan, menolong perempuan atau 

lakilaki yang belum menikah, bisa melanggengkan keturunan, sebagai sarana dakwah juga 

terdapat nilai-nilai yang bisa didalami manusia itu sendiri, ada di dukuh kecil yang 

masyarakatnya kental akan Sambawi tiga orang pemuda 21 tahun, yang bersahabat datang 

pada salah satu Yung mereka sepakat bila kelak menikah akan menikah dengan satu 

perempuan yang sama, siapa di antara mereka yang menikahi perempuan itu duluan menjadi 

dilematis, berarti pemahaman masyarakat sudah segitunya tentang poliandri salah satunya, 

dan laporan dari penyukses lain adipati-adipati sudah mulai berbuat adil pada masyarakatnya, 

tidak lagi melakukan KKN, lewat kegiatan pemahaman dari hati ke hati dan diksusi tentang 

sisi negatif KKN dalam Sambawi, keluarga, masa depan dan masyarakat sekitar sendiri, yang 

telah direncanakan rapor untuk melihat seberapa besar tingkat korupsi adipati-adipati atau 

pejabat kerajaan tiap tahun telah berjalan lancar, semua karena teman-teman yang 

mendukung pula, dan yang membuatku mulai melihat cerah bagi masyarakat Ganda Ageng 

ke depannya pemudanya begitu kompak, dewasa, memperbanyak prihatin, mengejar 

pendidikan dan mandiri, itu karena kerjasama antara orangtua, pemerintah, guru di sekolah 

yang terlaksanakan dengan baik, Sang Hyang Rama Kuasa telah banyak membantu kita” 

Perbincangan tersebut bagaikan api yang melahab malam. Para Laden banyak yang 

semakin mendekatkan diri pada GKR, curhat, diskusi tentang keahlian atau berbagi 

pengalaman, namun setelah 0.00 GKR ingin terlelap di dalam, Para Laden ada yang bubar 

membereskan sisa-sisa ada yang masih menembangkan larik-larik Macapat Urip di mana 

pun. Tiga putra GKR. Manah tidak ada yang mau kembali ke Pangusten Putra atau Keputran 

karena mereka semakin mengangumi ayahnya yang memiliki kedalaman dan keluaran 

tersebut, baik hati bagi mereka dan merupakan raja yang baik, adil, memedulikan rakyat kecil 

tersebut, mereka sesekali meminta tidur dengan ayahnya karena hati kesederhanaan mereka 

walaupun pemikiran ningrat tetap merasa hening di tempat mereka, GKR. Manah 

mengiyakan saja. Ketika GKPH 1/2 terlelap empuknya malam, GKPAA. Kuarsa masih tetap 
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memendarkan matanya, terus berdzikir tiada henti dalam pendar lilin yang mengencaninya, 

ujarnya malam usai itu baik untuk mendekatkan diri Sang Hyang Rama Kuasa, memekakkan 

batin, dan setiap detik setiap waktu berharga untuk diisi dengan kebajikan, GKR. Manah 

sangat kagum dengan putranya tersebut ia tak akan pernah menjadi kakak yang tidak bisa 

dicontoh adik-adiknya, memang setiap sembahyang, menari, GKR. Manah selalu berdoa 

untuk kebajikan anak-anaknya dan memuasakannya pada hari weton mereka, dalam 

kebatinan orang Jawa tersendiri yang mereka telusurkan sendiri orangtua yang berpuasa pada 

weton anaknya akan diberi kemudahan anak-anaknya, banyak mimpi mereka terwujud dan 

mereka akan menjadi anak yang eling=ingat pada Sang Hyang Rama Kuasa. Selain ketika 

menjadi raja mulai menyadarkannya pada Sang Hyang Rama Kuasa, puasa pada hari Jum’at 

dan Minggu, juga puasa pada weton anak-anaknya, GKPAA. Kuarsa di Minggu Pon, GKPH 

1/Kalimaya di Senin Wage dan GKPH 2/Badar Mas di Selasa Pon, GKR. Manah selalu bisa 

bersyukur bercerita dan membagikan pengalaman hidup, nilai-nilai Sang Hyang Rama Kuasa 

kepada GKPAA. Kuarsa tersebut, pula kesempatan baginya membesarkan seorang Putra 

Mahkota agar tidak salah arah 

“Yang penting kamu jangan pernah lupa Sembahyang lima waktumu, kelak ketika 

kamu naik tahta menjadi Raja kamu harus bisa menjadi raja, ayah dan iman yang baik bagi 

masyarakatmu, biyungmu tidak pernah tak menjadi iman di Gempuran ketika sembahyang 

jemaah, menjadi pengisi khotbah di tempat-tempat terpencil, menari di malam hari, dan 

membangun kemitraan yang baik pada lawan-lawan politiknya sekali pun, biyungmu ratu 

yang telah rama ketahui total berusaha adil pada raja dan selir-selirnya, zaman akan terus 

berkembang dengan perkembangannya” 

“Rama Ganda Ageng yang akan menaklukkan Asnawawi sudah saya baca pada 

Kidung Kontrol, ada terjemahan tersendiri di balik masyarakat umum menerjemahkannya 

sebagai keadilan GRat. Tempek pada masyarakat Ganda Ageng saja, kidung yang ditulis 

GRat Tempek saat menaklukkan siluman harimau hutan karet usai 0.00 di Jembar 

Pengimpen, Biyung Ratu mengizinkan saya melihat-lihat perpustakaan Sasana Pangrajan jika 

ia memerlukan dan saya menemukannya. Saat ini Ganda Ageng berada pada zaman 

Branjangan Ucit-ucit di mana orang sebenarnya bisa-bisa tidak dilunakkan menuju kebajikan, 

virus HIV juga menyeruak namun telah ditemukan obatnya, ada salah satu kerajaan dari dua 

kerajaan dunia yang tersisa mencapai puncak kejayaannya menguasai dunia dan seisinya, 

telah munculnya Bendara ingkang Ical yang menjelma menjadi sosok lain, diketahui ia telah 

masuk menuju Kraton, Bendara itu adalah selir dari ratu-ratu Ganda Ageng terdahulu, saya 

belum bisa menerjemahkannya apa itu terdapat dalam Babad Ah karangan GRat. Basmi, 

kelak akan muncul cawan berisi air yang bisa melihat seluruh penjuru bumi dan beberapa 

semesta, orang bisa melihat atau menuju ke sana sampai kapan pun, Rama, dan itu akan 

terjadi di zaman Putih-Ireng, zaman itu saya telaah adalah zaman generasi saya, hanya akan 

ada satu yang bertahan putih atau hitam yang mengerikan sekali, semua akan bisa diimbangi 

jika kita meningkatkan ibadah kita, Rama, larik itu tercatat di Serat Ngesók karangan GRat 

Hamba, yang paling saya khawatirkan adalah pada Bendara ingkang Ical yang hadir kembali 

Rama, ia sudah hadir di Kraton ini” 
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“Ada ramalan babad Ah entah itu dari kebatinan GRat. Basmi atau wahyu jika kelak 

Ganda Ageng akan mengalami keruntuhan yang besar, paling besar dan menimbulkan petaka 

di dunia ini, kelak Ganda Ageng akan bernama Sragen, masyarakat akan melupakan sejarah 

kejayaan kerajaannya sendiri, tapi saya tidak melepaskan keoptimisan saya bahwa Ganda 

Ageng akan terus jaya dan sampai akhir zaman terus menyuguhkan hal luar biasa” tatapan 

mata GKPAA terlihat api lilin menghunus-hunus dari mata ayahnya. 

“Apakah mungkin Bendara ingkang Ical itu adalah orang yang menaik-turunkan 

kondisi Kraton ya, banyak peristiwa yang terjadi kematian raja dan mantan raja yang 

misterius, banyak pejabat yang sekarang benar-benar buta akan harta, semoga Sang Hyang 

Rama Kuasa terus menjaga anak-anak, saudara selir, dan anak-anak selir saudara saya” 

“Kelak Ganda Ageng akan memiliki gunung dari semen yang berisi barang-barang 

mewah yang dijual, akan terjadi hujan emas, ikan berenang di udara, dan ada laut kopi di 

salah satu tengah-tengah pulau Ganda Ageng” kemudian dari perbincangan itu terpusar 

kembali di hatinya, apa yang terjejakinya sebenarnya ia telah merembugkan itu dengan 

Darma, ia juga telah memaparkan petunjuk, dilihatnya beberapa kejanggalan saat ini, BRB. 

Garwa yang baik terhadapnya namun berlebihan, ia memberikannya emas-emas indah, ia 

yang mengajaknya pergi ke kadipaten-kadipetan besar luar yang lebih cocok kerajaan luar, ia 

selalu memberikan apapun barang di setiap acara-acara dengan Gusti Ratu hal itu mendadak 

di saat pertama kali ia bertemu dengan ia jarang berbicara dengannya dan ia yang 

menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri menuju Pisowanan menyambut tamu kerajaan 

BRB. Jemani di halaman belakang membakar seluruh barang dan perabot rumah tangga 

miliknya dan BRMb. Gemah dengan Para Ladennya, sebenarnya ia ingin menyelidiki lebih 

dalam mengapa BRB. Srengege bisa meninggal dengan dugaan itu, siapa pembunuh GKR. 

Wijaya Kusuma yang sebenarnya karena ia telah berjanji pada BRAy. Wewayuning Jagad 

dan Srengenge, BRAy. Wewayuning Jagad yang demikian baik dan berbakti pada 

orangtuanya tersebut, ia tidak ingin otak pembunuhan yang membunuh GKR. Wijaya 

Kusuma terus menyebarkan sinyal-sinyal yang mengancam ketegakan lainnya, hal itu sudah 

ia selidiki sejak 80 hari terakhir kematian BRB. Srengege, mungkin putranya pula 

menyaksikan kejanggalan yang sama. 

“Para Laden di Kraton sudah tidak bisa dilihat mana yang berbuat baik untuk Kraton 

Ganda Ageng atau berbuat untuk kepentingan mereka sendiri, Rama, pernah suatu ketika 

saya menyelidiki orang-orang yang bermasalah dengan Rama Raden Srengege seperti Rama 

Raden Akik, Arwana, Kreto Kencono, Garwa, Ruby dan Buah Naga, saya mengintai Rama 

Raden Arwana dengan Gunung di penjara, dalam percakapan tersebut saya melihat Gunung 

adalah kambing hitam, Rama Raja...” GKR sebenarnya tersilet namun berusaha ditenangkan 

hatinya, berusaha dipertajam pikirannya, hembus demi hembus napas ia raupkan untuk 

dihamburkan di hatinya terelung-relung, ia harus mengamati dengan jelas dan satu data tidak 

cukup untuk menyalurkan data-data yang menyungguhkan. Antusias anaknya tersebut 

menjadi kopi tersendiri dalam degup perasaannya, yang ia tanamkan pada putranya akan 

menuai nilai dalam dan lebih begitu pahamnya, matahari bagai kelereng di langit telah ingin 

terlihat terbit pukul 3.00 mereka merencanakan sesuatu sendiri untuk mengungkap pembunuh 

tersebut dalam bukti. 
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Sama sekali tidak ada benda langit di langit, dzikir dan mantra keyakinan 

terbubungkan kesegenap penjuru bumi, tak ada tanda-tanda alam sama sekali, hewan-hewan 

juga tampak bersemayam di tempat perlindungan mereka. Di Ganda Ageng telah 

dikumpulkan di titik-titik tertentu dengan dupa, sajen kenduri dengan kepala kerbau, semua 

masyarakat entah lakilaki, perempuan, dewasa, anak-anak, perawan-perjaka saling bersatu 

mempersiapkan perang, yang tidak pernah ikut berlatih perang yang diselenggarakan Kraton 

nekat juga ikut karena ia ingin membela kerajaanya, sudah banyak kewibawaan kerajaannya 

tertindas, ia yang rindu Sang Hyang Rama Kuasa, mata perempuan-perempuan rumah tangga 

di tempat penyiapan menyiapkan peralatan, menghembuskan mantra di kepala suaminya, atau 

suami pada istri yang ikut berperang pula, mata mereka matahari dalam menanak makanan. 

Gusti Ratu Anindya dinanti oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan pakaian perangnya lama di 

Sasana Pangrajan, ketika bermeditasi depan lilin yang berpendar dan memekakkan kebatinan 

dengan ratu-ratu terdahulu, ratu-ratu terdahulu dan ibunya seakan berkata Sang Hyang Rama 

Kuasa dan mereka merestui pergerakan Gusti Ratu Anindya, Ganda Ageng harus menyala di 

pikiran dan benak masyarakat jangan sampai Ganda Ageng terinjak-injak, dengan mata yang 

sangat galak ia keluar dengan pintu terbuka disambut hormat-harapan pejabat kratonnya, 

bendera Ganda Ageng dan lambang negara telah dijunjung tinggi banyak, dengan berdoa dan 

menahan tindakannya, dengan dada tetap membusung Gusti Ratu berkata “apa kekurangan 

dari pasukan kita?” 

“Nyuwun Sewu Gusti Ratu, pasukan kita tidak dalam kekurangan suatu apa, mereka 

telah bugar mengingat persiapan yang telah matang, di luar masyarakat sudah siap 

mengobarkan perang” ujar Mahapatih Kembang Sepatu, Gusti Ratu hanya mengangguk-

angguk, ia keluar menuju Alun-alun Sangkan Paran dengan kudanya dibuntuti oleh kuda 

pejabatnya. Sudah dalam kesepakatan dua negara pada hari Senin Wage bulan Februari tahun 

tersebut akan diadakan Perang Semesta, kerajaan-kerajaan luar yang menjadi kadipaten-

kadipaten keduanya turut mendukung, Ratu Jerat jelas tidak ingin menunduk pada Ganda 

Ageng karena ia berambisi ingin merubah tatanan dunia dengan perekonomian yang bebas, 

menyembah setan, menghilangkan segala bentuk aturan di dunia, Gusti Ratu sudah 

memerintahkan untuk bertaubat dan jangan mendzolimi masyarakatnya ketika bertemu 

langsung dalam proyeksi astral tapi ia bedebah ia akan menghancurkan Anindya dengan 

kerajaannya, Gusti Ratu tidak bisa mengelak lagi dengan berusaha mencapai kesempurnaan 

kepada Sang yang Rama Kuasa karena ia memang memerintahkan itu bukan hanya ibadah 

namun pekerjaan dunia, Perang Semesta tidak akan pernah dirubah dan dipindah lagi. 

Beberapa hari lalu ia sebenarnya diminta GKPAA untuk diizinkan mengikuti perang 

menunjukkan dedikasinya sebagai Putra Mahkota namun ia dihimbaunya karena ia memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar lagi menjaga kestabilan Kraton, sudah tanggung jawabnya 

sebagai kepala kerajaan, ibu dan pemimpin rumah tangga, ia hanya menurut saja dengan doa 

disembahkan kepada ibunya memundurkan kaki, air mata dari selir-selirnya ada yang sekian 

lama tergelinding jua mengingat kebaikan Gusti Ratu selama ini, rasa yang tidak bisa dirubah 

dan Ganda Ageng tidak mungkin kehilangan ratu sekonsisten ia, sedikitpun mereka tak bisa 

mengelak. Semenjak terdengar Senin Wage tersebut akan disulutkan BRB. Akik tidak pernah 

keluar dari kamarnya berminggu-minggu, BRB. Murai selalu diam ditanya pejabat-perjabat 

atau Para Laden lain, BRB. Buah Naga hanya terus meningkatkan ibadah wajib-sunah dan 
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tiga kali lebih ramah dari sebelumnya, dari doa dan harapan suami dan selir-selirnya mereka 

ingin Gusti Ratu diberi kemudahan, diberikan tekad dan diridhai jihadnya oleh Sang Hyang 

Rama Kuasa. 

Ganda Ageng telah menjadi samudera ungu, pakaian khas di kerajaan mereka sebagai 

ikat kepala mereka. Bendera Ganda Ageng tak ada tak berkibar tak henti “Saudara-saudaraku 

dengan menyebut nama Sang Hyang Rama Kuasa Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, proses kerajaan kita untuk terus menegakkan kebajikan dan mengembangkan 

potensinya sangatlah lama, perlu perjuangan yang mahal dan diharapkan oleh orangtua kita 

terdahulu, hari ini kita akan melihat Manunggaling Kawula Gusti terlengking di segenap 

penjuru bumi, harapan kita akan terus tercuatkan kita menjadi manusia yang satu-satunya 

mentekadkan mewujudkan Manunggaling Kawula Gusti setegak-tegaknya, dan semakin kita 

membenamkan Manunggaling Kawula Gusti di benak dalam ayunan pedang kita Gusti akan 

semakin hadir dan semakin nyata kepada kita! Kulo Mlajeng nopo Kulo Mlayu! Kulo 

Mlajeng nopo Kulo Mlayu! Kulo Mlajeng nopo Kulo Mlayu!!!!” 

Dengan ganasnya layaknya harimau ditinggal jantannya karena belum klimaks 

masyarakat menyahut dengan pantulan gema yang luar biasa, masyarakat meneteskan 

keringat dari dahi ke perut “Manunggaling Kawula Gusti! Manunggaling Kawula Gusti! 

Manunggaling Kawula Gusti!!!!!!” tiada lagi benak atau pikiran pada Ganda Ageng selain 

mereka yang tak kuasa ingin melihat wajah Pemimpin Alam Semesta ini. Gusti Ratu 

menjinakkan kudanya yang liar, pasukan telah bersiaga di tempat masing-masing. Di Meriam 

Agung persiapan telah dilaksanakan. Ratu Jerat melihat kesiapan Ganda Ageng dengan 

misuh-misuh lewat kaca air yang sengaja pula ditempel di pohon-pohon atau tanah dunia, 

orang-orang yang melihat sekilas hanyalah air yang bercampur dengan minyak bening saja. 

Teknologi yang telah merebak sempurna di Astaseni membuat Ratu Jerat ingin segera 

menghancurkan Ganda Ageng dengan alat-alatnya yang tersebar sembunyi. 

Dengan menyebut nama Sang Hyang Rama Kuasa kembali Gusti Ratu 

memerintahkan Mahapatihnya untuk melepaskan meriam raksasa, dan dalam ketersigapan 

prajurit itu terdengar meriam melucut tinggi dan cepat dengan api yang segar menghanguskan 

daun-daun, mereka salah melesatkan meriam menabrak gunung runcing yang menutupi 

Ganda Ageng dengan Segara Kulon tapi entah kekuatan Sang Hyang Rama Kuasa atau 

bagaimana meriam itu tetap kuat membuat tiada suara bising, mampu menembus gunung itu, 

membuat orang-orang yang gendang telinganya seakan pecah terkagum. Gusti Ratu menatap 

langit sejauh-jauhnya. Meriam itu menembus tanah di Astaseni dengan dahsyatnya hingga 

inti bumi, Astaseni langsung dimatikan trilyun masyarakatnya luka-luka, hampir hangus tiada 

tersisa, termasuk pavilium megah, tempat hiburan dan tempat-tempat maksiat, menimbulkan 

tsunami yang mengubur orang-orang dalam-dalam. Pasukan dan masyarakat yang 

mewaspadai mariam ratu Ganda Ageng tersebut berlindung di perisai besi yang bisa menutup 

tubuh mereka sehingga tahan guncangan, yang mereka memprediksi bisa tahan gempa 

akhirul zaman, mengantarkan mereka pada Tuhan tanpa hisap. Trilyunan pasukan yang 

tersisa di Astaseni diperintahkan Mahapatih Astaseni dengan perkasa, mereka akan 

mengendarai naga hitam besi yang bisa ditunggangi banyak orang, semburan apinya berasal 

dari elemen api Mahapatih sendiri. Naga yang mengitari langit, memiliki kecepatan beratus-
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ratus cahaya, yang gesit berformasi di langit maupun laut, yang berjumlah banyak mengaum 

dengan begitu pekaknya, bangunan besar pun bisa diruntuhkan dengan teriakannya saja, Ratu 

Jerat terbahak gila melihat kuatnya pasukan tersebut. Melihat datangnya naga-naga di Ganda 

Ageng membuat mereka dahsyat termangu namun mereka sigap ingat Sang Hyang Rama 

Kuasa, mereka berteriak Manunggaling Kawula Gusti dengan mengacungkan pedang, benar-

benar ruh yang rindu akan Sang Hyang Rama Kuasa. Saat naga besi itu memekak banyak 

orang terpanting banyak orang yang tahan dengan konsentasi memijakkan kaki di tanah, 

prajurit yang terseret udara menggenggam pohon kelapa hingga pakaian besi mereka terlucut 

satu per satu, mereka malu penis lawan mereka yang masih perjaka dengan jembut yang lebat 

tak dicukur melenguk. Tapi tekadnya kuat, mungkin itu takdir Sang Hyang Rama Kuasa, ia 

hanya berniat perang dan perang, orang lain tahu dan banyak orang lain serupa pula. Prajurit-

prajurit Ganda Ageng terperangah melihat prajurit Astaseni yang keluar dari naga itu tak 

mengenakkan pakaian perang sama sekali, mereka bertelanjang bulat, pemikiran Ratu Jerat 

sudah benar-benar gila dan rusak, prajurit lakilaki hanya berbekal perisai saja, pedang muncul 

ketika digesek dengan telunjuk di tengah perisai tersebut. Prajurit Astaseni dikenal dengan 

jawa-luar negeri, bertubuh tinggi minimal 190 cm, tubuhnya putih, matanya indah, otot-otot 

tubuh mereka kuat dan menutupi, penis mereka panjang, ada yang melengkung indah, bersih 

tanpa jembut, ada yang merah dan hitam, buah pelernya lembek ke bawah besar sebesar telur 

ayam negeri, sedangkan prajurit perempuannya  dadanya besar dan kencang, pinggulnya 

menutupi dubur, vaginanya menonjolkan organ dalam, prajurit Ganda Ageng sudah tahan 

imannya, meskipun mereka menyadari sulit, pikiran mereka hanya terlintas mereka hanya 

bangga bila mati. Saat prajurit perempuan Ganda Ageng mengayunkan pedang dan 

melucutkan tendangan mereka, prajurit Astaseni begitu tampan, tubuhnya sempurna, cairan 

bening keluar dan menetes di tanah karena lelahnya, menunjukkan kegagahan mereka, 

baunya semerbak dicampur keringat yang meleler, ia kian mendalamkan pedang mereka. 

pasukan Ganda Ageng begitu kokoh sekali, tak ada mereka yang salah fokus, namun 

kekuatan Astaseni tak bisa dianggap remeh pukulan dan sudutan mereka begitu kuat saat 

ayunan hampir mengayun di urat nadi, prajurit itu merasakan penis mereka yang panjang 

terayun-ayun, indah dan di dalamnya terdapat cinta menyentuh payudara mereka. Dalam 

benak mereka tak bisa dipungkirkan tentang ketampanan-kegagahan lakilaki tersebut, puting 

mereka yang menggoda, trilyunan prajurit tanpa pakaian dengan ketampanan dan bentuk 

tubuh yang berbeda-beda tergeletak di tanah, penis mereka demikian besar, panjang dan 

kencang, mungkin kekasih mereka senang, Sang Hyang Rama Kuasa benar-benar agung 

menciptakan lakilaki, kenikmatan itu menggebu namun sesaat, orang-orang selalu lemas usai 

berhubungan hingga kenikmatan mereka hilang sama sekali, prajurit itu bisa menyingkir 

disikutnya prajurit Astaseni, saat prajurit itu berpaling dari tabrakan pohon tertusuk pedang 

diperutnya “Sang Hyang Rama Kuasa Maha Besar” benak prajurit tersebut. Cairan bening 

menetes dari bibir penis prajurit lakilaki tersebut. Ia berdoa pada Sang Hyang Rama Kuasa 

agar dikuatkan hatinya. 

Di tanah terpampang prajurit Ganda Ageng yang ditusuk punggungnya, diburaikan 

usus-organ dalam lainnya, kepala-kepala tergelinding, pasukan Astaseni yang dengan 

ketampanan, kegagahan dan kesempurnaan kemaluannya harus mati dalam medan perang, 

pasukan kedua belah pihak benar-benar kuat. Gusti Ratu kemudian menyuruh Mahapatih 
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melepaskan meriam kembali, Mahapatih bertindak cepat, meriam dilejitkan kali ini lebih 

dahsyat dan cepat saat terjatuh di Astaseni bumi Astaseni benar-benar terbalik, masyarakat 

kembali minim, Ratu Jerat yang menahan goncangannya tersebut dan Kratonnya tak runtuh 

karena dirancang termumpuni mungkin dari segala kemungkinan benar-benar murka, ia yang 

dalam keadaan telanjang hanya bermahkota menemui Gusti Ratu dalam kebatinan. Gusti 

Ratu bergidik, ditenangkan hatinya dan dikonsentrsikan penuh pemikirannya. Payudara Ratu 

Jerat benar-benar kencang, tubuhnya berleleran keringat ujung kepala-kaki eksotis,  tinggi 

163 cm, berkepala segitiga, beralis tipis namun panjang, berkulit kemerah-merahan, hidung 

mancung, bibirnya tebal dan giginya kotak-kotak, tubuhnya berisi dan kencang, kemaluannya 

sangat matang dan lebar seakan sudah berpengalaman dengan penis-penis lakilaki mana pun 

tak ada jembut. 

“Apakah kau takut berhadapan denganku sehingga kau hanya mengawasi prajuritmu, 

Ratu, keluarlah, meriammu tak ada tandingannya terlebih kau dengan kekuatanku!” ujar Ratu 

Jerat di alam gaib, Gusti Ratu hanya tersenyum saja, ia benar-benar telah mampu mengontrol 

hatinya 

“Kau yang telah lama bersembunyi pada Kratonmu yang beberapa waktu lagi paling 

roboh dengan kekuatan Ganda Ageng, tak usah banyak bersandiwara layaknya perempuan 

biasa, melawan dengan seberapa besar kekuatanmu bukan suaramu!” 

“Bajingan, asu, kontol kau Ratu Anindya terimalah ini!” mereka saling memukulkan 

kekuatan dalam besar saling menggerogoti tenaga mereka di awal lalu mereka tersadar di 

alam nyata mereka, Mahapatih Kembang Sepatu menanyakan yang terjadi pada Gusti Ratu. 

Gusti Ratu yang langsung menghilang menuju Astaseni sempat mengungkapkan keluarkan 

kekuatan penuh karena Ratu Jerat telah mengeluarkan kekuatan penuhnya menuju Astaseni, 

orangtua, pemuda, lakilaki, perempuan, perawan, perjaka saling berebutan keberangkatan 

tersebut, semakin detik mereka semakin yakin dan haus akan darah mereka sendiri. Gusti 

Ratu berjalan menatapi daerah Astaseni yang dikelilingi nyiur yang indah itu beberapa ada 

yang hangus, pantainya begitu biru hitam, gunung-gunung berapi aktif, ia berjalan dalam 

pasangan ombak tinggi. Ratu Jerat langsung menghadangnya, hati Gusti Ratu tergelitik 

melihat Ratu Jerat yang menelanjangi dirinya tersebut namun ia tetap fokus. Ia menunggangi 

daun besi bisa terbang cepat seperti daun yang jatuh langsing dari pohon. Di kedua belah 

pihak bendera Ganda Ageng dan bendera Astaseni yang bergambarkan penis memasuki 

vagina ditusuk oleh garpu dan tombak atas-bawahnya berkibar-kibar. 

“Besar juga nyalimu Gusti Ratu Ganda Ageng, apakah kau perlu tambahan orang 

untuk berambisi mengalahkanku, aku pingin mengetes bagaimana persiapanmu hahahahaha” 

Gusti Ratu menahan ketersinggungannya begitu luar biasa, desahan napasnya menghambur 

tenang dan matanya tetap fokus, ia hanya tersenyum sedikit 

“Di mana kerajaanmu, kurasa ini bukan kerajaan, kerajaan Astaseni yang kokoh dan 

ditakuti masyarakat luar ternyata penuh dengan barang-barang terbakar seperti ini ya” 

“Mulutmu yang harus kaubakar Ratu Ganda Ageng dan kau hanya menyianyiakan 

memeriam kerajaanku karena kerajaanmu akan termeriam lebih parah hahaha” 
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Kemudian mereka saling menyerang, berbagai cengkraman, tinju, pengumpulan 

tenaga dalam lalu didorongkan begitu kuat, ombak meledak-ledak, bumi terbelah dalam 

terkenai serangan mereka. Dengan kekuatan yang luar biasa dan konsentrasi tinggi Ratu Jerat 

kekuatannya dikembangkan seperti lahar mengaung dikumpulkan dari dasar bumi dan 

ditembakkan, Gusti Ratu menerimanya dengan telunjuknya bersinar silau lalu didorongkan, 

konsentrasinya benar-benar penuh, mereka saling terseret jauh menerima dorongan kekuatan, 

ketika saling beradu kesabaran, mereka tampak tenang, tak ingin kalah satu sama lain tanpa 

tak memikirkan inisiatif, mereka yang bermeditasi darah hitam keluar dari bibir mereka. 

Dalam konsentrasinya Ratu Jerat keluar begitu tipis ruhnya, berlari cepat dan mentotok dada 

Gusti Ratu tiga kali membuat Gusti Ratu kian muntah darah, Ratu Jerat terbahak, namun 

melihat Gusti Ratu yang semakin bersemangat, ekspresinya terlihat tak merasakan sakit dan 

beban sama sekali membuat Ratu Jerat kian emosi, Gusti Ratu hanya tertawa saja, Ratu Jerat 

kian garang dengan menyerang-nyerang dengan elemen angin, Gusti Ratu terombang-ambing 

dalam topan lalu dijatuhkan ganas di tanah. Di Sasana Pangrajan tempat GKR berdoa di 

depan lilin Gusti Ratu tersebut api hampir-hampir mati dengan seerat jiwa doanya kian 

dilayangkan, ia seakan mendengar ilham dari Sang Hyang Rama Kuasa jika Gusti Ratu 

sedang dalam keadaan berbahaya. Meski ia bersikap biasa saja dan tak ada rasa sakit 

tenaganya telah terkuras, kekuatan itu menghisap segenap kemurnian kekuatannya. GKR 

terus berdoa dan berdoa untuk keselamatan dan kekuatan Gusti Ratu. 

Dalam keterpurukannya tersebut Gusti Ratu diserang dengan ombak sebagai elemen 

air yang ditembakkan padanya, namun keyakinan dan terus keyakinan Gusti Ratu 

mengalahkan segalanya, dalam tatapan matanya yang pura-pura sakit elemen air itu terhalang 

tanah yang dinaikkan oleh Gusti Ratu, air buyar segalanya. Ratu Jerat terus menyerang dan 

menyerang dengan segenap elemen, Gusti Ratu terus membuangnya. Terjadi serangan dari 

Ratu Jerat dan pertahanan Gusti Ratu yang sabar hingga berjam-jam, Gusti Ratu tahu bila ia 

menyerang terus percuma, ia ingin menguras seluruh tenaga Ratu Jerat, serangannya selalu 

ditelan mentah-mentah Ratu Jerat. Tiba-tiba Gusti Ratu terperangah melihat kedatangan 

Pandita Sekar Mangkok, ia dengan pakaian putih-putih berlari dalam tubuh Gusti Ratu yang 

berubah menjadi besar di langit tersebut saat mereka berkelahi hingga langit ketiga tersundul. 

Pasukan Ganda Ageng dengan perkasanya hampir menghabisi pasukan Astaseni, bumi 

bagaikan hujan darah hari itu, terdapat pula pasukan perempuan gagah berani yang tangannya 

putus namun tetap melawan dengan gagah beraninya. Bukankah Pandita Sekar Mangkok 

sudah mati, mengapa ini bisa terjadi benak Gusti Ratu kian berkecamuk, Pandita Sekar 

Mangkok mengungkapkan kepada Gusti Ratu agar ia lebih tenang, bersabar, menyerahkan 

semuanya kepada Sang Hyang Rama Kuasa, berdoa yang terbaik dan jangan pernah takut 

menyerang karena Ratu Jerat kekuatannya didorong oleh raja setan semesta. Kemudian ia 

mengiyakan saja sambil Pandita Sekar Mangkok melemparkan keris pusakanya yang terjatuh 

akibat pukulan kuat dari Ratu Jerat tadi. Kerisnya dibuka dilekatkan di kepalanya, hanya ada 

ia dan Sang Hyang Rama Kuasa, dalam benaknya tercuat, potensinya yang luar biasa sebagai 

manusia sayang jika ia menyerah, ia lalu melihat dalam-dalam Ratu Jerat tersebut yang 

terbahak-bahak, bagaikan ronsen dalam ia melihat satu titik hitam di hati Ratu Jerat, titik 

tersebut menggambarkan kebimbangan, Gusti Ratu tahu kelemahan Ratu Jerat ia harus dibuat 

bingung. Kemudian dengan tertawa terbahak-bahak menghina Ratu Jerat “Ratu Astaseni 
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ternyata hanya segitu kemampuanmu, nyatanya kau tak bisa mematikanku” dalam terbangan 

cahaya itu, Ratu Jerat langsung tergampar mendengar ungkapan itu dengan terus misuh-

misuh ia menembakkan berbagai elemen, tenaga dalamnya dan jurus-jurusnya namun tubuh 

Gusti Ratu berubah menjadi banyak, semakin ia menyerang tubuh Gusti Ratu semakin 

amoeba lebih banyak dan tertawa, Ratu Jerat kian bingung, sesekali Gusti Ratu mentotokkan 

kekuatan di dada, punggung dan lehernya membuat Ratu Jerat muntah darah, Ratu Jerat 

benar-benar terkuras tenaganya dan nafsunya menggila, dalam serangan terakhirnya yang 

diserang oleh Gusti Ratu, Ratu Jerat tak menyangka jika serangannya tak bertenaga, 

pikirannya sudah kacau, serangan dari elemen yang ganas yang Sang Hyang Rama Kuasa 

mentitahkan untuk membacakan doa, dengan kekuatan dariNya tersebut dihanguskan oleh api 

dari neraka paling dasar sedasar lagi, yang belum pernah diketahui oleh manusia pada 

umumnya yang mengkaji kitab-kitab atau tak. Tubuh Ratu Jerat yang meninggalkan teriakan 

rintihnya terpisah usus, badan-badan, tulang dan kepalanya. Masyarakat Ganda Ageng, 

pejabat istana, Mahapatih, GKR. Manah di Sasana Pangrajan, Pandita Sekar Mangkok 

bersujud syukur, kalam-kalam Sang Hyang Rama Kuasa terbenam jelas. Mereka mencium 

harum Sang Hyang Rama Kuasa begitu dalam seakan-akan benar dihadirkan dalam 

peperangan tersebut. Bendera Ganda Ageng kian dikobar-kobarkan, oleh Mahapatih 

Kembang Sepatu dengan kesaktiannya dibawa berkeliling pesisir dunia lalu ditancapkan di 

benteng Astaseni. 

Saat mendatangi masyarakat Astaseni mereka yang bersembunyi di paviliun 

keamanan takut melihat Gusti Ratu Anindya yang begitu perkasa, perempuan yang anggun, 

keras dan memiliki kesaktian yang tak dikalahkan sepanjang zaman tersebut, dari tatapannya 

mungkin mereka takut alih-alih ia akan mencelakainya atau membudakinya lebih parah 

seperti yang dilakukan Ratu Jerat, namun Gusti Ratu menenangkan mereka, ia menyapa 

dengan nada bersahabat, ia dijanjikan akan dibebaskan melakukan perekonomian apapun, 

memeluk agama apapun dan mengembangkan tradisi mereka asalkan tidak menyimpang dari 

Undang-Undang Ganda Ageng, masyarakat Astaseni benar-benar terharu. Di sepanjang Gusti 

Ratu berjalan menyusuri Kraton dan benteng terdengar teriakan Manunggaling Kawula Gusti 

berkali-kali. 

Dan Gusti Ratu bertemu dengan Raja Astaseni ia demikian tinggi, tampan, putih, 

sispack, hampir menyerupai BRB. Jemani namun lebih tampan raja itu. Raja itu menyerapahi 

Gusti Ratu dan mengatakan perang belum berakhir dengan menangis, masyarakat tidak bisa 

mengelak ketika Gusti Ratu meminta Raja Jerat untuk menjadi selirnya tapi ia tak mau, 

karena ia tak mau diseret di kamar, kekuatan dalam Raja Jerat benar-benar tak berarti, dengan 

menangis berusaha melawan Gusti Ratu pakaian yang terlucut satu per satu, tubuhnya mulus 

putih dan gagah luar biasa seakan sudah terlihat luar-dalamnya, yang paling membuat 

perempuan terangsang tonjolan seorang lakilaki, kemaluannya demikian besar, merah, 

jembutnya belum dicukur, seakan belum digunakan untuk menyodok vagina beberapa bulan, 

penisnya demikian panjang dan keras, ada tahi lalatnya, bau keringat bercampur bau cairan 

bening menyeruak, penis teristimewa yang ia cicipi sepanjang hidup, sebelum ia 

mengakangkan dirinya melicinkan vaginanya di penis keras itu ia menyentuh dengan 

merekah penis itu, kehidupan Raja Jerat benar-benar hancur air matanya terus melawan 
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keperkasaan Gusti Ratu tersebut. Ketika mereka klimaks Gusti Ratu hanya memohon maaf 

dalam tangisan Raja Jerat tersebut, karena ia tidak digubris, Gusti Ratu mengenakkan 

pakaiannya kembali lalu keluar setelah mengecup kening Raja Jerat penuh cinta. 

Gusti Ratu menengadahkan kepalanya ke langit, ia tiada henti-hentinya bersyukur dan 

memanjatkan keesaan Sang Hyang Rama Kuasa, semua ini untukNya, denganNya dan akan 

dikerjakan kembali untukNya, saat masyarakat mempersilahkan Gusti Ratu menduduki 

singgasana Astaseni yang Kratonnnya megah seluruhnya terbuat dari mutiara yang direndam 

sedemikian lama begitu kerlipnya, masyarakat bersujud kepadanya, Tuhan adalah satu lalu 

dari satunya itu terpecah menjadi banyak hingga satunya adalah manusia, kita berasal 

dariNya, denganNya dan kembali padaNya, Tuhan menjelma pula menjadi ratu yang 

mentitahkan alam, hanya ada satu-satunya ratu di dunia yaitu Gusti Ratu Anindya saat ini, 

kebijakan Tuhan serasa mengalir padanya langsung, Gusti Ratu meskipun mencapai mimpi 

yang diperjuangkannya selama ini ia merasa mimpi tersebut belumlah sempurna walaupun ia 

sudah mampu membuktikan ajaran Manunggaling Kawula Gusti itu bisa dibuktikan hingga 

seluruh penjuru dunia dari yang diemban leluhurnya dan diharapkan bertahun-tahun. 

Teriakan Manunggaling Kawula Gusti oleh beberapa prajurit dilengkingkan di 

seluruh bagian-bagian dunia. Kaeang di Kraton Ganda Ageng yang tergetir dari tengadahan 

tangannya berdoa bagai patung di Padma Kahiyang membuat Para Laden terkejut dengan 

larinya tiba-tiba, ia ingin sungkem dengan GKR, GKR yang tiba-tiba tergerak ingin keluar 

melihat matahari entah mengapa lalu didapatinya GKR mencium tangannya dengan sakral, 

Para Laden sebenarnya tersulut ia yang beraninya mencium tubuh raja mereka namun 

tertenangkan untung rajanya raja yang merakyat, dengan bergetar ia berkata tentang 

terwujudnya mimpi Gusti Ratu, dikumpulkannya bunga-bunga khas Ganda Ageng, 

dinyalakannya menyan dalam anglo, ia mengungkapkan kepada GKR, memohon restu ia 

ingin mendoakan seluruh bagian dunia, menarikannya dengan lemas lalu kepulan asap, sajen 

dan bunga yang tergeletak diangkatnya kembali menarikan terus dan terus, ia akan kembali 

ke tempatnya berdoa untuk Ganda Ageng sebelum sajen itu membusuk dan bunga-bunga tak 

tercium harumnya kembali, GKR hanya mampu mendoakannya. 

Selama 30 hari Gusti Ratu berada di Astaseni ia mengembangkan kerajaan di sana, 

bumi telah menjadi lautan ungu, di setiap laut, pohon, bangunan-bangunan penting, sekolah, 

universitas, tempat-tempat yang disakralkan daerah tertentu telah dibubuhi lambang Ganda 

Ageng, banyak pula masyarakat dunia yang ingin belajar Sambawi dan memeluknya. Gusti 

Ratu pernah menanyakan kepada Pandita Sekar Mangkok kenapa ia bisa berada di sana 

karena diketahui tidak mendukung peperangan itu sama sekali, Ganda Ageng akan 

mengalami kehancuran yang besar lalu ia menekankan ingin memberikan bantuan untuk 

mendapatkan kemudahan mengalahkan Astaseni dari yang dikembarakannya lalu sudah 

mendapat ia diminta untuk mengatakan memurungkan perlawanannya saja pada Ganda 

Ageng hanya akan mengancam kerajaan sendiri karena ia tidak mau ia ditenggelamkan di 

Laut Timur oleh salah satu menteri Partai Tengen, RA. Omah Asri dan ia menyamar menjadi 

Pandita selama ini beruntung ia diselamatkan BRB. Sanggabuana yang sering di luar Kraton 

karena lebih mendekatkan diri kepada rakyat, melihat peperangan berlangsung ia membantu 

Gusti Ratu saja, setelah didesak akhirnya menteri tersebut mengaku, Gusti Ratu murka 
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namun telah dipahamkan Pandita Sekar Mangkok untuk memberinya kesempatan, Gusti Ratu 

memaafkannya namun ia dipecat. Dalam benaknya Gusti Ratu kian bersyukur pada Sang 

Hyang Rama Kuasa di tengah orang-orang yang selalu meragukannya, banyak kitab-kitab 

yang dikaji tidak memenangkannya atau sedikit orang yang membantu perjuangannya sama 

sekali ia mampu membuktikan bahwa itu bukanlah sebuah alasan untuk tidak berjuang, yang 

terpenting berjuang, berjuang dan berjuang, ia semakin yakin kepada Sang Hyang Rama 

Kuasa. 

 

BRB. Akik sebenarnya masih ragu kata demi kata orang-orang yang 

membincangkannya dan sekelilingnya itu, ia yang pernah dikatakan selir kesayangan Gusti 

Ratu. Ia tak akan lagi mengejar apa yang diinginkannya. Tiap malam hatinya tak mungkir ia 

selalu bermimpi lukisannya terpampang di Pendapa Ageng atas di sisi kiri Gusti Ratu, 

didandani tampan dan gagah pakaian pengantin Jawa khas Ganda Ageng, mendapat sebutan 

Tuan Anindya, dalam pernikahannya melangkah bahagia dari Padma Kahiyang bertemu 

depan Pendapa Ageng Gusti Ratu dari Sasana Pangrajan, saat bertemu melangkah menuju 

singsasana awal lalu keberlangsungan lagi, Gusti Ratu yang datang ke tempatnya bukan lagi 

untuk bercinta, memberikan yang diharapkannya, namun sudah selayaknya, namun ia tidak 

bisa memungkiri GKR lebih sempurna dan baik darinya, namun yang dilakukannya hanya 

menuruti keinginan hatinya ia ingin membuat Gusti Ratu merasa bahagia, dalam sikap terus 

dan terus ingin membahagiakan Gusti Ratu ini apakah tepat ia lakukan. Tak elak ada 

perseteruan kecil ia hampir bunuh bunuhan layaknya seorang lakilaki yang mempertahankan 

perempuan yang dicintainya dengan BRB. Srengege, ketika ia dikecup kening sangat 

romantis di Sasana Katawis sebelumnya Gusti Ratu mengecup romantis GKR sebelum 

melakukan perang melawan pemberontak, seusai menang ia terlihat diam-diam mengecupnya 

lalu ia mengecup GKR di depan umum dan selalu menjelaskan kelebihannya, guci berlapis 

emas yang dibuat selama 15 tahun oleh seniman terkenal Ganda Ageng di Sasana Katawis 

terbanting sudah, ia mengancam ingin pulang dan meminta Gusti Ratu diturunkan halus 

kepada salah satu abdinya dengan alasan tidak bisa melayani dengan baik Gusti Ratu lagi, 

tangisnya melengking berminggu-minggu ditenangkan Para Ladennya, saat ketiga putrinya 

hadir ia pura-pura tidak ada apa-apa, nalurinya sebagai ayah benar-benar mengesalkannya, 

sampai adik dari ayahnya dimintai datang untuk memediasi mereka melihat BRB. Akik yang 

menghancurkan tempat selir-selir lain, BRB. mengungkapkan memang mereka tak berjodoh 

ia yang tak lagi kuat melayani Gusti Ratu padahal tidak, ia penakluk ejakulasi yang menjadi 

beban lakilaki, ia memang ditakdirkan tidak cocok bersuami dengan Gusti Ratu, dalam 

keyakinan Jawa weton Wage yang keras tidak akan langgeng menikah dengan Pahing yang 

ngeyelan, orangtua-orangtua Jawa banyak yang melarang anaknya menikah jika kedua 

pasangan berweton itu, BRB. Akik yang Jum’at Wage dan Gusti Ratu Senin Pahing. Dalam 

perembukan sesembabnya dan gengsi pada Gusti Ratu terputuskan ia tidak jadi bercerai 

dengan Gusti Ratu, cerai seorang selir kepada ratunya, karena ia menyadari ia yang hanya 

ingin membesarkan putri-putranya hingga bahagia dan berhasil, Gusti Ratu yang bertrilyun-

trilyun memohon maaf padanya jika ada perlakuan dan pelayanan yang kurang selama ini, ia 
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kembali sungkem dan mencium lutut Gusti Ratu. Saat Gusti Ratu mengecup keningnya 

sebenarnya ia merasakan Gusti Ratu benar-benar tulus mencintainya. 

Semenjak itu ia mencoba untuk berpikir jernih, ia tak ingin lagi gegabah, dulu saat ia 

mengetahui identitas Gusti Ratu yang sebenarnya dari jelmaan Anggrek Putih ia merasakan 

Gusti Ratu perempuan sempurna yang sepanjang perjalanan dikenalnya, ia menikmati 

bibirnya yang aduhai, mengercit payudaranya dan sudah ingin memasukkan penisnya di 

vagina Gusti Ratu yang rasanya berbeda, selain ia melakukannya tulus mungkin untuk 

pembalasan bagi ayah-ibunya karena mereka selalu melarang-larang apa yang ingin 

dilakukannya, jika terjadi prahara besar ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa bertanggung 

jawab untuk dirinya sendiri, benarkah yang dikatakan orang-orang jika terkadang kekanak-

kanakan ayah-ibunya adalah rasa sayangnya dalam namun sedikit berlainan dengan 

benaknya? Namun jelas ia tak mendapatkan apa-apa, BRM. Digdaya Bengawan yang 

diharapkannya menjadi peluang berlian baginya ternyata buta, namun putra terakhirnya itu 

memang membuat Gusti Ratu kecewa terang-terangan beberapa hari kemudian ia tetap sangat 

dikasihi Gusti Ratu bagaimanapun itu anak mereka, ia hanyalah selir yang dianggap remeh 

oleh orang-orang alias gendak alias suami tidak serius, ia tidak akan pernah terburu-buru, ia 

menyadari setiap negatif yang dilakukannya pasti menuai kenegatifan apapun itu, meskipun 

jiwa mudanya selalu mengatakan jika mencapai kepositifan ingin meraihnya namun sulit bisa 

dengan solusi negatif padahal ketika membuktikannya tak. Di kasur Sasana Katawis ia 

bersimpuh dalam gelap memandang lukisannya yang duduk tersenyum berdampingan dengan 

Gusti Ratu dan 3 putri 1 putranya mereka tampak tak kekurangan suatu apapun, tubuh 

putihnya seakan cahaya dari kegelapan itu. Ia bisa beristigfar (seperti, namun dalam agama 

Sambawi) ia memutuskan untuk terus mencintai Gusti Ratu meskipun Gusti Ratu lebih 

mencintai GKR. Manah, biarkan ia terus menderita-merasakan pedih namun itu membuatnya 

bahagia, ia akan terus membahagiakan-membahagiakan Gusti Ratu, entah bermuara ke mana 

namun ia selalu yakin ia akan menuai kepositifan apa yang dilakukannya, ia tak munafik 

meniru kebaikan sebagai suami sempurna, GKR Manah tentang kebaikannya, perlakuan yang 

luar biasa pada anak-anaknya sehingga anak-anaknya sendiri menjadi orang besar, ia 

mengajarkan putri-putrinya, ketika BRMb. Selami benar-benar takut karena tak sengaja 

menghilangkan binatang kesayangan raja salah satu kadipaten Ganda Ageng karena saat 

kunjungan ia bercanda dengan kelinci itu hingga lepas, ia menekankan ia harus mencoba, 

berani tak berani harus berani menghadap raja, baik-buruk nasibnya itu berada di tangannya, 

ia tidak boleh kembali ke Kraton jika masalahnya sendiri belum selesai, jika ia ingin hasil 

menggembirakan ya bagaimana caranya. Ia tidak akan marah jika saat pulang ia diperkosa 

hingga hamil, cibiran orang lain belum tentu membiayai dan memfasilitasinya, namun jika 

sampai ia diperkosa dan hamil itu salahnya sendiri bukan orang lain, sehingga putri-putrinya 

menjadi orang yang berani. Gusti Ratu pernah menyayangkan kenapa ia harus akhir bertemu 

dengannya, ia merasa BRB. Akik benar-benar baik dan sempurna sehingga ia hanya 

mendapatkan gelar selir tingkat 4. Mungkin benar jika Gusti Ratu telah berusaha 

mencintainya sangat, ia yang tak menjadi raja hanya karena Gusti Ratu bertemu terlebih 

dahulu dengan GKR. Manah, ia yang mengetahui mencintai perempuan ratu pasti akan 

menuai tantangan-tantangan besar yang itu harus dihadapinya, ketika sudah mencintai Gusti 

Ratu, tidak ingin merasakan pedih ya jangan menjadi selir, mencintainya, bukankah ratu-ratu 
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di Ganda Ageng telah bersuamikan sampai kapanpun dengan Kanjeng Raja Kulon, 

semustinya ia lebih menyadari itu, ditatapnya lukisan telanjangnya yang sangat pribadi 

dengan Gusti Ratu telanjang pula di samping meja kayu fosilnya, ia tersenyum, ia akan 

mencintai Gusti Ratu. Telah tersiar akan peperangan Ganda Ageng melawan Astaseni, ia 

harus memberikan dukungan kepada Gusti Ratu. Seakan ada kehidupan baru di hati BRB. 

Akik. Dari balik tembok kamarnya, Para Laden yang menyapu Sasana Katawis mengatakan 

BRB. Akik selalu mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan selir-selir lainnya, mungkin 

karena ia membuat terlahir putri-putra yang banyak dan cerdas, Gusti Ratu yang amat sering 

berhubungan dengan BRB. Akik di manapun, Sasana Katawis, pantai atau semak-semak pasti 

perlahan membuat hatinya luluh. BRB hanya bertambah tersenyum, diraihnya lukisan itu dan 

dikecupnya kening Gusti Ratu. 

Kemarin ketika acara berdoa-menari bersama di Pendapa Ageng, Gusti Ratu 

mengajak seluruh negara-negara bagiannya untuk mendoakan dan mendekatkan diri Sang 

Hyang Rama Kuasa agar peperangan semesta melawan Astaseni nanti menuai hasil 

maksimal. Ia bertemu dengan Ayu Perawan Kuning yang kini bergelar KRAT (Kanjeng 

Raden Ayu Tumenggung) Watuwecah di Kadipaten Praja Gemilang, mantan kekasihnya 

yang putus karena sedikit berseberangan pemikiran Ayu Perawan kuning yang waktu pacaran 

tidak ingin diajak khilaf dan Ayu Perawan Kuning yang terasa tidak betah hidup di 

Martonegara yang kecil membuat mereka mengakhiri hubungan mereka namun Ayu Perawan 

Kuning selalu datang mengatakan ia akan menjadi istri terbaiknya, ia yang dikenal sangat 

perempuan feminim namun kini mendadak tomboy dan bekerja di sana, kembalinya di 

Sasana Katawis ia tak sadar dihadang Ayu Perawan Kuning, awalnya mereka berbincang, ia 

mengetahui permasalahan BRB. Akik saat ini dari ibunya, ia yang menghina BRB. Akik 

membuat BRB. Akik naik pitam, namun hati kecilnya tak bisa memungkiri bahwa ia benar 

belum bahagia melihat Gusti Ratu yang teramat bahagia dengan suaminya. 

“Alah udah Kang, kau mencintai Anindya hanya karena harta kan. Jika aku 

melakukan pemberontakan, bergabung bersama Astaseni lalu Ganda Ageng hancur aku akan 

memintamu dari Ratu Jerat” ia yang sudah menggebu-gebu tak tahan lagi menyentuh 

kemaluan BRB. Akik yang besar, BRB. Akik terhina kehormatannya, ia juga dikatakan 

hanyalah selir alias gendak alias selingkuhan jika tidak terdapat bahasa halus Kraton yang 

memposisikan selir adalah suami ratu pula namun pernikahannya tidak sah. 

“Heh, enak saja, selir itu suami Gusti Ratu hanya saja ia dinikahkan tak secara agama, 

selir di Ganda Ageng di kerajaan besar, kokoh beda lagi dengan selir-selir daerah lain, aku 

adalah selir kesayangan Gusti Ratu, lagi pula kalau gendak kan yang di luar-luar sana” 

namun ungkapan pendirian KRAT tetap sama. Ia yang ingin pergi saja tapi mengungkapkan 

jangan sampai memecah silaturahmi keduanya, ia ingin terus berhubungan baik, namun 

KRAT pergi saja. Ya Sang Hyang Rama Kuasa... begitu berat menjadi dirinya saat ini, orang-

orang akan terus mencibirnya bahkan dari mantan kekasihnya sendiri yang datang jauh-jauh 

kemari, kepedihan perjuangannya ia alami di awal bahkan awal lagi sebelum ke akhir dan 

paling akhir. Di Sasana Katawis yang Para Laden menuju Patehan, tempat pembuatan teh 

kalangan ratu untuknya, BRB. Akik tak berusaha meneteskan air mata. Ia selalu ditenangkan 

oleh Para Ladennya Gusti Ratu selalu menyayangi dirinya, terlebih GKR. Manah yang tak 
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sanggup melayani Gusti Ratu, kemungkinan cinta sempurna Gusti Ratu tak dibalas 

kesempurnaan oleh GKR. Ia berusaha memakukan logikanya meskipun hatinya terpatuk ular. 

Kemudian hatinya tergerak untuk melangkah menuju Sasana Pangrajan, ia ingin 

mendalamkan nalurinya terhadap orang yang dicintainya, saat ia baru sampai di Pisowan, 

Para Laden Sasana Pangrajan yang membukakan pintu ia mendapatkan Gusti Ratu yang 

terundung pilu ingin berusaha adil pada suami-selir-selirnya, ia yang merasakan GKR. 

Manah belum pula mencintainya dengan murni karena ia merebutnya dari Kinasih, BRB. 

Akik merasakan bahwa hatinya ternyata benar, apakah benar ia tulus mencintai Gusti Ratu, 

Gusti Ratu benar-benar sedih dan ia harus segera membahagiakannya, namun ia gengsi masih 

kesal dengan Gusti Ratu. 

Besok sebenarnya sudah Perang Semesta namun diungkapkannya Gusti Ratu benar-

benar badmood, menari, berdoa, berpuasa dan memotivasi orang-orangnya bisa juga 

menjadikannya beban, vaginanya minta jatah, ia mengungkapkan rindu sangat dengan BRB. 

Akik, ia kembali meminta maaf untuk ke 17 kalinya permasalahannya yang dulu, BRB. Akik 

mempersilahkan saja, ia pula menggambarkan hati yang mulai terbuka. Gusti Ratu mengecup 

bibir BRB. Akik yang tersuruk di kasur, memuji ketampanan BRB. Akik pagi ini. 

“Gusti Ratu perempuan tergigih yang pernah saya tahu mengerahkan seluruh prajurit 

untuk mengalahkan dunia, namun kecantikan Gusti Ratu yang khas tidak akan pernah 

terlepas apa dan di mana Gusti Ratu lakukan” BRB. Akik berkata sedikit perkewuh 

menghadap tembok, Gusti Ratu memeluk dan mengeloninya. Dingin tiba-tiba menyergap dari 

jendela yang Gusti Ratu tiba-tiba tutup rapat, ia memeluk BRB. Akik dengan sayangnya, 

dikecupnya tiga kali bibir BRB. Akik yang menggairahkan. 

“Semua kehebatanku berawal dari ketidakhebatan, semua orang tidak bisa 

mendefinisikan hebat padahal mereka hebat, semua yang telah tercapai tak mungkin tak 

berasal dari dukunganmu, Ndoro” Gusti Ratu yang berdandan cantik dan seksi itu 

mendeguskan nafas harum dan hangatnya di leher BRB. Disentuhnya kemaluan BRB. 

“Ndoro, besok aku akan menuju medan laga, adakah yang ingin kausampaikan, maaf 

jika sampai saat ini saya belum bisa memberikan pelayanan yang bagus buat Ndoro, saya 

akan terus mencoba. Saya tahu pengorbanan Ndoro benar-benar luar biasa. Saya mohon maaf 

sekali lagi ya Ndoro. Ndoro jujur dari sekian banyak selir-selirnya hanya Ndoro Akik yang 

tertampan” BRB tahu Gusti Ratu merayu ia hanya tersenyum 

“Halah... apa iya” 

Ketika mengecupnya tiada henti tanpa birahi kemudian ia menunjukkan segala 

sesuatu yang indah pernah mereka temui, hal-hal yang luar biasa dilakukan BRB. Sampai 

BRB mulai menorehkan badan, matanya saling berhadap-hadapan tak terpeleset. Sikap Gusti 

Ratu tak bisa membuatnya tak berusaha mencintai, BRB tidak bisa memungkiri. Hatinya 

bertambah pasrah, dirasakannya rasa syukur yang sangat mendalam dari Sang Hyang Rama 

Kuasa. Ia yang yakin saja Gusti Ratu mengatakan kelak hubungan mereka akan menuai 

keindahan, pembelajaran yang lebih besar dan semua yang berusaha mereka positifkan tidak 



259 
   

mungkin tidak menuai hasil. Dari elus-selusan lembut Gusti Ratu di tangannya, mengecup 7 

kali kemudian BRB. Akik mengisyaratkan apakah ia ingin membuka jariknya bermain-main 

dengan kontolnya seperti yang sering disukai Gusti Ratu, Gusti Ratu menggeleng atau ia 

yang ingin dioral namun dengan tetap sikap ia yang bersedia melayaninya karena sebagai 

selirnya, kemudian Gusti Ratu mengatakan ingin dibuka jariknya. Gusti Ratu juga membuka 

jariknya sendiri, terlihat jembut Gusti Ratu tumbuh bagai sapu lantai. Ia mengelus-elus 

kemaluan BRB. Akik yang panjang dan kekar, warnanya diamati indah kesenduan, 

diamatinya bagian-bagiannya apakah ada yang luka, disodorkan lebih dekat tercium bau 

pejuh keringat, saat disentuh-sentuh frenulumnya BRB. Akik ngalem, Gusti Ratu tahu 

sensitifnya terasa. Penis itu dimasukkannya ke hidungnya, tidak dioral namun dimain-

mainkannya bagai karet di luar bibirnya seperti berias. Setelah puas Gusti Ratu memuji 

ketampanan dan kelebihan BRB. Akik, ia meminta dengan hormat untuk dilayani akhirnya 

BRB bersedia. Mereka saling berpandangan mata, duduk berhadapan saling melepas pakaian, 

saat mereka kopitan dan berpelukan dalam tubuh yang bugil akhirnya Gusti Ratu merebahkan 

diri membuat BRB menengkurapinya. 

BRB. Akik dengan tersenyum mencoba menyenangkan Gusti Ratu dan 

menggejolakkan birahinya menyodokkan penisnya di vagina Gusti Ratu lama, kulit penisnya 

menancap di kulit vagina Gusti Ratu, sinyal otak mereka langsung membubung, diciuminya 

lalu diseruput puting payudara Gusti Ratu yang besar dan kencang, kesukaan Gusti Ratu, 

BRB. Akik juga paling suka adegan itu, mereka seakan sudah terlatih dan pakar. Gusti Ratu 

dan BRB mengajarkan gaya-gaya baru yang baru mereka pelajari, saat ejakulasi mereka 

menstabilkan emosi dan mengecup bibir penuh birahi seakan tiada habis lalu sperma BRB 

keluar bersamaan cairan bening Gusti Ratu, BRB. Akik memang selalu menyiapkan kain 

tebal seperti biasa karena sperma yang keluar pasti amat ruah. BRB yang bisa menentukan 

detik ejalukasinya kapanpun, luar biasa melayani tanpa mengenal lemas dan spermanya 

dalam ajaran Macapat Urip memiliki sperma yang melebihi lautan 7 samudera tadi pagi 

olahraga dan makan healtyfood membuat spermanya kian meruah, sperma menggenang bagai 

puding raksasa. Mereka kopitan lama 

Gusti Ratu memang lebih sering menghabiskan dan menghabiskan waktu jika bercinta 

dan seks dengan BRB. Akik yang kuat, biasanya ada minggu-minggu tertentu ia tak ingin 

diganggu oleh siapapun menghabiskan cairan vaginanya berjam-jam. Seperti biasa pagi itu ia 

terlihat ingin menyenangkan BRB. Akik dan ingin melangsungkan tradisi BRB. Akiknya, 

tiada hanti berhubungan menunjukkan keperkasaan-kekuasaan dan anugrah lainnya, hanya 

berhenti segera mandi dalam lima menit keramas lalu menjadi iman di Gempuran ketika 

wartos melengking, Shubuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya, lalu berhubungan lagi, terdengar 

wartos mandi lagi. 

Gusti Ratu langsung cepat menuju Sasana Pangrajan karena orang-orang akan 

menunggunya ke sana, ia mandi bersama BRB. Akik, ia sangat senang dimandikan BRB. 

Akik pula, ia sangat senang bermain-main penis BRB. Akik yang membuatnya seperti surga 

firdaus pula dan memeganginya tanpa lepas, BRB. Akik hanya merasakan sensasinya namun 

tetap kuat menahan mahdzi keluar, BRB. Akik bergetar karena detik-detik bergulir tebasan 

pedang raya akan berlangsung. Gusti Ratu mengkopit bibir BRB. Akik yang menangis, 
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meyakinkan bahwa ia akan ada untuknya dan mempersembahkan kemenangan Ganda Ageng 

untuknya. 

Selama perang dan sayup-sayup mendengar kabar mati-hidup Gusti Ratu, BRB. Akik 

hanya terus menari atu berzikir dalam kondangan, yaitu kenduri lengkap sebagai 

persembahan, entah Gusti Ratu hidup atau tak, entah Gusti Ratu benar mencintainya atau tak. 

Dan hati BRB. Akik kian membubung, ia tak lagi meragukan cinta Gusti Ratu, ia 

menangis terharu, ternyata tirakat, doa dan keyakinannya selama ini dijawab oleh Sang 

Hyang Rama Kuasa, ia harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ia memang bukanlah raja 

Gusti Ratu, di balik ketidak-tercapaian mimpinya ia diberikan keistimewaan Sang Hyang 

Rama Kuasa yang luar biasa, Gusti Ratu memang paling mencintai BRB. Manah dengan 

sempurna namun BRB. Manah belum bisa hekang dari kebaikan-kebaikan Kinasih selama 

ini, terdengar dari isu Para Ladennya karena ia sering mengintip apa saja yang dilakukannya, 

tersaingi ia tak ingin tertinggal bersaing, cinta mereka belumlah teramat sempurna. Gusti 

Ratu dikabarkan akan melakukan perjalanan kembali di Astaseni karena 3 bulan di sana, 

namun Gusti Ratu diam-diam menemuinya terlebih dahulu untuk mengabarkan 

kemenangannya dan berterimakasih atas dukungan-doanya selama ini, sebelum ia kembali 

menuju Astaseni dengan kekuatan gaibnya. BRB. Akik kian tersenyum. Terdapat kekuatan 

baru bagi BRB. Akik. 

 

Masih teringat Gusti Ratu disambut dengan tari-tarian sengaja oleh raja dan selir-

selirnya, ia sangat terharu. Berbagai pejabat, keluarga kerajaan dan tokoh-tokoh penting 

pemaju Ganda Ageng memberikan tarian kolaborasinya, sebelum ke Kraton ia tak lupa 

menuju tari Sangiran Dance and Teater area yang dikunjungi trilyunan jemaah pula, Gusti 

Ratu menari di sana memberikan penghormatan pada leluhurnya. Sepanjang perjalanan 

pulang toko serba ada telah didirikan, daerah-daerah penunjang komoditas di kerajaan-

kerajaan luar dibangun-dipertampan, sekolah-sekolah didirikan di daerah hutan sekali pun, di 

setiap kadipaten atau kota terdapat universitas, masyarakat tidak perlu kuliah di kerajaan luar, 

tempat-tempat peribadahan dalam agama mana pun begitu megah, terdapat Kraton di langit, 

di bumi dan di tanah, setiap kadipaten memiliki pancuran semua diselesaikan hanya waktu 

tiga hari dengan tenaga ekstra. Para laki-lakinya yang menyambut tersebut mengungkapkan 

kerinduan dan selamat padanya tampak Gusti Ratu hanya mencium merona GKR saja 

membuat kecemburuan selir-selirnya kian bertambah. Masih ada perjuangan yang harus ia 

kerjakan seperti menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya, mengarahkan bumi Ganda 

Ageng ini menjadi bumi yang terarah, dan mengembangkan seluruh potensi sepotensi lagi 

walaupun bendera Ganda Ageng telah berdiri dengan tingginya. 

Lampu tintir seakan menjadi lakilaki penghibur saja pada malam hari itu mimpi Gusti 

Ratu untuk menundukkan kerajaan-kerajaan dunia di bawah panji Ganda Ageng mungkin 

telah terlaksana namun ia masih saja desakan hidup meskipun masyarakat dunia telah mapan 

dalam perekonomian, banyak orang yang melejitkan semangat Sambawi di hati mereka, 

diskriminasi yang teratasi, kedamaian yang menyeruak, intelektual masyarakat yang 
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meningkat dan masyarakat yang patuh terhadap norma-norma masyarakat, namun GKR terus 

menyaksikan pergolakan Kraton. Pejabat Kraton yang ingin melakukan pengendalikan 

Kraton lagi namun baru dirintis, ia terus menelusuri dan mempelajari dalam kasus kematian 

BRB. Srengege, dari penyelidikan yang dilakukan Para Ladennya ia melihat sama sekali 

tidak ada musuh dari BRB. Srengege usai ia mengakui tak bisa naik tahta menjadi raja lagi 

karena Sekar Kedhaton tiada bisa menggeser kedudukan Putra Mahkota sebagai anak 

lakilaki, BRB. Srengege tidak membarakan api permusuhan dengan GKR. Wijaya Kusuma 

melihat ia pernah mengunjungi GKR. Wijaya Kusuma saat uzur dan BRB. Srengege pernah 

membuatkan tas bambu tampan yang bambunya indah dipetik dari Semangkan yang khas, ia 

paham pengorbanan BRB Srengege, hampir semua selir diminta oleh Gusti Ratu secara baik-

baik, ia tidak boleh salah melangkah atau berdegub saat merasakan, pengalaman lalunya dari 

awal hingga menuju saat ini sudah memantabkan dirinya, biarkan yang berlalu terlampaui 

karena terdapat permasalahan yang jangan sampai akibat buruk permasalahan lalu, banyak 

orang-orang yang belum bisa melangkah, membutuhkan bantuannya. Kemudian datang 

Darma yang ingin menemuinya dipersilahkan masuk. Ia mengutarakan dalam penelusurannya 

ia menemukan sesuatu yang mengganjal, ternyata setelah ditelusuri lebih dalam memang 

terdapat bau politik dalam pengangkatan selir atas perintah GKR. Manah. BRB. Kombang 

memang terkenal dengan kepercayaan dirinya merayu Gusti Ratu saat mengantarkan 

makanan, gesturnya begitu vulgar, setelah ia diangkat ia disuruh oleh menteri partai Tengen 

untuk memberikan sebagaian hartanya untuk keperluannya, jika tidak ia dengan teman 

partainya akan mengusahakan bagaimana ia keluar, selir yang masih polos tersebut bisa 

diploroti oleh menteri Gusti Ratu sendiri. BRB. Ronggo bisa menjadi selir Gusti Ratu 

walaupun peduli terhadap orang-orang istana menteri Partai Tengen memuluskannya, BRB. 

Warangka menjadi selir karena pembelajarannya yang matang tentang suami atau selir-selir 

Gusti Ratu terdahulu dengan sering melakukan pertemuan dengan mereka, BRB. Ruby ia 

adalah adik dari lakilaki yang mencintai Gusti Ratu, kemungkinan ia menjadi busur panah 

dari kakaknya namun GKR. Manah masih belum yakin karena Ruby begitu baik padanya ia 

selalu meminta izin BRMb. Ratu Alam ingin tidur dengannya karena putri itu 

mengaguminya, ia yang selalu mengkonsultasikan diri makanan, pakaian atau liburan yang 

disukai Gusti Ratu, dan BRB. Jemani banyak orang yang menggosipkan ia mengenakkan 

Semar Mrongos untuk memikat Gusti Ratu, ia berambisi menjadikan putrinya penerus tahta, 

ia mendengar perbincangan ada Para Laden yang berhasil dibunuh karena tidak berhasil 

menjalankan misinya meskipun itu belum bisa dibuktikan, tapi ia sangat baik dalam menjalin 

hubungan antara selir-selir lain termasuk dirinya, dari ungkapan itu membuat GKR. Manah 

menarik selir Jemani, mengingat acara yang sangat menganjal beberapa hari lalu, Darma juga 

sepakat. Karena Darma yang lebih detail paham Para Laden akhirnya ia menceritakan selir 

Jemani dari ingatan yang mencoba ia letuskan dari tengkoraknya bagaimana pun caranya dari 

pengakuan Para Laden lain 

Embun tak pernah lekang dari rerumputan. Kabut menyelimuti seluruh Ganda Ageng, 

Kraton bagaikan tempat sakral di dunia ghaib, jangkrik bermusikalisasi puisi bersama katak, 

masyarakat mendapatkan berkah yang baru dari kabut yang menaungi tersebut, mereka 

mendapatkan kedinginan untuk menjual tes tong-tong, berjualan ikan hingga malam kabut 

belum hekang, dari titik-titik yang meresap bila ditembus. Anak kecil bermain kotak umpet 
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atau mandi-mandian kabut tersebut tapi diseret orangtuanya takut kabut itu membuat kenapa-

kenapa. Macapat Urip terus dilantunkan dalam-luar Kraton, tarian yang kian dimodifikasikan 

kian dipaugerankan terbubung, terlihat dari lekuk lemas berkeringat masyarakat Ganda 

Ageng. Kraton tengah mengadakan kadipaten-kadipaten dari kerajaan luar yang ditaklukkan 

Ganda Ageng menjadi bagian Ganda Ageng, kenangan bertumpuk dengan peristiwa 

mengingatkan pengukuhan tersebut. Para Adipati luar mengenakkan pakaian biru, jarik khas 

Ganda Ageng bermotif hewan-tumbuhan, terdapat 7 ratu dan 3 raja, mereka mendapatkan 

surat, bros logo Ganda Ageng ditusukkan di pakaian, setelah acara memainkan teater sakral 

GRat. Tempek yang melalui trilyunan godaan hanya untuk mendirikan Ganda Ageng hingga 

sekarang dari alas liar, dan tari yang digerakkan menghayati, melemaskan dan terus 

melakukan aransemennya antara gebyakan sampur penari lakilaki yang tampan, sumpah 

tersebut kian dilantunkan, inti dari pernyataan bahwa mereka siap menjadi bagian dari 

kebesaran Ganda Ageng, mendedikasikan tenaga dan pikiran semampu mereka untuk Ganda 

Ageng, sebaran kembang lebih seperti mawar, melati, angggrek, pancawarna, pacar air, 

sansevieria, bunga mangkok, kecapiring, tapak dara, kantil, cempaka, lily, teratai, kenanga 

menyeruak di lantai Pendapa Ageng, dari upacara terakhir akan disisakan hiburan penari 

eksotis dari luar, Gusti Ratu sengaja menunjukkan kededikasian Ganda Ageng, kelebihan 

kebudayaan dan mengenalkan  gerakan-gerakan tari lain pada tanah barunya yang menyatu, 

orang-orang Kraton selalu terhibur dengan tarian mereka tak pernah tak menonton dari awal 

sampai akhir, bila dikatakan aset terpenting dari Ganda Ageng tariannya 

Di balik itu terdapat seorang pemuda yang sekian lama mendedikasikan dirinya untuk 

Ganda Ageng, tiap hari ia bermunajatkan untuk Ganda Ageng, dari lekuk-lekuk tarinya ia 

lemaskan, ada perasaan sendiri pula, doanya terlebur untuk Ganda Ageng, ia yang pernah 

masuk ke Kraton pernah mencuri-curi gerakan tarian dalam Kraton yang luar biasa dari 

Macapat Urip yang murni oleh salah satu menteri Partai Tengen, setiap berlatih selalu ditatap 

tajam lukisan Gusti Ratu yang anggun, dan dalam ketermanguannya usai mengiktikadkan 

semuanya ia berharap bisa menjadi lebih dan lebih dari selir Gusti Ratu. Orang-orang berhasil 

melihatnya sebagai seorang penari sukses dengan bau yang harum, senyum yang menggigit, 

keringat eksotis dan dandananya yang amat sepadan, ia pernah tertelisut dari tarian-tarian 

bumbungan dikenalkan semangat, nguri-uri budaya, mengenal Sang Hyang Rama Kuasa 

hanya dari tarian oleh GKR dahulu di daerah-daerah yang melupakan Sambawi karena 

lingkungannya paling parah malima (Madat=minum obat terlarang, Minum=minum-

minuman keras, Maling=mencuri, Main=berjudi, Mlanang=bermain lakilaki) dari prajurit 

yang tiba-tiba berkenalan dengannya lalu menyuruhkan, ia bisa mengobati seorang sakit 

kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin dengan tarian yang 

dilabuhkannya dari kebudayaannya sendiri namun ia menolak ketika diberi bayaran, dan 

gerakan tarian yang tidak dimiliki penari-penari lain adalah gerakan sesar sayup-sayup bisa 

menghilang, ia dikagumi banyak masyarakat, ia berkata dengan sosok di balik tembok 

bambu, yang terdengar lirih, serak namun dalam, tatapan mata lakilaki itu kian meruncing 

terasah, usai mandi di Sungai Dipun lampah di pagi dengan airnya yang dispenser, sarapan 

oseng-oseng dengan bunga 7 rupa, puasa sehari sebelumnya, ia puasa bibir seharian penuh 

untuk mempertajam batin dan pikirannya, depan cermin tangannya membentang 

menggeleng-gelengkan kepalanya eksotis, disemprotkan parfum mahal yang sengaja dari 
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Asnawawi, kuku-kukunya bersih, ada parfum bedak dari penjual china-jawa yang mahal 

untuk memperlihatkan badannya yang baru mandi sepanjang hari disebarkan, dicelakkan 

matanya, bibirnya diolesi lipstik, pakaian berwarna ungu dan jarik motifnya sangat tegas, ia 

ingin tampan 7 kali lipat lagi walau ia telah mengenakkan Semar Mrongos. 

Semar Mrongos itu pernah diraihnya dengan susah payah dari Ki Gremeng, penguasa 

Laut Wetan yang bisa memberikan apapun jalan kekayaan dan keinginan. Ia puasa 40 hari, 

melakukan prosesi buang sengkolo (musibah), menjaga diri dari kemaksiatan, hanya jika ia 

benar-benar ‘serius’ membina orang yang ingin dipikatnya dibantu dalam pencarian susuk 

itu, ia berjalan sembari berdzikir telanjang di Laut Wetan, yang tak semua orang berani ke 

sana karena banyak penunggu yang destinasi wisata itu sepi peminat, saat ia bertapa telanjang 

malam satu suro keluar benda berbentuk semar namun giginya merongos yang merupakan 

pelet sakti di Ganda Ageng. 

“Kau tak semustinya mengeluakan satu atau dua tenaga saja tapi lebih karena yang 

menginginkan menjadi selir Gusti Ratu bukan kamu saja, Gusti Ratu tak bisa melepaskan 

rasa cintanya pada selir-selir lainnya” ia terus mematikan sistem pembicaraan bibirnya 

dengan memasang alis pasangan, menjilat kertas vulgar dan menatap ketampanannya sendiri 

di kaca 

“Satu-satunya kau bisa menyingkirkan Gusti Ratu adalah kau menyingkirkan orang-

orang terdekat Gusti Ratu, kau selalu bisa membuat Gusti Ratu takluk padamu” 

“Dan kau akan membuat Srengege kian meyakinkan dirinya, Gusti Kanjeng Raja 

keikhlasannya, Akik yang terus berupaya mendapat pengakuan cinta Gusti Ratu, Murai mulai 

mendongakkan kebenciannya, Louhan yang kian menangis karena darah akan putrinya yang 

seakan tak mendapatkan pengakuan darinya” tandasnya saat ia mulai membuka pintu dengan 

tasnya menatap kokohnya Kraton dengan cahaya tertutup di timur. Saat kakinya tergerak 

ingin menutup pintu rumahnya yang belum sempurna tertutup ia berkata 

“Apa kau tidak kembali ke Kraton Ki?” tak ada suara, ia tak ingin berkata lebih lanjut 

dilanjutkan langkah kakinya lanjut yang telah lemas. 

Ia menanti-nanti moment itu, sekilaspun tak akan ia kilaskan menghindar, Sang 

Hyang Rama Kuasa seakan mendukungnya, seakan-akan ia mati-matian dengan lakilaki lain 

untuk mendapatkan seliur cinta dari Gusti Ratu, dan ia yang dikuatkan dengan tubuhnya awal 

hingga akhir pada nanti, saat ia melakukan prepare, menyempurnakan pakaian dan 

dandanannya kembali di background prepare, saat gendhing kian dibuncahkan, Niyaga muda 

dan matang yang menembang dengan gagahnya, suaranya dierotik-erotikkan mengeluarkan 

penari, membuat Gusti Ratu sudah terperangah dengan dandanan penari dan keselarasan 

tariannya, bukan sekedar aransemennya yang mendalam, mengenalkan diri sendiri, namun 

kekompakan mereka. Mereka tampak gagah sekali, seakan Gusti Ratu ingin menari. Para 

pejabat perempuan, anak perempuan pejabat, dan Gusti Ratu Adipati-adipati begitu tergila-

gila, mereka menyinggungkan ketampanan penari tersebut, senyumnya yang ranum, selir lain 

tampak menunduk. Srengege yang hendak pingsan karena tertohok kekuatan paling dalam 

bisa sadar diri keluar diikuti Para Ladennya telah di Sasana Kautaman, tatapan mata Gusti 
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Ratu seakan ada yang menyiramkan cairan kimia hingga berleleran air, pandangan depannya 

begitu silau, hatinya bergidik tak bisa bergerak dan lidah menjilat-jilat melihat ketampanan 

lakilaki utama yang baru keluar dengan gendhing yang membuncahkan pas, tingginya yang 

193, berat 88 kg, kepalanya permata, tubuhnya putih beremas-emasan, matanya yang sipit 

bagaikan sayap burung melebar terbang ingin ke tingkat tinggi, hidungnya agak pesek, 

bibirnya agak tipis ditampankan kembali dengan busungan pasnya, payudaranya yang 

kehitam-hitaman, kencang, putingnya hitam sangat menawan, dari jarik ketat dan indah yang 

dikenakkannya menonjolkan penis yang pas seakan besar, Gusti Ratu menahan cairan bening 

vagina keluar melihatnya, Gusti Ratu tahu ia menarik dengan pusarannya yang menatapnya 

menusukkan ketertarikan yang pas, birahi dari dalam yang seakan ditubrukkan dari langit ke 

leher, buah dadanya, ototnya yang ngemblek-ngemblek dengan daging terpisah kulit, tonjolan 

penisnya yang tambah ngaceng hingga ujung kaki lalu diusap tubuhnya tersebut begitu dalam 

membuat cairan bening Gusti Ratu ditahannya menetes dan menetes. Gusti Ratu tahu salah 

satu gerakan itu seakan memaknakan ia akan melepaskan pakaiannya satu per satu, saat 

cairan bening Gusti Ratu yang menetes ia memasuki panggung itu dengan menari dengan 

pemuda itu tahu hatinya telah terbuka dengan perempuan agung itu, para ratu-ratu yang 

memuji ketampanan penari lakilaki itu juga menatap tak berkedip, tak bisa mendefinisikan 

apa-apa, mereka melonggarkan sandaran mereka ketika duduk dengan selakangan agak 

mengakang agar vagina mereka terbayangkan tertusuk keras penis lakilaki itu, ia melakukan 

tari romantis dengan Gusti Ratu, dari isyarat Gusti Ratu ia berterimakasih dengan lakilaki itu 

yang telah sempurna dalam suguhannya, selain Sang Hyang Rama Kuasa menanti itu dan 

gerakan tari yang tak bisa mengatakan apa-apa. Dalam bayangan Gusti Ratu adalah di balik 

jarik penari lakilaki itu pasti terdapat penis yang matang, panjang, bertestis besar yang 

menggerayap-gerayap ngaceng, cairan bening keluar membasahi sekitar kemaluan, ada birahi 

terdalam penis itu, dan apabila penis itu benar dan bisa dipuaskan olehnya ia ingin klimaks 

atau tak klimaks penisnya biarkan tertancap di vaginanya tak bisa dilepas tak apa-apa. Gusti 

Ratu keluar dalam tari bersamaan penari yang berjalan keluar dari Pendapa dengan tertibnya, 

orang-orang bertepuk sebenarnya bukan karena para penari yang menyuguhkan penampilan 

yang luar biasa namun penari itu yang gerakan tarinya bisa menimbulkan syahwat. 

Awal ia menaiki area pentas ia sungguh terpikat pula dengan Gusti Ratu, Gusti Ratu 

kecantikannya semakin waktu semakin kuat, dalam tarinya yang pelan detik demi detik berisi 

perasaan ia ingat perkataan kakek tirinya sebelum ia lets go, “hidup di Kraton selamanya 

adalah persaingan, kamu jangan mau kalah, kebutuhanmu pasti juga banyak, agar Gusti Ratu 

tetap menyayangimu dan menempel kamu cukup dandan yang tampan, bersih kalau bisa, 

rajin berolahraga agar otot-otot keperkasaanmu terlihat” 

Gusti Ratu dengan lakilaki itu tak saling berbicara, bahasa mereka dari tatapan, 

lakilaki itu yang terus berlari berusaha menghindar, dikejar sampai memojokkannya. Lakilaki 

itu hanya tersenyum saja menatap Gusti Ratu. Mereka tertahan di Taman Sari di mana tempat 

begitu temaram dan tak ada siapa-siapa yang berani ke tempat pengunjungan ratu tersebut. 

Penari lakilaki yang menggelisatkan tubuhnya kian itu memanfaatkan momentum, Gusti Ratu 

yang tak tahan bertambah ingin mendalaminya, keringat berleleran di antara keduanya, 

lakilaki itu membiarkan saja Gusti Ratu menikmati dadanya yang ditatapinya membara, 
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keringat berleler bercampur bau seakan minuman ide apa, diciuminya hingga otot-otot 

perutnya yang bagai batu lalu dilepas ikat pinggang, tagen, sampur, keris lalu jariknya, 

perasaan Gusti Ratu tertusuk di hatinya yang paling peka melihat penisnya yang besar, peler 

kuat, seakan ingin menyodok tajam, masih perjaka, jembutnya menutupi seluruh kemaluan 

menambah keistimewaan keperjakaannya, Gusti Ratu berdegusan bagai binatang melihat 

cairan beningnya keluar berkelip dan kental, yang dipikirkan Gusti Ratu hanya terus 

memilikinya, Gusti Ratu melepas seluruh pakaian jawanya yang ketat hingga keduanya bugil 

di tempat yang pas dan gelap, momen dan lakilaki itu segala-galanya. Dalam pelucutan 

pakaian itu tanpa sadar terbanting pula di keramik Semar Mrongos yang mulanya terselip di 

tagen lakilaki itu. Gusti Ratu benar-benar menikmati lakilaki itu yang terlatih sodokannya 

yang menengkurapinya bagaikan berenang dalam air dengan lemas, Gusti Ratu bertambah 

melengking, dadanya dipantul-pantulkan dan dicium penuh kesukaan lakilaki itu, 

menunjukkan keperkasaan perempuannya, diluruhkan segala perasaannya lalu tubuhnya 

tambah diperlebar seakan tertarik semua, selakangannya biarlah robek sekalian, saat 

keperkasaan lakilaki itu yang seakan memiliki obat atau latihan lain hampir mengendor dan 

ditingkatkan lejit Gusti Ratu menikmati ketampanan lakilaki itu, parfumnya yang gagah 

terterpa angin yang datang, rambutnya indah dan minyak rambut yang mahal, otot melapisi 

tubuh lakilaki itu, ia menciumi kemaluan lakilaki itu, selama hubungan tiga setengah jam 

lakilaki itu memvariasikan gaya dengan pelan-pelan namun menyodok tidak membuat cairan 

bening Gusti Ratu sebagai perempuan berleleran, dan mereka pun ejakulasi, momen yang 

seakan ditunggu, dengan sabar Gusti Ratu memperlebarkan tubuhnya dan lakilaki itu 

menggusarkan tenaganya yang dalam kian disodok-sodok tanpa henti, vagina Gusti Ratu 

begitu licin, ciuman mereka semakin bertambah, gigi mereka bertambah geletukan, dicium 

kewangian mereka masing-masing, kesempurnaan bentuk wajah mereka, dan Gusti Ratu 

memberikan gaya yang memberikan bonus lakilaki itu dengan seakan tak menyangka mereka 

berejakulasi, senyum yang tersambut lakilaki itu benar-benar memperdalam di hatinya yang 

kaku, penisnya yang menyodok-odok kian memelan keluarnya sperma yang kental dan tiada 

henti begitu nikmat ditambah Gusti Ratu yang cairannya menggenang pula, kemudian masih 

terdapat ada lagi, dalam kondisi birahi mereka yang sebenarnya belum habis dipilih mereka 

berpelukan dan mengesun satu sama lain. Kemaluan mereka pas, berpelukan tertidur di kursi 

sampai pukul 03.00 mereka tak tertidur. 

Terdengar suara Macapat Urip dari Gempuran menandakan sembahyang tengah 

malam menuju Shubuh, mereka saling melihat kesempurnaan wajah satu sama lain 

“Aku akan memberikan kamu tempat yang indah, yang belum diketahui, tak ada 

orang yang menyinggahi tempat itu” 

“Semoga saya bisa mengandung jika ia lakilaki kuharapkan tampan sepertimu dan 

perempuan semoga cantik seperti diriku, kau tak akan berpaling dari hatiku, Sayang” 

“Sayang karena Gusti Ratu telah memiliki Gusti Kanjeng Raja Manah saya tidak 

mungkin menjadi raja ya, namun saya berjanji pada Gusti, Gusti Ratu jika saya akan 

menyayangi, melindungi, dan menyerahkan apapun yang saya miliki lebih dari Gusti 

Kanjeng Raja, Gusti juga demikian kan” 
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Lelaki itu yang selalu meminta hal-hal yang tinggi ditutup oleh Gusti Ratu yang 

semakin memuji ketampanannya, Gusti Ratu akan selalu mencintai, menjaga dan 

membahagiakaannya, mereka sempat mengobrol tentang seks, Gusti Ratu juga suka jalan 

seks lain misalkan oral seks 

“Ah... Gusti Ratu kalau Gusti Ratu suka diemut juga gak papa tapi kalau enggak ya 

udah semua yang berasal dari saya sudah menjadi hak Gusti Ratu” lakilaki yang 

pemikirannya baru saja menyerahkan keperjakaannya tersebut menggerayap mengemut 

setelah Gusti Ratu menandakan kesiapan selakangannya, emutannya demikian kencang dan 

terampil, ia tak akan pernah melupakan bagaimana hari demi hari akan terisi kisah cinta 

bersamanya, malam itu tak diharapkan sirna sedikit pun, ketampanan lakilaki berias jawa 

basahan itu ditatap tajam, rambutnya yang halus siap luar dalam ia pegangi dengan 

menyeringai, sembari memegangi denyutan kepala yang seksama, ia kian kencang mengulum 

dan menyentuh klitorisnya paling dalam 

“eumm...eumh.... euh....” 

Lakilaki itu menggerayap pelan dengan wanginya mengemut seluruh isi vagina baik 

jalur kencing maupun jalur berhubungan yang dikagumi Gusti Ratu, warna langit tak berubah 

bersambar suara kokok ayam jantan tak dipedulikan, di kedalaman rasa Gusti Ratu yang peka 

ia bersyukur dengan apa yang ia dapat, Gusti Ratu kian mengangkang meremas-remas kuat 

kepala lakilaki itu dengan desahannya yang perkasa tetap ada feminim, gerakan yang Gusti 

Ratu suka lidah lakilaki yang lembut itu bagaikan sapi yang menjilati makanannya, Gusti 

Ratu kian berjanji akan memberikan penghargaan lakilaki itu dalam hati, perbincangan dalam 

tentang asal-usul mereka masing-masing yang tahu, ada tujuan lakilaki itu ingin memajukan 

Ganda Ageng bersyukur menjadi selirnya yang diincar lakilaki di Ganda Ageng ini, Gusti 

Ratu yang karena terus digerayangi, disun payudaranya, kopitan lagi dan memuji satu sama 

lain memutuskan ia menjadi selirnya dengan memegang tangan kuat, mengecup lalu berkata 

ia resmi menjadi selirnya benar-benar terbuai Gusti Ratu diketahui kelemahannya, strategi 

Ganda Ageng dalam perekonomian, keagamaan, perang diberikan dan lakilaki itu segera 

memberikan apa yang diminta oleh kakeknya, namun hati mereka telah kalap dalam masing-

masing keteringinan mereka, mereka tak menyadari mereka begitu menikmati, mengasihi, 

belajar hidup dari sekian detik dan detik berjalan. 

GKR. Manah merenungi kata demi kata itu wajah tampannya terterpa lilin 

keremangan tampak eksotis, terdengar Para Laden di luar yang menyenandungan Macapat 

Urip, bau serabi menyeruak begitu lezat dari Ngondorasan walau jauh dalam acara para 

pekerja furnitur kayu bekas yang berhasil mempengaruhi desa lain berusaha sepertinya 

diundang Gusti Ratu di Kraton besok. Darma depannya hanya pamit melihat GKR yang 

tampak merenungi penggal-penggal kejadian dengan berjanji akan mencari referensi lainnya 

bersama orang-orang kepercayaannya. 

Pagi dalam kecurigaan Gusti Ratu yang GKR mengelebatkan diri di acara Kraton lalu 

pamit ada hajat yang harus diselesaikan, biasanya ia sangat menghormati tamu 

menyuguhinya dengan lebih, sangat semangat jangan sampai menunjukkan tamunya 
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sepertinya segera pulang tak dan menggali kecocokan yang dalam tiba-tiba saja ia pergi, di 

perpustakaan Kraton ia membaca novel tentang kisah cinta Gusti Ratu dengan selir-selirnya 

yang ditulis pengarang agung Ganda Ageng, Anggrek Hartinah, apakah kematian BRB. 

Srengege berkaitan dengan pergolakan cinta di Kraton, ia sebenarnya masih ragu apakah 

BRB. Jemani yang membunuh BRB. Srengege melihat BRB. Jemani yang sangat baik 

dengan selir-selir termasuk dirinya, ia yang selalu mengajak anak-anak selir bertamasya dan 

ia yang tampil berani mengajak selir-selir mengakrabkan diri meskipun beberapa selir ada 

yang canggung apakah mereka harus mengakrabkan dirinya bagaimana jika, saat BRB. 

Jemani berusaha mengejar berkah darinya dengan memberikan referensi yang banyak karena 

sebagian Para Laden sering membincangkan GKR. Manah tampan namun tenaganya tidak 

terlalu melengkapi di ranjang hingga Gusti Ratu beruntung ada selir-selir lain yang bisa 

mengisi penuh vagina Gusti Ratu, ia seakan-akan membuat BRB. Srengege, BRB. Akik, 

BRB. Sembada datang di taman depan Padma Kahiyang jangan sampai BRB. Srengege, 

BRB. Akik, BRB. Sembada melewatkan hal ini, mungkinkah buncahan keyakinannya 

terhalang gerumul perlakuan BRB. Jemani yang terang saat ini? flashback GKR. Manah 

dengan BRB. Jemani dalam sembarian dzikirnya menatap tepat lembar-lembar novel yang 

dibacanya dari beberapa Para Laden yang bersih-bersih di sana 

“Gusti saya memiliki banyak tabib kenalan terkenal, obat-obatan dari kakek saya, atau 

saya sudah belajar melakukan urut pada teman-teman saya dan mereka sukses melayani istri 

mereka, Gusti, istri mereka tidak memendam rasa lagi lalu menyimpan perjaka-perjaka yang 

sudah tidak lagi, Gusti Raja tampan lho kalau Gusti bisa memuaskan Gusti Ratu wajah, 

perasaan dan ranjang pasti Gusti Ratu sangat senang sekali” 

“Oh tidak, kau yang lebih bisa mengerti Gusti Ratu, Ndoro, aku serahkan dan titipkan 

semuanya Gusti Ratu ya, kalau ada apa-apa kau bisa minta tolong aku” 

“Oh iya Gusti sebenarnya saya mau menyampaikan sesuatu maaf kalau saya lancang, 

saya sebenarnya melakukan tindakan seperti ini, mengatakan seperti ini belum tentu benar 

dan saya belum tentu tepat menjaga kerajaan sendiri, saya berani mengatakan seperti ini 

mungkin secara tidak sadar saya sudah merasa dekat menjadikan Gusti anggapan kangmas 

saya sendiri, saya tidak tahu harus mendiskusikan hal ini pada siapa” 

“Saya mendengar salah satu percakapan dari beberapa selir, Ndoro Wisma, Garwa, 

Ronggo, ketika para selir mendapatkan undangan dari Ndoro Akik pula ingin melakukan 

parasut ikan pari di Betisrejo setelah tahu Gusti mengajak selir-selir dan putra-i dalem 

membagikan es buah pada jemaah Panyengajan (rukun iman yang ke lima Sambawi 

melakukan ibadah di Sangiran Dance and Teater Area), dan saya tahu Gusti tidak sengaja kan 

mengajak selir-selir dan putra-i dalem di Kadipaten Seniman membuat selir-selir dan putra-i 

dalem terhibur dengan komedian merakyat dan terkenal di Ganda Ageng saat ini kan? Salah 

satu percakapan yang terlintas tidak ingin memfungsikan testis Gusti Kanjeng Raja atau selir 

siapa itu kurang tahu, tapi kalau saya dengan Gusti Kanjeng Raja sih, Gusti hati-hati aja ya, 

tapi mungkin yang dilakukan Ndoro Akik itu diluar kesadaran yang semustinya, Gusti, 

mungkin iya yang terlalu cinta dengan Gusti Ratu, Gusti Ratu ya nggak mungkin tho seumur 

hidup bisa ngelupain Gusti Kanjeng Raja yang sempurna ini” 
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“Tak ada manusia yang sempurna, Ndoro, keluarga dalem juga sudah tahu kontol 

saya, saya pokoknya-Ndoro-bisa-membahagiakan Gusti Ratu, saya tidak tahu lagi Gusti Ratu 

bisa benar-benar dibahagiakan oleh siapa lakilaki di Ganda Ageng ini selain Ndoro” GKR. 

Manah sebenarnya menyadari BRB. Jemani adalah teman lakilaki yang nyaman diajak 

curhat, saat pertama kali ia berhubungan dengan Gusti Ratu, saat peristiwa yang membawa 

kelam bila diingat itu, ia adalah lakilaki yang kagetan meskipun ia bisa mengontrol dirinya 

dalam berbagai kehidupan, spermanya juga encer dan sedikit padahal ia selalu makan-

makanan yang bergizi, pernah ia cicipi madu, telur dan bawang putih sebagai ramuan Kraton 

agar ia bisa kuat di ranjang sebagai selir ratu terdahulu tapi yang ia rasakan sama saja, obat-

obatan dari kerajaan luar juga telah dicicipinya, padahal nafsu Gusti Ratu sangat menggebu-

gebu, seakan haus sperma. Pernah sekali ia rasakan bereaksi, bisa bertambah lama lima 

menit, jika ia pingin hasil lama ia harus meminum dan meminum lagi. Tubuhnya saat itu 

lemas, seharian enggan keluar rumah, ia sebenarnya beruntung Gusti Ratu memiliki selir-selir 

yang bisa diajaknya bermain gaya baru, mengemut vaginanya ia sambil merokok-membaca 

buku, ia yang sering berada di Sasana Katawis melakukan menghancurkan waktu, BRB. Akik 

satu-satunya lakilaki di awal-akhiru zaman yang memiliki ketahanan alami dan ia memang 

selalu menentukan keluarnya sperma 7 jam, ia bisa mengeluarkan sperma lalu ditambah lagi 

berapapun, dan saat ia dari Sasana Katawis ia ke Padma Kahiyang kembali saat tubuh GKR 

lemas-lemasnya. Ia baru tahu Gusti Ratu suka diemut selama ini dari BRB. Jemani. 

Dari ketersadarannya ditanyakan betapa asyiknya membaca, ia yang tepat segera 

menyelidiki dengan waktu yang dimanfaatkan hari ini oleh Darma, Darma yang diisyaratkan 

GKR. Manah agar tak mengatakannya di tempat itu tapi di Padma Kahiyang, Darma 

mengerti. Di Padma Kahiyang Darma mengatakan BRB. Jemani telah diketahui sempat 

meracuni BRB. Ruby dari minuman susu saat selir diam-diam memiliki acara sendiri dari 

acara yang diselenggarakannya, ia sempat dihalangi BRB. Ruby karena ingin memprogam 

anak dengan Gusti Ratu untung tidak mempan karena ia dilindungi jimat pemberian 

kakeknya tahu status BRB. Ruby yang sekarang, mereka sepakat menyimpulkan betapa 

jauhnya BRB. Jemani melangkah, sekejam-kejamnya orang telah terlukai sepertinya tak 

mungkin membalas begitu melukai seperti BRB. Jemani, GKR. Manah yakin BRB. Jemani 

orang yang harus dihati-hati jika berurusan dengannya 

Waktu demi waktu GKR. Manah terus mencari dalam doanya agar kerajaannya selalu 

dilindungi, walau ia merasakan ada orang yang menghalanginya, semenjak gerak-gerik kecil 

GKR yang menyelidiki dan menyelidiki itu terdapat berbagai kekacauan, daerah 

Kasampurnan, Kadipaten paling tidak maju di Ganda Ageng ditimpa sakit gatal-gatal yang 

pujangga Kraton mengatakan ada pihak yang sengaja menyebarkan hal tersebut agar daerah 

yang termiskin itu bergabung menjadi kadipaten lain yang lebih maju, ia yang memberikan 

bantuan tapi ada yang membakar bantuannya, dalam kesedihannya pula di mana ayahnya 

harus pergi meninggalkannya, ia merasa belum sempat dan tepat membahagiakan ayahnya, 

ayahnya meninggal diduga tipus namun ternyata setelah sekian waktu ditelusuri dokter 

ayahnya sempat memakan botok ikan patin, yang menambah kecurigaannya mereka 

mendapatkan salah satu saksi pemuda yang memperhatikan gerik-gerak ayahnya membawa 

makanan yang diberikan salah satu Para Laden mengaku pejabat Kraton, kematiannya 
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membuat GKR. Manah down berwaktu-waktu sampai Gusti Ratu bersumpah jika ada orang 

yang sengaja mematikan mertuanya maka ia akan menghukumnya berat, dari penelusurannya 

telah melahab korban. Kemudian BRB. Buah Naga melaporkan jika ditemukan pakaian ayah 

GKR di Sasana Kejeng, tempat BRB. Warangka, kemungkinan BRB.Warangka pernah ke 

rumah ayah GKR yang menuangkan racun itu, tapi BRB. Warangka bersumpah bukan ia 

yang melakukannya, Gusti Ratu yang hendak menghukum BRB. Warangka dengan dibuang 

untuk abdinya, ia ingin memberikan pada Mahapatih Kembang Sepatu tapi GKR membuat 

tercuat, kematian ayahnya adalah pelajaran bagi kita semua, ayahnya yang telah meninggal 

tidak akan hidup kembali dan penghukuman BRB. Warangka bukan mempositifkan masalah 

namun mungkin bertambah menegatifkan masalah, membuat Gusti Ratu urung namun ia 

bersumpah pelakunya akan tetap dihukum berat. Beruntung tidak beruntung, ingin tetap tak 

ingin tetap diinginkan GKR. Manah menerima info dari Para Ladennya karena bersumpah 

ingin membantunya sebantu-bantunya, ayahnya yang telah meninggal, ia mencurigai Para 

Laden yang tiba-tiba pingsan kaku lalu mati setelah ditelusuri ada pula penarik Kereta 

Kencana Kraton protes di Sasana Kagayuhannya BRB. Jemani, tak digubris anak, istri, 

kerabatnya meninggal karena salah satu rencananya ada yang gagal, GKR. Manah segera 

bergerak cepat dengan timnya, Para Ladennya berhasil menemukan Ki Ngaceng yang 

diculiknya ke salah satu hutan, GKR. Manah tetap mengisyaratkan Para Ladennya jangan 

berlebihan karena tindakan mereka tetap salah, Para Ladennya berpikir jauh apa yang 

dilakukan GKR. Manah di antara lebat hutan misterius itu melihat sikap GKR. Manah yang 

sebaik itu dan keadaan sekelam itu, Para Ladennya baper ketermenungan dalam, GKR. 

Manah ternyata orang yang tak terlalu pro dengan emosinya 

“Saya hanya ingin berbicara dengan panjengengan, apakah ada yang salah, saya 

bertanya yang sekiranya saya ingin menanyakan saja kok, sebelumnya maaf telah membuat 

panjengenengan naik-turun” 

“Ampuni saya Gusti Kanjeng Raja saya benar-benar tidak tahu!” 

“Ki, jangan pernah takut terhadap orang, Gusti Ratu ataupun saya Ki, takutlah hanya 

kepada Sang Hyang Rama Kuasa karena Dialah yang menuntun hati kita, saya sudah tahu 

bagaimana pun Ki menceritakannya, Ki sudah bisa merasakan kehilangan istri, anak, kerabat 

dan teman-teman Aki sendiri kan, lalu apa yang Aki pertahankan dari Ndoro Jemani, 

yakinlah Ki Gusti Ratu akan lebih memaafkan orang yang tidak ingin berbohong karena 

menutupi kesalahannya demikian tak bisa dimungkiri, saya akan membuktikanya Ki” 

“Maafkan saya Gusti Bagus saya yang dulu juga membuat perjalanan Gusti Bagus 

terhalang di Kasampurnan membuat masyarakat banyak yang meninggal karena bahan 

makanan tidak sampai, saya yang membakar bantuan-bantuan itu, saya yang telah 

menuangkan racun parasit di botok Ramanda Gusti Kanjeng Raja bukan Ndoro Warangka, 

sayalah yang menjadi trantaktor pembunuhan yang direncakanan untuk Ndoro Srengege 

karena saya yang paling tahu dukun, orang-orang Semangkan, semua atas perintah Ndoro 

Jemani, saya tidak bisa melawan Gusti, ambil nyawa hamba Gusti!” 
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“Tenang Ki, Ki telah berusaha mengungkapkan yang sejujurnya saya benar-benar 

menghargai Ki, semoga saya memiliki rakyat yang berani lainnya seperti Aki, kami akan 

selalu melindungi Aki, Ganda Ageng memang tengah memiliki lawan yang tengah 

menghisap Ganda Ageng Ki” 

GKR. Manah tiada henti-hentinya memanjatkan syukur, beberapa Para Laden dan 

prajurit yang mengutuk dan hampir memukuli Ki Ngaceng tiada peduli sikap GKR. Manah 

semuanya ingin menghabisi namun ditahan GKR. Manah, GKR. Manah mengatakan 

kematian ayahnya takdir, terimakasih pada mereka yang telah membantu proses tanpa tak 

tersebut, masih ada perjuangan mereka yang seharusnya tetap mereka perjuangan, dan GKR. 

Manah sebenarnya sudah mengerti namun tidak ia yakinkan pada dirinya dahulu karena 

BRMb. Gemah yang mengatakan padanya dalam kekakuan hati, BRMb. Gemah yang selama 

ini dekat dengannya namun dicanggungi BRB. Jemani jika mereka bertemu, BRMb. Gemah 

yang mengatakan sendiri ayahnya selalu melarangnya bertemu dengan GKR. Manah 

bagaimana pun alasannya, saat ia dinobatkan menjadi kesatriya terbaik pula membunuh 

Siluman Mimpi Basah oleh diam-diam ajaran silat GKR. Manah selama ini, ayahnya 

mengungkapkan restu ayahnya adalah restu menjadi ratu bukan menjadi kesatriya, GKR. 

Manah yang harus segera melindungi diri karena dengan Ki Gremeng, dari penjelasan 

Kanjeng Raja Kulon GKR. Manah sebenarnya sudah diberi isyarat saat bertemu melihat 

begitu sulitnya menemukan bukti perbuatan BRB. Jemani, Kanjeng Raja Kulon menolongnya 

dari Ki Gremeng yang dengan saktinya menghadang GKR. Manah ingin menyelidiki BRB. 

Jemani pergi ke hutan, mungkin di hutan ia ingin memberi perhitungan Ki Ngaceng, Ki 

Gremeng bukanlah lawan GKR. Manah karena berbeda elemen hidup, namun rasa syukur 

GKR. Manah melupakan segalanya walau terberita orang ingin mencelakakannya, benang 

merah telah terusut tapi ia masih meyakini kebaikan BRB. Jemani tak mungkin walau 

anaknya sendiri mengatakan jika ayahnya ingin mencelakakannya di jurang. 

Para Laden lain mungkin melihat GKR. Manah harus segera memfitkan tubuhnya di 

kasur diantar Darma, namun tak, GKR. Manah menerangkan segalanya pada Darma tentang 

ia yang pernah menyelidiki Gusti Ratu saat ML dengannya apakah ia memiliki sosok yang 

paling berkesan lain selain dirinya saat Gusti Ratu kian memuji ketampanannya ternyata ada, 

ia adalah sekretaris pribadinya sendiri yang hilang entah, ia ingin memberikan jawaban 

bahwa ia akan selalu menyayanginya, menjadikannya selir tingkat 3 sebelum ia bertemu 

GKR. Manah di Srenggi, ia memiliki keistimewaan, selalu memberikan perhatian padanya, 

pekerjaannya sangat baik sehingga ia pantas mendapatkan apresiasi lebih dijadikan selir 

kerajaannya, GKR. Manah memberanikan diri, Gusti Ratu menjelaskan, ia sempat 

mendapatkan jejak dari Mahapatih Kembang Sepatu yang diperintahkannya ia dihilangkan 

oleh salah satu utusan RA. Gulo Jawi yang tak ingin ada lakilaki mana pun ingin 

melengserkan kursi anaknya, ditambah kecurigaan dengan hutan di Kadipaten Jembar 

Pangimpen yang terbakar. Dalam penyelidikannya sendiri saat ia bersama BRB. Murai, 

Arwana, Buah Naga mendiskusikan apa acara lain yang dilakukan di Hajat Dalem 

memperingati berdirinya Kraton Ganda Ageng di Kenabian karena mereka dipasrahkan Gusti 

Ratu, BRB. Jemani datang menawarkan alat perias dan make up ketampananan, saat ia pamit 

beberapa jam melihat Para Ladennya yang jatuh membawakan madu dari Srenggi untuk 



271 
   

minuman mereka bertiga saat ia kembali, ia heran BRB. Murai mengatakan pada BRB. 

Arwana dan Buah Naga BRB. Jemani adalah sekretaris pribadi Gusti Ratu yang dicari diam-

diam Gusti Ratu selama ini, ia menaruh dendam pada RA. Gulo Jawi dan seluruh pihaknya 

yang membuatnya terikat di rumah tua hingga wajahnya buruk ia meminta bantuan Ki 

Gremeng yang dan memasang Semar Mrongos pelet tertinggi -terkenal Ganda Ageng, ia 

kembali membalaskan dendamnya, ingin berencana membunuh GKR. Wijaya Kusuma, BRB. 

Srengege lalu GKR. Manah pula karena ingin menjadi raja, BRB. Murai ternyata telah lama 

menyelidiki pula dan mengetahui dari arwah kakeknya yang melindunginya mengarahkan, 

GKR. Manah tetap memfilter lalu pura-pura hadir kembali dengan senyum dan sembah selir-

selir itu. Tiba-tiba BRB. Murai terpanggil perasaannya ingin datang di Padma Kahiyang 

walaupun dilarang Para Laden karena ia sedang tidak bisa diganggu, GKR. Manah 

memperbolehkannya, BRB. Murai menjelaskan apa yang pernah ia ketahui, waktu persiapan 

Hajat Dalem dulu, benar-benar meyakinkan sekerat mungkin GKR. Manah ia ingin berbuat 

baik padanya, GKR. Manah mengaguminya, ia bersyukur BRB. Murai ternyata berada di 

pihaknya. Awalnya ia berembel-embel bercerita, ia bersyukur kepada Sang Hyang Rama 

Kuasa mendapatkan kebahagiaan-kesehatan yang tiada tara, pelayanan Para Laden Kraton 

yang tak pernah mengecewakannya, pernah suatu ketika adiknya terpaksa ingin menemuinya 

di Kraton yang dijaga ketat banyak prajurit akhirnya ia dipermudah oleh GKR. Manah tahu ia 

adalah adik BRB. Murai, adiknya meminta uang untuk membayar SPP dan biaya kunjungan 

industri di sekolahnya, ternyata hanya itu, dulu uang sangat sulit dicari bagi keluarganya, 

makanpun diirit-irit namun setelah menjadi selir, mimpi membiayai adiknya-keluarganya 

dengan mudah terwujud, ia berbunga-bunga musim perasaan bisa bertemu dengan adiknya 

yang sekian tahun tak pernah diketahui keadaannya, terimakasih GKR. Manah yang telah 

membangun dukuhnya dan memberikan generasinya semangat perjuangan, ayahnya pernah 

berkunjung ke Kraton ingin melihat anak dari Gusti Ratu, BRMb. Anggrek Macan, ibunya 

melihat BRB. Louhan yang diporak-porandakan Sasana Ngarep-arep dan benda-bendanya 

dihancurkan orang-orang BRB. Jemani, BRB. Louhan mengatakan ia lebih beruntung Gusti 

Ratu tak pernah kemari, membawa uang sepeser pun dan melupakan anaknya sejak anaknya 

tumbuh dua tahun tapi ia dituduh mempengaruhi BRMb. Gemah tinggal di sana, ia 

mengungkapkan BRMb. Gemah tidak selevel dengan anaknya, ia calon ratu Ganda Ageng, 

ayahnya hanya mewanti-wanti agar tidak usah berunyam dalam perpolitikan kerajaan, 

mimpinya yang telah tercapai dan BRMb. Anggrek Macan dan adiknya, BRB. Cendrawasih 

yang mampu berprestasi di sekolahnya sudah membuatnya cukup, ia mengiyakan saja, 

namun hatinya tetap tak bisa bisu melihat kemaslahatan mendera kehidupan orang-orang 

yang harus dibantunya itu. 

BRB. Murai dalam pelototan mata Darma dan ketermanguan bibir GKR. Manah 

tersebut menjelaskan sebenarnya BRB. Jemani adalah dulunya sekretaris pribadi Gusti Ratu 

yang dianggapnya teman dekat dan spesial, mulanya Gusti Ratu tertarik dengan BRB. Jemani 

yang saat itu bernama Birahi yang tampan, seksi karena pakaiannya ketat membentuk otot 

dan professional, ia lakilaki baik yang menuruti menemani Gusti Ratu di mana pun dengan 

kebahagiaannya yang selalu terpancar, namun ia digantungkan dibalik dilematis GKR. 

Wijaya Kusuma dan BRB. Srengege, Birahi berjanji akan memberikannya pelayanan yang 

lebih, selalu memuaskannya dan tak pernah meninggalkan Gusti Ratu sampai kapan pun, 
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namun Gusti Ratu tak peka, walaupun ia menyakini dirinya orang ke empat dari Gusti Ratu, 

GKR. Wijaya Kusuma, dan BRB. Srengege dia adalah orang bawah yang perasaannya sendiri 

juga tidak ingin Gusti Ratu dibingungkan sendiri olehnya, dalam lubuk jiwa Gusti Ratu 

terdalam sebenarnya ia ingin dijadikan selir tingkat 3 tapi diurungkan cinta tidak harus 

memiliki karena cinta sejatinya waktu itu BRB. Srengege, setelah kepergiannya Gusti Ratu 

dilematis dengan sikap-sikapnya pada Birahi selama ini dan menyadarkan diri tak ada 

salahnya menjadikan Birahi selirnya, telah banyak api perasaan kecil dan besar yang ingin 

Birahi terjerembab bersama Gusti Ratu, perhatian Gusti Ratu yang dalam dengan perkataan 

birahinya yang ditujukan di palung birahinya, pujian yang tak mungkin dipujikan seorang 

perempuan pada lakilaki jika tak “nananina”, Gusti Ratu yang selalu memegang-megang 

bagian tubuhnya yang terangsang namun Gusti Ratu mengatakan semua hanyalah candaan 

karena ia perempuan liar, walaupun Birahi menyadari Gusti Ratu perempuan yang sangat 

jahil melampaui batas ia tetap yakin ada perasaan yang bisa ditumbuhkan darinya oleh 

kebercocokan sikapnya. BRB. Murai juga menjelaskan kedatangan BRB. Jemani dengan 

topengnya yang baru karena wajahnya telah tertolong Semar Mrongos begitu bohainya 

sehingga Gusti Ratu mantab menjadikannya selirnya.  BRB. Murai membawa bukti dari diari 

BRB. Jemani yang terjatuh ketika mandi bersama di sendang seliran. Kemudian ketiganya 

mulai memahamkan diri konflik Kraton yang meruncing bisa saja menimbulkan konflik yang 

baru. Darma sebenarnya masih ragu namun terus dijelaskan dengan detail oleh BRB. Murai. 

“Saya juga mengagumi Gusti Ratu, Gusti Ratu cantik, sakti, memiliki kerajaan luas 

dan sakti, semua lakilaki pasti mencintai Gusti Ratu” 

“Ah... Gusti Ratu...” 

“Ayo... ayo dong Ki...” 

“Saya mau saja memperlihatkannya ratu asalkan kita berhubungan lalu saya diangkat 

menjadi selir, saya menjamin Gusti Ratu tidak akan menyesal” Gusti Ratu hanya memegangi 

kemaluan Birahi saja hingga ia tersanjung, anugrah ia dikasihi oleh Gusti Ratu. 

“Ah... Gusti” 

“Benar Ki, Aki benar-benar memiliki kelebihan yang di atas dan baru saya temui 

sekretaris teristimewa seperti Aki ini, huh ketelitiannya sangat luar biasa, andai saya bisa 

memiliki lakilaki yang seperti ini ya” 

BRB. Murai juga menimpalkan salah satu bukti sobekan jarik yang didapatkannya 

dalam penelusurannya di perdukuhan kecil di Kadipaten Jembar Pangimpen yang hingga kini 

tak meninggalkan hapusan jejak, utusan RA. Gulo Jawi itu berkata atas nama perintah 

tuannya setelah diam-diam menculiknya di kerarsipan, ia diikat, tinggalkan dalam api yang 

menggerigiti dan menghanguskan seluruh rumah, utusan lain sengaja membakar perdukuhan 

yang subur itu hingga semuanya hangus, mereka harus bertindak cepat 

 “Di mana... di mana.... tolong...” 
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“Apa salah saya Raden... saya benar-benar tidak tahu menahu masalah ini, Gusti Ratu 

sangat mencintai saya memang, berikanlah kebesaran hati Raden...” 

“Aaaa....” api kian berkobar. 

“Ini belas kasihanku... kau tidak tahu berhadapan dengan siapa, partai apa, Gusti 

Kanjeng Raja Wijaya Kusuma hanya akan menjadi satu-satunya raja” saat utusan RA. Gulo 

Jawi itu sirna, Birahi hanya menyaksikan api kian dekat dan menyambar. 

“Sang Hyang Rama Kuasa berikanlah hamba kekuatan... huhuhu” 

Kobaran api kisah itu masih menghanguskan orang-orang yang bercerita itu. 

“Ndoro Jemani membunuh Ndoro Srengege karena tahu Ndoro Srengege hampir 

mencurigai keadaan terjadi, Gusti Ratu yang sangat melindungi Ndoro Srengege, Ndoro 

Srengege yang terkenal sebagai selir yang sulit, Ndoro Jemani sangat berbahagia melihat 

kematian Ndoro Srengege, dan saya juga sempat mendengar perencanaan Ndoro Jemani 

bersama Para Laden lain jika ia akan mengumpulkan banyak tumbal masyarakat untuk Ki 

Gremeng, ia ingin menjampi-jampi Gusti Kanjeng Raja dan membunuh Gusti Kanjeng Raja 

baru selir-selir lainnya” 

Pula BRMb. Gemah sebenarnya memperingatkan tiga kali ungkapan yang sama 

ketika di temui di festival serbu, janjanan serba seribu seperti arem-arem, lisol, trenggulung 

pisang, bolu, onde-onde isi, kue kukus, jenang pati, lapis yang dibagikan Kraton di hari Senin 

di Alun-alun pesisir benteng Kala Winantang karena Senin adalah hari berkah dan dilipat 

gandakan amal ibadanya hari itu kepada masyarakat, pula di festival tari dunia di Kenabian, 

GKR. Manah tetap menenangkan diri, masih ada pemilik Arsi di atas Arsi, meskipun BRMb. 

Gemah telah memohon-mohon dan menitikkan air matanya GKR. Manah tanpa canggung 

mengusap dan menasehatinya lembut layaknya anak yang terlahir dari spermanya sendiri, 

BRMb. Gemah akan bertekad selalu menjaganya. Dunia yang telah dikuasai Ganda Ageng itu 

dibagi menjadi 5 wilayah yaitu Kenabian, kerajaan pusat yang diduduki Gusti Ratu, 

Kekhalifahan, Kesahabatan, Kewalian dan Keulamaan, ayahnya selalu menuntut BRMb. 

Gemah untuk menjadi ratu satu-satunya di dunia atau salah satu kerajaan bagian itu, BRMb. 

Gemah sebenarnya meresapi niat tulus ayahnya, ia hanya ingin membuktikan bahwa ia bisa 

saja pada ayahnya entah teraih atau tak. Malamnya GKR menurut saja diajak Para Laden 

BRB. Jemani yang BRB. Jemani ingin mengadakan kejutan yang berarti, kejutan yang akan 

menambah kebahagiaan dari kelengkapan kebahagiaannya selama ini, mampu memajukan 

Ganda Ageng pula, namun BRB. Jemani memanfaatkan kebaikan GKR. Manah selama ini. 

Matanya dibekap tak melihat apa-apa, ia mengungkapkan sebenarnya ia ingin 

menyingkirkannya dengan racun yang diberikannya selama ini ketika berjumpa dengannya 

dalam minuman namun aneh mengapa ia masih tetap sehat, GKR Manah bergidik 

mungkinkah keprihatinannya diberikan karomah selama ini Sang Hyang Rama Kuasa? 

Terdapat Para Laden yang mengikutinya diam-diam saat mereka berteriak GKR. Manah 

dilepaskan dalam kegantungan akan dijatuhkan dalam api dari lidah Ki Gremeng dengan 

bahakannya, mereka bukanlah lawannya, satu sabetan lidah yang panjang seperti ekor 

bunglon memingsankan Para Laden. Dalam istighfar GKR. Manah ia yang tidak tahan, 
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berusaha menahan panasnya kobaran api, BRB. Jemani yang selama ini menanti 

kehancurannya dirinya, ia juga akan membunuh anak-anaknya, Kanjeng Raja Kulon dengan 

senopatinya menolong melepaskan GKR. Manah dan memadamkan Ki Gremeng, Ki 

Gremeng misuh-misuh, Kanjeng Raja Kulon akan ikut campur jika Ki Gremeng ikut campur. 

Ki Gremeng adalah jelmaan dari Dewa Petir yang jahat, bebuyutan Kanjeng Raja Kulon yang 

menghuni Laut Wetan, selalu memberikan kecantikan, ketampanan, kesuksesan bagi manusia 

dengan menyekutukan Sang Hyang Rama Kuasa walaupun ujung-ujungnya menjadi tumbal, 

hanya itulah pekerjaannya di dunia, di Laut Wetan, ia diturunkan ke bumi oleh Bathara 

Langit karena tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai dewa, ia terlalu membantu manusia 

yang ingin mencapai kesuksesan instan, ibaratnya di jaman now ia telah di-PHK menjadi 

dewa.. Terjadi serangan dahysat keduanya. GKR. Manah mencoba menghentikan BRB. 

Jemani yang memukul BRMb. Gemah karena menolong GKR. Manah yang tiba-tiba datang, 

ia menasehatkan ayahnya, mengkoarkan kebaikan GKR. Manah pada mereka selama ini, ia 

yang menyayanginya, saat ia mencoba menolong BRMb yang masuk jurang BRB. Jemani 

kian benci, mengapa ia tega menghunuskan padahal putrinya tengah gawat kian diteruskan 

BRB. Jemani. BRMb Gemah terjatuh di jurang yang dalam. 

“Oh... mungkin kau tidak bisa lagi mengelak Ndoro... aku sudah mengetahuinya tak 

perlu kupaparkan siapa aku tahu, Ndoro telah membuat Gusti Ratu kecewa” 

“Hahahaha... Gusti Kanjeng Raja ternyata telah tahu baguslah saya tidak terlalu 

membangun topeng lagi, ketahuilah Gusti, Gusti Kanjeng Raja yang terlalu baik ini telah 

berbaik hati memuluskan langkah saya, saya jadi iba apakah saya harus menyingkirkan Gusti 

pula” 

“Rasakan Gusti... Rasakan!” pisau ditusuk-tusukkan di tangannya saat ia menahan diri 

terjerembab di jurang 

“Aaaaa!” 

Gusti Ratu tiba-tiba datang menolong GKR. Manah dengan diam seakan menahan 

berbagai perasaan. BRB Jemani menjatuhkan pisaunya berdesing di batu, ia terperangah 

mengapa Gusti Ratu tahu. Gusti Ratu membuntuti GKR. Manah yang dari tadi ingin 

menemuinya namun melihat Para Laden BRB Jemani menghadap dirinya terdahulu ia 

menahannya di balik gerbang. 

Gusti Ratu mengingat Malam di mana Gusti Ratu tidak ingin ke mana-mana membuat 

BRB. Jemani menghadap di Sasana Pangrajan, air mata BRB Jemani berleleran seperti penis 

kecil namun memancarkan trilyunan sperma dan pikiran yang kosong. Malam sebelum 

hatinya terbenam dalam-dalam BRB. Jemani yang divonis hukuman mati. Ekspresi Gusti 

Ratu geram, tegas dan sedikit nostalgia dengan masa lalunya. BRMb diselamatkan dengan 

luka-luka yang penuh sobek oleh Mahapatih Kembang Sepatu. Dan kini tetap pada malam di 

mana ia serasa ingin memenuhi hatinya yang seakan tercuat oleh BRB. Jemani, ia ingin 

namun tak dipenuhi tak papa ingin melihat wajah Gusti Ratu sebelum kematiannya. 
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“Saya memang yang salah Gusti Ratu, Gusti Ratu pantas menghukum saya, sampai 

kapan pun saya akan selalu mencintai Gusti Ratu, Gusti Ratu adalah perempuan sempurna di 

mata saya, mungkin Sang Hyang Rama Kuasa benar Gusti tidak mengizinkan saya bersatu 

dengan Gusti Ratu karena sifat saya yang seperti ini, terlalu berbahaya bagi cinta Gusti Ratu 

sendiri, dan saya dari lubuk  hati terdalam sangat bersyukur Gusti Ratu bisa bertemu dengan 

Gusti Kanjeng Raja Manah, berbahagialah Gusti Ratu karena itu menjadi takdir Gusti Ratu, 

Gusti Ratu harus berjanji selalu kuat, jadilah Ratu yang bijaksana dan menjadi suri tauladan 

bagi siapa saja di bumi ini, sekali lagi saya berterimakasih atas perjuangan Gusti Ratu yang 

Gusti lakukan pada saya selama ini” 

“Apa yang kau lakukan Ndoro, dari kata hatiku yang tercuat sejujurnya, aku tidak bisa 

kehilangan dirimu, kau pergi saat aku benar-benar mencintaimu” 

“Kita harus selalu bersyukur terhadap kisah cinta yang diberikan Sang Hyang Rama 

Kuasa... terimakasih sekali lagi Gusti Ratu karena perasaan Gusti yang besar sudah mau 

memaafkan kesalahan saya yang tak terbayangkan” 

Tari yang digerakkan penari yang berdandan begitu tampan, dalam kepulan asap 

dupa, penghormatan pada Dewa Kematian yang datang di Kraton, ketika redup musik dan 

halusan tarinya BRB. Jemani di menapak kian yakin dan yakin di tangga turunan Sasana 

Kagayuhan yang terkenal amat tinggi, ia mendengarkan bacaan keputusan algojo dari racun 

yang mangkuknya membeku menanti. Ia lega, teringat lintasan malam lalu bersama GKR. 

Manah, ia bersyukur diberi kesempatan Sang Hyang Rama Kuasa bertaubat memberikan 

karya terbaiknya bagi Ganda Ageng dan walau putrinya terdengar histeris di balik gerbang 

Sasana Kagayuhan yang dijaga ketat putrinya akan mendapatkan ayah yang lebih tepat 

darinya, Gusti Ratu juga berat melepas BRB. Jemani namun hatinya serasa tertusuk-tusuk 

pisau yang datangnya bertubi, gelap menyergap Sasana Pangrajan. Dari bayangan 

kematiannya kian dekat, ia yang mulai merasakan racun menggelinding dari tenggorokan ke 

lambungnya, flashback-nya kian menerka 

“Ampuni saya Gusti Kanjeng Raja, saya telah banyak berdosa, tapi Gusti Kanjeng 

Raja pantas tidak memaafkan saya karena saya terlalu binatang dan apabila Gusti Kanjeng 

Raja ingin menghabisi saya habisi saja saya Gusti saya rela, itu membuat kematian saya 

tenang karena saya telah menebus kesalahan saya” 

“Gusti, saya memohon dengan sangat lindungi Bendara Raden Mbak, saya sangat 

menyayanginya, sayangilah ia seperti anak Gusti, apabila ia salah tegurlah agar ia tidak 

pernah melakukan kesalahan seperti Ramanya, saya sudah menyerahkan ia sepenuhnya bagi 

Gusti” 

“Aku berjanji Ndoro, aku bangga terhadapmu kau berani mengakui kesalahanmu 

sendiri, menyatakan kerendahanmu di hadapan Sang Hyang Rama Kuasa namun masih 

banyak orang di luar sana yang masih ragu mengakui kesalahan mereka sendiri” 

“Ampuni saya Gusti...Ampuni saya huhuhu” 
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“Semua berhak memiliki kesempatan seperti Ndoro yang diberikan kesempatan Sang 

Hyang Rama Kuasa menyampaikan apa yang ingin Ndoro sampaikan” 

 

Hati Gusti Ratu tergerak dengan sendirinya, tiada pemikiran apapun, telah berbagai 

rintangan ia lalui yang amat memberatkan hidupnya. Ia amat tak siap ditinggalkan BRB. 

Srengege, lakilaki yang amat dikasihinya, BRB. Jemani, putranya dari BRB. Akik, BRM. 

Digdaya Bengawan menderita buta sejak lahir, ia tak menyadari ia berada di tanah yang 

terasa dipijakinya, ia kembali berada di Kadipaten Mondokan, semilir angin dari bebukitan 

yang nyaman ples menidurkan terebak. Ia melakukan tapa di sana hari demi hari, minggu 

demi minggu, dirasakannya hatinya bergetar atau tidak, saat didalami ia bergetar di gua 

Dimasuki Mbak Hesti!, gua yang berbentuk liang tanah warna putih namun dalam, di 

dalamya terdapat air menetes seperti tembang Macapat. Ia yang menapakan diri seperti kertas 

yang warnanya terperas menjadi putih pemikirannya, hatinya hening, tak ada suara, hanya 

desahan saja yang ia rasakan. Tak pernah ia rasakan perasaan setentram itu, tiba-tiba ia 

mendengar sebuah suara, suara yang begitu menggetarkan hati. Ia membuka mata, seorang 

perempuan berkulit bercahaya, matanya bulat, hidungnya mancung, bibirnya manis, 

bersanggul besar dengan cunduk bunga putih, kebaya yang dikenakkannnya putih seperti 

akar-akar yang merambat di bangunan, jarik batik putihnya parang dan keemasan, ada sayap 

besar yang mengepak-ngepak di belakangnya, ia mengenalkan dirinya bahwa ia adalah Tuhan 

Penasehat, kakinya lembut tidak tersentuh tanah, Gusti Ratu terus mendzikirkan asma Sang 

Hyang Rama Kuasa. Ia mengungkapkan bahwa sejak saat itu ia telah diangkat menjadi nabi 

dan mendakwahkan ajaran Sambawi ke dunia lebih luas lagi dan jin-jin yang harus 

didakwahinya, ia telah lulus memanfaatkan waktu dengan baik, menjalankan syariat 

Sambawi, dan menggunakan tahta ratunya secara tepat. Hati Gusti Ratu bergemuruh ia harus 

memanfaatkan waktu terbaiknya di dunia sejak saat ini. Ia mendapatkan wahyu yang seperti 

cahaya keemasan dari bibir malaikat itu langsung ke hati Gusti Ratu, 

Dan sepulangnya dari Gua Dimasuki Mbak Hesti! Ia mengajarkan dakwah yang 

dilejitkannya, 

1. Jangan berprasangka buruk terhadap orang lain 

2. Jangan negative thinking terhadap masa depan dari Sang Hyang Rama Kuasa 

3. Poligami dan poliandri harus ditegakkan karena banyak manfaatnya 

4. Kejarlah cita-cita dunia dan akhirat 

5.Jangan menghakimi orang lain tanpa dasar 

6. Percaya pada kemampuan diri sendiri. 

Gusti Ratu mendakwahkan Sambawi bukan hanya pada manusia namun juga jin, 

kalangan manusialah yang lebih mudah didakwahi, banyak jin yang memiliki kekuatan 

dahsyat yang hampir mengalahkannya karena tidak suka dengan ajaran yang disampaikannya 
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namun bisa diatasi oleh Gusti Ratu namun atas kehendak Sang Hyang Rama Kuasa. Sejak 

dakwahnya yang disampaikan dengan damai banyak manusia dan jin-jin yang taat. Setan-

setan yang biasa menggoda manusia di dunia tak sedikit yang masuk agama Sambawi.  

Namun sebelum Gusti Ratu melangkah ia sempat terngiang ia yang dibawa flashback 

pemahaman kehidupan dalam dirinya. Bibinya yang tengah gemparkan Kraton dengan 

perutnya yang kian tahun kian membesar tak disangka hamil. Rama Raja Dluwang Abang 

yang mengangkat kerajaan kembali sepeninggal GRat. Hamba, GKR. Basudewi yang belum 

menapaki tahtanya dan baru grayang-grayangan hati dengan Raden Setyawan, kala itu GKR. 

Setyawan tampannya 3 kali lipat dari sekarang, berkepala segitiga, tubuhnya tinggi namun 

badannya kurus, janggutnya lancip dan di sisi kirinya seakan dibentuk Sang Hyang Rama 

Kuasa terkunyah kroak menimbulkan kesan manisnya, alisnya pendek namun menantang, 

hidungnya mancung, kulitnya kemerah-merahan, bibir dan telinganya runcing, mungkin 

ketampanannya itu terlihat ketika ia yang bersemangat mandi, GKR. Darmastuti yang 

cantiknya masih mekar-mekar plus perawan, diam-diam memacari Raja Biso Rumongso dan 

Kates, menyayangkan kenapa tidak memakai kondom. Keturunan ratu jika hamil di luar 

nikah ia melanggar syariat Sambawi sebagai hukum kerajaan Ganda Ageng. Ia mengenal 

BRB. Sanggabuana dari sekolah menengah ekonomi atas terkenal di Ganda Ageng tapi 

dipenuhi perempuan yang tak tertib, daripada GKR. Damayanti tidak mau sekolah ia 

diizinkan saja oleh ayahnya. Sanggabuana selain lakilaki yang memiliki jiwa mengalah, 

tampan, paham Sambawi syar’i, ia mau saja ML dengan keturunan ratu tersebut karena 

Damayanti mau menikah dan selalu memujinya, ia adalah lakilaki teristimewa di kelasnya, 

tubuhnya sedang, kepalanya love, matanya sipit, bibirnya tipis, hidungnya pesek, bibirnya 

lebar, kulitnya putih, badannya kurus dan telinganya kecil serta tajam Rama Raja pernah 

mengatakan putrinya BRMb. Sekar Bangkai tidak mungkin tak punya ibu, kakek, bude dan 

bulek, ia akan menjadi Permaisura di Kadipaten Siosharjo karena GKR. Damayanti akan 

menjadi ratu di sana. Angan-angan berpendar Sanggabuana kelam sudah ketika GKR. 

Damayanti yang awalnya menunjukkan sikap perhatian dan ribuan janjinya lebih memilih 

mulai menegaskan sikap kepada siapa saja, BRB. Sanggabuana yang selama ini tetap tinggal 

di gubuknya reyot tak pernah lagi Sekar Bangkai dikunjungi menangis sepanjang malam, 

meminta menyusu, ribuan susu telah disuguhkan tapi Sekar Bangkai tetap menangis. 

Trilyunan kali BRB. Sanggabuana tetap meminta tolong pada GRat. Damayanti dan optimis 

tapi GRat tetap enggan, tak mungkin seorang ratu menyusui anaknya. BRB. Sanggabuana di 

permintaan puncaknya tetap menangis, Raja Ageng Dluwang Abang, GRat. Basudewi, GKR. 

Darmastuti hanya bisa bisu diri karena mereka tidak mengingoni (menafkahi) GRat. 

Damayanti, hingga petir menyambar-nyambar, hujan 24 jam, BRB. Sanggabuana tetap 

menangis meminta GRat. Damayanti menyusui GKRMb walau seperdelapan tetes. Tiba-tiba 

GRat. Damayanti keluar dari Sasana Pangrajan, dalam kondisi kian menangis, gigil, mencoba 

menghinakan dirinya, ia berkata pada BRB. Sanggabuana disaksikan Para Laden yang 

trenyuh “lakilaki memang pantas seperti itu diperlakukan. Aku tidak akan pernah sudi 

menyusui anakku, karena ada tugas yang lebih penting, sama seperti saranku, kamu harus 

lebih merengek lagi mencari susu yang cocok atau anakmu dari spermamu itu tak usah 

minum” tangis GKRMb kian melengking seakan kehabisan hidup air mata BRB. 

Sanggabuana kian menetes, kekuasaan membutakan GRat. Damayanti tapi ia tetap sabar, 
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mencintai GRat karena mungkin tradisi Kraton saja GRat menjadi seperti itu, ia tak ingin 

GKRMb tumbuh dalam kebenciannya. Kabar GRat. Damayanti mengandung lagi dengan 

selir yang bukan dia, BRB. Kambing Guling membuat BRB. Sanggabuana mencabut 

percikan kaca di hatinya, ia pernah dijanjikan menjadi satu-satunya raja. 

Hingga mereka dewasa GKRMb tetap menunut haknya, GKPAA. Minyakbumi putra 

BRB. Kambing Guling menjadi raja di Siosharjo, seakan terjadi pertikaian yang tak sudah-

sudah. BRB. Sanggabuana yang sempat tinggal di Kraton, GRat. Damayanti sempat luluh, ia 

diusir di Kraton dan bertemu dengan GKR. Manah dengan anak pelayannya Akar Wangi 

yang setia padanya seperti janjinya. 

Di samping itu GKR. Darmastuti selalu menghadapi persaingan cinta dari ketiga 

suaminya, Raja Biso Rumongso akhirnya sudah mengetahui GKR. Darmastuti menikah 

diam-diam dengan Raja Kates, ia bisa mengikhlaskannya karena dari dulu ternyata ia 

mengetes keseriusan Biso Rumongso dan Kates ternyata mereka sama-sama serius, dalam 

penyelidikannya mereka didapati menerima apapun kekurangan GKR karena ia perempuan 

sempurna yang pernah ditemukannya, ketika masing-masing tahu mereka suami tua dan 

muda sebenarnya mereka tak terima, semua berujung tak mungkin mereka mempertahankan 

ego mereka sementara anak-anaknya butuh ibunya. Menyiapkan makan suami, anak, kasur 

dan dua Kraton sangat memberatkan terlebih GKR tidak bisa menyembunyikan raja 

kadipaten kecil di Asnawawi, GRaj. Tawonmadu, selain GRaj. Tawonmadu mendekati 

namun dikira masih perawan, GKR tidak munafik mencintai GRaj. Tawonmadu. 

Berpoliandri tetap menunjukkan hiruk pikuk meskipun nafkah dari suaminya terus menderas. 

GKPAA. Sempurna anak dari sperma GRaj. Tawonmadu tengah sakit, ingin ibunya 

menemaninya, padahal GRaj. Kates sudah janjian dengan GKR sunnah nabi dengannya. 

GRaj. Biso Rumongso butuh permaisuri untuk memperlihatkan tampu kekuasaannya untuk 

Ayusman yang diajak bekerjasama sesabar dan sesabarnya serta sebijak-bijaknya lakilaki 

mereka tetap ingin menggantung GKR tapi tetap ditahan karena kedewasaannya. 

“Aku tahu Gusti Kanjeng Ratu maksudmu, tapi hal seperti ini jangan dilakukan lagi 

kalau bisa, begitu sih soalnya ini menyangkut orang-orang banyak” di Pisowanan Ganda 

Ageng tak terasa bertemu, GKR minta masukan ayahnya. GRaj. Biso Rumongso menimpal. 

“Ih... siapa juga Mas yang nggak tanggung jawab, aku tanggung jawab, aku akan 

melakukan semuanya, demi anak-anakku. Tanggung jawab perempuan lebih terlihat Gusti ya. 

Apa Gusti belum melihat selama ini. 

“Aku sebenarnya ikhlas Gusti Kanjeng Ratu kalau cuma seperti ini, tapi daripada 

sudah tahu akhirnya seperti ini mbokya dipentingkan kegiatan yang lebih penting aja, tidak 

usah terlalu menunjukkan malu, dan ego kalau sebenarnya sudah tahu mana yang seharusnya 

dilakukan” timpal GRaj. Kates 

Sementara GRaj. Tawonmadu yang hatinya pasrah kondisi ia dan anaknya, diam saja 

biar tak ramai, tahu jika ia suami paling muda. 
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Dari ilham Sang Hyang Rama Kuasa tersebut Gusti Ratu sendiri sadar dari keluarga 

dan lingkungan kerajaan sendiri masih tersimpan akhlakul mazmumah (negative thinking, 

pesimis, menyerah) padahal dari waktu mereka masih terdapat waktu dan dari solusi masih 

terdapat solusi, masih ada kesempatan BRB. Sanggabuana mencapai tujuannya dan bibinya 

berbuat lebih dari adil, setiap jiwa yang lahir nasib dan masa depan mereka di tangan mereka 

sendiri. Gusti Ratu merasakan kekuatan baru, hatinya kian menderu. Sekian lama Gusti Ratu 

menanti wahyu itu turun, dalam benak yang terus coba ia tajamkan, ajaran-ajaran gusti-gusti 

ratu atau nabi terdahulu, beberapa orang yang menuntutnya dengan amat baik, ia merasakan 

wahyu itu tak terduga, turun dengan sendirinya, mungkin terdapat makna dalam di dalamnya. 

Gusti Ratu sebenarnya tidak percaya kutukan Bratawali akan terjadi walau dalam 

seminggu hampir mimpi tentang seorang bayi yang menggunting-gunting tubuhnya, atau 

menjambak rambutnya hingga tubuhnya terbelah atau kaki bayi besar menandasnya hingga 

remuk kian terjadi bahkan tubuhnya terbawa remuk tak bisa mengendalikan diri dunia nyata 

bercampur perasaan bersalahnya pada BRB. Akik selama ini, dan entah mengapa GKR. 

Manah seakan diutus Sang Hyang Rama Kuasa menentramkan hatinya hadir tepat saat ia 

membutuhkan tanpa GKR. Manah sendiri tahu apa arti hatinya ingin menemui Gusti Ratu 

saat itu pula, dalam pelukan gagahnya terjatuh butir-butir keringat di tubuh GKR. Manah, 

kepala Gusti Ratu kian pusing dengan kerumitan ini, pagi itu pula Pandita Sekar Mangkok 

sengaja dihadirkan dari Gunung Duka untuk menjawab lejitan hati Gusti Ratu, Pandita Sekar 

Mangkok sebenarnya tidak menyuruh Gusti Ratu membunuh bayi itu tapi Pandita merasakan 

bayi itu benar-benar akan membunuh Gusti Ratu dan mengawini GKR Manah sungguh-

sungguh terjadi perdebatan pula antara GKR. Manah dengan Pandita Sekar Mangkok, GKR. 

Manah sebenarnya menghargai kebijaksanaan Pandita Sekar Mangkok, Pandita 

menasehatkan menyuruh pujangga Kraton seluruhnya untuk meramalkan masa depan 

kerajaan dan mereka mengatakan Ganda Ageng memang akan hancur, Gusti Ratu akan mati 

tidak bisa dihindari, semua keputusan berdasarkan Gusti Ratu, semua berharap Gusti Ratu 

memberikan keputusan terbaik bagi kebaikan kerajaan dan semua pihak di dekatnya. Bayi itu 

pun lahir, sama seperti ramalan pujangga Kraton menyebutkan bayi itu perempuan, semua 

telah tersiarkan, lahir pada Rabu Pon, GKR. Manah menanti dengan ketiga putranya dengan 

harap-harap cemas, hati BRB. Akik begitu terpelintir hari malam disertai Macapat Urip itu, 

Gusti Ratu sebenarnya melahirkan dengan susah, alam ikut resah merasakan kepedihan Gusti 

Ratu namun saat terlahir rembulan bersinar terang bercahaya putih susu sebuah fenomenal 

alam di Ganda Ageng, tapi Bratawali hadir di Sasana Katawis menasehati anak dan keempat 

cucunya untuk tenang, kutukan itu akan segera berlangsung, hati mereka tertaburi garam 

sebenci-bencinya mereka pada ibu mereka sangat takut kehilangan ibunya yang selama ini 

telah berusaha berbuat adil, BRB. Akik sama sekali tak menggubris ayahnya ia kian 

termehek-mehek dengan kesempurnaan GKR. Manah 

Setiap Gusti Ratu mengalami mimpi itu Gusti Ratu selalu melakukan acara ruwatan 

sukerta yang dihadiri dipimpin oleh Pujangga Kraton RANg. (Raden Ayu Ngebehi) Ngertos, 

dalam hari demi hari yang kian digumpalkkan dalam benaknya Gusti Ratu kian ingin 

menantang kutukan itu terjadi atau tak, ia melakukan ruwatan berkali-kali itu, membuat 

benak GKR yang jernih menelaah mungkinkah itu bentuk ketengangan Gusti Ratu yang 
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tertutup, namun ia hanya yakin pada Sang Hyang Rama Kuasa, pada Gusti Ratu, ruwatan itu 

dilalui dengan pakaian serba putih, Gusti Ratu rambutnya terurai panjang, hanya ada kain 

sobekan yang menutupi payudara dan kemaluan perempuan-perempuan, sementara GKR dan 

selir lain mengenakkan selembar kain menutupi kemaluannya, mereka yang sebelumnya 

berpuasa dan melafalkan doa-doa tertentu berbaris depan Sasana Semeden, depan mereka 

terhampar Ubo ampe (perlengkapan) bisa unggas atau peralatan rumah tangga yang telah 

disiapkan, Para Laden terus melabuhkan doa dengan membakar kemenyan dan aneka 

wewangian yang asapnya pekat memenuhi Ganda Ageng, masyarakat juga bersiap-siap untuk 

melakukan ruwatan, pujangga-pujangga Kraton juga disiapkan untuk meruwat masyarakat 

Ganda Ageng agar mereka tidak mendapatkan imbas dari kutukan gusti ratunya, tembang 

Jawa dilantunkan tanpa pesinden menambah mistis suasana, mereka yang duduk terdapat 

giliran oleh RANg. Ngertos dibacakan doa lalu dituangkan air kembang setaman di setiap 

kepala, diambil dari berbagai sumber mata air, Sungai Dipun Lampah, sungai di Air Terjun 

Mimi Lan Mituna di Kadipaten Aturratu, mata air Tirta Nirmolo di Pemandian Air Panas 

Bayanan,  Waduk Gebyar, Waduk Blimbing, Grojogan Teleng, Sendang Kahuripan 

Kadipaten Kondur, Embung Slendro Kadipaten Majeng, Embung Pare Kadipaten Mondokan, 

waduk Kedung Wiyar Kadipaten Pareng, Waduk Ketro Kadipeten Praja Gemilang, Waduk 

Bothok dan Kolam Renang Dong Cuo, Embung Kedungmrika, Embung Kepoh, Embung 

Terpan Kadipaten Jembar Pangimpen, kolam terapi ikan Puri Ndayu, Waduk Gembong, 

Waduk Kembangan, Embung Gowarejo, Embung Jurangrejo, Embung Kedungwaduk 

Kadipaten Seniman, Sendang Jawi Kadipaten Semayam, Embung Bumi Aji, Embung Geger 

Sapi Kadipaten Kreativitas, Kolam Renang Kartika, Sendang Sine, Sendang Nawang Wulan, 

Air Mancur Sepasang Alun-alun Sangkan Paran Kadipaten Pasrahan Legen, sampai pada 

acara inti melihat pentas wayang murwakala di Alun-alun Sangkan Paran oleh keluarga ratu 

dan masyarakat, didhalangi oleh RANg. Ngertos, upacara itu diyakini mampu menghilangkan 

sial, melapetaka, dan mempermudah langkah hidup, dampak positif masyarakat dengan 

diselenggarakannya upacara itu adalah yang sakit tak kunjung sembuh bisa sirna, yang belum 

mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodoh dan sebagainya. 

GKR. Manah dengan ketiga putranya memasuki Sasana Pangrajan, sebagai seorang 

ratu yang memiliki karomah ia tidak mengalami nifas dan melahirkan tanpa keluar darah 

sedikit pun, seperti bayi yang dikeluarkan dalam tas besar. GKR. Manah dengan 

keayahannya luar biasa membantu memandikan putrinya dengan professional, ia menimang-

nimang GKRMb (Gusti Kanjeng Raden Mbak) gelar anak perempuan dari sperma raja yang 

belum diberi nama, ia gemuk, manis, berambut banyak dan kuat sekali dihibur oleh kakak-

kakaknya, Gusti Ratu yang bangkit karena tak merasakan sakit sedikitpun seperti merasakan 

olahraga saja di selakangannya bangkit meraih GKRMb ia mengungkapkan bayi itu akan 

membawa bencana, ia amat menyayangi GKR. Manah dan putra-putranya, memerintahkan 

GKR. Manah untuk ikhlas ia akan dibunuh namun dengan tenang GKR. Manah menjelaskan 

ia mengajak Gusti Ratu untuk percaya pada takdir Sang Hyang Rama Kuasa, mereka yang 

akan menghadapi dari nol seperti biasa dan Gusti Ratu pun luluh ia sekuat tenaga 

meyakinkan dirinya, ia bersama suami dan putra-putranya mencium bayi itu. 
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“Iya Gusti saya berjanji, semoga putri kita kelak akan tumbuh dalam amat luar 

biasanya kepositifannya, saya berharap ia menjadi perempuan yang tangguh menghadapi 

apapun, saya selalu berkeyakinan ia akan menjadi putri yang sangat membanggakan kedua 

orangtuanya, Gusti...” 

“Saya juga Gusti...” 

Kemudian tabib Kraton mengisyaratkan untuk diwartosi terlebih dahulu, agar bayi itu 

istiqomah di jalan Sang Hyang Rama Kuasa, GKR melepaskannya, dengan fasih diwartosi di 

telinga GKRMb oleh Gusti Ratu sebagai imam keluarga pula. Dalam jeram dingin GKR. 

Manah profesional meminta Para Laden Padma Kahiyang membeli susu tersehat di 

kerajaannya, menyiapkan syukuran besok untuk kelahiran putrinya ia pernah bertekad dalam 

hati jika putri terakhirnya lahir ia akan menyekolahkan pemuda-i Ganda Ageng kuliah sampai 

professor, membagikan rumah dan jerapah bagi penduduk Ganda Ageng, menggratiskan 

jemaah yang ingin pergi beribadah Panyengajan di Sangiran, dingin menyeruak dari hujan 

yang turun bahagia malam itu, ia terus mengumandangkan Macapat Urip ia berjanji akan 

memberikan pendidikan yang baik bagi putrinya kepada Sang Hyang Rama Kuasa, mereka 

terlelap bersama di Padma Kahiyang saat bayi itu menangis ditenangkan dengan bahagia 

GKR. Manah. Di ruang pisowan Padma Kahiyang GKPAA, GKPH 1, dan GKPH 2 juga 

tampak menyenandungkan Macapat Urip dengan merdu tanda bersyukur mereka pada Sang 

Hyang Rama Kuasa. 

“Sampai kapan pun Rama akan selalu berada di dekat Gusti Kanjeng Raden Mbak... 

Rama akan membuktikan bahwa kamu adalah putri yang tidak bisa disangka kebaktiannya 

pada Biyung Ratu ya... naninanina... Gusti Kanjeng Raden Mbak ngalem ya... kok diam saja 

sih... Rama tidak sabar siapa nama dan gelar buatmu, Nduk, Cah Ayu hahaha” 

Saat keduanya terlelap nikmat tangan GKR. Manah menggerayang sisi kanannya 

yang tiada apapun saat membuka mata terbelalak GKRMb tidak ada di sisinya, ia benar-benar 

panik dilihat di segenap penjuru tak ada, ia tetap berusaha menenangkan hatinya bermunajat 

pada Sang Hyang Rama Kuasa namun air matanya menetes jua, dilihatnya di pisowan 

ketiganya amat terlelap dan amat, saat disadarkan bertanya di mana GKRMb berada mereka 

tak bangun mereka dirasakan GKR. Manah terefek sihir. GKR Manah teringat Gusti Ratu, 

hatinya tertusuk, dikejar hingga dapat di Sasana Pangrajan tiada, Pangusten Putra, Kaputran, 

Pendapa Ageng tidak ada, ia memaksa salah satu Para Laden terlintas untuk menjawab 

dengan seringainya sebagai lakilaki menarik kain mereka pelindung dingin, mereka pun luluh 

menjawab jika GKRMb dibawa di tempat membatik kerajaan di Dalem Joyokusuman yang 

sebenarnya beresiko karena dekat Sasana Kasepuhan. 

“Kamu lama banget sih ngambilnya keburu Gusti Kanjeng Raja tahu, kau tak ingin 

Gusti Kanjeng Raja bersedih kan” Di Sasana Kasepuhan sebenarnya ia sudah ditahan Raja 

Ageng 1 agar tidak melakukan itu, ia adalah nyawanya, Gusti Ratu mengatakan dengan paksa 

karena amat menyayangi GKR. Manah dan putra-putranya.  

“Jangan Gusti... jangan... saya berharap Gusti Ratu bisa mengurungkan niat Gusti... 

Gusti Kanjeng Raden Mbak tidak bersalah Gusti, Gusti Kanjeng Raja demikian baik pada 
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kita semua apa kita tega menyakitinya” Darma yang lebih sigap mengikuti jejak orang-orang 

yang membius Para Laden Padma Kahiyang mengejar hingga memberhentian langkah. 

Kemudian Gusti Ratu menjelaskan, diambil sisi kebaikan orang yang ingin membahagiakan 

dirinya tersebut walau saling berseberangan pemikiran. 

“Ketahuilah Ki, saya melakukan ini juga terpaksa, saya tidak ingin bayi ini sesuai 

kutukan, menghancurkan Ganda Ageng dan melukai Gusti Kanjeng Raja sendiri, saya 

berharap Ki mengerti” 

Dan Gusti Ratu terpaku melihat GKR yang berdiri di depannya cepat bagaikan 

kelereng tenggelam dalam air kental karena ketidak-ingin-tertinggalannya se-min angka pun. 

GKR. Manah meminta Gusti Ratu menyerahkan GKRMb namun tetap dipegang erat, ia 

berkata dengan tegas dan tak mungkin GKR melawan kehendak Gusti Ratu dengan menangis 

tak bisa melindungi GKRMb karena ia juga mematuhi adat kerajaannya yang dijunjungnya 

dari dulu, tapi ia berusaha kuat untuk anaknya. 

 “Gusti Ratu... apa yang Gusti lakukan... udara dingin sekali Gusti Ratu kasihan Gusti 

Kanjeng Raden Mbak...” pandangan GKR, lakilaki yang amat dicintainya menyambar. 

“Maafkan saya Gusti Kanjeng Raja, Gusti Kanjeng Raja tidak akan pernah tahu 

bagaimana perasaannya ingin melindungi Gusti Kanjeng Raja, posisi saya, saya juga tidak 

ingin putri kita menjadi putri yang jahat Gusti... biarkan dosa ini saya yang menanggung-

melakukan seumur hidup!” 

“Gusti Ratu benar-benar sudah gila, itu adalah putri kita sendiri Gusti Ratu, dia adalah 

mata, darah, rambut dan daging kita sendiri, ia tidak salah apa-apa, apapun akan saya lakukan 

untuk melindungi Gusti Kanjeng Raden Mbak sendiri meskipun saya harus menumpaskan 

darah pada Gusti Ratu” 

“Gusti Kanjeng Raja saya mohon saya sangat mencintai Gusti Kanjeng Raja melebihi 

apapun, yakinlah Sang Hyang Rama Kuasa akan memberikan rencana yang terbaik” GKR. 

Manah menyerang dengan jurus terbaiknya, cahaya bulan ia hisap dan diserangkan Gusti 

Ratu, berusaha diambil GKR. Manah saat lengah tapi Gusti Ratu tetap bertahan, api 

menghanguskan beringin Kraton, saat Kraton diguncangkan sampai penduduk Kraton heboh 

oleh GKR. Manah dengan tenaga dalamnya Gusti Ratu tetap berdiri rileks, dengan perasaan 

sayangnya, melihat masa depan terbaik bagi keluarga kerajaan, Gusti Ratu memutuskan 

menghentikan GKR. Manah yang terus menyerangnya dan ia siap menanggung apapun 

resiko. 

“Kau tidak akan pernah sanggup mengalahkanku Gusti, pecuma, maaf Gusti” 

GKR. Manah langsung pingsan ditotok di dada kirinya sekali saja, GKR. Manah sama 

sekali bukan tandingan kemahadasyatan kekuatan Gusti Ratu tersebut. Dengan perasaan tetap 

iba terhadap rajanya ia memerintahkan Para Laden kepercayaannya untuk membuang di 

hutan dan membunuhnya, dan saat mereka melaksanakan mereka terkejut dan pingsan 

melihat bayi itu yang tidak bisa ditebas dengan ribuan pedang begitu kuat, bayi itu malah 

tersenyum-senyum. Kanjeng Raja Kulon begitu prihatin melihat gejolak Ganda Ageng, Laut 
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Kulon resah, ia terus menyaksikan hiruk pikuk-hiruk pikuk di Ganda Ageng. Para Laden itu 

kembali menghadap Gusti Ratu paginya mengatakan bayi itu telah dibunuh dengan bukti 

pakaian berlumuran darah mereka sendiri karena mereka telah mengkhianati Gusti Ratu 

mereka, terlebih Gusti Ratu Ganda Ageng yang dari dulu diagung-agungkan dan perasaan 

mereka yang memutuskan meneduhkan bayi itu di rumah-rumahan hutan, malam itu Kanjeng 

Raja Kulon memberi naungan bayi itu dengan kesaktiannya kayu yang membuat api dengan 

sendirinya, selimut yang tebal dengan sendirinya. Gusti Ratu memerintahkan petugasnya 

untuk mengumumkan jika bayi yang dilahirkannya mati, sebagian ada yang percaya ada yang 

tidak melihat salah satu saksi Para Laden yang kata-kata lidahnya tak bisa dicabut lagi terjadi 

keributan di Kraton, Gusti Ratu tidak ingin kutukan itu benar terjadi. Melihat GKR. Manah 

yang selalu histeris sepanjang hari, Para Laden Padma Kahiyang sama. 

“Gusti.... Gusti... maafkan saya Gusti... saya benar-benar Rama yang bodoh yang 

membuat Gusti seperti ini, saya bukan Rama yang baik... Gusti...Gusti huhuhu” 

“Tenang Gusti Kanjeng Raja tenang.... mungkin ini sudah menjadi yang terbaik bagi 

dari Sang Hyang Rama Kuasa...” 

“Gusti... Gusti.. saya ikut... Gusti....” 

GKR. Manah memutuskan untuk mencari di mana pun GKRMb berada, sangat bodoh 

ia hanya menangis di sini saja padahal anaknya pasti mengalami kesusahan dan 

membutuhkannya dan ia semakin kuat Sang Hyang Rama Kuasa pasti melindunginya dan 

kutukan itu tidak akan pernah terjadi, BRB. Akik yang didatangi ayahnya memerintahkan 

putranya membujuk GKR. Manah agar ikhlas, pura-pura menguatkan hatinya dan terus 

mendoakan putrinya dan pun ia lakukan, GKR. Manah yang tak menemukan GKRMb 

berminggu-minggu, keyakinan GKR. Manah yang disampaikan Buto Howok begitu 

berbahaya, BRB. Akik bermuka dua agar ia tambah terhinakan tetap mendoakan anaknya saja 

padahal anaknya butuh dicarinya dan kelak kutukan itu berlangsung dan akan membawa 

bencana bagi kerajaannya, GKR. Manah telah lama berdiam diri tak makan, minum, tak 

berpindah di taman belakang Padma Kahiyang membayangkan putrinya terombang-ambing 

di luar sana, apakah benaknya haus, bagaimana bila ia lapar, di tempat amankah ia dan 

bagaimana bila ia diterkam binatang buas di sana atau orang yang tak bertanggung jawab 

menemukannya bisa saja memanfaatkan kesempatan dengan mengambil organ tubuhnya lalu 

dijual, pilu meluluri tubuhnya, tak ada gerak dan ekspresi sama sekali, masa depan putranya 

yang kian waktu kian berjenjang tinggi tak ia gubris, Gusti Ratu yang berusaha meminta 

maaf, menjelaskan segalanya dan meminta kesempatan membahagiakan GKR. Manah sama 

sekali tidak direspon, ia tidak memedulikan, Gusti Ratu selalu mengkhawatirkan keadaan 

rajanya tapi entah apa diungkap perasaannya tentu menambah rasa pedih Rajanya, meminta 

maaf beribu kali seminggu berturut-turut bertekuk lutut juga hanya membuat Gusti Ratu 

berpikir perasaan GKR. Manah hanya akan mendalamkan perasaannya. 

Bertahun-tahun selalu itu yang dirasakan GKR. Hingga air matanya seakan tak 

mampu melihat silau cahaya yang berusaha menentramkan hatinya dalam, Gusti Setyawan 

saat uzur ingin sebelum kematiannya ditemani GKR namun pendiriannya tetap, Gusti 
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Setyawan dalam merasakan sakit dicabut nyawanya ingin menemui GKR ingin 

menyampaikan sesuatu, ia ingin merasakan bagaimana kehilangan hati yang dirasakannya 

pasti demikian besar, hingga ia menahan meninggalnya sampai GKR ke tempatnya ia hanya 

meninggal perlahan. Hatinya juga tak merasakan bagaimana hati anak pertamanya yang ingin 

ayahnya yang telah membuatnya terlahir dan membesarkannya hadir dalam pernikahannya 

yang terakhir kali, GKPAA yang telah menikah dalam ketidakkhusyukan pun mendapatkan 

gelar GKR. Handarbeni, seiring berjalannya waktu GKR. Handarbeni yang serasa ingin 

menangis mencurahkan segala apa yang terbesit, berkali-kali istrinya hamil keguguran, 

hamil, keguguran, kecelakaan, dosa apa yang tertoreh, ayahnya hanya diam, tak menatap dari 

Kekhalifahan yang kini dipimpinnya ia datang yang harus menaklukkan samudera bermalam-

malam. GKR Handarbeni tak akan pernah melengkingkan frustasi jika ia, saudaranya, 

kerabatnya, teman dan orang-orangnya terus mencari GKRMb namun belum menuai apa 

yang diinginkan. 

GKRMb ditemukan Ki Suroh seorang pertapa yang sakti yang begitu memegang 

teguh ajaran Macapat Urip, ia memiliki berbagai jurus yang selama ini ia keluar dari 

kerumunan masyarakat karena telah cukup melihat Ganda Ageng kian bahagia dan 

masyarakat makmur, tiap detik tiap waktu ia berdoa, mencari sajen dari hasil hutan agar ia 

dikumpulkan bersama para nabi, bertemu dengan Sang Hyang Rama Kuasa dan mengisi 

senjanya dengan kian mendekatkan diri pada Sang Hyang Rama Kuasa, bayi yang tergeletak 

di gubuk dekat tanaman ubi-umbiannya itu dilihat memancarkan cahaya yang begitu teduh 

sekali, merindukan akan cahayaNya, ditembangkan Macapat Urip di telinga bayi cantik yang 

sama sekali tidak pernah menangis itu, bayi yang bukan dari rahim atau sperma sembarangan, 

Ki Suroh bersyukur mendapatkan teman di hutan belantara seperti itu pada Sang Hyang 

Rama Kuasa, ia menari dari Dhuha hingga sepertiga malam, ia akan merawat bayi itu sebaik 

mungkin dan menjadikannya hamba yang taat pada Sang Hyang Rama Kuasa, bayi itu diberi 

nama Kembang Setaman agar merekahi dunia. Dari bayi Ki Suroh sudah dikejutkan dengan 

bayi tersebut yang bisa berjalan sendiri meraih branjangan yang berkicau merdu dengan 

senyumnya di cangkok pohon apel plotot lalu dibuatnya mainan, ia yang melihat kijang 

dicabik singa hingga kaki kanannya patah, singa itu lari karena tiba-tiba hujan, tiba-tiba hujan 

bisa ia redakan dan menjadi bayi beberapa bulan bisa berjalan lalu memasang kaki dan tubuh 

kijang itu kembali hingga kijang itu bisa berlari bahagia, Ki Suroh pernah membaca dalam 

Macapat Urip terdapat kijang berwarna ungu tiba-tiba berlari menjauh berubah menjadi 

warna ungu berbintul-bintul kemataharian yang itu jelmaan dewa kijang yang memberikan 

berkah bagi Ganda Ageng awal-akhiru zaman, mungkinkah Kembang Setaman dibuat bisa 

menyembuhkan kijang itu oleh Sang Hyang Rama Kuasa dengan ilmu Sang Duta, karena 

memasang bagian tubuh yang telah mati adalah sekelumit dari jurus Sang Duta, ia yang saat 

bayi sudah bisa menari berjamaah dengan gurunya dan saat ia berusaha melindungi Kembang 

Setaman yang diserang oleh siluman Lintah yang menghisap tanah hingga jeram, pohon 

hingga lemas tinggal kulitnya saja ia yang hampir mati menahan hisapan bayi itu tiba-tiba 

bangun bertarung dengan Siluman Lintah itu, belalak mata bayi itu menimbulkan api yang 

sangat panas lalu membakar Siluman Lintah itu. Ki Suruh benar-benar merasakan luar biasa 

bayi itu ia pun tak menyia-nyiakan bayi itu untuk dididik mengenal dekat dengan Sang 

Hyang Rama Kuasa, dilatih dengan tekun agar kesaktiannya kian meningkat untuk membantu 
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orang-orang yang membutuhkan. Hingga Kembang Setaman tumbuh besar ia menjadi 

perempuan yang welas asih, tak menyia-nyiakan waktu untuk beribadah, selalu belajar 

apapun dan merawat lingkungannya dengan baik, monyet-monyet di hutan selalu ia berikan 

buah-buahan terutama saat hari Senin, sarang walet yang ingin ia ambil untuk sup selalu ia 

mintai walet pemiliknya, setiap tempat seperti pohon besar, sungai, tempat bercocok tanam, 

gubuk, dan bunga-bunga yang menghiasi hutan selalu diletaki sesajen komplit, dupa 

menyeruak, cok bakal yaitu persembahan kepada dewa yang berisi aneka bumbu jumlah 

ganjil, bawah putih-merah-bombai, garam, cabai, merica, ketumbar, takir berjumlah ganjil 

seperti pinang, gambir, irisan tembakau, daun sirih, kapur, bunga-bunga yang diburu 

Kembang Setaman yang trimurti yaitu (mawar merah, kenanga, melati), akar jamu ganjil 

seperti kunci, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, uang receh, daun sirih diikat benang lawe dan 

uang receh, diwadahi daun pisang, diletakkan setelah dimantrai, serta air suci yang selalu 

diganti, penghargaannya terhadap dewa sungai, dewa bercocok tanam, dewa penunggu 

gubuk, dewa bunga semoga mampu mengantarkan doanya pada Sang Hyang Rama Kuasa, 

semoga mampu mengingatkan kepada Sang Hyang Rama Kuasa saja ia sempurna memberi 

terlebih manusia. 

Kembang Setaman menyebutkan isi Macapat Urip, sebuah kitab tertulis di bilahan 

bambu dengan pena malam yang ditunjukkan gurunya, berbahasa Jawa Krama ia membaca 

satu larik yang terjemahannya, 

 Jangan pernah menumbuhkan pesimis di hatimu 

Karena keberhasilan atau kegagalan tak lekang dari usaha manusia itu sendiri 

branjangan tak pernah ragu menitipkan telurnya pada branjangan lain 

Ia mengambil sarang dari kresek manusia  

Gusti mentitahkan manusia merajut langkahnya dengan indah 

di dunia ini 

 (Jaler: 13) 

Pohon-pohon, tumbuhan menunduk seketika, air sungai yang tak terdengar 

gemuruhnya terdengar tiba-tiba, dedaunan merah hutan mati tersapu sejuknya air, matahari 

bersinar begitu nyaman seakan seluruh dewa komponen semesta ini ikut merasakan syahdu 

dan terdalamnya tembang Kembang Setaman itu, ditundukkan kepalanya di bawah ia masih 

ingin merasakan sejuknya Sang Hyang Rama Kuasa di hatinya lagi 

“Bagus Kembang Setaman, bagus, tapi kau jangan berpuas diri kau harus 

meningkatkan kemampuanmu, manusia yang mulia adalah manusia yang mencoba menjadi 

sempurna di mata Sang Hyang Rama Kuasa” Ki Suroh membimbingnya untuk meluaskan 

tarinya, menyaringkan suaranya menembangkan macapat suci itu, saling memadankan 

semuanya, agar macapat itu kian terpatri, Ki Suroh kian terpaku dengan gerakan halus, 

ekspresi tajam dan senyum seiring naikan nada macapat itu. 
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Telah terlihat jelas perjalanan jauh dari ia bertemu, memberi wejang kian wejangnya, 

perkembangannya dan gairah tersendiri memahami perempuan itu yang mewarisi seluruh 

ilmunya dengan sempurna, ia tak akan pernah lekang dari perasaannya, sampai kapan pun tak 

pernah, memandang wajahnya, mendengar namanya selalu didendangkan doa kepada Sang 

Hyang Rama Kuasa terbaik untuknya  

“Pokoke kamu adalah murid guru ya, nangningnaningnangningnung... kamu akan 

menjadi kesatria nomor satu di dunia ini, nangningnaningnangningnung...” teringat ia selalu 

menimangnya saat hujan di gubuk bersama, bayi yang menjadi hiburan satu-satunya, ia yang 

dibuatnya selalu berjanji akan meningkatkan keyakinannya bisa menumbuhkan bayi itu, ia 

tak pernah mengecewakan gurunya hingga detik ini, diberi makan apa selalu lahab, di sungai 

ketika mandi airnya amat dingin ia sendiri tak ingin mandi ia malah berbuncah-buncah, ia 

selalu membangunkan dirinya saat ia ingin atau ketika waktu sembahyang lima waktu 

 

Di samping itu GKPH 1 tumbuh menjadi pemuda yang tampan, bersih, memiliki jiwa 

sosial tinggi dan membangun masyarakatnya, dalam desau pohon beringin yang 

mengangankan hati orang-orang ia selalu membawa seorang perempuan cantik, perempuan 

itu GKRMb. Mahesti, putri salah satu raja kadipatennya, Kadipaten Adi Luhung, mereka 

selalu kompak mendukung satu sama lain di acara kerajaan, bahkan saling membantu seperti 

suami-istri sendiri. Mulanya GKPH 1 hambar dengan GKRMb. Mahesti kaleman tidak terlalu 

berbaur dengan lainnya, lalu ia mencoba membuktikan apa iya seperti dalam benaknya 

ternyata tak, ia sosok yang baik dan mendengarkan siapa saja yang ingin berbincang 

dengannya, ternyata ia memiliki sikap canggung-canggungan, apakah orang sepaham dengan 

prinsipnya, ia menulis sebuah buku untuk dibagikan gratis pada masyarakat Ganda Ageng 

yang ingin membacanya, ia memiliki cita-cita pemuda Ganda Ageng harus suka membaca 

dan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, GKRMb. Mahesti yang juga tampak senang 

ternyata GKPH 1 sosok yang sederhana dan mudah dimengerti, memiliki jiwa menolong 

yang tinggi bagi banyak orang, sangat menghargai perempuan, ayahnya mengajarkan hal itu. 

Tugas karya ilmiah bersama sangat sulit dipecahkan mereka pecahkan bersama sehingga 

mereka juara, mereka berhasil membangun sekolah-sekolah gratis sesuai keahliannya bagi 

masyarakat yang kurang mampu dengan keringat mereka sendiri, mereka yang pernah jatuh-

bangun hubungan ternyata anak senopati mereka sendiri menunduh masing-masing 

selingkuh, membulatkan hati benarkah Mahesti melakukan itu, perasaannya mengatakan tak, 

demikian juga Mahesti, ternyata tak, hanya miss komunikasi mereka saling sibuk, mulai dari 

itu mereka komitmen akan selalu menjaga dan melengkapi satu sama lain, sanggup atau tak 

sanggup harus mempertahankan cinta mereka sampai jenjang sesungguhnya, tak ada istilah 

miss komunikasi bersama, perhatian dan penghormatan yang selalu ditujukkan kepadanya. 

GKPH 1 siap menerima GKRMb. Mahesti yang walaupun perasaannya sulit ditebak-tebak 

namun ia memiliki kepedulian pada siapa saja, GKRMb. Mahesti yang menerima GKPH 1 

yang memiliki tanggung jawab tinggi, selalu diyakinkan seperti perempuan yang amat 

beruntung mengenalnya, amanah terhadap orang lain walau sibuk karena ia adalah pangeran 

yang mewarisi tanah Ganda Ageng. 
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Di Keputran Kraton Ganda Ageng, ia disaksikan oleh GKPAA yang tersenyum 

melihat keakraban dan saling menghargai keduanya. Mereka berhasil memberangkatkan 

pemuda-pemuda yang tidak punya biaya beribadah Panyengajan yang berjalan rutin tiap 

tahun, ini berkat kerja keras dan saling motivasi keduanya, mereka berkejar-kejaran, 

menangkap kupu-kupu dan bergelindingan di taman yang dijatuhi bunga sakura. Tubuh 

tengkurap, hidung mancung saling berhadap-hadapan dan kedua tangan mereka berpegangan 

erat, mereka menikmati ketampanan-kecantikan masing-masing 

“Mahesti, kenapa aku memiliki kekasih yang cantik dan baik sepertimu ya, jujur ini 

dalam hatiku terdalam, kau juga mengajarkanku banyak arti. Mungkin aku adalah lakilaki 

beruntung yang bisa mendampingi perempuan yang tak pernah mengecewakan orang lain 

sepertimu jika kelak Sang Hyang Rama Kuasa menghendaki. Aku akan menunjukkan 

kepadamu aku tak pernah membuatmu menyia-nyiakan apa yang kau korbankan, melengkapi 

apa yang semustinya lengkap bagimu dan kita akan terus mendalami makna cinta demi cinta 

ini bersama” 

“Ih... kau ini bisa saja, aku akan terus belajar Kang, kau juga kan. Aku juga sangat 

menyayangimu, tak pernah kulihat lakilaki sebaik dan bermakna seperti dirimu, aku sangat 

sulit bila tak menunjukkan hal yang luar biasa bagimu, hanya untuk dirimu, tak ada yang 

lain” 

GKPH 1 membanting tangan Mahesti, keras, ia demikian gemas dengan perhatiannya 

selama ini, demikian GKRMb. Mahesti yang mencubit perih lengan Kalimaya putih-berotot. 

“Ah... Kalimaya...” 

“Kenapa emang, kokoh bukan hanya hati saja dong, tapi semua, karena yang kita 

pikirkan nanti adalah ke depan!” 

Keduanya berkejaran, menubruk satu sama lain, mengecup dan melempar bunga di 

matahari Ganda Ageng yang pas 

“Uwisss, cerdas juga ya kamu bikin aku harus cepat menghindar...” 

GKPH 1 tampak perkasa melemparkan bunga-bunga banyak itu hingga tubuhnya 

basah akan bunga 

“Ih... Kalimaya... Ingat ya aku nggak akan nyerah sama kamu!” 

“Nah, mau ke mana hayo.. mau ke mana,  sekali-kali cantikmu memang harus hilang 

biar kau terus dandan buatku...” saat GKRMb berusaha melempar dengan tenaga ekstra pula 

tiba-tiba ia bagaikan kelinci yang dicup, ia dipeluk agar tak bisa terlepas, ia mengecup 

dahinya penuh sayang, GKRMb renta. 

Hingga senja datang, usai sembahyang bersama mereka masih di taman Keputran itu, 

mereka saling menyampaikan kebulatan hati mereka untuk bersama, lelah namun perasaan 

pengorbanan tercium dari keduanya 
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“Mahesti, aku akan selalu mencintaimu sampai kapanpun” 

“Aku juga akan selalu mencintaimu Kalimaya, bagaimanapun aku akan selalu 

mempertahankanmu...” 

 

Kraton seakan ikut meneteskan air mata, doa-doa membubung tiap rintih dan 

bayangan dilepaskan. GKHP 1 sebenarnya sudah mengetahui kekurangan-kelebihan 

GKRMb. Mehesti demikian pula. Namun hubungan mereka merenggang dan seakan tiada 

duri durian tak hentinya menerjang hati mereka. GKPH 1 ingin menikahi GKRMb. Mahesti 

dan menjadikannya ratu, namun ia telah mengutarakan dalam-dalam dan berusaha melatih 

GKRMb tabah jika kelak ia memiliki selir. GKRMb awalnya terkejut karena ia tidak ingin 

GKPH 1 kelak memiliki selir walaupun GKPH 1 telah berjanji akan menyayangi, 

memberikan anaknya tempat yang istimewa, tiada henti-hentinya cinta dan kebaikan malah 

lebih ia berikan ketika menjadi ratu. Mereka saling menyediakan waktu untuk memutuskan 

diri, air mata dan doa terbubung di kedua diri. GKPH 1 sangat menyayangi GKRMb. 

Mahesti, tiada perempuan lain yang menandingi kebaikannya yang besar, ia ingin membalas 

kebaikan-kebaikan Mahesti yang besar dan perjalanan kasih mereka yang teruji, sementara 

GKRMb. Mehesti tak menyangka GKPH 1 membohonginya selama ini, GKPH 1 yang 

sebenarnya tak salah karena ia calon penerus tahta di kerajaan besar bagian orangtuanya, ia 

yang sebenarnya ingin hubungan kasih mereka bertahan hingga jenjang pernikahan, 

menunjukkan kasihnya yang sesungguhnya namun ia dihadang oleh segala hal yang 

memerihkan hatinya, mereka berdoa kepada Sang Hyang Rama Kuasa, menambah ibadah 

dan kedekatan mereka dengan masyarakat. Juga terlintas kecil dan besar keterngiangan jika 

mereka terlanjur melakukan hubungan yang amat pedih kehidupan mereka akan selalu 

terluka meskipun mereka melanjutkan hubungan atau tak, tak akan ada jalan, dan biarpun 

mereka telah memegang keputusan mereka masing-masing GKPH 1 menikah dengan Akar 

Wangi, Para Laden ayahnya dan kakek karena paklik ibunya yang diselidiki ternyata 

mencintai GKPH 1 pula karena sahabatnya yang amat baik sejak mengenalnya, saran BRB. 

Sanggabuana, dan GKRMb. Mahesti yang memutuskan mengikhlaskan hubungan mereka 

yang tidak sesuai dengan gelora, membukakan hatinya bagi lakilaki lain meski pedih karena 

mungkin mencintai GKHP 1 memang cinta yang berat karena ia lakilaki terberatnya dalam 

hidup, yang ingin cepat menikah karena pacaran juga tidak baik. Mereka telah 

menyianyiakan cinta mereka sendiri dan kehidupan mereka tidak akan bahagia oleh 

masyarakat. Namun mereka tetap berikhtiar dalam hati bahwa apa yang mereka perjuangkan 

adalah untuk cinta mereka dan akan tumbuh kebaikan-kebaikan dari perjuangan mereka, 

mereka yang dinasehati oleh orangtua, kerabat dan sahabat mereka. BRB. Sanggabuana, 

GKR. Handarbeni sebenarnya sudah membantu melobi, merembug baik-baik, pinta GKPH 1, 

boleh diberikan waktu, perjanjian atau menuntut hak yang tinggi namun GKRMb. Mahesti 

tetap pada keputusannya, ia meneteskan air mata. GKR. Handarbeni dan BRB. Sanggabuana 

yang hanya bisa menabahkan GKPH 1, sebenarnya GKPH 1 ingin meminta tolong pada 

ayahnya yang baik, mau membantu apapun, dan ayahnya pasti bisa memberikan hasil yang 

tak mengecewakan, namun ayahnya tetap terpaku dan terpaku dalam hatinya yang koreng di 

persinggahannya. Beberapa bulan ketika GKPH 1 memutuskan untuk berembug baik-baik 
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dengan GKRMb. Mahesti dengan hati yang tulus dan lain, GKRMb. Mahesti tetap pada 

keputusannya. 

“Aku sudah mutuskan, Kanda kalau mungkin benar memang kita belum berjodoh, 

kita semua memang memiliki pilihan Kanda, terimakasih atas pengalaman yang Kanda 

Kalimaya berikan” 

“Dinda, kalau boleh bertanya lagi aku yakin Dinda kau masih memiliki perasaan yang 

sama perasaan yang tak mungkin bisa berubah kan, dan kau masih berusaha memperjuangkan 

mimpi kita yang dulu, mimpi selalu bersama, menghadapi aral rintangan sebaru apapun, kau 

selalu meyakinkanku, aku tahu dirimu dari dulu, Dinda. Jujur aku sangat menyayangimu, tak 

ada perempuan yang sesempurna seperti dirimu, kau selalu memberikanku arti, jujur aku 

tidak akan bisa membayangkan jika hidup tanpa dirimu! Kumohon pertimbangkan lagi ya, 

aku sangat berharap kita tetap melaju, aku akan menjadikanmu ratu yang aku tak akan pernah 

putus-putusnya menyayangimu” 

“Kamu jahat Kanda, kau telah menggantungkanku, saat aku benar-benar mencintaimu 

dan tak ada lakilaki yang kuanggap bisa untuk mendampingiku selain dirimu, kau yang selalu 

membuatku berharap, ini luka yang pertama kali kualami dari sekian banyak terjal-jerembab 

hubungan kita” 

“Dinda, untuk meyakinkanku katakan sekali lagi jika kita saling benar-benar 

menyayangi, jika kita selalu mendukung apapun keputusan ke depan semoga kita sama-sama 

bahagia, meskipun kau bukan kekasihku lagi melihat kau menangis jujur aku ingin 

memelukmu, mengusap air matamu dan menghiburku dengan caraku yang selalu salah 

seperti dahulu” 

“Iya Kanda, kita mengawali secara baik-baik kita mengakhiri secara baik-baik pula, 

kita harus selalu berharap dan yakin bahwa rencana Sang Hyang Rama Kuasa lebih baik 

daripada kita, aku berharap kau bisa menyayangi istri dan selir-selirmu dengan baik, jika kau 

bahagia dengan istri-selir-selirmu dan apapun yang kau capai saat kau bertahta aku adalah 

orang yang pertama kali bahagia, menjadi burung yang selalu bersenandung di pohon tiada 

henti, merasakan orang yang amat dicintainya dari jauh” GKRMb. Mahesti mulai berdiri 

menahan air matanya, tak ingin lakilaki yang amat dicintainya bertambah terluka, ia mulai 

pergi namun GKPH 1 semakin merintih, di awal pertemuan ia sudah berkata bahwa ia akan 

membantu pembagian buku gratis bagi lakilaki baik yang lama membantunya takut lakilaki 

itu terlalu lama menunggu. 

“Mahesti!!!!!” 

 

Awalnya ketika ia menikah dengan GKR, Akar Wangi, gelarnya kini sebagai ratu 

Kesahabatan namun KRAy. Akar Wangi sebagai menantu Gusti Ratu di Kenabian, GKPH 1 

yang telah mendapatkan gelar GKR. Merbawa ia ragu apakah hubungannya dengan GKR. 

Akar Wangi bisa selaras sesuai angannya dan ia bisa membahagiakan GKR. Akar Wangi, ia 

yang tak ingin melukai dua perempuan baik yang telah berlaku baik padanya, untuk kedua 
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kalinya, ia hanya bisa berikhtiar, berdoa dan yakin pada Sang Hyang Rama Kuasa, 

mengikhlaskan cinta di masa lalu, semoga pasangan mereka dahulu mendapatkan 

kebahagiaan yang lebih, dan GKR. Mahesti yang mencoba membukakan hatinya utuh pada 

KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Suksesi yang merupakan anak dari patih ayahnya namun 

telah menjadi raja di sebuah daerah taklukannya, ternyata apa yang diharapkan mereka tertuai 

meski hadir pelan demi pelan. Akar Wangi istrinya ternyata istri yang baik, mengajarkan 

banyak nilai lain, semakin membuatnya bersyukur, rajin beribadah, mengerti kondisi GKR. 

Handarbeni, dan tiap harinya seakan kebaikan demi kebaikan menjemput, walaupun orang-

orang terdekat mereka banyak mencibir. Mereka memanen apabila kita ikhlas karena Sang 

Hyang Rama Kuasa dan mau berusaha Sang Hyang Rama Kuasa akan memberikan yang 

lebih baik, akan ada hikmah di setiap kejadian. Pandangan masyarakat jika kehidupan mereka 

telah remuk dan berkeping ternyata bisa mereka susun dengan baik dan indah lagi, GKR. 

Mahesti demikian. 

GKR. Merbawa tak ingin kalah mengajarkan agama dan kebaikan pada GKR. Akar 

Wangi yang telah menambahkan iman padanya tersebut ketika mereka mulai ragu menapaki 

malam pertama, GKR. Merbawa yang mendekatinya perlahan-lahan, sebagai seorang sahabat 

menjadi suami-istri yang menyerahkan jiwa mereka satu sama lain. Sorenya mereka 

melakukan tari pasangan bersama di Gempuran Agung di sembahyang Isya mereka. Mereka 

berjalan berbuncah-buncah hati namun malu memahami makna kitab Macapat Urip. Yang 

terjemahannya, 

“Masihkah kau ingat kepada negeri yang tiada lepasnya 

Merangkai reroncean itu? Negeri yang dianugrahi 

Kelihaian berbagai bidang dan begitu terampil, pula tampan dan cantik  

di dunia lakilaki dan perempuannya, tiada berhenti orang-orang 

Menyelam sungai mengeruk sungai hingga ke dalam dasar bumi 

Dan ditemukan batu bersinar di sungai itu 

Sang Hyang Rama Kuasa memberikan kelebihan di setiap manusia 

Dan negeri tanpa pilih-pilih 

(Putro: 757) 

Mereka saling mengingatkan bahwa arti dari ayat itu adalah usaha manusia pasti akan 

selalu mencapai apa yang dimimpikannya, itulah janji Sang Hyang Rama Kuasa, Ganda 

Ageng adalah tanah terkaya sepanjang masa. 

GKR. Merbawa bertambah bersyukur karena Akar Wangi ternyata sangat peduli pada 

ayah mertuanya, selalu membuatkan sarapan setiap hari meski tak disentuh, membersihkan 

barang-barang, namun bujukannya untuk ayah mertuanya agar mengikhlaskan semuanya, 

berdoa bersama, memaafkan ibunda ratu tetap tak mendapatkan respon kembali. 
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“Kau hanya berharap menjadi purnama ya gemintang ya yang selalu menemani 

malam di mana banyak orang yang berusaha mencari berkas cahaya agar mereka tetap 

berharap, aku tahu dari geguritanmu yang pernah kau tulis, guritmu indah sama seperti 

orangnya, tapi menurutku kau adalah rembulan yang sinarmu akan terang di manapun 

darimana tempatmu yang sebenarnya, kau hadir secara tiba-tiba saat matahari hilang, dengan 

terangmu meyakinkan banyak orang jika matahari akan kembali muncul esok hari” GKR. 

Merbawa berusaha membuka hati, diri dan meresapi kecantikan KRAy. Akar Wangi 

“Darimana Sampeyan Dalem tahu, gurit saya masih jelek, Sampeyan Dalem, atau jika 

Sampeyan Dalem ingin mengajari saya boleh, kita bisa sama-sama belajar” 

“Kalau liriknya seperti ini jelek deh, kayaknya ini, eh nggak, atau kita bikin gurit 

sendiri-sendiri dulu deh baru dikoreksi” mereka kemudian menulis gurit seperti yang menjadi 

kebiasaan remaja-pemuda Ganda Ageng, saling membaca, mengedit satu sama lain, mereka 

bersepakat untuk membuatnya bingkai dan memajangnya sepanjang sejarah. Kemudian entah 

bantuan Sang Hyang Rama Kuasa GKR. Merbawa terbungah, KRAy. Akar Wangi 

sebenarnya ketakutan, elusan dalam genggaman tangan pada Mahesti kian membara, tatapan 

mata mereka saling berpandangan. Lilin di kamar mereka tiba-tiba mati entah karena apa, 

angin di luar yang menggebu-gebu tiba-tiba tenang. 

“Akar Wangi, maaf kalau aku jujur, kau perempuan cantik malam hari ini, 

dandananmu sempurna, belum ada perempuan yang memiliki dandanan sebaik ini, tubuhmu 

wangi, begitu berbuncah-buncah hatiku melihat penghargaanmu yang begitu luar biasa, 

terimakasih ya” Akar Wangi terbubung ke langit ke tujuh, ia tersenyum saja, hembusan 

napasnya teratus. GKR. Merbawa benar-benar lupa dengan doa sunnah yang diajarkan ayah 

atau kakaknya, ia benar-benar menuruti nalurinya sebagai lakilaki. Pakaiannya langsung 

dilepas tanpa tertinggal, perlahan-lahan penisnya dimasukkan ke vagina GKR. Akar Wangi 

yang menggairahkan, ia sangat merasakan bahwa hubungan dengan perempuan itu enak, 

yang ia pedulikan hanyalah nafsunya Akar Wangi puas atau tak bukan urusannya. Kecupan 

kening dan bibirnya begitu kuat, Akar Wangi yang merasakan birahi suaminya yang 

demikian besar itu bagaikan mayat tanpa busana yang disetubuhi orang yang membunuhnya. 

Mereka semakin dekat menatapkan mata tentang arti kehidupan ini, mereka yang berjanji 

akan menapaki kehidupan yang lebih buas lagi, dan selalu menanti dan menanti kasih 

mereka, selakangan Akar Wangi bagaikan lembaran buku yang dibuka tengah-tengah, GKR. 

Merbawa yang menunjukkan kegagahan dan keperkasaannya menusuk dan menusukan 

penisnya ke vagina Akar Wangi kian kuat, mengendalikan emosinya dan berdegusan kencang 

tak peduli orang-orang mendengar karena Keputran tak dihuni kerabatnya, kerabatnya sadar 

diri GKR. Merbawa menikah 

“Euh.... euh... eh...” tengah mengalami ejakulasi namun ia tahan sekuat tenaga 

GKR. Merbawa hidup bahagia dengan kehidupan yang pelan-pelan mencoba 

dirangkainya. Setelah beberapa bulan KRAy. Akar Wangi hamil ia mengangkat selir yang 

cantk-cantik dan bertubuh ideal, BRAy. Manika, BRAy. Maeswari, BRAy. Abimani yang 

diangkat karena melihatnya cantik ia disetubuhi saja, sebagai raja yang dulunya dibesarkan 
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kerajaan besar dan tak menggubris kehidupan kurang ia ingin terus mengabdikan dirinya 

dengan seks, dan berjalan tahun mereka melahirkan putra-putri dalem yang banyak. 

 

GKR. Mahesti tak menyangka Sang Hyang Rama Kuasa membantu setiap ujiannya, 

ia juga selalu mendapatkan kasih sayang dari KPH. Suksesi yang sebelum mereka menikah 

dan tahu hubungannya dengan GKPH 1 akan mencintai GKR. Mahesti sepenuh hati. Ketika 

acara Miayamtepo di mana seluruh bagian kadipaten-kadipaten dunia diundang, acara 

memperingati ulang tahun Gusti Ratu, dengan menyantap mie ayam dan tepo khas Ganda 

Ageng yang lezat, ia bertemu dengan GKR. Handarbeni, mereka saling memberikan hormat. 

Mereka sangat berbahagia karena masing-masing telah berbahagia. GKR. Mahesti meminta 

izin menggendong Putra Mahkota Kesahabatan yang tampan dan imut pada GRaj. Merbawa 

yang didampingi GKR. Akar Wangi, pula GKR. Akar Wangi. 

“Oh... sebenarnya nggak usah sembah juga gak papa sih, Mahesti teman terbaikku 

sendiri kok, buktinya dia masih nyeleneh” 

“Eh tapi ini kan di tempat umum Sampeyan Dalem, tuh untung Para Ladennya lagi 

nggak ada” 

“Eh ngomong-ngomong kok kabar pernikahan kalian aku nggak diundang sih, 

padahal aku kan pingin ikut berbahagia atas pernikahan kalian, aku hanya bisa doain aja deh” 

“Kami sih ragu Sampeyan Dalem, raja dari negara bagian Ganda Ageng yang 

mahabesar ini apa mau menghadiri pernikahan kita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya 

ya Sampeyan Dalem” 

“Yah, nggak papa, tapi entar kalau ada acara-acara lagi nggak diundang di 

Kesahabatan ada acara nggak diundang giliran deh” 

“Hahahahahaha” 

GRaj. Suksesi yang dulu merasa mungkin perempuan yang amat dicintainya telah 

bahagia dengan lakilaki yang dicintainya, ia yang mengetahui GKPH 1 menembak GKRMb. 

Mahesti mengatakan sejujurnya hatinya, ia terus mendoakan tentang kebaikan perempuan 

yang amat dicintainya dan dirinya ternyata Sang Hyang Rama memberikan kesempatan 

kepadaNya dan itu tidak ia sia-siakan, walaupun ragu namun ia tetap yakin akan memberikan 

kebahagiaan GKR. Mahesti, sulaman demi sulaman yang mereka bentuk menjadi kain lebar 

cinta selalu menggambarkan motif yang baru. Mereka masih mempererat silaturahmi mereka. 

Hubungan mereka semakin kokoh, bahkan GKR. Mahesti dan KPH. Suksesi berjanji akan 

mencari adik GRaj. Merbawa yang hilang selama bertahun-tahun meski menemukan tulang 

belulangnya pada akhirnya. 

 

Pagi itu Kembang Setaman juga diajari memahami perasaan alam disekelilingnya, 

terdalam, usai ia memahaminya dengan sempurna ia dipintakan beristirahat karena tubuhnya 
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sendiri pula memiliki hak dan ia ingin menunjukkan kekuasaan Sang Hyang Rama Kuasa 

Maha Luas. Kera-kera bergantungan ke akar pohon satu akar pohon lain memberikan pisang 

masing-masing, air terjun di hutan yang teramat tinggi di mana Kembang Setaman biasanya 

berlatih bela diri atau menceburkan diri mengombang-ambingkan tubuh rambutnya terurai 

tanpa sehelai benang sekalipun menjadi saksi belajarnya pada Sang Hyang Rama Kuasa, 

begitu deras dan indah mengantarkan gelombang air menjauh entah seperti apa adegan pas 

Sang Hyang Rama Kuasa bisa menghentikannya, ia masih terngiang betapa senangnya dulu 

dikisahkan gurunya dengan dongeng berdirinya Ganda Ageng, kisah ratu-ratu Ganda Ageng, 

kisah-kisah Sang Hyang Rama Kuasa dengan dewanya, kisah dakwah Raden Winarah yang 

harus menghadapi orang-orang kafir dan sahabat yang munafik terhadapnya begitu 

menggelorakan tekadnya, begitu nyaring suara burung-burung elang jelas dan menusuk 

perasaan, mereka berdiri di atas sungai mengalirkan air terjun itu, Ki Suroh yang sangat 

sepuh tersebut tertawa menggoda larik Macapat Urip yang ditembangkannya salah tapi 

ternyata benar melihat Kembang Setaman yang merasa dugaannya benar. Kembang Setaman 

dikenal sebagai perempuan yang sangat memuliakan lakilaki, pernah ia bermimpi itu benar 

atau tidak namun dibenarkan-dipahamkan Ki Suroh pula ia yang pernah ditolong oleh lakilaki 

berpakaian Para Laden yang berusaha menghalanginya dibawa jauh oleh lakilaki berpakaian 

Para Laden lain, Ki Suroh seorang guru baik hati yang telah membesarkannya tanpa kasih 

sayangnya kurang hingga kini, pernah suatu ketika saat ia terburu-buru belajar silat ia hampir 

terjatuh di air terjun namun digenggam tangannya oleh seorang pemuda, ikhlas dan pelayan 

baik ditunjukkan pemuda itu yang terlepas dari rombongan camping di hutan yang indah itu, 

Kembang Setaman mengantarkannya menemukannya pada teman-temannya, Ki Suroh 

mengatakan ia memiliki ilmu lain yang belum dimiliki orang-orang terdahulu ilmu yang bisa 

membelah bumi menjadi dua terlihat ketika ia berlatih elemen tanah saja pijakannya tanpa 

sengaja menjurangkan tanah dan membelah lebar beribu-ribu meter, Ki Suroh terhenyak 

melihat Kembang Setaman sendiri yang bisa mengatupkan tanah tersebut, Kembang Setaman 

berjanji dari wejangan gurunya akan menggunakan ilmu itu dengan sebaik mungkin. Ikat 

blangkon coklat hitam kelam Ki Suroh terlepas, janggutnya bagai akar jagung putih, 

kumisnya bersih, kulitnya yang keriput namun lengan dan payudaranya tetap sispack, 

jembutnya yang pekat, ia tipe lakilaki yang dilihat Kembang Setaman seperti pensil panjang, 

ia mandi bersama dengan gurunya tersebut. Kembang Setaman dalam tubuh mereka yang 

basah saling berciprat-ciprat layaknya kakek dengan cucunya, ia tergerak melihat penis 

gurunya tersebut yang dibiarkan olehnya, dipegang-pegang buah zakar, batang penisnya yang 

lemas, berbau air mahdzi diterawang dalam dibukakan sedikit adakah jalan air di sana, ia 

memandanginya teramat dalam. 

“Ki kenapa Sang Hyang Rama Kuasa tidak menggariskan saya menjadi anak Ki 

Suroh saja ya supaya setiap detik setiap waktu saya tidak ragu untuk terus membaktikan diri 

saya pada Aki, semakin saya melihat tubuh Aki yang renta dan taat ini semakin saya tidak 

ingin berpisah dengan Aki” 

“Manusia tidak pernah benar menerka detik nanti, malam nanti, atau pun besok, 

semua hanyalah berisi prasangka, ingatlah Sang Hyang Rama Kuasa selalu berada di setiap 

detik setiap waktu, tempat yang kita singgahi, di dunia ini hanyalah kesementaraan Kembang 
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Setaman, ingatlah Sang Hyang Rama Kuasa tak pernah melupakan kata yang kita 

dendangkan” dalam cahaya yang meneduhkan itu Ki Suroh terlihat begitu eksotis walapun 

rapuh mengakang dalam air dengan kelakilakiannya yang utuh, penisnya yang siaga 

berkeringat air mandi. 

Ki Suroh lalu menembangkan salah satu Macapat Urip yang terjemahannya,  

Aku tak pernah tahu kakiku berpijak hingga ini 

Selain kurasakan nikmat-nikmatMu tiada terhenti 

Setiap kali kubutuhkan Kau selalu ada 

Aku menanti tubuh ini menyatu 

Manusia pohon lamtoro tegar terterpa surya 

Daun-daunnya tercabut diburaikan rusuknya melengkung 

Menanti kebangkitan kembali 

(Estri:31) 

Tiba-tiba titik-titik air di tubuh keduanya terangkat hingga tubuh mereka seakan 

belum pernah mandi, mata Kembang Setaman terbara, ia siap memasrahkan segala bentuk 

kehidupannya kepada Sang Hyang Rama Kuasa 

Dalam kondisi yang telah berpakaian kembali mereka terduduk berdua menatap 

matahari yang hampir kecelakaan di jalan menyusup ke jurang, burung branjangan, elang, 

aneka burung, ular, gajah, monyet, kijang pulang satu-satu semua seakan tergerakkan oleh 

Hati yang menggerakkannya, berjalan saya masih menemui rintangan, terkadang terjatuh 

hingga bangkit lagi, yang ditatap mereka hari esok, tiada lalu, mereka begitu menikmati 

langkah demi langkah mereka, pun matahari yang tak pernah absen memancarkan tubuhnya 

untuk manusia, mereka berdiskusi sepakat kelam manusia hanyalah setitik kecil dari 

keindahan-keindahan dunia diberikan Sang Hyang Rama Kuasa. Mereka menari dan menari 

dengan lengking tawa mereka, bunga sepatu di telinga Kembang Setaman sebagai make up-

nya, ronce anggrek hutan yang dikalungkan di leher mereka, kepala Ki Suroh terlilit daun 

hijau tegas hutan, mereka menarikan salah satu tari dalam tuntunan Macapat Urip begitu 

romantis, sampur lurik mereka tertinggal di gubuk, angin seakan dihadirkan Sang Hyang 

Rama Kuasa menjadi sampur mereka, selalu terdapat nilai-nilai baru dalam tiap hembus 

napas. 
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KELAHIRAN DARI KEMATIAN 

Di balik tembok Kraton yang orang tak lagi melihat Kraton tersebut sebagai Kraton, 

daun-daun berguguran menjauh Kraton, penari-penari yang selalu datang di sekitar Kraton 

melenggak-lenggokkan tubuhnya memagnetkan diri pada Kraton dengan paugeran-

paugerannya, Kraton dikenal bagunan tertinggi di dunia, bagaikan pensil raksasa yang tak 

dikenal luasnya tertancap dari langit, menatap genting Kraton seperti menatap langit-langit, 

orang-orang mengira Kraton yang didirikan dibantu oleh Kanjeng Raja Kulon yang selalu 

menyukseskan tujuan Ganda Ageng dan menjaga Ganda Ageng atau anak turunan GRat. 

Tempek sepanjang masa, namun karena kejayaan generasi Ganda Ageng saja ungkap Gusti 

Ratu menyadari, ibadah yang tiap hari dilakukan, masyarakat dunia yang sekarang ibarat 

50:50 mendapatkan gizi yang cukup, ilmu yang cukup, fasilitas yang cukup, di bawah 

pemerintahan Ganda Ageng dunia bisa dikatakan lebih bersinar dari matahari. Kejahatan di 

dunia sudah mulai teratasi, tak ada yang mencolok dalam statistik, tidak ada diskriminasi 

yang ada persatuan, ramah-tamah, gotong royong dan mendukung satu sama lain menghiasi 

bumi, sudah dikenal tidak ada lagi orang yang bertengkar karena selingkuh, ada perempuan 

atau lakilaki mau dimadu, karena mereka ingin mengejar kelebihan mereka masing-masing 

terhadap Sang Hyang Rama Kuasa yang telah memberikan kemakmuran bagi dunia tiada 

henti, karena taat dan kuatnya niat mereka doa mereka selalu dikabulkan, hampir semua 

manusia dalam statistik memeluk Sambawi karena mereka menjalankan Macapat Urip dan 

As Sunah, seorang anak kecil yang yatim karena orangtuanya yang meninggal dan tidak ada 

kerabat sama sekali bisa menjadi trilyunan karena semangatnya, ia mau bekerja 

mengembangkan sumber daya di sekelilingnya dan orang sekitarnya sangat membantu, dalam 

pertandingan bola, bulutangkis atau olahraga lain hampir semua kadipaten-kadipaten di 

Ganda Ageng yang jumlahnya ratusan tercatat mereka sudah saling menang dan 

mengalahkan, setiap tahun juara selalu baru dengan strategi mereka yang jitu, semua yang 

berkaitan dengan duniawi bisa dibeli, dipelajari, yang hilang akan berganti lebih baik lagi. 

Memang Kraton telah berubah menjadi luas hal itu karena Gusti Ratu mengukuhkan ia ingin 

menjadi Ratu yang dikenal keagungannya sepanjang sejarah dan menunjukkan kededikasian 

Ganda Ageng selama ini. Bagian tanah pertama alas tempat mendirikan Ganda Ageng berisi 

Pasrahan Legen dengan kadipaten-kadipaten lain seperti Mondokan, Seniman, Kondur, Adi 

Luhung, Siosharjo, Kasampurnan, Majeng, Praja Gemilang, Semangkan, Kangomplitan, 

Jembar Pangimpen, Mangutho, Pareng, Remenarta, Klenting, Aturratu, Kreativitas, 

Semayam, yang mengelilinginya dibangun Kraton, kecuali Pakudonyo yang merupakan 

tempat suci bagi umat Sambawi seluruh dunia, jadi Kraton luasnya melebihi kerajaan bagian. 

Kadipaten-kadipaten Ganda Ageng yang terkenal kokoh pula di antara kadipaten-kadipaten 

dunia itu mendapatkan tempat yang lebih baik, semangka paling lezat di zaman itu adalah 

semangka dari Semangkan, di Adi Luhung terdapat ayam goreng yang rasanya luar biasa, 

penginapan besar dan berbagai masakan seru lain, di Kadipaten Seniman rata-rata warganya 

ahli seni dan terdapat seni menarik, yang paling terkenal paguyuban Sedap Malam menjadi 

acara pesta kematian Ganda Ageng dengan pesindennya yang tampan dan cantik-cantik, di 

Kadipaten Majeng selalu masyarakatnya bekerja dan bekerja terus sehingga menghasilkan 

industi olah-olahan rumah tangga, Kadipaten Kasampurnan terdapat gunung romantis 

terkenal di Ganda Ageng, Gunung Banyak, Kadipaten Magutho dikenal sebagai Ganda 
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Ageng kedua karena memiliki sekolah dengan lulusan luar biasa berstandar internasional, 

GRat. Basudewi, GRat. Damayanti dan GKR. Darmastuti pula alumni sekolah di kadipaten 

itu, pembangunan daerahnya tiap saat hampir menandingi kokohnya Pasrahan Legen, 

Kadipaten Jembar Pangimpen adalah pengekspor karet terbesar dan berkualitas tinggi, 

memiliki hutan karet yang terluas di dunia, di Kadipaten Klenting terdapat bambu yang selalu 

tertiup angin dan berbunyi mengantukkan klenting, klenting, klenting sehingga disebut 

Kadipaten Klenting. Dengan mensajenkan diri dan niat karena Sang Hyang Rama Kuasa, 

Kraton yang dahulu dihancurkan, destinasi wisata dibendung Kraton, jalan-jalan umum 

dicabut, bangunan-bagunan cagar budaya dan rumah-rumah penduduk yang nilainya 

seperdelapan dari Rp 0- diratakan, hingga berdiri Kraton yang memiliki progam ditinggikan 

tiap tahun, jendelanya besar dan beratus-ratus meter dan dibuka cepat bagai kilat dengan 

tombol saja, semua bagian Ganda Ageng diarsitekturi megah dan mendekatkan diri kepada 

Sang Hyang Rama Kuasa, seperti di akhirat, pintu begitu besar ketika dibuka manusia seperti 

semut lalu keluar cahaya yang menyilaukan. Dan di dalam kompleks Kraton Gusti Ratu juga 

membangunkan surga di dunia namun ia tetap berendah diri jika surga Sang Hyang Rama 

Kuasa lebih tak bisa dibayangkan oleh akal manusia, namun surga yang ditatap dalam Ganda 

Ageng demikian tidak bisa dibatasi oleh akal, bangunannya begitu tak terlihat karena emas 

dan berlian yang menutupi silau, terdapat pohon-pohon yang belum diketahui sebelumnya, di 

sana terdapat air sungai Dipun Lampah dan air terjun Mimi Lan Mituna, air terjun yang 

terkenal di dunia, bagi pasangan yang pernah ke sana akan langgeng, selalu dipenuhi 

kebahagiaan dan orang yang mandi di sana saat berhubungan di kasur akan seperti perawan-

perjaka kembali menurut kepercayaan Ganda Ageng, menjadi sungai dan air terjun susu 

berbeda rasa tiap hari, kopi atau es buah, pelayan yang bekerja di sana diibaratkan bidadara-i 

dengan penampilan yang tampan-cantik, seksi, tubuh yang sempurna, dandanan modis dan 

akhlak yang berbeda dari lainnya dan mereka belum menikah, surga dunia itu digunakan 

untuk kedipaten-kadipaten yang telah berjasa berprestasi bagi Ganda Ageng diundang ke 

sana dan untuk menunjukkan kepada salah satu setan yang membangkang kepada Gusti Ratu. 

Dulu awal ketika Gusti Ratu membangun surga itu syaitan perempuan yang menjelmakan 

dirinya manusia di hadapan masyarakat meremehkan apakah bisa Sang Hyang Rama Kuasa 

memakmurkan Ganda Ageng terus menerus, lalu Gusti Ratu mengatakan jika bila Sang 

Hyang Rama Kuasa menghendaki maka apapun bisa terjadi, tiba-tiba sungai Dipun Lampah 

dan air terjun Mimi Lan Mituna berubah menjadi yang sekarang, semua orang takjub dan 

akhirnya bersujud-berdzikir kepada Sang Hyang Rama Kuasa. Namun Setan tersebut masih 

tetap membangkang apakah Sang Hyang Rama Kuasa bisa mendatangkan apa yang 

dilakukan atau ada di zaman mendatang, karena Sang Hyang Rama Kuasa yang hanya bisa 

memakmurkan Ganda Ageng di zamannya saja, Sang Hyang Rama Kuasa yang 

memfirmankan di teliga Gusti Ratu paham dan berkata kepada setan itu jika Sang Hyang 

Rama Kuasa Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Bijaksana dan Maha Penyayang, saat Gusti 

menyemedikan diri lalu di tengah-tengah masyarakat muncul sebuah benda aneh, dengan 

tempat duduk, roda tebal dan pegangan yang bisa menjalankan bertuliskan Suzuki Nex 

Reborn jingga, dan akhirnya setan itu mau mengakui keesaan Sang Hyang Rama Kuasa dan 

bersujud. Orang-orang masih terlihat aneh dengan benda itu, ketika kuncinya ditancapkan, 

lampu terlihat menyala dan staternya digas motor tersebut membawa orang yang 

menstaternya terbawa terjatuh, orang lain menertawakan, setelah beberapa kali orang 
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mempelajari akhirnya orang bisa mengendarai benda itu dengan keliling jalan-jalan dekat 

sekitar Kraton bertemu orang tersenyum melambai. 

Hari ini GKR. Merbawa akan melakukan pengecekan di Ganda Ageng Spacelines, 

nama yang diambil ketika kerajaan Glory bagian Astaseni otomatis menjadi Ganda Ageng, ia 

belajar bahasa nasional itu yang karena di sanalah tempat pesawat pertama kali muncul. 

Masyarakat banyak yang mengharapkan segera diluncurkannya pesawat burung branjangan 

raksasa tersebut, dalam berita yang disampaikan lewat NM (Ninggal Mirang) sebuah 

teknologi yang ditemukan oleh pemudi Ganda Ageng berbentuk mangkok dengan rancangan 

khusus ketika diberi air maka akan muncul suara dan gambar di sana yang bisa 

menghubungkan orang satu dan lain, bisa sebagai sarana hiburan, informasi terkini dan iklan, 

bila dipencet berbentuk air terjun dengan air berdegus-meletik atau pohon, pesawat burung 

branjangan tersebut diprediksi berharga murah, sangat canggih dan efektif, kemungkinan bila 

diluncurkan masyarakat dunia akan melihat dunia, seisinya dan daerah tempat mereka 

meluaskan daerah mereka pertama kali, di Ganda Ageng, terlihat. Ia dengan tim perusahaan 

kerajaan 2 memberi nama AM 253025S, berterjemah A nama Gusti Ratu Anindya, M nama 

ayahnya Manah, 2=setiap orang yang ingin mengikuti Sambawi harus mengucapkan 2 

kalimat keesaan Sang Hyang Rama Kuasa dan mengakui Raden Winarah sebagai nabi, 5= 

berarti sembahyang 5 waktu yang dikerjakan, 30=setiap Bulan Ningsih, bulan yang ditunggu-

tunggu masyarakat Sambawi akan melakukan puasa selama 30 hari, 25= menggambarkan 

rukun iman Sambawi yang ke  4 yaitu membayar zakat minimal 2,5 liter dan S berarti 

Sangiran Dance And Teater Arena di mana orang yang Sambawi selalu berharap bisa pergi 

ke Sangiran untuk memenuhi rukun iman terakhir beribadah di Sangiran tersebut bagi yang 

mampu, GKR. Merbawa atau di kerajaannya yang dikenal dan memiliki nama lain Gusti Raja 

Merbawa itu berharap dengan diluncurkannya pesawat branjangan terbang itu akan 

membuncahkan hati kedua orangtuanya kembali dan bersatu cepat, untuk apa masyarakat 

yang sekarang sehat, kebutuhan duniawinya tercukupi sehingga banyak di antara mereka 

beribadah dengan ke Gempuran, mendakwahkan Sambawi dan mengajarkan ilmu dan 

sedekah di daerah-daerah yang belum maju, ayahnya masih tetap saja pada permenungannya 

tak ingin beranjak sepinjak pun dari tempatnya, ia tahu ibunda ratunya teramat terhukum 

dengan perbuatannya itu. Di Padma Kahiyang yang bangunannya masih baru dan tak seperti 

sasana-sasana Kratonnya lain, namun Gusti Ratu sudah mempersembahkan tempat yang baru 

dan megah Makalih Kahiyang tempat untuk suami Ratu, hanya bagian luarnya saja yang 

diperluas dan gapura, latar dan banyak berbagai wahana yang dipermegah ditambah. Tempat 

tinggal para selir Sasana Kautaman, Sasana Katawis, Sasana Ngarep-arep, Sasana 

Kamitresnan, Sasana Kagayuhan, Sasana Kalangkung, Sasana Mimpang, Sasana Sejatos, 

Sasana Awang-uwung, Sasana Kakersanan, Sasana Lajeng, Sasana Kagumunan, Sasana 

Kejeng, Sasana Sumringah, Sasana Malih, milik mendiang BRB.  Srengege, Akik, Murai, 

Louhan, Jemani, Arwana, Kreto Kencono, Wisma, Kombang, Garwa, Ruby, Ronggo, 

Warangka, Buah Naga, Gapura pula dibangun amat indah. Ia disambut sembah oleh Darma 

yang sekian tahun menunggu hingga GKR. Manah pulih, GKR. Merbawa menggagguk dan 

tersenyum, ayahnya yang berada di taman belakang Makalih Kahiyang yang harus 

menyeberangi sungai, banyak bunga-bunga Jawa, pohon besar rindang dan nyaman dan 

banyak burung kakatua berujar, uban ayahnya juga sama dengan uban Darma yang dilihatnya 
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beberapa helai tumbuh meski tak utuh, ayahnya terduduk manis, santai dan diam, 

pemikirannya seakan menerawang dalam meski sedih jelas tersembunyikan. “Mugi-mugi 

panjenengan dipun sugengaken saking katah duka, kasusahan kaliyan nestapa” (Jawa, 

Krama Inggil, artinya: semoga kamu diselamatkan dari segala duka, kesulitan dan nestapa) 

salam yang disampaikan sebagai umat Sambawi yang beriman yang pertama kali 

diperkenalkan Gusti Ratu yang ia terangkan ketika ia diangkat sebagai nabi, bahkan lama 

sekali GKR. Merbawa mendengar jawaban salam itu dinanti ayahnya tak menjawabnya 

ternyata, membuat GKR. Merbawa merenung kian dalam, betapa lukanya hati terngaga dari 

ayahnya pula mungkin menjalankan ibadah wajib dari Sang Hyang Rama Kuasa belum ia 

sempatkan. Ia pertama kali basa-basi dengan apakah rama sudah makan hari ini, bagaimana 

Makalih Kahiyang yang orang-orang ingin melihat ke sana sampai ia berjanji akan terus 

mencari GKRMb. sampai titik darah penghabisan, GKR Merbawa hanya terus dan terus 

menatap napas ayahnya yang lancar, mengungkapkan pesawat burung branjangan yang akan 

segera diluncurkan beberapa hari lagi ayahnya dirasakannya jelas ayahnya tak ingin 

mengetahui sama sekali, kemudian ia hanya pamit saja, dengan disopankan dan penuh tanda 

bakti pada ayahnya yang selama ini membesarkannya, menyusuinya dan membuatnya terlahir 

di dunia, mengantarkan suksesnya, ia menyalimi ayahnya di kepala tapi tangan ayahnya yang 

terasa digerakkan sendiri olehnya, ia mengucapkan salam penutup kembali yang tak merubah 

pandangan dari ayahnya awal bertemu, makanan lezat komplit dan minuman segar dan 

pakaian selalu dihidangkan di kursi kerajaan yang diduduki ayahnya namun semua itu selalu 

terganti yang baru, ayahnya benar-benar tak merespon apapun dan siapa pun, dari informasi 

yang disampaikan Darma ayahnya memang tak pernah tidur, melirik makanan-pakaian 

sedikit pun, hanya sesekali bangun mengambil air suci untuk beribadah di tempatnya dengan 

air mata menetes sesi doa, saat Darma menyentuh bahunya tanda ia ingin menari bersama 

berjamaah, menembangkan dengan keras dan syahdu dan jemaah lainnya hanya berlenggak-

lenggok saat sembahyang Shubuh, Maghrib dan Isya, ia hanya melakukan ibadah sendiri. 

Pernah suatu kali di hari Gusti Ratu bolak-balik Makalih Kahiyang hanya ingin menunggu 

jawaban apakah ada yang sakit di dirinya GKR tak berpaling. Semoga yang dikatakan 

Kanjeng Raja Kulon benar, dulu saat ia sembahyang sepertiga malam ia ditemui Kanjeng 

Raja Kulon, sosok lakilaki tampan, gagah, sispack, berpakaian layaknya pengantin jawa serba 

ungu baginya, ia baru pertama kali menatapnya, meyakininya dari ajaran ayahnya, bahwa 

ayahnya baik-baik saja meskipun ia puasa belasan tahun tidak berbuka, ia dijaga kondisi 

fisiknya oleh Kanjeng Raja Kulon, sekeras-kerasnya manusia pun ia luluh jua, kelak ayahnya 

akan sadar, mengenal hidup lebih dalam lagi dan ini cobaan bagi kerajaan, dirinya dan 

saudara-saudaranya yang harus mereka lalui, ia hanya mengerti saja, ia hilang dalam tubuh 

yang kian mentransparankan diri lalu tembus dari satu sisi ke sisi yang utuh. GKPH 2 yang 

diberitakan bertahun-tahun mendapatkan waktu luang pulang dari Astaseni dalam studi S3-

nya, tesisnya sudah menemukan landasan teori dan ia meminta saran pada ayahnya terhadap 

gadis yang disungguhinya, setelah ia baru move on dari ratu kadipaten kerajaannya yang 

melamarnya namun tidak jadi alasan kadipatennya tidak selevel kerajaannya padahal ia 

menikah dengan lakilaki lain, ia yang dikenal bisa merayu dan paling dekat ayahnya karena 

sepanjang sekolah menengahnya ia tidak di kerajaan luar, ayahnya hanya diam saja, pernah 

suatu kali ketiga anaknya berinisiatif menemui ayahnya agar hati ayahnya runtuh, meminta 

maaf atas kelalaian atau kesalahan yang pernah mereka lakukan selama ini, belum bisa 
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membahagiakan ayahnya, mereka yang ingin mencari GKRMb bersama ayahnya tapi 

ayahnya selalu memasang ekspresi yang sama berhari-hari, mereka hanya mampu 

mendoakan kebaikan ayahnya, semoga ia dijaga Sang Hyang Rama Kuasa dan diberi 

katabahan serta keikhlasan, banyak even-even agama, budaya, dan sedekah bersama dari 

ketiga putranya dilakukan semoga ayahnya bisa pulih, ribuan anak yatim, veteran-veteran, 

Kakung-yung, korban bencana kerajaan luar mendoakan ayahnya, namun dari semua kata 

yang dibumbungkan GKR. Merbawa tersebut hanya satu yang tertanam dan tumbuh di 

hatinya perih yang dirasakan ayahnya ingin ia gantikan, boleh bertambah agar ayahnya tak 

sendiri. 

Dari kayuhan kereta kencana yang mengantarkan GKR. Merbawa ke Spacelines ia 

membuka NM, ketika air ditungkan praktis terlihat berita disampaikan dari salah link yang 

sengaja tak diganti, berita tentang kematian GKRMb dan membuat belasan tahun GKR. 

Manah tidak berpaling pernah keluar dari Makalih Kahiyang, sesayat yang mereka ketahui 

dari permasalahan terdalam keluarga kerajaan yang sebenarnya dan banyak mahasiswa yang 

melakukan demonstrasi membatalkan proyek terciptanya tembok raksasa yang diprediski 

Ganda Ageng akan memiliki tembok mengitari dunia tanda kekuasaan dan kebesaran Ganda 

Ageng dan akan dinyalakan 24 jam nonstop sehingga bumi dari angkasa luar terlihat bersinar, 

di puncaknya terdapat logo Ganda Ageng Raksasa dan hal itu akan segera tercapai dalam 

pengkoordinasikan GKR. Handarbeni, mahasiswa menolak pembangunan tidak dilaksanakan 

akan menghambat bertemunya daerah satu dan daerah lainnya padahal undang-undang Ganda 

Ageng segala akses dipermudah, tembok yang tinggal membangun logo raksasa Ganda 

Ageng saja tak mungkin dibatalkan menimbulkan demonstrasi yang belum berujung dan 

jawaban dari Koordinator Lapangan dari GKR Handarbeni, masyakarat dengan karya 

fiksinya mengkritik Ganda Ageng yang berlebihan membangun istana di Planet Merkurius 

semegah Ganda Ageng karena penduduk bumi tidak ada yang banyaknya membludaki planet 

lain dan pembangunan dirasakan mubazir karena bangunan di sana tidak akan dihuni karena 

tak ada udara, pemerintah yang terus bersabda jika pembangunan tersebut ditujukan untuk 

mendoakan dan apresiasi pahlawan-pahlawan Ganda Ageng yang telah gugur merebut 

kerajaan lain dimasukkan Ganda Ageng yang jumlahnya trilyunan dan ada masyarakat yang 

beragumen pembuatan matahari buatan yang sinarnya diresap ketika matahari bersinar di 

pagi-siang hari diterbangkan di angkasa sendirinya akan merubah esensi pembuatan bumi dan 

manusia di dunia ini, karena kerajaan yang malam tidak akan merasakan hikmah dan malam 

yang asli karena kemungkinan tidak ada bedanya siang dan malam, konsep pembuatan 

matahari buatan tersebut pertama kali ditemukan oleh GKPH 2 yang merupakan pemuda 

cerdas di angkatannya ketika duduk di semester 1 Teknik Sipil, ia mau bertanya dan bekerja 

sama dengan mahasiswa teknik lainnya, di S1 ia lulus dengan IPK 4,0 dan S2 Pertahanan 

Negara 4,0 dan ia tengah menyelesaikan studi S3 bioteknologinya, sebenarnya GKR. 

Handarbeni sudah menjaga-jaga agar tidak terjadi kebersitengan yang mencuat dari 

masyarakat jauh-jauh hari disampaikan padanya, karena kondisi masyarakat sekarang yang 

tidak dipimpin oleh raja, Gusti Ratu jelas tidak mungkin memimpin Pasrahan Legen karena ia 

harus memimpin Kenabian, sedangkan GKR. Handarbeni sendiri pemimpin Kekhalifahan 

harus memimpin Kewalian yang akan diduduki GKPH 2 kelak, dirinya telah bersusah payah 

menjalankan Kesahabatan, sementara Keulamaan telah dipimpin BRMb. Bestari, jika terus 
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kondisi kerajaan berkecamuk Gusti Ratu akan bersabda mengangkat raja sementara yaitu 

otomatis BRB. Akik akan naik tahta karena ia adalah selir di bawah GKR. Manah pas, ia 

sebenarnya tahu akan kecamuk kakaknya tapi ia juga berusaha terus mensinkronkan keadaan 

dari yang harus ditata sekarang dan kelak mana yang ingin ditata. 

Di Ganda Ageng Spacelines ia melihat seluruh kru menyiapkan pesawat dengan baik 

tinggal pengecatan saja, semua memang dibentuk senatural mungkin, ia terkejut karena 

terdapat bulu pula, mendukung Gusti Ratu pula yang menyukai realis, GKR. Merbawa 

mencoba mengecet yang ditepuki oleh masyarakatnya, tampak masyarakat lose sekali ketika 

GKR. Merbawa saat ini memerintahkan berkata layaknya sahabat saja karena seumuran 

untuk menjalin fokus pekerjaan yang lebih, kebijaksanaan dan pengembanannya sama 

dengan ayahnya sebagai raja dahulu ia mewarisi kedekatan dengan masyarakat seperti 

ayahnya pula dan burung branjangan raksasa yang begitu ramah tersebut telah selesai dari 

proses pengkilapannya semua bersyukur kepada Sang Hyang Rama Kuasa, proses 

pembuatannya hanya mencapai 1 hari dengan mesin yang begitu kuat, dalam sisa-sisa 

pemberesan alat yang dibantu GKR Merbawa ia berujar, selain menambah keyakinan mereka 

untuk jangan tanggung-tanggung meminta informasi apa yang berkaitan dengan cita-cita 

mereka dan mendedikasikan ilmu perekonomian negara yang diembannya, progam kuliah 

yang dijalankannya, “sisa-sisa seperti ini kalau masih digunakan, gunakan saja, kan kalian 

lebih kreatif dari barang yang tidak bisa dipakai seperti ini kayaknya biar bisa tambah 

berfungsi dijalankan apa, sisa uang kas bisa dijadikan tamasya agar pikiran kalian lebih segar 

lagi, kan juga seperti itu kan” 

“Cocok!” ujar pemuda itu. Dan dalam pengabaran pesawat burung branjangan yang 

telah diproduksi ribuan itu akan dilaunchingkan tiga hari mendatang. Sebagai syukuran dan 

apresiasi kerja keras mereka selama ini GKR. Merbawa ingin mentraktir setiap kru yang 

bertugas atau ditambah teman atau kerabat siapa saja yang ingin ikut, untuk bertamasya gratis 

di mana pun. Mereka senang. 

Di Kraton Kesahabatan, di mana GKR. Manah dianggap pula sebagai orang yang 

pekerjaanya seperti sahabat nabi yang memperjuangkan Sambawi, ia tengah santai di Taman 

Sari dengan Ratunya, ia selalu terkagum pelayanan ratunya yang sangat pas, hidangan yang 

cocok sesuai hatinya, dan pijat yang dibayangkan olehnya dipijatkan tiba-tiba mungkin 

ratunya yang mendekatkan batinnya pada rajanya tersebut, GKR. Merbawa bertambah tak 

bisa mengungkapkan kata ia hanya ingin membalas atau memberikan segalanya yang pantas 

untuk ratunya, dibenamkan dalam hati yang dijalankan untuknya akan dibalas dengan 

sempurna darinya, pijatan dengan perkewuh ratunya direspon dengan netral olehnya “Kenapa 

kau ragu-ragu hah, aku kan kangmasmu, lepas aja lagi, Mas gak akan pernah kecewa kok 

dengan apa yang kamu embankan, cantiknya ratuku, duh aku belum menemukan ratu 

secantik dan seistimewa ini” senyumnya menyambut. Ratu hanya malu saja, cinta dari GKR. 

Merbawa yang diharapkan utuh untuknya, ia diisyaratkan untuk menciumnya Ratu hanya 

mengemban saja, diciumnya dengan bibir mengapa di pipinya yang putih penuh liur, dan 

GKR. Merbawa dibiarkan saja ia mencium pipinya, leher tengahnya dan payudaranya, 

mereka berpelukan-berpelukan erat tak lepas-lepasnya kopitan, ia mengisyaratkan Ratu untuk 

ML malam itu, pas disoroti rembulan, dan tiada hiruk pikuk sama sekali, setelah mereka 
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mandi keramas di kolam Taman Sari mereka menuju kamar, jiwa lakilaki GKR. Merbawa tak 

tahan melihat Ratu yang telanjang bulat, mengapa suguhan Ratu begitu pas, mendapatkan 

keinginan sebelum memerintah, cairan beningnya menetes kental bagai lem kertas berbau 

segar di selimut ranjang, rambut ratunya terurai indah dan lebat. Dengan mengankanginya ia 

membuahinya dengan sabar membuat Ratu bersyukur, GKR. Merbawa yang menjalankan 

tanpa selimut didukung saja Ratu menambah gairah tersendiri. Kopitan mereka demikian 

keras bagaikan bulan yang ingin ditelan awan gelap, desahan mereka karena semakin 

menjalin rumah tangga semakin dekat kian dieksotiskan, kelamin mereka saling tak ingin 

kalah dan memanjakan, dan saat ejakulasi mereka tersenyum yang saling mengagumkan, 

mereka memiliki kesepatakan jika ejakulasi haruslah bersama tak boleh saling mendahului, 

kopitan GKR. Merbawa demikian kuat menghisab ketika kental spermanya terbenam di 

rahim Ratu. Dua jam dalam pelukan usai ML Ratu mandi keramas di luar kembali, dalam 

ketermenungannya di langit-langit GKR. Merbawa bersyukur bisa mendapatkan kenikmatan 

luar biasa kehidupan yang tak terungkap ini, semoga Sang Hyang Rama Kuasa selalu 

melancarkan urusannya dan menjauhkan diri dari kekufuran, ia ingin mandi dan dalam 

ibadah tari menjelang tidurnya dalam doa ia ingin berterimakasih terhadap apa yang 

diberikan Sang Hyang Rama Kuasa, sangat jarang baginya orang tak hanya mencari syukur 

yang diusahakan tapi mengusahakan syukurnya secara nyata tersebut, namun usai ibadah 

menari dan ingin tidur ia tak jadi karena harus menyambut kakaknya yang tiba-tiba datang, 

seluruh hatinya serupa air yang dihisap oleh pusat laut dari menciumi tepi pantai, dengan 

mengenakkan pakaian jawa santai hendak tidurnya ia menemui kakaknya di Pisowanan, ia 

lihat Para Laden yang seluruhnya perempuan dan cantik-cantik di Kratonnya menyiapkan 

snack dan minuman pula. Ia menghaturkan sembah pada kakaknya, dibalas dengan sembah 

ramah dan kekakaan-kakaknya, mulanya kakaknya berujar apa yang dikerjakan Kesahabatan, 

kondisi anak-anaknya dan beberapa perdebatan yang terjadi dan bermuara pada hal yang 

dinanti di palung hati tak sadar adiknya, hembusan napas GKR. Merbawa demikian kuat dari 

ujung hatinya demikian bermil-mil keluar. 

“Tolong pertimbangkan lagi, Gusti Raja, tanah jika sekali diberikan pada orang maka 

tidak akan lepas, selagi kamu masih bisa kenapa tidak, tidak mungkin Dinda Badar Mas yang 

tengah menyelesaikan tesisnya tinggal beberapa langkah Kanda suruh pulang menduduki 

jabatan yang belum siap diembannya” GKR. Merbawa melamun lama hingga 4 jam tiada 

jawaban ditunggu GKR. Handarbeni tersebut dengan dzikir melantun di bibirnya, ketika 

GKR. Merbawa ingin melantunkan perkataan yang terpendamnya GKR. Handarbeni pun 

mendengarnya dengan apresiasi tinggi 

“Saya benar-benar tidak ingin Gusti mengemban amanah tersebut, Kesahabatan yang 

penuh dengan konflik saya sangat bersyukur bisa meredamkan dan Kesahabatan tak bisa 

dipisahkan sejengkal pun dari saya, Gusti tahu kan kadipaten Kesahabatan terdapat 333, saran 

saya tetap sama mengamanahkan pada putra-putri selir lain yang bisa amanah, tak ada 

salahnya untuk mencoba, perkara segalanya berbalik utuh dari perencanaan kita, saya hanya 

yakin Sang Hyang Rama Kuasa maha pengatur segalanya” setelah sekian lama dan malam 

kian larut dan tiada yang ingin disampaikan adiknya akhirnya ia pamit jua, ekpresinya tetap 

sama tanpa mencuatkan rasa bersalah atau kecanggungan yang disopankan dilakukan, GKR. 
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Handarbeni pamit dengan kesabaran menghancurkan puing keputusan adiknya dalam 

desahan napas dan dzikir kian erat. 

Kondisi kerajaan kian parah ditambah masyarakat yang berdebat berlandaskan agama, 

umat Sambawi seakan terpecah persaudaraannya namun sangat jauh diperlihatkan namun 

tujuan mereka demi Sang Hyang Rama Kuasa demikian baik, seluruh As Sunah kian digali 

pemuda/i, tua-muda, bertujuan tak bertujuan, Gusti Ratu tak ingin salah melangkah lagi, yang 

dirasanya menjadi vonis seumur hidup perbuatannya tersebut, diniatkan Sang Hyang Rama 

Kuasa, suaminya, keputusannya bukan berasal dari deguban hatinya sedikit pun, harus 

disetujui oleh berbagai kalangan yang terkait, solusi di hatinya memang mengangkat 

sementara BRB. Akik karena ia adalah selir terbaiknya pula, BRB. Akik yang terus mendesak 

Gusti Ratu ia akan mengemban amanah sebaik mungkin dan memberikan karya terbaik, 

bersumpah demi Sang Hyang Rama Kuasa tak akan melakukan yang tak berkaitan dengan 

kepentingan kerajaan, pernikahan yang dilakukan melihat GKR. Manah yang dulu 

kelihatannya siap dimadu dibatalkan juga tidak apa-apa, senang atas prediksi pernikahan 

tambah pengangkatan itu memang senang dan dinanti namun tak juga tak apa-apa karena 

yang dikejar dalam dunia ini adalah cinta untuk Gusti Ratu, melihat Gusti Ratu yang tidak 

mungkin melepaskan GKR. Manah yang sangat sempurna itu hanya membuatnya menangis 

dan pesimis, namun ayahnya selalu datang di tempatnya dan mendorong BRB. Akik untuk 

sigap melangkah, peluang selalu ada, janji yang pernah diujarkan Gusti Ratu pada ayahnya, 

ibunya, dan dirinya selama ini 

“Gak papa Gusti Ratu dipikir panjang juga gak papa kok. Nanti pengangkatan saya 

menjadi raja sementara saya nanti ya Gusti Ratu” ia nyosor pada Gusti Ratu, membuat cairan 

bening Gusti Ratu di kemaluannya menetes, ia melangkah saja dengan semangat, itu yang 

terngiang-iang di benak Gusti Ratu pula. Saat Gusti Ratu yang down karena kesalahan-

kesalahan selama ini usai meminta maaf dan bersumpah ia akan mencari GKRMb tak dapat 

tak mendepak di Kraton, BRB. Akik cerdas mengajaknya ke taman yang indah, membuatkan 

nasi goreng untuknya dan ke sebuah sasana mewah yang seperti karaoke di jaman now 

menyanyikan campursari, Ganda Ageng sejak dahulu kala terkenal akan campursarinya. 

Mereka menyanyikan lagu Tembang Kangen. 

Wayah wengi udan grimis ra uwis-uwis 

Banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis 

Wong sing tak tresnani tego ninggalake aku 

Suwung jeroning uripku yen ora ono sliramu 

 

Sumilire angin tansah ndudut kalbu 

Roso kang tak empet agawe loro dadaku 

Liwat tembang kangen mugo biso dadi tombo 
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Tombo kangen iki nandang wuyung rino wengi 

 

Liwat tembang kangen aku titip tresno 

Opo pancen sliramu uwis ora kroso 

Liwat tembang kangen aku titip sayang 

Tresnaku mring sliramu ora biso ilang 

 

Opo lali opo pancen wis ra ngerti 

Sak tenane aku mung tansah setyo ngentni 

Ngenteni baline endah manise esemmu 

Liwat tembang kangen iki wujud katresnanku 

Suatu hari ia terdengar kabar GKR. Manah down setelah merintih pedih dari Makalih 

Kahiyang, tubuhnya demikian pucat, bau, kurus dan mengeluarkan air mata dan muntah 

darah, ia dibawa ke rumah sakit. Membuat Gusti Ratu berlari dan mereka berpapasan dengan 

kedua putranya di Bangsal Sri Manganti menuju Makalih Kahiyang, dengan heroik ia 

membawa GKR. Manah sendirian memasuki Kereta Kencana, dua putranya yang ingin 

menolong dienggankan, Kaeang yang pertama kali mendengar dan menyebarluaskan ke 

penjuru Kraton, ia menyiapkan segala barang yang diperlukan GKR dan alat-alat pribadi 

penyemangatnya mungkin, ia yang selama ini seakan menjadi cermin dari kegiatan GKR 

bertahun-tahun, ia yang pertama kali menangisi GKR. Manah hingga matanya berdarah ikut 

di Kereta Kencana hingga menunggu di rumah sakit sampai GKR tersadar. Di luar ruang 

UGD yang beralatkan lengkap dari Jawa namun tidak kalah canggih dari kerajaan luar 

dengan penuh inovasi tersebut GKR dirawat, ia di-opame dengan batok kelapa di hidungnya 

dan selang sutra yang tak tembus saat ia didefibrilatori dengan batu penyengatnya karang 

yang demikian kuat, namun GKR tak sadarkan diri. Di luar UGD Gusti Ratu, dua putranya, 

Kaeang, BRMb. Gemah yang merasa GKR selalu membantunya dan terlintas perasaan yang 

tidak ingin terjali hal terburuk baginya entah mengapa dan Para Laden Makalih Kahiyang 

menari mendoakan Gusti Ratu, Para Laden lain ada yang berair mata, semua kebaikan, 

keoptimisan dan kekuatan yang sekuat tenaga dienergikan untuk GKR. Manah dari 

kenegatifan yang disingkirkan terus terbubung. Dokter spesialis yang selalu 100% becus 

menangani pasiennya yang rata-rata keluarga kerajaan atau raja-raja luar tersebut mengatakan 

usianya tak bisa bertahan lama, sepanjang hari ia memiliki penyakit tipes yang ditahannya 

bertahun-tahun entah apa yang membuatnya kuat, harapannya demikian kecil, GKR. 

Handarbeni berusaha menenangkan ibunya, adiknya dan Para Ladennya, jangan memikirkan 

apa yang 100% belum terjadi, manusia sebebas-bebasnya berkehendak Sang Hyang Rama 

Kuasa sebebas-bebasnya menentukan, prasangka Sang Hyang Rama Kuasa tidak berbeda dari 

prasangka hambaNya, terjadi atau tidaknya kiamat ditentukan oleh manusia, apabila manusia 
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beramal baik kiamat akan lama apabila manusia maksiat kiamat akan dekat, tidak akan terjadi 

kiamat jika seluruh umat manusia melakukan keburukan karena orang yang hidup di hari 

kiamat adalah seburuk-buruknya umat dalam keyakinan Sambawi, dalam benaknya GKR. 

Handarbeni masih membutuhkan ayahnya, masih ingin mengenal hikmah-hikmah lain dari 

ayahnya dan ia belum bisa membalas orangtua yang telah bertrilyun tenaga memberikan yang 

terbaik untuk anaknya walaupun anaknya belum tentu merasakan tersebut, dzikir GKR. 

Handarbeni terus melambung, Gusti Ratu hanya terus menenangkan dirinya tak ingin 

mengendurkan doanya walaupun bayangan GKR. Manah bisa saja meninggal terkejuti, dari 

sela-sela doa orang-orang di sekeliling tersebut berita telah merebak, masyarakat memotong 

pisang di belakang rumah mereka saat hujan, menghidupkan pawon yang tidak dipersiapkan 

kayu sama sekali, dan ada yang menggenapi satu dan yang lainnya ”Pakde, istrimu ada lada 

nggak, ladaku habis i. Jam segini warung tutup” lalu yang diminta saat digedor-gedor 

rumahnya tersebut memberi saja bahkan tergesa mengambil lada dalam karung, orang-orang 

saling menyapa “Wah, Lik Nawa ke warung hujan-hujan bawa pelepah daun pisang apa gak 

bawa payung aja” 

“Kebetulan rusak, bersyukur pahalanya bisa bertambah” GKR. Manah telah berjasa 

bagi mereka, mereka telah dikenalkan oleh nilai kehidupan yang dalam, iman yang semakin 

mereka keraskan semakin mengeraskan rizki mereka, orangtua saat GKR. Manah memerintah 

dengan sehat mereka tidak bisa yakin impian mereka bisa dicapai, jawaban mereka kian 

sama, bahkan saat mereka hampir uzur mereka terkejut ketika GKR datang memotivasi, 

bahkan malaikat maut pun bisa diberi kesulitan dalam mengangkat ruh manusia oleh GKR. 

Manah, GKR. Manah terus memotivasi rakyatnya tersebut alhasil ia yang bernapas dengan 

separuh harapan bisa sehat kembali, dan keinginannya yang keras dan impiannya menjadi 

dokter terdahulu kira-kira bisa tidak ya ternyata bisa. Sajen telah dikumpulkan, puluhan dupa 

dinyalakan, bancaan tersuguhkan dengan hangat-harum, bunga-bunga disebar di pawon, 

mereka menari dengan gemulai, semangat, penjiwaan atau kepedeannya Sang Hyang Rama 

Kuasa akan menyelamatkan GKR. Manah, semoga dihapuskan kepedihan, hujan geluduk di 

tengah malam, dan gempa bumi yang terasa, Kanjeng Raja Kulon memberikan wangsit 

kepada GKR. Handarbeni ia dan masyarakatnya harus waspada karena ada mahluk terluar-

biasa di semesta ini yang ingin melakukan penghalangan kedekatan mereka dengan Sang 

Hyang Rama Kuasa, namun masyarakat tetap pede, mereka kian yakin dan yakin. Mahasiswa 

yang tengah belajar di asramanya melihat gempa yang berguncang itu saat tertidur di bacaan 

malamnya dengan tenang mengambil air suci, diriasi wajahnya, dinyalakan lilin dan ia tak 

menyangka ada jajanan di tasnya, Sang Hyang Rama Kuasa secara tidak sadar membantunya, 

dijadikan sajen dan ia menari dengan sepaham-pahamnya, hampir tak ada masyarakat di 

seluruh dunia yang menari malam hari itu, Gusti Ratu yang menari dengan gemulainya terus 

menari dan menari, saat Gusti Ratu memundurkan gerakan kakinya, tangannya bersemedi 

dan lirikan matanya ke kanan dan ke kiri rapi tanpa menyenggol dupa GKR. Manah terbatuk-

batuk, dokter yang skeptis di zaman tersebut tak menyangka di bibir GKR. Manah keluar 

kelabang, lebah, kalajengking, tungeng di bibirnya dengan darah bercampur organ dalam 

kehitam-hitaman. GKR. Handarbeni naik pitam sekilas namun bisa disadarkan, pasti ada 

yang mengguna-gunai ayah. Ayah ditenangkan, namun ia terus menangis, ia menuntun 

ayahnya untuk terus menyebut asma Sang Hyang Rama Kuasa ”Gusti Kanjeng Raden 
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Mbak... maafkan Rama, Ninda karena tidak bisa merawat Gusti Kanjeng Raden Mbak... 

Rama pantas dihukum seperti ini... maafkan Rama Gusti Kanjeng Raden Mbak...” GKR. 

Handarbeni terus menenangkan ayahnya meski ia sendiri menahan air matanya, kuatkah ia 

menerima kehendak Sang Hyang Rama Kuasa yang adiknya terbunuh dengan cara yang tidak 

wajar, kenapa waktu kecil ia tidak berusaha membantu ayahnya agar GKRMb bisa 

terselamatkan. Dengan tenang GKR. Handarbeni menenangkan ayahnya “Tenang Rama... 

saya yakin Sang Hyang Rama Kuasa akan membantu kita... kita akan bertemu dengan Gusti 

Kanjeng Raden Mbak meskipun bukan sekarang... Rama yang kuat ya” tangis GKR. Manah 

kian tak henti melihat Gusti Ratu yang memohon ampun dan siap menebus dengan apapun 

pada suaminya tangisnya tak pernah reda, ia bersujud dan mencium telapak kaki lakilaki yang 

dicintai dan dilukainya tersebut. “Rama yang sabar ya Rama... Biyung Ratu sudah berbeda 

dari yang dulu, ia telah bertaubat ia mulai mencari Gusti Kanjeng Raden Mbak di mana pun, 

bahkan ia rela meninggalkan tugas Kraton hanya untuk menyisakan waktu mencarinya... 

Kami tidak ingin Rama dan Biyung betengkar” tangis GKR. Manah yang kian merasakan ia 

baru saja kehilangan anaknya kian melengking, sangat menyayat bila mendengarnya, Gusti 

Ratu yang merasa pantas mendapatkan itu hanya tertatih perih. 

Hari demi hari kian gersang, kehidupan penuh debu yang mengotori bunga tumbuh 

dengan sekuat tenaga pun, GKR. Manah terus menerawang dengan lemahnya, setitik emas 

kehidupan apa yang terjatuh lalu bersinar di hati Darma melihat ia salah satunya orang yang 

bisa berbicara dengan GKR. Manah tersebut, air matanya seakan tak bisa dikeluarkan lagi, 

hatinya terus memaksa namun tak ada air mata yang bisa diteteskan lagi, saat Darma 

diperintahkan olehnya dengan tahu diri mengambilkan air suci ia ingin melakukan 

sembahyang saat panggilan sembahyang Dzuhur berkumandang, ia dijizinkan pula untuk 

berjemaah dengannya, awalnya ia mengikuti saja perintah apa yang disampaikan GKR 

Manah, lalu saat GKR lenggang dan tersampaikan keteduhan dari hatinya Darma 

memberanikan diri dan ia mulai mengisi GKR. Manah dengan baik-baik pula, GKR. Manah 

mulai tahu keadaan Pasrahan Legen selepas pemerintahannya, membuat ketiga putranya 

berseteru namun tidak diperlihatkan siapa yang akan mengisi kekosongan kekuasaan 

ayahnya, GKPH 2 enggan pulang dari Astaseni karena ingin menyelesaikan kuliah S3-nya ia 

sudah berjanji pada ibunya karena ibunya sendiri meminta ia hanya fokus pada kuliahnya 

saja, bila ia sudah memiliki bekal yang cukup ilmunya akan diterapkan bagi masyarakat 

Ganda Ageng yang memang membutuhkan, mimpinya yang selalu membutuhkan GKRMb 

ditolongnya, ia yang penuh dengan buraian usus dan ikatan di leher merangkak mencari 

ayahnya selalu menghisap sari-sari hatinya, berusaha ia kuatkan dengan doa yang dipanjatkan 

pada Sang Hyang Rama Kuasa selama ini, setelah ia beribadah sepertiga malam ia 

memutuskan untuk mengikhlaskan GKRMb, mungkin ia benar-benar sudah tenang di alam 

sana, ia yang tak ingin setitik kesedihannya membuat lautan penderitaan bagi kehidupannya 

yang harus lebih ia tata, kehidupan ke depan lebih menyakitkan dari ini, banyak Para 

Ladennya termasuk Kaeang yang memprovokasi terlalu ringan memberi pelajaran Gusti 

Ratu, biarkan dengan kepura-puraan ketidaksadarannya ini akan membuat Gusti Ratu belajar 

dan tidak melakukan hal yang sama lagi, tindakan Gusti Ratu yang sudah melanggar ajaran 

Sambawi pula, menghilangkan nyawa orang dan anaknya sendiri sengaja, GKR. Manah 

hanya mendengarkan itu dengan hati teriris air mata menetes dengan umbel hidungnya yang 
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kental, tercuat rasa kekaguman dari Para Laden lainnya pada GKR, apalagi Darma, ia 

menasehati Para Laden lagi agar tidak melakukan hal yang semakin mengingatkan GKR dan 

belum melihat benar apa yang terjadi ke depan. 

“Heh, kamu seharusnya bersyukur Gusti Kanjeng Raja bisa ikhlas, daripada berlarut-

larut terus, kamu melakukan tersebut belum tentu bisa mengalami apa yang dialami Gusti 

Kanjeng Raja Manah, lagipula maksud Gusti Ratu kan baik tidak ingin dirinya, suaminya, 

kerajaannya celaka gara-gara kutukan itu” bisik Darma, Para Laden lain hanya meringis. 

“Gusti, Gusti terlalu baik sekali, tapi berdoa dan berupaya agar orang yang melakukan 

dosa tersebut tidak melakukan dosa lagi juga diperbolehkan dalam Sambawi Gusti Kanjeng 

Raja...” begitu ujar Kaeang dengan memijit-mijit GKR. Manah menunjukkan kasih sayang 

dan menyayangkan sekali jika GKR. Manah salah mengambil pilihan. 

Ia mengingat GKR. Handarbeni yang telah bersungguh dengan GKRMb. Ayu Krokot 

Sari, putri tertua dari salah satu kadipaten Kekhalifahanya, yang mengambil fakultas sama, 

Nonbiologi di Universitas Asnawawi, GKR. Handarbeni mencintai KRAy. Ayu Krokot Sari, 

gelarnya di Ganda Ageng kini, karena memiliki jiwa sosial yang tinggi bagi masyarakat, 

memiliki background yang baik membantu orang-orang disabilitas sukses di kadipatennya, ia 

mampu mendobrak stigma di masyarakat bahwa raja diangkat haruslah sempurna fisik agar 

lebih mudah memerintah masyarakat dan simbol kejayaan kerajaannya namun hal itu tidak, 

seorang perempuan penyandang cubfoot menjadi raja di kadipaten Kreativitas, kerajaan 

Ganda Ageng lain karena dialah anak satu-satunya ratu, namun saat ia dipercaya menjadi ratu 

bisa dibuktikan pemerintahan kerajaannya baik-baik saja dan lebih bagus dari pemerintahan 

sebelumnya, namun sikapnya dalam urusan rumah tangga demikian baik, mereka telah 

pacaran dua tahun, GKR tak menyangka putra tertuanya memiliki kekasih, yang diketahuinya 

hanyalah memiliki jiwa sosial yang tinggi, suaranya sangat bangus bila menyanyikan 

tembang ketuhanan, sering prihatin, suka mengunjungi tempat-tempat religius dalam 

hidupnya sejak remaja, berhati pandita, hanya tidur satu jam dalam hidupnya, menguasai 

sejarah seluruh kerajaan dunia, Ganda Ageng, pengetahuan lain, Macapat Urip dan 

perpustakaan kerajaan telah dilahabnya dan dalam acara-acara kerajaan makanan paling 

mewah yang disukainya adalah kambing guling, tak lebih. Saat berkali-kali ia menyampaikan 

acara pernikahannya yang berlangsung, ia yang sungguh dengan perempuan, meminta doa 

restu dari ayahnya, ayahnya hanya diam saja, GKR. Handabeni berusaha menguatkan 

hatinya, usai pernikahannya ia memberitahukan nama barunya GKR. Handarbeni dari ibunya 

dan memperkenalkan istrinya, namun ayahnya tak memberikan respon sama sekali. Mungkin 

ada hikmah yang harus ia telusuri di kehidupannya, ayahnya tak menghadiri acara pernikahan 

kerajaan yang masyarakat sangat menggembar-emborkan tapi memberikan doa yang sangat 

mendalam bagi bahtera anaknya. Ibunya yang mewalinya sebagai ratu menarik dirinya dalam 

kain merah emas kerajaan hingga duduk di bangku singgasananya, di sore hari hingga pesta 

pernikahan berlangsung air mata menetes di hati GKR. Handarbeni, sampai ia pamit menuju 

Kekhalifanan yang sangat jauh karena berbeda Waktu Ganda Ageng Barat (WGAB) ia 

mengharapkan doa ayahnya agar menjadi Adipati Anom baik di sana, semoga ayah tetap 

sehat dan maaf bila ia memiliki kesalahan selama ini tatapan mata ayahnya tetap fokus ke 

ujung dunia terdepan, ia ditabahkan istrinya. 
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“Sudah Gusti, mungkin Rama Raja belum ingin menjawab, kapan-kapan juga bisa 

kan, kita sebagai anak hanya bisa mendoakan saja” GKR. Handarbeni hanya berusaha 

menabahkan dirinya saja, masih terdapat orang-orang di bawahnya, ia menggaguk 

menunjukkan ketegaran yang harus dicontoh permaisurinya tersebut “Gak papa kok... maaf 

ya kalau saya tidak bisa membuat  Kanjeng Raden Ayu mendapatkan restu dari Rama Raja 

saat pergi, terimakasih Kanjeng Raden Ayu sudah memahami Rama” kemudian mereka 

pamit pada ayahnya namun ayahnya tetap enjoy dengan kegalauannya. 

Pagi saat matahari sudah semangat dengan persiapan gym dan melahab  healtyfood 

pagi hari sinarnya memberikan kesegaran bagi makhluk bumi yang dikangkanginya, Ganda 

Ageng juga tampak bahagia karena GKR sembuh dari sakitnya pulang ke Kraton, di Kraton 

juga tampak berkecamuk, ia menyidang pejabat Kraton dan selir-selirnya jika sampai ada 

yang ketahuan mengguna-gunai GKR. Manah dengan bukti yang kuat ia akan dikeluarkan di 

Kraton, dilepas dari ikatan keluarga. Saat mengamati orang-orang yang disidangnya Gusti 

Ratu yang mengamati wajah mereka dalam penyelidikan kepura-puraannya tak ada ekspresi 

yang mencuat dari mereka, semua biasa saja, namun Gusti Ratu tetap waspada semua isi 

sasana-sasana selir dikeluarkan dan pejabat, memang belum ada tanda-tanda. Ia melihat 

Kereta Kencana dengan GKR. Manah lancar dalam kepulangannya dari jauh namun Gusti 

Ratu sadar diri saja, di luar ia harus membuat GKR. Manah tenang dalam kondisi apapun 

dengan apa yang telah dilakukannya, bisa saja yang dilakukannya salah, GKR. Manah begitu 

segar meskipun tubuhnya kurus kerontang berbalut tulang, tubuhnya putih mayat dan 

dituntun tiga Para Laden, ia pura-pura akan menyusul nanti pada kedua anaknya yang segera 

menyambut ayahnya, selir-selir juga banyak yang membujuknya. 

“Ayo Gusti nggak enak kalau kita jalan sendiri, selayaknya keluarga besar ya 

dilakukan bersama-sama sebagai filsafat kehidupan saling melengkapi-gotong royong, 

terlebih Gusti Ratu kan pemimpin rumah tangga, seperih-perihnya yang dilakukan Gusti 

Kanjeng Raja perih itu akan hilang, buktinya Gusti Kanjeng Raja masih mempertahankan 

Gusti Ratu kan” ujar BRB. Arwana saat sepi, Gusti Ratu hanya tersenyum saja kemudian ia 

dikecup Gusti Ratu di pipi, kecupan yang biasa dilayangkan pada raja saja selama ini lalu 

kemaluannya diusap oleh Gusti Ratu, membuatnya tersanjung diri, Gusti Ratu mengatakan ia 

pasti akan menyusul. Namun dalam benak pedihnya tersebut Gusti Ratu memikirkan lain bak 

pasir pantai yang membuncah di bibir pantai tepi lain, dari persidangannya awal yang 

menunjukkan catatan di atas telaah sepertinya bukan dari area keluarganya yang melakukan 

mengiyangkan mengapa bisa terjadi, ada orang lain yang sangat tersembunyi, pelan-pasti 

Gusti Ratu menyelidiki. 

Air bengawan di Ganda Ageng bagian Kenabian kian mengungu, nelayan tentram 

mencari ikan di bengawan tersebut. Musim bunga kamboja putih, buah tin di pinggir 

bengawan yang tumbuh segar di tepi bengawan di atas tanah miring menonjolkan kemerahan 

buahnya, padi-padi di Ganda Ageng tampak menguning ada sawah yang dicabuti dengan 

mesin pencabut sumbangsih dari salah satu rakyatnya yang berprestasi, mesin itu seperti anak 

sekolah dengan topi besi ada penutup wajah melindungi dari benda-benda, tas besar untuk 

menerima memfilteran beras dari alat menyerupai pensil yang menebas, mengantarkan 

dengan selang, beras target utamanya, batang padi dirunyamkan bagai debu lalu dijadikan 
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tenaga baru mesin. Dengan perahu kencana kerajaan bergambarkan wajah lakilaki bertubuh 

ikan didayung oleh Para Laden yang tampan, GKR. Handarbeni menyempatkan diri dari 

Kekhalifahan ke Kenabian untuk menjadi ketua panitia Jumenengan Gusti Ratu tahun ini, 

Jumenengan tahun ini sangat spesial karena banyak pemuda Ganda Ageng dari kerajaan 

bagian mana pun yang mendulang prestasi, ada GKR. Merbawa yang menciptakan burung 

branjangan raksasa sehingga masyarakat dunia bisa memiliki kesempatan melihat dunia 

hanya dengan tenaga ces saja, semua orang memiliki pesawat terbang, bahkan lebih canggih, 

rumah mereka yang mungkin sempit tak memiliki halaman bisa dipencet tombol hingga 

pesawatnya terlipat rapi dimasukkan dompet, GKPH. Badar Mas yang beberapa tahun lalu 

menemukan obat penyembuh HIV dari korban HIV yang bisa dimatikan dengan berendam di 

air berkali-kali, penanganannya ternyata simpel saja, tembok raksasa Ganda Ageng sudah 

selesai, masyarakat akan bisa melihat bumi ini mengalahkan cahaya matahari, Gusti Ratu 

juga akan memberikan 300 doktor yang telah berjasa menemukan penemuan yang 

bermanfaat bagi umat, 1000 professor dengan penemuan yang baru pula, dan karya tulis 

mahasiswa atau siswa yang sangat mendukung terbangunnya Ganda Ageng hingga ribuan 

tahun mendatang, terdapat seorang pemuda berusia 9 tahun yang bisa menemukan pil yang 

membuat rileks ibu melahirkan, dari zaman sebelum poligami atau poliandri dikenal, sebelum 

GRat. Tempek diangkat sebagai ratu lahir pula perempuan banyak yang tertindas, lemah akan 

stigma negatif masyarakat, perempuan pulang larut malam perempuan tak baik, perempuan 

tidak mendukung dirinya menjadi kepala kerajaan, dan perempuan tidak lebih rasio dari 

lakilaki karena perempuan mudah ditakut-takuti, menjalankan apa yang 100% belum mereka 

alami dan stigma dari dulu perempuan itu buruk, dan mereka hanya pasrah dan malu 

mengakui fitrah mereka tidak menunjukkan kesan biologisnya agar lakilaki atau masyarakat 

simpati dengan mereka, karena mereka yang ditakut-takuti bahwa perempuan mendapatkan 

tanggungan melahirkan pula, hal itulah yang diprihatini pemuda tersebut, untuk apa menjadi 

perempuan jika tidak menikmati kemaluannya toh ujung-ujungnya ia lebih dekat dengan 

kematian karena melahirkan, hal itu bisa didobrak dengan usaha pemuda tersebut membuat 

obat pil yang manis, ibu bisa melihat pentas tari atau teater sambil didendangkan gamelan 

atau memilih membaca buku, melahirkan susahnya seperti buang kecil saja, banyak 

perempuan yang ingin segera bekerja menyiapkan progam rumah tangganya dengan tenang, 

dan saat melahirkan sangatlah bersemangat, dan terdapat kakek-kakek yang taat membaca 

Macapat Urip dalam doanya merawat gajah yang hilang dari hutan karena dikejar-kejar 

ribuan ular ia melahirkan gajah yang tingginya 770 meter membuat orang terkejut dan 

Kenabian menjadi destinasi wisata sendiri dengan gajah raksasa bagi kerajaan luar, sistem 

bisnis di zaman itu yang menuai pro dan kontra menyerupai MLM (Multi Level Marketing) 

dan network marketing di dunia ini dihapuskan, banyak masyarakat yang sukses dengan 

sistem bisnis syar’i yang sangat menghebohkan, masyarakat dunia total tidak menggunakan 

minum-minuman keras dan merokok lagi, dan bahasa Jawa Krama Inggil diresmikan menjadi 

bahasa internasional sehingga pada acara sidang perdamaian dunia, hubungan bilateral negara 

dan pidato internasional Gusti Ratu menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil sehingga tak 

takut orang-orang di seluruh sudut dunia tak ada yang mengerti bahasa Jawa Krama Inggil, 

GKR. Handarbeni tampak mengarantina 9 penari Bedaya Arsi yang terpilih dari seleksi yang 

tahun ini diusulkan karena minat orang yang menari kian banyak, tua-muda. Tarian Bedaya 

Arsi selain indah, misterius dan gerakannya yang begitu membius juga merupakan sebuah 
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ibadah yang dipakemkan dari sabda Gusti Ratu sebagai nabi di Ganda Ageng, orang yang 

menarikan tersebut bisa menghapus dosa-dosanya, orang yang kenal dengannya dan 

kerabatnya dari dosa-dosa 10 tahun mendatang, begitu bangganya pula ia bisa menarikan tari 

agung itu yang hanya 1 tahun sekali, yang memiliki batasan dan bisa mempersembahkan 

karya terbaik pada Ganda Ageng yang telah menjaga dunia dan seisinya, namanya juga 

tercatat dalam biografi even kerajaan. GKR. Handarbeni terkagum dengan lakilaki yang 

masih perjaka yang begitu tampan, memiliki wajah khas yang tidak dimiliki lakilaki lain yang 

diprediski kemungkinan penari di tahun ini memiliki kecerdasan dan track record di atas 

rata-rata lakilaki lainnya. Selain dikenalkan sejarah Ganda Ageng, ajaran-ajaran Ganda 

Ageng, attitude menjadi keluarga kerajaan, dan fashion, make up dan mental menjadi lakilaki 

yang baik, mereka akan dilatih tari dari dasar atau teknik-teknik menari khas Ganda Ageng, 

mereka akan mengenal keluarga kerajaan secara mendalam. GKR. Handarbeni menyambut 

calon penari tersebut yang diturunkan dari Bandara Makrifat, rata-rata penari dari 

Kekhalifahan, Kesahabatan, Kewalian atau Keulamaan jarang dari Kenabian. Mereka 

menyaksikan GKR. Handarbeni mengisi sambutan. Mereka dikalungi bunga komplit ketika 

menjejaki tanah yang dipisah bengawan, acara penerimaan di luar benteng. Mereka terkesima 

dengan ketampanan dan dandanan GKR. Handarbeni meskipun tenang seakan kemiliter-

militeran. Kemudian mereka terkejut dengan lakilaki tinggi 175, putih, beralis merata tebal, 

sipit, bibirnya kecil, berhidung mancung, berbeskap hitam dengan motif padi emas mengelip 

di tengah beskap dan pergelangan, berbatik belah ketupat hitam keungu-ungguan, terdapat 

emas dan permata di tengah blangkonnya dengan payung kekemasan, lakilaki yang 

melakukan sembah lalu menyembahi penari-penari yang dibalas itu GKR. Merbawa 

melakukan sembah GKR Handarbeni terlebih dahulu 

“Nah, ini sudah tahu kan adik saya yang menjadi raja di Kesahabatan Gusti Kanjeng 

Raja Merbawa, gelar di Kenabian sementara Gusti Raja Merbawa di Kesahabatan, nama 

timurnya Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Kalimaya ia juga akan menari di Bedaya Kalbu, 

yang entah mengapa Sang Hyang Rama Kuasa memberikan kuasanya, Bedaya Kalbu yang 

minimal ditarikan 3 penari dari sperma raja kebetulan Ganda Ageng memiliki 3 putra dari 

sperma raja, Gusti Kanjeng Pangeran Haryo 2 kemungkinan juga pulang dari kuliahnya untuk 

menarikan Bedaya Kalbu setelah dihubungi, jadi diharapkan semangat menari jangan hanya 

segini dan di hari ini saja ya, sebagai masyarakat Sambawi tari demikian tak bisa dilepaskan 

dan kian luas dipelajari” ujar GKR. Handarbeni disambung senyum penari dan pejabat 

kerajaan yang menyeganinya tersebut. 

“Oh iya kalian ketika di karantina panggil Kang atau Mas aja nggak papa ya biar kita 

lebih akrab dan semangat mengais ilmu bagi kawan-kawan, bercanda boleh asal tidak 

berlebihan di arena Kenabian atau pusat Ganda Ageng ini karena tahu sendiri kan, sudah ada 

yang baca cerita, tapi ketika di acara-acara resmi keadaan harus ada jarak di antara kita ya 

sebagai formalitas saja” dari ungkapan itu penari mulai menunjukkan keurakannya, mulai 

dari mereka yang tak canggung mengambil makanan khas Ganda Ageng demikian 

banyaknya, ada yang menyandarkan lengan di bahu penari lainnya ada yang menggarapi27 

GKR. Handarbeni 
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“Wah Para Laden di Ganda Ageng demikian jitu, olahannya enak banget, dihabiskan 

gak papa kan Gusti, kan dalam Macapat Urip menghabiskan makanan yang disuguhkan 

melipatkan pahala, pahala tidak mubazir dan menyenangkan orang yang membuatnya 

hahaha” tawa kian bertabrakan. Mani Gajah, lakilaki penari berusia 16 tahun, tinggi 165, 

berkepala bulat, senyum manis, alisnya runcing ke bawah seperti antagonis, hidung mancung, 

mata sedikit bulat, kulit kekuning-kuningan ketika dilihat CV-nya kebetulan sama dengan 

weton GKR. Manah dan BRB. Buah Naga. Prajurit tampak menyuruh menjaga sikap pada 

GKR namun mereka cuek saja, mereka mengungkapkan dengan ringan GKR saja biasa kok 

lalu kenapa kalian emang tinggi siapa kalian dengan GKR. 

Memasuki Benteng Kala Winantang mereka merasakan aura tersendiri ketika 

memasuki di Ganda Ageng demikian tenang serasa Sang Hyang Rama Kuasa berada di sana. 

Bau bunga-bunga terbakar dalam dupa menyeruak. Mereka dikalungi sampur lurik khas 

Ganda Ageng seperti wisatawan yang kian berkunjung ke Ganda Ageng, karena Ganda 

Ageng kental dengan menari sakral dan sampur yang diikat tersebut dipercaya mampu 

melindungi orang-orang dari pikiran yang kotor dan serangan jin. GKR. Handarbeni layaknya 

Guide yang ahli menjelaskan naga besi raksasa yang terdampar di bengawan menjadi simbol 

tersendiri Ganda Ageng dan destinasi wisata ramai, naga itu dari lawan yang menjadi saksi 

keperkasaan Ganda Ageng menaklukkan Astaseni kerajaan terbesar nomer dua setelah Ganda 

Ageng, tanda Ganda Ageng menguasai dunia. Dengan menaiki Kereta Kencana mereka 

mengelilingi tempat-tempat wisata di Ganda Ageng, mereka tiba di Puri Gunung Kemukus 

tempat  kalau anak muda bilang honeymoon-nya ratu-ratu Ganda Ageng yang kini kian 

diperbagus, dibuka umum, dari foto-foto yang terpampang ia menjelaskan sejarah ratu-ratu 

yang memerintah Ganda Ageng 

“Oh iya selain Gusti Ratu Anindya memiliki 1001 suami dan selir entah itu benar atau 

tidak, dalam keyakinan dan ramalan kerajaan seperti itu, namun hanya 17 selir yang dibawa 

ke Kraton Ganda Ageng, ratu-ratu terdahulu juga memiliki suami gaib yaitu Kanjeng Raja 

Kulon, penguasa Laut Kulon yang ombaknya terkenal besar, namun tenang, ungu dan harum, 

dia adalah suami ratu-ratu di tanah Jawa” calon penari hanya tersenyum, salah satu penari 

yang mengungkapkan begitu luar biasanya ratu Ganda Ageng memiliki suami gaib yang 

menjaga Ganda Ageng sepanjang masa, ditimpal GKR. Handarbeni 

“Kita hanya berhak meyakininya saja lho ya, tapi jangan meremehkan karena beliau 

benar-benar ada” 

“Oh iya Gusti, Kanjeng Raja Kulon yang merupakan suami ratu-ratu di Ganda Ageng 

apakah memiliki anak dengan ratu?” ujar Gayuh, calon penari yang membesitkan tanya dari 

tadi, dengan seksama GKR. Handarbeni menjawab ada, ratu di Ganda Ageng ada yang 

mendapatkan karomah hamil selama 1 bulan lalu langsung pulih sekeluarnya bayi tersebut, 

mereka tambah terkesima membuat mereka kian penasaran tentang sejarah Ganda Ageng. Di 

Sangiran Dance and Teater Area mereka mulai menari sebisa mungkin, mereka seakan 

berada di jantung Sang Hyang Rama Kuasa memasuki dan menapaki area tersebut. 

Bersamaan dengan sembahyang Dzuhur mereka menari bersama di area itu dengan diimami 

GKR. Handarbeni, tarian mereka demikian lemas dan mengeksplor gerak kelaki-lakian, 
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keringat menetes membasahi tanah demikian khusyuknya, matahari tepat berada di atas 

anehnya demikian tak panas. Dari kebatinan GKR. Handarbeni yang dilatihnya dalam, 

Sangiran Dance and Teater Area pusat dunia tersebut dirasakan ‘sangat rotasi dunianya’ 

dengan mereka disaksikan dunia dan sinar dari mana pun memancar tepat pada mereka, 

orang-orang termangu melihat penghayatan GKR. Handarbeni lalu disusul tarian, mereka 

langsung beradu tari bersama. Mereka tak lupa mengunjungi pemakaman Ganda Ageng yang 

selalu ramai dikunjungi masyarakat dalam maupun luar, upacara di pemakaman itu demikian 

sakral dan lama, GKR. Handarbeni menjelaskan jenazah orang yang dikuburkan di tanah ini 

kebanyakan tersenyum merekah seperti orang yang berjihad di jalan Sang Hyang Rama 

Kuasa. 

“Siapa yang ingin menyusul mereka!” 

“Timbal duluan Gusti!” semuanya serentak menyudutkan Timbal. 

“Oh ya... yang penting bukan saya duluan ya hehehe” semuanya terbahak. 

GKR kemudian menjelaskan tradisi kematian di Ganda Ageng bahwa kematian di 

Ganda Ageng pestanya lebih meriah dan sakral dari pesta jawa lainnya seperti pernikahan, 

khitanan, kelahiran, slametan, tirakatan, karena tradisi meyakini orang yang mati di Ganda 

Ageng ini adalah orang yang beruntung, dilancarkan segala kesulitannya oleh Sang Hyang 

Rama Kuasa, saat mati seakan keluarga, kerabat, tetangga yang ditinggal dihibur agar tidak 

sedih, masyarakat yang masih melestarikan tradisi kafannya dibuat dari kain goyor putih 

yang dibatiki asli Kadipaten Pakudonyo, orang yang ditinggali biasanya menjual kerbau, 

ternak atau hasil panennya agar upacara yang dikenal sebagai gendang-gendongan 

berlangsung semeriah mungkin, riwayat hidup yang baik-baik dari lahir sampai meninggal 

benar-benar dirayakan, yang lakilaki mendirikan dekorasi yang perempuan memasak untuk 

memberikan makanan agar orang yang diundang hadir, mereka berharap agar klenengan, 

tayuban atau wayangan dibuat sebagus dari sebaik seniman mungkin, terdapat tebu yang 

dihiasi sebagai pengantin jawa sebagai orang yang meninggal tersebut yang dipetik di 

Kadipaten Klenting, seluruh benda yang berasal dari orang meninggal dilarungkan di Sungai 

Dipun Lampah, sebelum pemakaman keluarga, kerabat, tetangga harus memutari angakatan 

jenazah tersebut sebagai tanda menghormatinya, digenderangi genderang besar dan ditarikan 

oleh orang-orang yang membawa jarik gendong itulah asal muasal kata gendang-gendongan, 

baru setelah itu dituntun dengan lafadz keesaan Sang Hyang Rama Kuasa menuju 

pemakaman Sangiran, setiap orang yang diundang, kerabat kerja memberikan seserahan 

seperti buah-buahan, alat rumah tangga, uang, dan kerbau atau hewan ternak yang dikaitkan 

di makam tersebut, tak ada orang yang berani mengambil kerbau itu sekalipun terdapat 

peluang, orang yang meyakini seluruh barang yang diserahkan di makam tersebut apabila 

diambil orang akan celaka sampai 7 turunan pun, belum lagi ketika seribu hari kematian 

orang tersebut dilarungkan kepala kerbau dan kenduri lain di Sungai Dipun Lampah kerabat 

yang bersangkutan, di zaman GRat. Tempek tradisi selain gendang-gendongan dilarang, tak 

ada upacara-upacara jawa lain selain gendang-gendongan di Ganda Ageng, GRat. Tempek 

sebagai orang yang patuh akan hukum Sang Hyang Rama Kuasa dan ajaran leluhurnya 

bertindak tegas kepada masyarakat, namun semenjak pemerintahan GRat. Basmi tradisi 
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seperti pernikahan, khitanan, slametan, tirakat dihidupkan melihat banyak perbedaan di 

kalangan Ganda Ageng bukankah pernikahan hanyalah sekali seumur hidup kenapa tak boleh 

dirayakan, lalu dengan tirakatnya bertahun-tahun GRat. Basmi bertapa di Gunung Banyak 

memohon kepada Sang Hyang Rama Kuasa agar diberikan kemudahan, dan Sang Hyang 

Rama Kuasa memperbolehkannya dari diturunkannya wahyu. Filsafat dari tradisi gendang-

gendongan tersebut adalah mati di tanah kebangkitan Ganda Ageng ini adalah kematian yang 

dinantikan oleh setiap orang, orang memberikan persembahan terakhirnya kepada masyarakat 

dan keyakinan yang dalam akan mendapatkan surga Sang Hyang Rama Kuasa. 

Malam hari di acara makan layaknya tamu kerajaan yang profesional dengan sikap 

yang dibina mereka begitu tenang menyaksikan Gusti Ratu menyampaikan pesan-kesannya 

meskipun ngantuk menggerayangi, selir-selir dan anaknya juga diundang, hanya GKPH 

Badar Mas dan BRMb. Warastika yang tak hadir karena studi S2-nya. Usai sambutan dan 

melahab daging kerbau mereka mengantuk dan berpikir panitia mengistirahatkan ternyata 

tidak, khusus di hari pertama mereka melakukan diberi materi tentang dasar Bedaya Arsi, 

anjuran, tips dan pantangan, dan mereka harus melakukan meditasi di taman Kraton untuk 

melatih konsentrasi mereka saat menari, menari di acara biasa berbeda dengan menari di 

kerajaan, keras di awal semoga mereka tetap keras walaupun lunak di akhir, mereka terlihat 

bersemangat, GKR. Merbawa terus memberikan dukungan. Malam mereka tidur di kasur 

yang empuk dan berbau bunga, masing-masing satu, mereka dianjurkan untuk terus 

mempertampan dirinya karena selain filsafat sendiri di Ganda Ageng juga akan menambah 

semangat mereka menari dan menari. Ketika tidur mereka melakukan push up, mandi bunga, 

menambah otot dan energi mereka, mereka membasuh wajah mereka dengan air melati dan 

mereka mengolesi krim di sekujur tubuh agar keringat-keringat pagi mereka tidak dibekasi 

debu sedikit pun. 

Dalam malam karantina itu di benak penari GKR. Handarbeni terus mengawasi 

mereka untuk memberikan masukan dan masukan, di Keputran yang dijaga ketat prajurit tak 

terlihat GKR. Handarbeni memunajahkan diri kepada Sang Hyang Rama Kuasa untuk 

kebaikan Kratonnya sembari melihat dan melihat apa yang terbaik bagi Pasrahan Legen dan 

kerajaannya, ia terbayang wajah adik-adiknya yang tertua dari Rama Raden Akik. 

Di Keputren GKR. Handarbeni melangkahkan kakinya melihat dari kejauhan adik-

adiknya yang tengah menggerutu, di balik tubuh anggunnya terpampang jarik yang 

dikenakkannya mengangkang di kursi dengan tubuh tak karuan, kemaluan mereka bahkan 

terlihat, mungkin mereka sudah terbiasa dilihat sesama mahrumnya sendiri. Memang 

terdengar rumor ibu mereka melarang BRMb. Selami yang menikah dengan pejabat keraton 

yang dialasankan oleh ibunya masih ada lakilaki yang lebih baik lagi. Sebenarnya BRMb. 

Selami dilarang menikah walaupun amat mencintai lakilaki idamannya karena BRMb. Selami 

anak nomer 3 sedangkan lakilaki idamannya anak nomer 1, dalam tradisi jawa anak nomer 1 

dan 3 tidak boleh menikah, istilahnya lusan. Namun BRB. Akik yang sedari kecil mereka 

dididik dengan kemandirian terinspirasi GKR. Manah kukuh ingin menunjukkan bahwa niat 

yang baik akan memudahkan segalanya biarpun halangan terus menghadang dalam dunia 

pernikahan, terutama ibu mereka yang dinilai berusaha memajukan adat-keraton, bagi mereka 

bukankah lebih baik menjalankan adat jika yang baik digunakan-jelek dibuang, namun ibu 
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mereka terlihat gentar terhadap sesepuh-sesepuh yang memperjuangkan adat padahal mereka 

belum tentu menjalankannya, mereka berkata dalam kondisi masih menghargai budaya. 

Mungkin benar yang diungkapkan oleh GKR. Merbawa kita tak mungkin bisa tak 

memberikan kesempatan bagi yang lain untuk saling bekerja sama memajukan kerajaan 

mereka, kita tidak akan pernah tahu mungkin pekerjaan orang yang belum kita dekati lebih 

baik, GKR. Handarbeni terus berdoa semoga Sang Hyang Rama Kuasa terus menuntunnya 

melihat yang sebaiknya dilihat. 

“Pokoknya nanti strageginya kalau Biyung Ratu tetep nggak ngebolehin nikah 

Digdaya Bengawan bilang mau nikah duluan, Digdaya Bengawan dah ngerti dan biasa diajak 

kerja sama, calonnya diajak ketemu Biyung Ratu biar Biyung Ratu luluh akhirnya nikahin 

aku sama Raden Mas Panji daripada adiknya ngelangkahin tambah melanggar adat, Biyung 

Ratu itu ya aku akui mendidik, melestarikan budaya, memberikan yang terbaik bagi anaknya 

tapi nggak begitu ngelarang-larang anaknya nikah sesuai hatinya kalik, Biyung Ratu toh 

mengangkat derajat tinggi perempuan juga, dulu sebelum Rama Raden diboyong ke Ganda 

Ageng apa yang Biyung Ratu sampaikan dulu hah!” 

“Lha iya tha, ya Dek, ya Mbakyu, perempuan zaman sekarang dengan dulu kan beda, 

Biyung Ratu berusaha mendidik putrinya keras ya kita harus keras, Asu, bajingan, gigolo, 

kontol i!” 

“Peli...!” BRMb. Bestari yang melihat adik-adiknya misuh menggambarkan 

keperkasaan pemerempuannya misuh tersenyum. Meja begitu besar kemudian didorong 

dengan kuat oleh kaki BRMb. Damari. 

Dengan berdzikir, membenamkan napasnya dalam-dalam langkah berbalik kaki GKR. 

Handarbeni mengiringi, apakah benar sebaik-baiknya manusia tak pernah hekang dari 

kemaslahatan, semua yang tak disanggupinya dipasrahkan kepada Sang Hyang Rama Kuasa, 

dan hasilnya semoga Sang Hyang Rama Kuasa memberikan yang bukan hanya hasil. 

Ditatapnya bayangan Pasrahan Legen. 

Acara Jumenangan Ratu telah berlangsung, Kraton dihiasi dengan janur dan pagar 

sambutan selamat datang, ribuan dupa disimpan di beberapa penjuru, ribuan Para Laden 

tampak berdebat di Ngondorasan apakah makanan mereka sudah pas, tamu-tamu kehormaan 

Gusti Ratu sudah hadir di Pendapa Ageng, Kraton Ganda Ageng terlihat lautan ungu. 

Masyarakat di luar juga menjadi lautan ungu. Acara yang dimulai pukul 08.00 tersebut 

dibuka oleh MC, kemudian acara berdoa bersama yang dipandu oleh satu Kakung yang 

diamini ratusan pengunjung hadir, Gusti Ratu mengucapkan terimakasih pada tokoh-tokoh 

yang telah berjasa memajukan Ganda Ageng dengan karya mereka, ia berharap agar 

masyarakat terus berlomba-lomba memajukan Ganda Ageng dengan keahlian masing-

masing. Tari Bedaya Kalbu di mana GKR. Handarbeni dan Merbawa sudah latihan berbulan-

bulan tak jadi dimainkan karena GKPH 2 tidak hadir padahal bagus untuk penghormatan 

pahlawan kerajaan dengan jasanya, di setiap kesempatan orang selalu berharap yang 

diundang di Kraton melihat tari Bedaya Kalbu, tarian yang halus, tentram, penuh kedamaian 

seakan bisa membersihkan hati, orang yang melihatnya selalu mendapatkan bukti-bukti dari 



314 
   

Sang Hyang Rama Kuasa pula berkah, turis-turis yang diberitakan ada penarian Bedaya 

Kalbu tersebut selalu menyesaki luar Kraton walaupun hanya mendengar gendingnya yang 

belum begitu terdengar, saat tari itu ditarikan mendadak matahari bersinar setengah, bunga-

bunga mekar sempurna, ikan-ikan di bengawan menepi seakan ikut mendengarkan tari 

tersebut, saat itu publik terkejut dengan kehadiran GKR. Manah yang hadir dan tak hadir 

meskipun Gusti Ratu sudah berniatkan mengantarkan undangan di Makalih Kahiyang, ia 

duduk seperti tidak terlihat bermasalah bersamaan lakilaki Gusti Ratu lainnya, GKR. 

Handarbeni dan Merbawa kian berharap semoga ayah-ibu mereka kian rukun dalam sinyal 

ini. Tarian digantikan Bedaya Stabil yang ditarikan oleh selir-selir Gusti Ratu berpenampilan 

layaknya penganten dari surga yang menari dengan kompaknya, sambutan tepuk tangan 

mengapresiasi setimpal penari yang tampil sempurna dan dirasa sangat totalitas bagi penoton. 

Kemudian dari acara penutupan ditutup dengan doa kembali begitu khidmat untuk kejayaan 

Gusti Ratu dan Ganda Ageng. Kemudian Para Laden tampan, muda, segar, gagah, berjarik, 

tagen, ikat pinggang dan samir baru merangkak di pusat Pendapa mengganti bunga yang telah 

diinjaki penari lain yang lebih segar, dupa dinyalakan di tepi dengan beberapa sesaji ditunggu 

dua Para Laden sepuh, ketika gending dimainkan para penari keluar dengan disambut oleh 

teman dan keluarga mereka yang mendapat undangan khusus di sana mereka berteriak 

menyebut nama jagoan mereka masing-masing, kemudian Lurah Bedaya yang mengawasi 

kinerja anak didiknya tersebut menertibkan suasana orang-orang yang tak mendapatkan 

tempat duduk 

“Heh! Kamu tahu tidak sedang berada di mana. Urakan kamu huh...” kemudian 

mereka hanya diam meski masih senyum-senyum. 

“Ayo Teteg kamu pasti bisa!” tak dirasa suara salah satu supporter lantang membuat 

orang-orang berusaha mendiamkannya takut kesalahan kedua dikira diulang. Senyum Teteg 

yang menari paling depan semakin begitu menawan dari gesturnya terlihat ia hanya ingin 

menari dan menari, ia sangat tampan dan menawan, kulitnya kekuning-kuningan bersih, 

tinggi 162, matanya sipit, alis melengkung,  hidungnya mancung, bibirnya tipis dengan 

gingsul di kanan dari CV-nya ia sarjana matematika dan suka bidang otomotif. 

“Loh lagi lagi!” mereka diam kompak. Para penari dari awal menunjukkan rasa 

semangat dan yakin pentas mereka lebih dari lancar, pakaian layaknya pengantin jawa yang 

membalut mereka demikian asri serba keungu-tuaan, gerakan menyentuh sampur mereka 

demikian halus dan serasi, ditambah gending mistik yang menggetarkan suasana pula, tubuh 

mereka demikian sispack dengan payudara besar kencang, berlumur bedak dan cairan licin 

tubuh mereka, kuluk mereka demikian hitam pekat, dua melati di pelipis mereka, dikalungi 

bunga melati, alis mereka benar-benar menarik ditegaskan separuh dan bibir mereka yang 

jingga ditambah senyum mereka yang perjaka membuat orang-orang terkagum-kagum, tarian 

mereka berisi beberapa formasi dalam beberapa gebyakan sampur ungu gelap mereka, 

mereka demikian memberikan sinyal yang baik, dedikasi yang tinggi, semangat mereka untuk 

menari apapun, Gusti Ratu tampak memperhatikan tanpa kedip kelihaian mereka, tak ada 

gerakan yang tak sempurna sama sekali. Gusti Ratu memberikan hormat dalam batin melihat 

Kanjeng Raja Kulon menari di antara penari tersebut begitu kasat. Gusti Ratu bangga dengan 

penari binaan putranya tersebut, dan gending terakhir berlabuh demikian kencang menuntut 
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intensitas yang tinggi tapi energi mereka seakan tak habis, latihan menari dalam hujan, puasa 

40 hari, tersenyum bagi siapa yang hadir, setiap hari mandi kembang, dipotong rambutnya 

godeknya lancip seperti lakilaki baru menikah, ritual-ritual lain membuat kepekaan mereka 

runcing, gending berakhir pas dengan penari yang menerbangkan diri dari Pendapa Ageng 

ditambah riuh penonton yang menyoraki nama mereka puas, keyakinan mengatakan siapa 

saja yang melihat tarian tersebut akan mendapatkan berkah pula, para penari berteriak, 

menangis dan melakukan ekpresi apapun melihat mereka lancar selama 4 jam menari ada 

yang berpeluk satu sama lain, orang-orang berdatangan yang mendukung mereka 

mengejutkan mereka ketika mereka yang ditahan oleh pagar betis lain, mereka saling 

berpelukan terimakasih dukungannya selama ini, namun tiba-tiba Kejut, penari tertampan di 

antara penari tersebut pingsan, mereka sudah menduganya, mereka harap-harap cemas, 

keluarga yang mengkhawatirkan tidak bisa melihat penanganannya di Keputran. GKR. 

Handarbeni berusaha menyabarkan diri, ia mengisyaratkan agar tak ada siapa pun 

mengisyaratkan hal yang tak harus diisyaratkan. Pagi lalu Keputran sempat runyam. Kejut 

menangis di sepertiga malam melihat jariknya basah, sperma kental menempel di sana. Penari 

lain ikut menangis. Penanggung jawab tidak bisa mengatakan apa karena memang ini hal 

yang tak bisa diduga, ia tahu perasaan Kejut yang masih ingin menari melihat 

pengorbanannya selama ini, ia menjual kerbaunya hanya untuk bisa menyeberangi ganasnya 

lautan ikut seleksi penari bedaya tersebut, penari bedaya pun ada, namun harus ada gerakan 

yang harus dikompakkan lagi dan itu dua jam. Lurah Bedaya tersentak mendengar mandat 

GKR. Handarbeni was-was segala yang belum terjadi bisa terjadi, GKR. Handarbeni 

mengungkapkan tradisi its OK tapi harus tetap relevan dengan kebutuhan masa kini, semua 

bergantung pada niat mereka, niat tari adalah hiburan meskipun di dalamnya terdapat nilai-

nilai, GKPH 2 dalam kuliah semester 3 nya pernah menguak dari karya tulisnya jika semua 

memang berjalan dengan ilmiah, keyakinan, dan hal yang terdalam, penari Bedaya Arsi harus 

perjaka dan dalam keadaan suci tidak mimpi basah pada hari itu karena wajar secara ilmiah 

lakilaki yang keluar sperma pasti tak memiliki tenaga untuk menjalankan aktivitas dan lemas 

menari di 4 jam, GKR Handarbeni, sesepuh dalem dan Lurah Bedaya kian berseteru 

“Apakah Aki tidak tahu mereka telah berjuang dengan kekuatan terbaik mereka hanya 

untuk ditarikannya tari ini, kita memang sengaja tidak memberikan cadangan karena orang-

orang di sana kian berebut ingin menarikan tari ini, bukan hanya Aki mungkin, jika saya 

masih perjaka pasti saya ingin menarikan tari ini, zaman sudah berbeda Aki” ujar GKR. 

Handarbeni usai berdoa di Gempuran meminta petunjuk pada Sang Hyang Rama Kuasa, saat 

ia meminta tolong pada Kanjeng Raja Kulon ia datang dan Kanjeng Raja Kulon 

memerintahkannya untuk menarikannya saja karena ini memang kesalahan mereka, mereka 

harus menghadapi apapun di depannya, ia tak mungkin mengatakan Kanjeng Raja Kulon 

memperbolehkannya karena itu sangat intim antara pemuja dengan yang dipujanya. 

GKR. Handarbeni selalu memantabkan hatinya, pemilihan penari dengan seleksi 

adalah pemilihan yang sudah tepat, dulu ia dikritik oleh mahasiswa Universitas Kerajaan Seni 

Budaya Widya Ganda Ageng membuat tari yang interprestasinya hanya orang-orang terdekat 

kerajaan saja yang bisa memilih penari Bedaya Arsi, tahun lalu ia menjadi panitia, dan 

adanya PKS (Pegawai Sipil Kerajaan) kemungkinan amat menjanjikan namun sebenarnya 
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tidak, kerajaan maju Ganda Ageng memberikan pensiunan dalam sistem tersebut setelah 

pensiun, bertrilyun orang mendaftar, namun mereka yang kenal dengan pejabat kerajaan bisa 

ditempatkan di tempat yang diketahui tanpa seleksi, menurutnya ada atau tidaknya PKS sama 

saja, GKR. Handarbeni sebenarnya sepaham dengan seniman Ganda Ageng tersebut, ia juga 

menyampaikan aspirasinya pada Gusti Ratu sendiri. Mahasiswa itu pula mengkritisi banyak 

atlet-atlet luar yang tidak pernah sama sekali mengikuti perkuliahan karena sering banyaknya 

mengharumkan bangsa, jangan terlalu menyayangkan jika mahasiswanya tidak memiliki 

prestasi antarbangsa sehingga bisa mengangkat nama universitas hingga dunia, lalu mereka 

bisa lulus tanpa mengikuti SKS yang sama apa bedanya terdapat kuliah dan tidak kuliah di 

Ganda Ageng ini. 

“Mohon maaf Gusti sebelumnya, mengapa kita tidak menanyakan pada Gusti Ratu 

saja sebagai pemimpin kerajaan ini, saya pribadi sebagai Lurah Bedaya pengalaman dari 

tahun ke tahun tidak pernah mendapati kejadian seperti ini, bila dihadapi karena kebaikan pun 

bukankah merusak esensi Bedaya Arsi sendiri yang dijunjung pemangku-pemangku 

terdahulu” GKR. Handarbeni dengan berusaha menunjukkan sikap bijaknya menemui Gusti 

Ratu namun Gusti Ratu diungkapkan Para Ladennya tidak bisa bertemu siapapun karena 

hingga siang nanti ia akan topo bisu agar pemikirannya tidak bercampur hal-hal yang tidak 

diinginkan dan memperlancar langkah ke depannya, kru tari tersebut bertambah down. GKR 

Handarbeni meyakinkan ini bukan keinginan mereka bersama, kalian tinggal memilih tidak 

menari atau menarinya jelek, kita menghormati orangtua kita dahulu dengan cara kita yang 

saat ini, ia mengungkapkan masih ada piranti-piranti lain yang harus disuguhkan agar acara 

tersebut bertambah sukses, menghilangkan segala bentuk ra ilok28 bukan meskipun sulit, 

menunjukkan jika kita berusaha pasti ada jalan, dan ini semua adalah salah kita bukan salah 

salah satu pihak. Kejut yang dari tadi menekankan berkata ia akan totalitas dan berjuang 

sampai titik darah penghabisan menari dari awal sampai akhir, pihak-pihak bertambah 

mendukungnya. Jarik Kejut dikubur. Dilabuhkan banyak sajen yang dieksisi pisang tundun di 

Sungai Dipun Lampah, semoga dewa sungai itu mampu merestui ikhtiar mereka, dan Kejut 

yang terduduk dimantrai Sesepuh Dalem dengan dupa menyeruak di selakangannya yang 

tertutup jarik. Dari Shubuh hingga Jumenengan berakhir GKR Handarbeni walau dalam 

keadaan sumrigah terus berdoa untuk penarinya. Saat akan berlangsung mereka memang 

berdoa bersama namun GKR. Handarbeni menyisipi “yang penting kita menunjukkan ikhtiar 

kita yang sungguh-sungguh pada Sang Hyang Rama Kuasa, apapun yang terjadi itu sudah 

menjadi kehendak Sang Hyang Rama Kuasa” saat tari mulai dilabuhkan kru terlihat mulai 

tenang dan tenang. Sepanjang napas GKR. Handarbeni selalu berkeyakinan jika tradisi 

gendang-gendongan baik untuk masyarakat itu sendiri mengapa leluhurnya dulu, GRat. 

Basmi bertapa-prihatin meminta keyakinan kepada Sang Hyang Rama Kuasa menghidupkan 

kembali tradisi-tradisi lain yang tidak tergencar di Ganda Ageng. 

Di Pangusten Putra terjadi percakapan GKR. Handarbeni dengan Sesepuh Dalem 

mengenang Kejut yang pingsan hingga saat ini, ia mengujarkan menari bukan perkara menari 

menjunjung tinggi kebudayaan yang dianut orangtua terdahulu dan kian generasi yang 

sekarang namun setiap gerak, senyum, dandanan, latihan para penari melestarikan alam dan 

mengukuhkan kekuasaan ratu tersebut, semakin tidak suksesnya tari tersebut menunjukkan 
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naik-turunnya kekuasaan Gusti Ratu, melihat peristiwa sore itu terjadi Sesepuh yang 

mengaitkannya dalam kebatinannya pula mengujarkan adanya gempa besar yang akan 

melanda Ganda Ageng. GKR. Handarbeni dengan menyebut “Saya Memohon Ampunan 

kepada Sang Hyang Rama Kuasa” dalam bahasa Krama Inggil mengakui jika di setiap ilmu 

yang berusaha ia kupas sedalam-dalamnya masih ada ilmu lain yang itu selalu belum ia 

ketahui, ia terus berusaha berharap tidak akan terjadi apa-apa Ganda Ageng dan Sesepuh 

Dalem akan terus mendoakan. Sesepuh Dalem berungkap padanya untuk selalu berhati-hati 

ke depan melihat kondisi ini, GKR. Handarbeni mengiyakan tersebut. 

Namun di balik itu Gusti Ratu sebenarnya sudah tahu melihat ia yang sukses dengan 

mata-matanya melihat situasi yang terjadi, GKR Handarbeni yang seakan ditutupi. Gusti Ratu 

menyayangkan hal ini tapi hatinya tetap kokoh menghadapi apapun itu cobaan, ia 

ditenangkan oleh BRB. Akik yang ketika ia berusaha menjelaskan pada GKR yang datang 

dengan Para Ladennya di Pendapa Ageng dilepaskan lembutan BRB. Akik tersebut. Ia yang 

seakan tak mendapatkan maaf lagi, demikian kecil darinya berusaha mencoba dengan 

perkiraan tak ada yang salah, dan hatinya sedikit membuncah ketika ia menjawab dan dari 

ekspresi GKR. Manah tiada suatu pun yang terjadi. “Gusti Kanjeng Raja Handarbeni, saya 

tidak berusaha membayangkan ini terjadi apakah Gusti Kanjeng Raja tahu tentang kondisi 

yang terjadi pada Gusti Kanjeng Raja Handarbeni?” Para Laden yang demikian panik sejati 

sedikit meringis melihat ratu-raja mereka bisa klop kembali. 

“Saya kurang tahu Gusti Ratu, bisa saja ini kelalaian yang tidak disengaja Gusti 

Kanjeng Raja Handarbeni melihat saya mendengar info seharusnya Gusti Kanjeng Raja 

Handarbeni tidak mengkoordinasi ini, karena even ini pertama kali bagaimana lagi” melihat 

Ratu-Raja tersebut akur dan bersitegang mereka akan bunga yang akan kembali menarik 

kumbang yang pernah singgah pada bunga itu pada biasanya membuat BRB. Akik bete ia 

pergi ke Sasana Katawis dengan diekori Para Ladennya. 

 

Burung gagak semakin bersahutan berpijak dari pohon tinggi satu ke pohon tinggi 

yang lain. Ular-ular di hutan kian berlilit-berdesisan. Kembang Setaman kian sempurna 

bersemedi. Ia selain merasakan ketenangan luar biasa juga merasakan alam, hiruk pikuk dan 

seisinya memacunya ia melihat seakan seorang lakilaki dikejar oleh sekawanan perampok di 

hutan yang teramat liar tersebut, sebenarnya masih lama, beratus-ratus meter pula dan 

kejadian itu baru korban terperosok ke dalam jurang, tak sadar tempat apa tersebut dan para 

perampok dengan ragu-ragunya mengungkapkan dilakukan tak, tapi jelas peristiwa itu akan 

berlangsung di hutan tersebut. Ia mengingat pesan dari gurunya jika seluruh pergolakan di 

dunia ini menggambarkan tangan Sang Hyang Rama Kuasa, Sang Hyang Rama Kuasa 

menyatu bersama makhluknya, karena sejatinya manusia dan Tuhan manunggal, ia yang terus 

memfokuskan diri dalam semedinya tersebut dengan kondisi telanjang, rambutnya teruai kian 

panjang tak tercukur, payudaranya demikian besar, pinggulnya membesar terlihat putih dari 

luar kuning gelap, semut, kelabang dan ular menganiaya badan utuhnya atau intim kian tak 

berpengaruh, ia juga telah meninggalkan hidupnya dari hal-hal yang duniawi, ketika ia bersin 

saja tiba-tiba bumi gua guncang dan bebatuan terlempar, terjadi gempa, saat menghisap napas 
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kembali semua utuh semula. Kemudian kedua matanya yang penuh konsentrasi terbelalak, 

bangkit dari tapanya, hatinya peka cepat melihat cicak menempel di dinding batu, ia 

menirukan cicak itu intensitas, ia bisa menggerayap di dinding, melihat batu yang runcing 

dijulurkan lidahnya yang panjang lalu dipecahkan. Ia turun berpusar-pusar bagai puting 

beliung, ia menempelkan tubuhnya di tanah ia merasakan tanah tersebut diam tak bergerak, ia 

bisa dibentuk apa saja, ia yang lama berdiam membentuk tubuhnya sekeras tanah tersebut, 

ketika ia berkonsentrasi penuh ia mampu merubah dirinya menjadi pasir yang bagai debu 

bertumpuk. Kemudian korban yang dikejar perampok itu terjadi ia menggulingkan tubuhnya 

ke langit keluar dari gua udah berpakaian minim meski sehelai kain menutup payudaranya 

dan kain putih agak transparan terlilit di lengannya dengan kibaran angin yang terkadang bila 

jeli memperlihatkan kemaluannya yang dipenuhi jembut. Korban itu meminta tolong pada 

perempuan tersebut namun ia hanya terlihat memfokuskan diri saja, saat perampok-perampok 

itu meremehkannya ia menandaskan kakinya di dada hingga perampok itu terpental, ketika ia 

misuh-misuh bangkit, roknya yang tiba-tiba memanjang didorongkan saja hingga mereka 

tersuruk dengan darah muntah di bibir. Ketika korban itu berterimakasih pada pemudi itu ia 

tetap diam saja dan melanjutkan perjalanannya. 

Ia berusaha mencari jati dirinya, siapa dirinya, bebatuan, pepohonan, karang, semut 

ditanyainya tak menjawab, ia menjerit pilu di hatinya, tak mungkin ia merusak alam karena 

jangan sampai makhluk kecil pun mendapatkan nestapa dari makhluk yang layak dijadikan 

khalifah di bumi ini. Tapi ia harus berusaha kuat, pohon Gaharu pun bisa tumbuh, besar dan 

menjulang tanpa dibesarkan ayah-ibunya, ia akan bersemangat meraih kehidupan karena 

siapa pun orangtua yang melahirkannya tak mungkin membencinya walaupun tak 

merawatnya, buktinya ia masih diberi hidup meskipun berbulan-bulan dikandung ia diberi 

kenikmatan melihat dunia yang indah ini saja, gurunya mengatakan jika ia akan menjadi 

kesatria yang besar karena melalui banyak penderitaan, tidak mendapatkan kebahagiaan 

semasa kecil, memulai dari nol dan diharuskan mencapai kesempurnaan beribadah seperti 

dalam Sambawi, Kembang Setaman harus meyakini itu, dan gurunya pernah meramalkan ia 

akan bisa meruntuhkan benteng Kala Winantang di suatu malam ketika ia mendapatkan 

wahyu dari sekian lama semedi dan prihatinnya, ia hanya harus meyakini itu, perkara hasil 

Sang Hyang Rama Kuasa yang menentukan, dan segala yang dibenamkan dari gurunya untuk 

kebaikannya yang selalu merembes hidup terkadang di atas dan di bawah, itu menunjukkan 

bahwa Sang Hyang Rama Kuasa mampu membolak-balikkan nasib suatu kaum dengan 

mudah, apabila kita berada di bawah kita harus tetap mendekatkan diri kepadaNya dan bila 

kita berada di atas jangan pernah melupakan diri karena masih ada yang di atas kita, sedikit 

sesal di hatinya sebab ia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan dia bisa melakukan 

hubungan sosial dengan baik walaupun sesusah-sefokus apapun tujuannya pada lakilaki itu 

semoga ia bisa bertemu dengan lakilaki itu kembali melakukan hubungan dengan baik, sama-

sama mencapai kesempurnaan di mataNya. Ia menyeberangi sungai yang deras dingin, 

dinginnya menggerogoti ubun-ubun, belum ia ketahui air sedingin itu tapi ia tetap berusaha 

menghadapi dingin itu, itu hanya sementara dan mampu terlupakan, orang yang susah tidak 

bisa mendapatkan dingin karena kaki tak ada pun mengaum dalam hati ia rela merasakan 

dingin bagaimanapun bila kaki itu ada. Namun Kembang Setaman tersenyum seluruh 

pakaiannya berusaha ia lepaskan menggantung di akar pohon, rambutnya terurai, 
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payudaranya yang mentul-mentul dan jembutnya yang panjang di usianya yang remaja akhir 

menyelam dalam dinginnya sungai yang indah bila dicari keindahannya tersebut, gurunya 

mengatakan jika ia menemukan kota maka ia akan melihat tak ada perbedaan antara 

perempuan dan lakilaki lagi, mereka sejajar, berbeda dengan desa yang masih memaklumi, 

mereka bisa memilih pilihan ingin menjadi istri pemimpin, istri rumah tangga, suami 

pemimpin atau suami rumah tangga, sesuai perembugan mereka sebelum menikah, semua 

sangat toleran perempuan, lakilaki, berpoliandri, berpoligami atau tak. Ia membayangkan 

bagaimana penderitaan perempuan di zaman dahulu ya, ungkap cerita beratus tahun lalu 

perempuan lebih banyak mendapatkan diskriminasi dan subordinasi, namun hal itu bisa 

dipecahkan dengan perempuan yang ingin maju dengan keinginannya sendiri. Tiada yang 

salah perempuan terlahir sebagai perempuan, namun bila ia mati menjadi perempuan yang 

tidak meraup amal kebajikan sebanyak-banyak itu salahnya, karena nasibnya berada di 

tangan. Meskipun dalam Sambawi diungkapkan perempuan lebih banyak menghuni neraka 

belum tentu lakilaki lebih menghuni surga. Memang perempuan terbatas oleh datang bulan 

sehingga ia tidak bisa melakukan ibadah yang banyak di Gempuran, kecuali ratu sebagai 

pemimpin negara yang diperbolehkan, tapi Kembang Setaman ingin selalu membuktikan 

sepedih-pedihnya datang bulan membakar kemaluannya dan seberat-beratnya bayi di 

kandungnya setiap detik setiap waktu adalah rezekinya untuk berbuat kebajikan. Bila disuruh 

memilih dari kesempatan Sang Hyang Rama Kuasa yang diberikan sekarang ia memilih 

menjadi perempuan pemimpin yang setelah melahirkan bisa terus mencari nafkah, dipatuhi 

suaminya, karena ia memang memiliki jiwa kepemimpinan dan petualangan, ia selalu senang 

memecahkan permasalahan, namun sisi kurangnya hanya perempuan sebagai ratu saja yang 

bisa bersuami banyak sedangkan dirinya tidak, sekaya apapun ia bekerja sulit mencari 

lakilaki yang mau dimadu, namun tidaklah ia bertekad hanya menikah dengan satu lakilaki 

saja asalkan lakilaki itu baik dan yang tampan memang harus pasti. Pernah ia berpikir ia pasti 

dilahirkan oleh seorang perempuan dan lakilaki pastinya, mengapa mereka tega 

membuangnya, namun ia yakin ada berbagai sisi lain yang belum ia ketahui dan ia 

hubungkan, bila ia bertemu dengan mereka ia tidak akan membencinya sama sekali, ia ingin 

menunjukkan setega-teganya ia membuang ia bisa bertahan dan hidup selayaknya pemudi 

lain. Dan ayahnya tampankah? Ia berharap ayahnya tampan Sang Hyang Rama Kuasa, setiap 

hari dalam sembahyang wajib atau di sela ia selalu mendoakan itu. Tapi ia bisa melogikakan 

diri kepalanya bulat, mata bulat, hidung mancung, kulitnya kekuning-kuningan, tinggi 164 

cm, giginya rapi pasti ayah-ibu yang melahirkannya tampan dan cantik, Kembang Setaman 

selalu meyakini itu, dan ia yang mudah menguasai ilmu dalam beberapa jam biasanya ayah 

dan ibunya juga seorang yang sakti. 

Ia tetap menargetkan tujuannya menuju Kenabian, ia ingin berdoa kepada Sang 

Hyang Rama Kuasa di tanah kebangkitan itu agar ia terus bertempur dan bertempur 

mengalahkan angkara murka di dunia ini karena itu adalah impiannya sejak kecil, ia ingin 

membantu orang-orang lemah yang belum mendapatkan keadilan di dunia ini, dan mampu 

mengajak mereka ke jalan yang baik dan ia ingin bertemu dengan orangtuanya sebelum 

meninggal, ia berambisi doanya terkabul. Dan pesan kematian sebelum gurunya pergi jika ia 

harus mengamalkan ilmunya sebaik-baiknya, ia akan menjadi kesatriya yang berpihak pada 

kebenaran selalu melecutnya, menambah derak kakinya kian kuat. Ia ingin memberikan yang 
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terbaik kepada gurunya, ia yang tak sempat menolong gurunya waktu itu, yang telah 

mengajarkan banyak hal. Ia tidak boleh menangis, perempuan di zaman sekarang memang 

harus lebih kuat dari lakilaki meskipun lakilaki sendiri masih bisa menangis, ia tak mungkin 

menyianyiakan kesempatan yang belum tentu ada lagi di zaman lain. Ia harus 

membahagiakan gurunya walau ia pedih dan diwujudkan. Keluar dari hutan dengan kesaktian 

kakinya yang berjalan cepat, ia melihat bengawan. Dengan menghirup udara segar, 

merapalkan mantra ia berenang dari bengawan itu menjadi lautan yang luas lalu bertemu 

dengan gelombang, ia berlatih dengan gelombang itu menghadangnya, gelombang itu pecah 

dan laut tenang kembali dalam pertahanannya. Tiba di pantai ia melihat sekawanan lakilaki 

yang diseret menuju pasir pantai ingin ditenggelamkan menuju laut oleh beberapa perempuan 

berpakaian brandal, lakilaki itu memohon ampun, dengan tenang ia mengkonfirmasi 

peristiwa itu, mereka mengungkapkan keluarga lakilaki itu memiliki hutang yang banyak 

dengan anakan barang mereka dulunya uang, boleh meminjam beras asalkan 

pengembaliannya kambing karena dalam Macapat Urip yang disebutkan tidak boleh 

menganakkan uang, menganakkan uang dosanya paling ringan sama dengan menzinahi 

ayahnya sendiri, ia kepepet karena adiknya tengah menderita sakit, ia sudah mendapatkan 

uang namun karena uang tersebut dirampok orang ia meminta waktu pada bos mereka, bos 

mereka tetap memberikan sangsi ia agar ia tahu konsekueninya, kejahatan akan selalu ada 

semaju apapun kerajaan tersebut walaupun tidak diniatkan secara langsung benak Kembang 

Setaman, namun ia tidak terburu-buru menyerang, ia bersyukur karena perampok dan 

tertuduh itu bisa dirembugi ia akan menggantikan dirinya menjadi pelayannya beberapa bulan 

bilang saja pada tuannya seperti itu, dan pemuda itu sangat berterimakasih pada kesatria itu. 

Ia kehilangan prediksi akan diperkosa setelah luka-luka di pantai itu. 

Tuannya terkejut melihat perempuan itu dan ia bisa menjelaskan semustinya, akhirnya 

tuan itu mengiyakan saja, beberapa minggu tuan sangat senang melihat Kembang Setaman 

yang kinerjanya seperti malaikat batu-batu dipecahkan, diangkat dengan jari lalu ditumpuk-

tumpuk menjadi rumah yang besar dalam sehari, ia sama sekali tak mengenal lelah, ia juga 

hanya memakan sebutir nasi saja sudah kenyang, ia diangkat menjadi orang yang biasa 

mengecek barang-barang dalam lapak besar karena kecepatannya bekerja, teliti, tuan 

mendapatkan untung karena banyaknya orang yang menjual barang memiliki tenaga bagaikan 

mesin tercanggih. Tuan itu semakin baik hati karena Kembang Setaman yang mengajarkan 

tauladan, mungkin ia agak keras selama ini karena ada beban yang sedikit mengganggu, 

terlalu menggunakan tenaga cepat juga tidak baik karena tidak bisa menelusuri hikmah di 

dalamnya, kecepatan dibuktikan pada perempuan itu. Ia juga mengajarkan Macapat Urip 

pada tuan yang ahli duniawi namun belum mengenal agama tersebut, hari terakhir telah tiba 

sebelum besok ia berpamit pada tuan, tuan merasa pedih, diungkapkannya ia akan ke sana, 

menemukan tuan yang lebih baik lagi seperti dirinya, ia ditanya hendak melangkah ke mana 

ia hendak menuju Kenabian, di Keulamaan itu yang sejatinya masyarakat tidak terlalu 

ditekankan agama yang penting bekerja dan bekerja karena gelar ulama bagi Gusti Ratu 

Keulamaan, Keulamaan hanyalah formalitas namun terlihat beberapa masyarakat yang tidak 

memegang teguh Macapat Urip, toh bekerja atau tidak kekayaan Ganda Ageng tidak akan 

terlepas-lepas, pola pikir masyarakat paling sulit dirubah, mereka sangat skeptis entah 

mengapa, karomah-karomah yang ditunjukkan dari pemimpin kerajaan mereka hanyalah 
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kebetulan saja. Dan Gusti Ratu di Kenabian walaupun sudah berhasil menghapus kemiskinan, 

diskriminasi, kebodohan dan atheisme di dunia ini namun orang-orang di besar dan kecil di 

paling pinggir seperti mereka paling akhir dalam mendapatkan teknologi, ada masyarakat 

yang berusaha membeli Pesawat Burung Branjangan lalu dijual yang lebih mahal di daerah 

pinggiran membuat masyarakat men-judge kelemahan Ganda Ageng berada di sana, namun 

setelah mengkaji Macapat Urip tuan mulai memahami Gusti Ratu kenabian pula manusia 

biasa yang minat-bakat masyarakatnya berbeda-beda pula dan dirinya lebih kecil dari luasnya 

kerajaan ini, mungkin ini bisa menjadi masukan Gusti Ratu. Namun yang membuat ia kontra 

dengan Gusti Ratu seluruh Ganda Ageng adalah sebagai ratu yang menunjukkan kejayaannya 

di sepanjang awal atau akhirul zaman ini seharusnya tetap hidup sederhana saja, Ratu-ratu 

terdahulu terlebih GRat. Tempek selalu hidup sederhana mengapa ia membangun bangunan-

bangunan yang belum tentu masyarakat membutuhkan, kesembilan planet akan dibangun 

kerajaan pula sebagai napak tilas Ganda Ageng, pembinaan akhlak bagi masyarakatnya yang 

seharusnya penting untuk dijalankan, Kembang Setaman juga dipahamkan jika akan ada 

pemberontakan besar-besaran dari orang-orang pinggiran melawan pemerintah pusat karena 

pejabat kerajaan yang membunuh masyarakat kecil begitu saja karena dinasehati tidak ingin 

meninggalkan tempat tinggal mereka yang dibangun tembok raksasa, para pejabat yang mau 

tidak mau tetap menjalankan perintah Gusti Ratu menggusur secara paksa rumah-rumah 

mereka namun diganti tempat yang lebih megah, Gusti Ratu dinilai belum mengetahui hati 

yang terdalam dari masyarakatnya dalam lagi. Dan sebelum berangkat ke Kenabian 

sebaiknya ia melihat demonstrasi di bawah tembok raksasa dari mahasiswa tentang 

penuntutan korban-korban penindasan pejabat pemerintah yang belum diketahui sumber bisa 

terhambatnya lumpur ganas di Indonesia. Mereka mengira jika pejabat pemerintah tersebut 

belum ditemukan dan dihukum yang setimpal hingga kini maka akan terus melakukan 

penyelewengan tidak langsung bagi masa depan Ganda Ageng. Dan ia terkejut melihat orang-

orang berpakaian kemben di dada dan di atas pinggang bersih dan wangi menuliskan spanduk 

beraksara jawa dari kanan ke kiri khas Ganda Ageng dan bendera ungu dikibar-kibarkan. 

Babat pejabat yang menyeleweng, pecat seluruh pemangku Partai Tengen, mereka sudah 

mengetahui sejarah Partai Tengen yang sebenarnya, bunuh masyarakat, bangun masyarakat 

pinggiran terlebih dahulu daripada bangunan-bangunan besar yang belum perlu, kebanyakan 

isi dari spanduk dari pelepah daun pisang teknologi saat ini. Banyak pesawat-pesawat 

berkonsep kepodang dengan beberapa orang menengadahkan benda-benda berbentuk seperti 

matahari, bulan, bintang atau awan dari cairan yang bening gambar yang tembus di benda 

bening itu disampaikan ke cawan air milik pemirsa yang telah ada, mereka melihat berita 

mahasiswa yang hampir tak ada di setiap sisi benteng ujung-akhir. Kembang Setaman sempat 

berdiskusi dengan salah satu demonstran perempuan “Yu pemerintahan Gusti Ratu yang 

sekarang bagaimana?” 

“Ia yang mulai tidak teliti melihat daerah-daerah pinggiran, mudah-mudahan Gusti 

Ratu tidak membuat hal ini seperti ini lagi” lalu ia bersemangat berdemostrasi. 

Dalam ketermenungan malam ketika usai bersemedi dalam cerahnya api unggun di 

bebatuan sungai itu, begitu nyaman dengan gemerising dan segar air. Ia merenungi 

perlawanannya pada pendekar perempuan yang dengan akhlaknya yang kurang memperkosa 
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seorang lakilaki di kebun karena lakilaki itu tidak lebih kuat darinya, ia diperkosa hingga 

spermanya terkuras di skrotumnya hingga pingsan, pendekar yang telah dihabisinya itu 

mengaku perempuan itu memaksa melakukan itu agar ia menikah dengan lakilaki itu yang ia 

selalu menunda, dalil yang digunakannya keburukan dilakukan untuk meraup kebajikan yang 

lebih besar tidak apa, apa yang mendera masyarakatnya sekarang, mereka memahami 

Macapat Urip dari rasionya saja bukan dari perasaan mereka. Perempuan itu melawan karena 

ia dinilai ikut campur, ia hampir mematahkan tulang belakang Kembang Setaman saking 

ilmu lain yang dimiliki perempuan itu Kembang Setaman terpaksa membungkamnya. Ia 

melakukan tari seusai mengambil air suci untuk sembahyang dan meriasi dirinya dengan air 

segar dan kamboja di bebatuan miring sungai itu, dengan sampur yang selalu dibawanya ke 

mana-mana ia menari dengan senyumnya yang sungguh namun bagus. 

Pagi dengan burung-burung branjangan nyata dan tidak nyata besar di langit sana, 

bisingnya membuat dedaunan pohon seperti dugem, ia melangkah ke timur menuruti 

matahari terbit. Ia sebenarnya sudah tiba di perbatasan Keulamaan dengan Kenabian 

terbentang selat jalan efektif saja namun sebelum menyelam menuju kelezatan hatinya ia 

ditahan salah seorang perampok yang kalah, ia mengatakan dikalahkan dan meminta tolong 

musuh yang mengalahkan masih mengejar meminta kesebandingan mereka, setelah 

memohon dengan bersujud di kakinya ia iba jua, ia lebih kuat ia harus memberikan 

kesempatan bagi orang yang benar-benar menginginkan kesempatan lalu dalam pembawaan 

di restoran acak-acakan karena kerusuhan itu ditahannya salah satu pejabat yang perampok 

terluka ingin diceburkan miyak goreng mendidih, Kembang Setaman menanyakan kenapa ia 

masih saja memaksa perampok walau keji namun kesaktiannya telah hilang tersebut, jahat ia 

tetap jahat memiliki tempat pantas dan biar perampok itu tahu siapa penguasa yang 

sebenarnya, tendangan pejabat itu ditangkis lalu dijungkalkan Kembang Setaman, ia 

menyadari kekuatan Kembang Setaman yang lumayan, lalu mereka saling mencakar dan 

bergulingan di langit, ia menghunus Kembang Setaman dengan pedang, darah muncat dan 

tubuhnya terlepas dari kepala ke bawah, orang-orang histeris mengerat nasib mereka dan ia 

terbahak, namun seketika orang terkesima melihat tubuh itu yang menyatu, diayunkan 

pedangnya kembali kali ini tak mempan sampai pedangnya patah, kemudian ia menerkam 

kepala pejabat itu, hendak merenyamkannya, pejabat itu meminta ampun, ia memang sudah 

tak berdaya lalu ia dimaafkan saja. Ia disarankan untuk memimpin pemberontakan melawan 

Keulamaan yang terlalu merugikan masyarakat, ini semua untuk masyarakat, masyarakat 

memang maju dengan pendidikan, pembangunan dan pengakuan kebudayaan namun 

sandang-pangan-papan selalu mahal, Gusti Ratu Bestari sebenarnya ratu yang baik namun 

karena diisi oleh ayahnya ia jadi terpengaruh untuk jangan terlalu menyamankan masyarakat 

karena bisa membuatnya malas, baik prihatin seperti masyarakat Astaseni dahulu, setelah 

mengkonfirmasi dari melihat masyarakat yang bisanya nyari uang makan keluar makan 

namun pekerjaan mereka serasa berat, karyawan-karyawan yang upahnya tidak bejaji29 

kerjanya sangat melelahkan namun gajinya hanya cukup makan dan mahasiswa tidak pernah 

mendapatkan gizi yang cukup padahal mereka adalah agen perubahan kerajaan, Kraton 

Keulamaan amat megah dengan emas dan permata namun rumah masyarakatnya begitu 

kumuh, akhirnya ia melakukan penyerangan dari sekian lama ia berembug menyetujui 

memimpin pasukan yang disiapkan, ia mampu menggempur benteng di Kerajaan Kaulamaan, 
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prajurit kerajaan yang bertahan mendadak mengeluarkan trilyunan prajuritnya terjadi perang 

panah, meriam, stik berujung bola berduri saling tak mengalah kedua belah pihak, saat Gusti 

Ratu Bestari murka ia berusaha menghadang kesatria perempuan itu, melihat prajuritnya 

banyak gugur menghadapi pejuang rakyat itu, perlawanan Gusti Ratu Bestari tak menyangka 

tiada artinya, ia langsung dipatahkan sekali pegangan saja dan kekuatan api kompor gasnya 

bisa dihisap sampai tak keluar sama sekali, ia terpenjara di ruang bawah tanah bersama tiga 

selir dan satu Putra Mahkotanya, Kembang Setaman memandatkan agar semua prajurit dan 

pejuang bersatu mereka mengiyakan saja, saat itu pula ia diangkat menjadi ratu di Keulamaan 

oleh patihnya yang dari dulu memang tidak sepaham dengan ratunya itu, berita ketaklukan 

Keulamaan didengar telinga Gusti Ratu Kenabian hingga murka, dari sekian tahun 

perjuangan Ganda Ageng bisa berjaya dan menguasai kerajaan-kerajaan dunia ini pertama 

kali lepas kerajaan salah satu tapi ia yakin usahanya akan mengalahkan segalanya, jika Sang 

Hyang Rama Kuasa menghendaki kerajaan itu akan menyatu kembali dengan Ganda Ageng 

dan putrinya terselamatkan, ia juga penasaran seperti apa kesaktian perempuan itu. 

Dengan upaya unjuk rasa halus pada Kenabian seluruh logo dan bendera Ganda 

Ageng dilenyapkan berubah menjadi logo dan bendera es degan kelapa terbelah dengan 

segar, tanda mereka yang mengedepankan nurani dan segala perasaan. 

Ia tak lupa melatih prajuritnya dengan telaten dan sabar, semua yang berperang 

dikhususkan untuk latihan berperang tiada yang lain, semua yang bekerja difokuskan bekerja, 

semuanya yang suka menghitung difokuskan menghitung ia juga dalam sekali 

mendakwahkan Macapat Urip, ia dikenal sebagai ratu yang luwes, total, sedikit-sedikit 

menari dan perfeksionis dalam ibadah menari. Ibadah Keulamaan yang baru lebih banyak 

daripada bekerja, jika dalam kisah Gusti Ratu Anindya bisa saja murka dan tak terima 

pelepasan kerajaan sebagai penghinaan mereka akan siap berperang daripada Ganda Ageng 

dipimpin ratu dengan kerajaan bagiannya yang semakian zaman semakin orang pinggiran 

tertindas. Bersama orang kepercayaannya, Kanjeng Raden Adipati Ayu Mahapatih Nari dan 

tiga bodyguard-nya yang cantik namun sispack-nya melebihi lakilaki yang lebih biasa, 90,1 

kg, Dewani, Dewati, Dianti yang berasal dari kalangan pejuang. Hampir setiap sesi mereka 

selalu menceritakan tentang kemakmuran Ganda Ageng dahulu, kehebatan ratu mereka, apa 

yang selalu dilakukan dan tak pernah, testimoni raja-raja luar dari dulu untuk Gusti Ratu. 

Di Laut Kulon dengan badai dan gemerisik ombaknya nampak merasakan gejolak 

pula, kekuatan Kembang Setaman yang semakin prihatin semakin tak terbendung, ramalan 

Gusti Ratu akan melahirkan kesatria dan ratu yang perkasa benar-benar terjadi, kekuatan 

Gusti Ratu yang semakin memudar karena sekuat-kuatnya penguasaannya lawan juga kuat 

hanya prihatin saja yang belum dilakukan Gusti Ratu, akankah perang sejatinya anak-ibu 

terjadi, Kanjeng Raja Kulon berharap semua kebetulan saja dan kutukan Gusti Raja Bratawali 

tak terjadi, para senopatinya menasehati agar ia menyerang Nyungsep karena Buto Howok 

sungguh keterlaluan, Kanjeng Raja enggan saja, tak ingin menimbulkan permusuhan yang 

belum tentu menyelesaikan, ia selalu yakin akan ada cahaya seusai gelap. Melihat Kembang 

Setaman yang prihatin terus memuja-muji Sang Hyang Rama Kuasa, agar ilmunya kian 

meningkat dan mampu menolong banyak orang membuat Kanjeng Raja Kulon tergerak, 

didatanginya, Kembang Setaman benar-benar tersentuh didatangi oleh penguasa Laut Kulon 
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itu dan telah dijelaskan ternyata ialah yang menolongnya dari buasnya hutan karena ia bisa 

terdampar di hutan sana, disuruhnyalah ia bertapa untuk mendapatkan ajian Sang Duta dalam 

gua, tidak bisa merasakan serangan sesakit apapun, setelah ibunya dibimbingnya pula ajian 

Bintarwati yang mampu membalik langit hingga lapis 7 hingga berkeping-keping, ajian 

GKR. Handarbeni bernama Saraswati, GKR. Merbawa memiliki ajian Ruselawati yang 

mampu mengundang pasukan gaib bermacam-macam apapun, GKPH 2 memiliki ajian 

Sintawati sehingga ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, konon otak GKPH 2 keras dan 

tidak pernah bisa dihancurkan tanah-dilarutkan lautan, semua anak dari sperma raja memang 

dalam keyakinan budaya Ganda Ageng dijanjikan meneruskan kesaktian Gusti Ratu, 

Kembang Setaman terus membuatnya tak berpaling menatap dan merasakan perasaan entah 

yang dirasakannya. 

Kembang Setaman yang tak pernah tinggal di keramaian manusia tak menyangka bisa 

dan mahir meminum jamu, pijat, susur dan itu menjadi hobinya beberapa lama. Kraton 

memang megah, usai ia belajar beladiri bisa terhapuskan lelah dengan mengkonsumsi ramuan 

Kraton yang racikannya ternyata mujarab. Di Bangsal Sri Manganti ia menyaksikan tari 

indah digerakkan penari lakilaki dengan modifikasi sendiri tanpa menimbulkan paugeran 

Ganda Ageng yang bernafaskan kesambawian. Suara Gendhing saking indahnya sampai 

mengantukkan hati 

“Sungguh luar biasa penari-penari Kraton ini” 

“Di Keulamaan ini hanya 1/3 dari keluwesan Kenabian yang tiap tahun meningkat 

Gusti Ratu, di sana batita sudah diajak meditasi, berendam di air, menari di hujan, split dan 

berlatih menari 7 kali sehari karena tahu sendiri banyak nabi-nabi yang mendakwahkan di 

sana, Gusti Ratu ingin menari dengan mereka mungkin, Gusti Ratu cantik lho” 

“Eh kamu jangan bilang gitu bagaimana pun Gusti Ratu kuat lho, meskipun sudah 

memiliki kekuasaan belum mencari suami atau selir saja lah, belum membayangkan 

nikmatnya penis, nggak kaya kamu, perempuan ya seharusnya kaya Gusti Ratu” semuanya 

terbahak, Gusti Ratu Kembang Setaman bertambah mengucapkan seluruh nama kemaluan 

lakilaki, peli, kacok, titit dan segalanya, kunir asem terteguk tersedia telah ada. 

Kemudian ia mendapatkan laporan salah satu prajuritnya namun ia tetep pede, 

kekuatan Gusti Ratu Anindya tidak bisa dikalahkan Gusti Ratu Kembang Setaman itu, 

seluruh hiasan halaman depan Kraton rusak, Gusti Ratu ingin menghadap Kembang Setaman 

membahasakan penghinaan padanya benda-benda kecil Kratonnya bisa dihancurkan, dengan 

sabar namun penuh strategi dan daya juang yang tak berhenti meletup ia berjalan, hanya 

senopati dan bodyguard-nya yang berjalan pongah menaikkan kepala. Gusti Ratu terus 

berteriak misuh atau membully nama Kembang Setaman, Kembang Bosok datanglah! 

Mereka saling bertatapan tajam di Gapura depan, ribuan pasukan masing-masing siaga. Gusti 

Ratu sebenarnya langsung mengumpat-umpat kerajaannya yang berhasil dilepaskannya, ia 

yang harus waspada, Mahapatih Nari yang telah berkhianat, ia yang ingin anak-menantu-cucu 

dibebaskan, Gusti Ratu tampak berat menahan emosinya melihat Gusti Ratu itu hanya santai, 
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tidak mengedepankan darah dan baik-baik mengajaknya berembug, ia mengiyakan saja toh 

ingin melihat dalam ratu tersebut. 

Ia dijamu dengan kunir asem, kipasan Para Laden lakilaki tampan dan sispack dan 

beraneka buah, ia ingin mengajak Gusti Ratu lunch sekalian tapi ia enggan saja formalitas 

masih kenyang. Para Laden yang sibuk mengupaskan apel dengan gurauan minta tidak Gusti 

Ratu dibasahi keringat kemaluannya dibahaki orang-orang Kaulamaan, ia melahab satu 

ingkung ayam hingga habis, Gusti Ratu masih bisa menahan. 

“Untuk memakmurkan orang-orang pinggiran tentu aku bisa melakukannya dan aku 

jamin semua masyarakat dunia bisa menikmati kebutuhan tersier, tapi Keulamaan adalah 

bagian dari Ganda Ageng, kau sudah tahu kan Ganda Ageng sendiri kerajaan seperti apa, 

masalah pejabat yang menyeleweng ya kita bisa memaklumi adakah manusia yang sempurna 

di dunia ini, namun usaha akan terus bisa dilakukan” 

“Kami tetap tidak bisa Gusti Ratu, mengingat masyarakat juga memiliki pilihan 

sendiri, pembangunan sebenarnya baik namun mengapa rakyat sendiri yang terus menjadi 

korban walaupun setitik, sebenarnya alangkah baiknya Gusti Ratu membangun bangunan 

yang lebih berharga lain sesudah keharusan masyarakat pindah tanpa memikirkan kepokokan 

mereka teratasi terlebih dahulu, Keulamaan tetap saya pegang, namun putri, menantu, cucu 

Gusti Ratu, masalah kerajaan tetap bisa dipisahkan dengan masalah keluarga Gusti Ratu!” 

seakan tak ada yang bisa digoyahkan lagi, hati Gusti Ratu yang gersang mencari setitik air, 

pemudi itu selain pembawaannya yang memotivasi kru di sekelilingnya, berpikir mendalam, 

juga orator yang baik, dalam genggaman tangannya Gusti Ratu menunjukkan emosi, kursi 

ditinju sampai kursi fosil kayu yang dibuat dari tulang belulang manusia trilyunan juta kala 

terdampar di sungai sampai roboh, ia mengisyaratkan keluar menyelesaikan permasalahan 

layaknya perempuan. Dengan konsentrasi yang dalam Gusti Ratu sudah membuat emosi 

dalam semedinya, tangannya menengadah ke langit hingga nampak malam belum pernah 

dilihat malam awal-akhirul zaman, bumi tambah digetarkan ia langsung menyerang dengan 

tubuhnya cepat menyodok Kembang Setaman tapi Kembang Setaman tetap rileks saja 

memang sedikit tersetrum ketika Gusti Ratu yang benar-benar heran itu memukulinya berasa 

batu besar ditimbuni ratusan, mereka beradu elemen, berubah menjadi ular naga ungu bagi 

Gusti Ratu emas bagi Kembang Setaman dan dalam sela-sela lemah ketajaman Kembang 

Setaman ia bisa menyodok dengan jurus gemuruh gunung di payudaranya, Gusti Ratu 

terjatuh namun menunjukkan selalu kesiapan dan ilmunya memang baru walau darah tak bisa 

ditipu bagaikan disiram di tubuhnya. Gusti Ratu yang terus-terus menyodokinya lalu dirantai 

oleh rantai udara Kembang Setaman saat ia down bersamaan putri, menantu, cucunya 

dilepaskan memeluknya. Saat ia dituntun pergi Gusti Ratu berteriak “ilmumu masih belajar, 

Nimas” strategi kesatria berperang agar lawan baper dan konsentrasinya hilang. Rakyat yang 

terkagum, terharu dan merekah optimis di hati mereka Gusti Ratu yang hellow  CV-nya 

seperti apa bisa dikalahkan mudah dengan wajah sumrigah Kembang Setaman... Nama 

Kembang Setaman diagungkan dengan disorakkan, trilyun kali masyarakat mengucapkan 

selamat pada Gusti Ratu 
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Gusti Ratu tetap mewaspadai kekuatan Kembang Setaman, prajuritnya kian dibina 

baik dan dilatih strategi baru, hatinya tetap berletupan selama ia yakin menang pasti 

kemenangan tetap ada, manusia hanya mampu berusaha. Dalam kesendirinnya sebelum 

sembahyang sepertiga malam ia bermimpi lagi seorang bayi mengombang-ambingkan 

rambutnya dan ia terjun di panasnya neraka yang dalam, bangun dalam tubuh serupa mandi 

walau keringat. Kemudian bayangan Bratawali datang, ia mengatakan bayi yang dibuangnya 

sebenarnya masih hidup dan dia berada dalam perjalanan akan membunuhnya lalu terbahak, 

Gusti Ratu badmood dalam merespon ia membacakan ayat-ayat Macapat Urip saja lalu 

bayangan itu hilang dalam teriakan. Ia sebenarnya mengingat perembugannya bersama 

Pandita Sekar Mangkok dalam sisipan permenungan hidup ini beberapa waktu lalu, 

kemampuan manusia ada batasnya, manusia adalah sepercik tubuh Tuhan yang hilang yang 

lainnya adalah Tuhan sendiri, sebesar-besarnya kekuasaan di dunia ini tetaplah benda dunia 

yang kelak terlelap pula di akhirul zaman, setiap manusia memiliki ke-nol-an dalam dirinya, 

kejayaan dan pengurangan dalam perembungan bagaimana ia bisa semakin menegakkan 

panji-panji Ganda Ageng lagi dan bisa menjadi pemimpin yang baik bagi rumah tangganya, 

usai sembahyang sepertiga malam ia menjadi imam di Gempuran Agung dengan jamaah 

keluar di jalan-jalan, ia bertambah bermunajah menjelang Sembahyang Shubuh ia seakan 

menemukan percikan putih melebihi permata di langit- langit jauh. 

Gusti Ratu mempending kebahagiaan GKR dengan bermain futsal di Gelora Papan 

Inggil bersama selir-selir dan anak lakilaki atau perempuan, semua sama dari dua tim ada 

lakilaki dan perempuan, kebetulan di Ganda Ageng di zaman tersebut lakilaki dan perempuan 

sama-sama kuat, Gusti Ratu selalu dibuat bersinar hatinya oleh GKR kian mengenalnya 

mantab ia bisa menjadikan hal-hal yang tak bisa dimungkinkan menjadi harus dimungkinkan, 

selir yang menganggap satu sama lain sebagai sahabat namun rival dalam membahagiakan 

Gusti Ratu, di acara Wiyosan Dalem biasa di kamar Sasana Pangrajan juga dilihat hampir 

seluruh selir Kraton tanpa tak terlintas di tari Nopo Wontene, kompak membahagiakan Gusti 

Ratu. Biasanya saat Wiyosan Dalem selain berdoa bersama untuk keberkahan-kelanggengan 

Gusti Ratu, raja-selir dipanggil di Sasana Pangrajan, mereka didandani tampan, harum, 

didoakan dengan sesaji, menari telanjang hanya mengenakkan selendang di depan Gusti 

Ratu, setahun setelah Ganda Ageng menguasai dunia, Tari Nopo Wontene tersebut mulai 

ditarikan pertama kali, oleh GKR, BRB. Akik dan BRB. Louhan. GKR dipanggil Gusti Ratu 

selir dan anak lain tanpa menghilangkan kebahagiaan lebihnya dengan bola tersebut, ia 

sedikit tersetrika melihat GKR yang mengenakkan rompi putih dalam dan jariknya dicincing 

dengan keringat serupa bangawan diguyurkan di tubuhnya. GKR mengalir saja melihat Gusti 

ingin mengunjungi Poro Layang, ia melihat lukisan realis selir Srengege dengan tampan dan 

gagahnya, dupa menyeruak, mereka menari di Sangiran Dance and Teater Area sama seperti 

uban mereka belum muncul, benteng tersusuri begitu indahnya terterpa senja yang 

melindungi Kraton tersebut 

“Gusti saya minta maaf ya jika belum bisa membahagiakan apa yang semustinya 

membuat Gusti Kanjeng Raja bahagia, terimakasih Gusti telah membuat terlahir 3 pangeran 

yang berbakti tak pernah membantah saya, bertrilyun ampun akan terus terucap saya yang 

telah membuat Gusti Kanjeng Raden Mbak binasa bila Gusti Kanjeng Raja ingin membunuh 
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saya bunuhlah saya Gusti, nyawa saya pasti tidak lebih sebanding dengan kepedihan Gusti 

Kanjeng Raja, tanda-tanda, mimpi dan dokumen yang menunjukkan ujung dari Ganda Ageng 

telah muncul Gusti, bila kutukan itu benar-benar terjadi saya titip Gusti Kanjeng Raja-Gusti 

Kanjeng Raja ya” 

“Kutukan itu tidak akan terjadi, sama sekali tidak akan terjadi, dan saya masih terus 

mendukung Gusti sampai saat ini, apa yang Gusti berikan pada saya sangat luar biasa dan 

segalanya, saya kurang mensyukuri nikmat Sang Hyang Rama Kuasa mungkin, dengan 

menjadi raja ada hikmah bisa memotivasi masyarakat, menanamkan Macapat Urip dan 

memberikan hak-hak masyarkat yang selama ini belum mendapatkan hak-haknya” Gusti Ratu 

menunjukkan kertas terlinting dalam penyerahannya lepas lintingan tersebut. Ia menekankan 

bila GKPH. Badar Mas menikah nanti ia telah menyiapkan nama “GKR. Priyayi” jika ia tak 

sempat melihat pernikahan putra ketiganya dan menjadi wali, GKR hanya tersenyum saja, 

ditanyakan Gusti Ratu telah memutuskan usai permenungannya Shubuh tadi. 

“Dalam sisa-sisa umur saya yang sudah sekarang saya hanya ingin terus 

membahagiakan Gusti Ratu, saya akan terus mendampingi Gusti Ratu dalam kondisi paling 

sulit sekalipun, pula beribadah tiada henti di masa senja sekalipun, Gusti Ratu perempuan 

tergigih yang pernah saya lihat, tiap detik akan terus berjalan apa yang kita lakukan dan sia-

siakan dalam tiap detik itu” 

Sebelum pada akhirnya mereka berpisah dalam pegangan tangan dan tatapan mata 

yang dalam, GKR kian terngiang-ngiang batinnya mendengar ajaran dari Gusti Ratu, Gusti 

Ratu mengaku mendapatkan wahyu pada saat itu jua, ia belum tahu terakhirkah wahyu itu, ia 

akan terus berusaha menggencar-gencarkan dakwah di hati masyarakatnya, tidak akan terjadi 

gempa besar, petaka hidup, sakit yang tak kunjung-kunjung sembuh, menjadi perjaka-

perawan tua, tak mendapatkan jodoh, tidak lulus sekolah jika ia tidak melakukan maksiat 

besar sebelumnya, dalam kekagumannya yang terus pada Gusti Ratu tersebut, ia yang 

bertekad segera mendakwahkan apa saja yang telah terlengking, Gusti Ratu adalah orang 

istimewa yang akan ia kenalkan kepada siapa saja dalam penyampaian dakwahnya di luar 

dakwah indah tiada bandingnya yang ia dengarkan. Gusti Ratu seringkali mendapatkan 

wahyu ketika terjadi hujan, dalam tapanya ia terbangun, ditelusuri halaman-jalanan, langit tak 

membawa awan, padahal petir bergemuruh, saat turun hujan dibiarkannya titik-titik itu 

meresap dalam hati atau sanubarinya, sembari menunggu terkadang ia berteduh di pohon, 

baru ketika hatinya tentram wahyu itu turun dengan begitu takjubnya dirasa. Gusti Ratu 

menyampaikan wahyu kepada GKR. Manah itu melihat air sungai yang dengan deras-

segarnya menyeret buih, benda-benda kecil dan airnya mengalir bebas pergi di sungai bawah 

benteng itu. 

“Gusti, dengarkan, orang Sambawi perumpamaannya seperti ayam jawa mencari 

makan yang segar-berkualitas, menerjang, mengasihi anaknya dalam eramannya dan yang 

jantan dalam memperebutkan betina bertarung mati-matian lalu melindunginya sepenuh jiwa, 

namun bukan laron yang mengerubungi saja setelah cahaya pergi mereka hilang” 
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Malam, sore, siang, pagi membuat membuat GKR kian termenung di Benteng Kala 

Winantang sehari lalu, bahkan ia tak sadar berita terlepasnya kadipaten di Kesahabatan dan 

Kewalian terebak, Gusti Ratu berbeda pemahaman dengan GKR. Merbawa yang biar saja 

daerah yang ngeyel itu melepaskan diri toh miskin dan meminta tolong lagi pada 

Kesahabatan lalu ia mengembangkan strateginya, akan terjadi perang dalam satu bangsa 

kembali, dan dalam pengelihatan tubuhnya saat ini ia melihat langit yang jauh di Ganda 

Ageng ia tak menyangka pijakannya telah terpijak di lantai ini. Ia yang lahir merasa belum 

bisa membanggakan ayahnya, masyarakat di luar sana mungkin yang belum bisa 

mendapatkan dedikasinya, ia yang telah menimang cucu, kenakalan dan keberhasilan 

anaknya yang selalu membuatnya tak menyangka, dan ia yang pernah melepaskan cinta 

sejatinya di mana jenjang pernikahan akan terlabuh ideal hidupnya, membina hubungan 

dengan perempuan yang amat dicintainya dan bisa membela Sambawi dalam kemungkaran 

masyarakat, apakah Kinasih benar-benar tersenyum menatap perjuanganya saat ini ya, ia 

selalu diingatnya tak pernah ingin dirinya dilema sedikit pun, GKR jadi tersadar 

dihembuskan napasnya dalam terhambur jauh, wajar benaknya manusia berbenak-benak 

namun ia harus mensyukuri hidupnya yang sekarang, Gusti Ratu teramat membutuhkannya, 

anak-anaknya belum tentu mendapatkan pendidikan yang pas darinya, ia benar-benar ikhlas 

walau seberat perasaan pun, Kinasih akan bertambah bersedih bila ia bersedih begitu 

keyakinannya kemudian ia disambut oleh ketergesaan GKR. Handarbeni dan Merbawa di 

Padma Kahiyang dengan menyembah dan memeluki ayahnya ia berujar 

“Rama harus segera bertindak cepat, Biyung Ratu mau menikah dengan Rama Akik 

diam-diam di Kekhalifahan, Rama harus sabar ya dengan ini, pokoknya kita harus mencegah 

saja Biyung Ratu menikah dengan Rama Akik, pasti Rama Akik memaksa-maksanya” ujar 

GKR. Handarbeni dengan berleleran keringat. GKR kemudian menjelaskan saja bila ia sudah 

tahu kabar itu dari Darma tapi ia biasa saja walau bayangan kehidupan apa yang terjadi ke 

depan terlintas. Kaeang saat ia dilematis meminta izin ingin memijatinya diiyakan saja, ia 

yang 99% mengikhlaskan Gusti Ratu menikah dengan BRB. Akik lagi karena bila kita 

mengikhlaskan sebuah kebaikan untuk Sang Hyang Rama Kuasa Sang Hyang Rama Kuasa 

menggantinya yang lebih baik, sikap Gusti Ratu yang adil, dan putranya yang tak kekurangan 

suatu apa, dinasehati dalam Kaeang tersebut. 

“Gusti Kanjeng Raja sangat baik saya sangat mengagumi kebaikan Gusti, Gusti 

sungguh benar melihat Bendara Raden Bagus Akik yang sebenarnya baik, kasihan ia yang 

dari dulu selalu berharap dirinya menjadi garwa padma, tapi apakah permintaan Bendara 

Raden Bagus Akik di luar batasnya meminta yang tidak dibaranikan selir-selir lain” 

“Kau belum pernah merasakan di posisiku, Ki, mungkin dengan aku memberikan 

kesempatan Ndoro Akik yang ingin menunjukkan kecintaannya yang sungguh pada Gusti 

Ratu akan memudahkan tugasku, Ki, memang mistis di kerajaan kita bila ratu mengangkat 

dua raja, adalah Srembumi Ki, ibarat satu matahari hadir bulan yang satunya adalah bumi 

pasti hilang salah satu seperti Gusti Ratu Basudewi yang sakit-sakitan namun itu tetap mistis, 

Ki, apa yang kita lakukan, terapkan, jalankan sebelumnya berbeda dengan orang yang terkena 

tersebut dan bagaimana bila Ndoro Akik bisa membahagiakan Gusti Ratu sepenuhnya, Ki, 

betapa bahagianya saya” 
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GKR tidak sepenuhnya yakin dengan Srembumi yang diyakini masyarakat Ganda 

Ageng tersebut, baginya tiada daya dan kekuatan selain kekuatan Sang Hyang Rama Kuasa, 

mungkin belum ada pembuktian ilmiah mengapa ratu di Ganda Ageng bisa saja cepat 

meninggal bila menikah dengan dua lakilaki, ia pernah membaca salah satu tembang Macapat 

Urip, yang terjemahannya: 

Lakilaki Sambawi baik untuk perempuan baik Sambawi 

Buruk untuk buruk 

Kepada pemimpin-pemimpin lakilaki rumah tangga katakanlah 

pilihlah dua, tiga, empat perempuan yang kau sayangi berbuatlah adil kepada 

mereka 

Kepada pemimpin atau pembina perempuan rumah tangga 

Dikatakanlah boleh memilih dua, tiga, empat lakilaki 

Yang ia sayangi, layanilah suamimu-suamimu dengan adil 

Sang Hyang Rama Kuasa mengajarkan keadilan setiap manusia 

Apapun di dunia 

(Putra: 69) 

GKR belum pernah mengajarkan kepada anak-anaknya tentang mitologi daerahnya 

tentang Srembumi yang masih mengambang tersebut, meskipun ia sangat menekankan untuk 

mendekatkan diri kepada Sang Hyang Rama Kuasa dan nguri-uri budaya namun dalam kitab 

suci agama Sambawi itu saja diperbolehkan mengapa terdapat adat seperti itu. 

“Pernikahan bukan melulu soal cinta namun tentang komitmen keduanya menjalin 

hubungan lebih baik lagi lho Gusti Kanjeng Raja, jika Gusti Kanjeng Raja mencintai Gusti 

Ratu, Ndoro Akik mencintai Gusti Ratu, Gusti Ratu belum tentu mencintai salah satu atau 

Gusti Kanjeng Raja sendiri belum tentu mencintai Gusti Ratu, pernikahan sebenarnya bukan 

salah satu solusi untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya dari masing-masing orang 

tersebut” 

Berita pernikahan Gusti Ratu dengan BRB. Akik sesungguhnya sudah terebak di 

masyarakat, GKR sebenarnya sudah menganggap hal itu kabar burung, banyak masyarakat 

yang mengalami dilematis pula, alam pemikiran masyarakat yang mulai meningkat. Terdapat 

seorang lakilaki tampan, kaya, saleh, memiliki istri cantik, penyayang siapapun, bertanggung 

jawab hendak menikah dengan lakilaki sahabatnya, ia sebenarnya sungguh tak terima, telah 

dilewatinya lautan air mata, istrinya mengungkapkan jika ia ingin menikah lagi karena ingin 

menyempurnakan agamanya dan jujur melihat lakilaki tampan bergetar hatinya, ia 

diyakinkan dalam Sambawi ia akan mendapatkan jalan surga yang mudah, hartanya yang 

kaya bisa disodaqohkan kepada orang yang membutuhkan dan perasaannya benar-benar luas 
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biasa mendapatkan pahala keikhlasan, kecintaan hanya kepada Sang Hyang Rama Kuasa 

karena lakilaki yang ditaksir istrinya sahabatnya sendiri, teman-temannya di zaman itu yang 

intelektualnya tinggi menyarankan menjalankan saja, lakilaki itu mengibadahkan berkali-kali 

sepertiga malam, temannya tiba-tiba mendadak diketahui istrinya menikah lagi pada lakilaki 

yang lebih kaya darinya akhirnya mereka sepakat ingin melihat keputusan GKR. Manah, raja 

yang sangat diteladani masyarakatnya, segalanya menjadi pertimbangan, ia tidak memandang 

dari satu sisi pendapat orang yang telah ada.  

“Gusti...” pujangga, Gusti Ratu, beberapa saksi dan BRB. Akik yang telah berdandan 

sempurna menjadi pengantin jawa yang serasi itu tercengang melihat GKR di depan mereka 

tiba-tiba dengan dua putranya. 

“Tunggu Ki Pujangga pernikahan ini tidak sah karena berlandaskan keterpaksaan, 

Ndoro Akik meminta Gusti Ratu segera menikahinya sehingga terjadi perencanaan seperti 

ini, pernikahan ini juga berlandaskan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, Ramahanda 

saya sebagai raja di Kenabian tidak diberitahu sebagai suaminya yang sah Gusti Ratu 

menikah” 

“Gusti... Kita tidak mungkin kan melakukan hal yang memalukan tidak jadi menikah, 

mengapa harus terjadi pula seperti ini, dari dulu tulus dari hati saya saya tidak pernah 

meminta apa-apa dari Gusti Ratu, masyarakat pasti juga akan mencap Gusti Ratu, Gusti Ratu 

sendiri yang ingin menikahi dengan saya dulu” bisik BRB. Akik pada Gusti Ratu 

“Gusti Kanjeng Raja apakah Gusti memperbolehkan Gusti Ratu menikah dengan 

calon suaminya?” pujangga itu menanyakan hal yang sama hingga 3 kali GKR baru 

menjawab 

“Saya dari lubuk hati saya yang terdalam mengizinkan Gusti Ratu menikah dengan 

Ndoro Akik, Ki, saya benar-benar mengizinkan tapi belum sekarang Ki karena saya merasa 

yang terbaik bagi mereka bukan yang sekarang” 

Terjadi keributan, BRB.Akik dan anak-anaknya menyerapahi GKR dengan anak-

anaknya, GKR. Handarbeni yang satu konsep dengan adiknya mengungkapkan, ia tak 

mengerti apa-apa, semua tergantung pada keputusan GKR, GKR masih dihargai oleh Gusti 

Ratu. Kemudian Gusti Ratu hanya melangkah pergi kejar BRB. Akik 

“Ayo, Rama kita pergi biarkan saja Biyung Ratu dengan selir kesayangannya itu di 

sini, masih ada tugas yang lebih penting yang harus Rama kerjakan di Kraton” ujar GKR. 

Merbawa 

Berita NM yang langsung terebak itu menjadi berita humor di dunia, lakilaki 

mengukuhkan diri mereka dari yang terdalam, jelas dari mulanya GKR berkata ikhlas, ikhlas, 

ternyata hari H masih ingin pertimbangan terlebih dahulu, GKR memang raja yang merakyat, 

tak pernah tak menjalankan ibadah sesyariat apapun, banyak masyarakat yang menirunya, 

banyak prihatin tapi bagi masyarakat GKR tetap lakilaki biasa gitu loh yang nggak tahan 

dimadu. Banyak masyarakat di dunia yang dengan dasar kitab Macapat Urip mereka 

mempertimbangan dalam terlebih dahulu ingin dipoligami atau dipoliandri. 
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Banyak daerah-daerah pinggiran Ganda Ageng dikuasai oleh Kembang Setaman 

karena Gusti Ratu belum melihat di pesisir belum ada pesisir, Kembang Setaman telah sukses 

menanamkan pengaruhnya, sebuah suku yang tinggal di desa laut antartika, gurun, hutan-

hutan mulai dilatih dan dicukupi Kembang Setaman, darah pembuatan starategi tanpa sadar 

mengalir dari ibunya, selain sakti, berwibawa, lunak terhadap masyarakat Kembang Setaman 

juga memiliki kharisma tersendiri bagi orang-orang wajahnya memancarkan cahaya-cahaya 

teduh itu karena GKR. Manah selama mengira meninggal selalu puasa di hari wetonnya dan 

gurunya selalu mendoakannya, berpuasa untuknya meskipun ia tidak tahu wetonnya apa, 

namun hatinya tahu wetonnya Rabu Pon, Kembang Setaman sebenarnya sudah memberikan 

surat pada Gusti Ratu agar ia memberikan tampu kekuasaannya, ia mengira Kembang 

Setaman hanya bercanda tapi tak menyangka Mahapatih Kembang Sepatu melaporkan 

bentengnya telah diguncang dengan sebuah meriam besar dan mampu dirobohkan pula, darah 

tercium di bengawan Kenabian, benteng raksasa Ganda Ageng telah disusupi Mahapatih Nari 

untuk disabotase, benteng yang dibangun belasan tahun, GRat. Tempek terlebih dahulu 

membangun benteng itu daripada membangun Kratonnya, belum ada yang bisa 

menghancurkan, dan terdoktrin Sang Hyang Rama Kuasa menjaga benteng itu di Macapat 

Urip dan hanya keturunan Ratu Ganda Ageng saja yang bisa merobohkannya membuat 

orang-orang bertanya benarkah Sang Hyang Rama Kuasa mengurungkan firmanNya karena 

memiliki rencana yang belum diketahui  hambaNya, betapa kuatnya perempuan itu, setelah 

pasukan Kembang Setaman yang membawa trilyunan jerapah melakukan puasa berbulan-

bulan, menari bersama sebelum menghancurkan benteng itu, walaupun pemikiran Ganda 

Ageng telah ilmiah namun begitu suci menggenggam keyakinan mereka bukankah 1001 raja 

atau selir seutuhnya perjaka yang dikawini semakin membuatnya sakti tak terkalahkan 

manusia di dunia ini, Gusti Ratu adalah seorang nabi, Ganda Ageng telah menguasai dunia 

dan sangat sulit bila dipatahkan, benteng sebagai kehormatan leluhur Ganda Ageng telah 

dirobohkan. Masyarakat menunggu titah Gusti Ratu. Banyak raja, selir, putra-i, pejabat yang 

penuh tanda tanya dan panik di Kraton, GKR. Manah berusaha menyabarkan Gusti Ratu 

namun dengan lembut Gusti Ratu terus mentekadkan niatnya di tembok luar Sasana 

Pangrajan, BRB. Akik berdegub-degub namun bercampur puas mendengar percakapan istri-

suami itu, ia diberitahu ayahnya meski belum percaya GKRMb masih hidup dan ini detik-

detik kematian Gusti Ratu 

“Bocah itu memang tidak bisa dikasihani, aku sudah pingin merasakan bagaimana 

hebatnya latihan bocah itu” 

“Gusti... saya mohon Gusti dengarkan saya, melihat kondisi yang Gusti Ratu, Ganda 

Ageng dan lawan sendiri belum tenang apakah tidak semustisnya dirembugkan baik-baik 

dahulu Gusti, bisa saja kan dengan cara ini ternyata lawan ternyata hanya menginginkan 

sesuatu yang Ganda Ageng bisa memberikannya, saya mohon Gusti Ratu pertimbangkanlah 

perkataan saya” 

Dengan tetap optimis Sang Hyang Rama Kuasa selalu melindungi mereka, Gusti Ratu 

akan membuktikan ia akan menjadi ibu yang dicontoh anak, raja dan selirnya, ia hanya 

berdoa di Makalih Kahiyang “Gusti Sang Hyang Rama Kuasa... berikanlah ketenangan pada 

Gusti Ratu semoga ia bisa mengalahkan pasukan itu dengan mudah, semoga tiada hal-hal tak 
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teringinkan terjadi, lindungilah senantiasa diri kami dan kerajaan kami Gusti... karena kaulah 

satu-satunya tempat kami berlindung, tempat kami berharap dan menguatkan diri kami amin” 

Dengan semangat yang membuat masyarakat terkejut ia melebihi muda lagi, orang-

orang pula semangat, Gusti Ratu dengan trilyunan pasukan badaknya mengangkat keris yang 

disambar keris itu menyatukan petir dengan bibir keris “Aku perintahkan pasukan Ganda 

Ageng dan masyarakat entah Kenabian, Kekhalifahan Kulo Mlajeng nopo Kulo Mlayu di 

bumi ini!” 

“Manunggaling Kawula Gusti!!!”  

Masyarakat dengan pakaian lengkap dan semangat siap tak siap mereka siap syahid 

menatap benteng yang menganga memperlihatkan bengawan, ribuan pasukan kedua belah 

pihak banyak yang gugur, prajurit perempuan tertusuk di tanah dengan tombak, kepala 

bergelindingan, walaupun sedih Gusti Ratu tetap menunjukkan sikap liarnya kalah atau 

menang di hadapan lawan untuk mematahkan semangat lawan melihat Pandita Sekar 

Mangkok yang tahu perang itu akan dimulai, Mahapatih Kembang Sepatu gugur oleh 

Mahapatih dan bodyguard Kembang Setaman, Kakung Pucuk Abang dipotong kecil-kecil 

badannya seperti ayam potong yang siap diolah, sedangkan Pandita Sekar Mangkok ditusuk 

dubur keluar bibirnya dengan tombak. Benteng Kala Winantang yang besar dan kokoh 

hancur oleh meriam raksasa yang dibuatnya, seperti menarik dalam lumpur mau tak mau bagi 

Ganda Ageng wajahnya, pasukan Kembang Setaman dan Ganda Ageng terperangah dalam 

keyakinan Sambawi yang kuat benteng itu tidak akan pernah hancur kenapa bisa, mungkin 

Sang Hyang Rama Kuasa meluluhkan hati memberikan sepercik nikmatnya dari usaha sangat 

orang yang tak ingin menyerah, benak masyarakat Ganda Ageng. 

“Kuperingatkan sekali lagi padamu Anindya, serahkan Ganda Ageng secara baik-baik 

jika kau ingin rakyatmu, keluargamu bertahan secara baik-baik lagi, kutahu kau adalah 

perempuan yang amat menyayangi rakyat dan keluargamu!” 

“Heh, kau yang harus kuperingatkan agar kau tak kujadikan mumi agar keturunanmu 

kelak melihat sepanjang zaman, Bocah, kuakui kini kemarin aku kalah tapi aku ingin 

membuatmu takjub dengan kekuatanku yang satu ini, pasukan jerapahmu benar-benar tidak 

ada apa-apanya, ia akan kuabukan seperti Sang Hyang Rama Kuasa yang mengabukan Kaum 

Raden Winarah yang melakukan korupsi, menipu, dan mendapatkan barang dengan cara yang 

batil” 

“Aku akan menjadikanmu lemper Anindya!” 

“Bajiangan, asu, sperma, gigolo, kontol!!!” 

Walaupun pukulan bercampur percikan bara Kembang Setaman begitu lumayan, 

Gusti Ratu tetap optimis dengan jalan keluar yang akan diraihnya, Gusti Ratu terus 

menunjukkan wajah yang perkasa “Gimana Bocah! Hanya segitu saja tho kemampuanmu!” 

Mereka saling menendang, mengeluarkan tenaga yang ekstra mendesingkan keris 

mereka, ada planet yang terbakar karena mereka berperang di dalam-luar bumi, meletus 
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mendapatkan tenaga dalam keduanya, terdegar seakan kiamat, selokan-selokan pecah, 

terdapat stunami dari laut yang jauh, ribuan destinasi wisata terbakar, mereka memiliki tekad, 

pantang menyerah, mengeluarkan jurus terbaik mereka hanya saja Gusti Ratu kesaktiannya 

mulai meredup karena banyak memikirkan lakilaki, jarang berpuasa dan tekniknya lebih baru 

Kembang Setaman, ia sering mendapatkan desakan namun bisa lolos dan serangan Kembang 

Setaman air dari laut jauh mengalir dibekukan tajam tidak bisa dihindari Gusti Ratu 

membuatnya memilih gugur pada saat itu namun bagian tubuhnya, kaki, mata, jemari atau 

perut tetap bisa melawan atau moksa dengan catatan nyawa ia masih utuh dan tubuhnya mati, 

Gusti Ratu memutuskan moksa, tubuhnya tersambar kekuatan dahsyat itu namun kepalanya 

masih, badannya menghilang entah, Gusti Ratu Anindya Lovers banyak yang histeris, Para 

Ladennya yang dilarang hengkang dari Sasana Pangrajan menjaga raja, selir, putra-i melihat 

di benteng ketika feeling (biar niru-niru pemuda jaman now) GKR. Manah tak enak 

mendengar berita dari GKR. Handarbeni lilin yang dijaganya di Sasana Pangrajan mati, anglo 

banyak pecah, dengan terbahak dibiarkan Para Laden dan beberapa staf membawa kepala 

Gusti Ratu itu di Kraton.. Dengan memanjatkan syukur, mengibarkan benderanya di Ganda 

Ageng ia mulai meyakinkan masyarakat tersebut, relung hati mereka menganga melihat Gusti 

Ratu mereka gugur ditambah rasa ketakutan kehidupan mereka 

“Tenang, tenang semuanya, Gusti Ratu kalian memang telah mati, tapi Gusti Ratu 

kalian tetap di hati kalian sampai kapan pun, saya sendiri masih mengagumi keperkasaan, 

ketangkasan, kemuliaan, kecerdasan Gusti Ratu kalian sampai saat ini, sejarah tak akan 

pernah menghapus perempuan seperkasa Gusti Ratu Anindya, tapi yang saya tekankan saat 

ini, saya bukanlah siapa-siapa tanpa bantuan kalian, saya juga masyarakat biasa, yang 

berusaha menegakkan Ganda Ageng lebih baik lagi, semoga kita bisa bekerja sama 

membangun Ganda Ageng lebih baik lagi, saya tidak akan pernah mencabut fasilitas 

masyarakat Ganda Ageng selama ini, saya berjanji akan menjadi Ratu yang lebih baik dari 

ratu-ratu sebelumnya di Ganda Ageng!” 

Dari masyarakat yang hanya membisu dan memandang satu sama lain, Ganda Ageng 

yang telah bersusah payah membangun jeruji kekuasaannya di dunia ini telah runtuh serasa 

runtuh raga dan nasib anak cucu bangsa mereka, itu disahut Mahapatih Nari “Budek! Kalian 

dengar apa yang diperintah Ratu baru kalian! Atau kalian memang sudah bete hidup ya!” 

“Hidup Gusti Ratu Kembang Setaman! Hidup Gusti Ratu Kembang Setaman! Hidup 

Gusti Ratu Kembang Setaman!” 

Dalam membawa bungkusan kepala Gusti Ratu Anindya dengan merintih pedih Para 

Laden itu berusaha membalut perasaan GKR. Sebelumnya dalam depakan langkah menuju 

Sasana Pangrajan ia melihat gagak bekoak-koak di langit Kraton 

“Gusti Kanjeng Raja, ambil nyawa saya Gusti, pasti Gusti tidak percaya, ingin 

melakukan semena-mena dan mengutuk saya, saya hanya ingin menyampaikan jika Gusti 

Ratu telah gugur di Benteng Kala Winantang Gusti, Gusti Kanjeng Raja harus tabah ya!” 
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“Kau bercanda Ki, Gusti Ratu yang kukenal dari dulu selalu kuat, ia pantang 

menyerah, atau Gusti Ratu berusaha menyampaikan padamu untukku agar aku semakin 

terkejut dengan keterkejutan-keterkejutannya selama ini?” 

Setelah ditujukkan kepala Gusti Ratu, perasaan GKR  seperti dada yang kehilangan 

bius saat operasi, ia pingsan, “Gusti Kanjeng Raja!!!” berita kematian Gusti Ratu yang telah 

memvirus itu terdengar di seluruh Kraton membuat selir-selir pingsan pula, beberapa Para 

Laden, Prajurit dan pejabat istana berusaha mengangkat GKR. Manah menyembunyikannya 

rapat-rapat di ruang belakang Makalih Kahiyang karena kerajaan mereka telah hancur mereka 

tak rela terdapat setitik pun penderitaan di kehidupan raja mereka, ratusan prajurit melakukan 

formasi di Makalih Kahiyang, seluruh yang hanya berusaha menjaga GKR mengeratkan 

usaha bertrilyun kali lipat. 

GKR. Manah seketika tersadar menangis kelu ditimpal Para Laden yang 

menenangkannya menangis mengenang kebajikan Gusti Ratu selama ini, langkah demi 

langkah Kembang Setaman dengan Mahapatih, Bodyguard dan pasukannya mulai menapaki 

Kraton, di Laut Kulon kembali bergelombang, perasaan Kanjeng Raja Kulon seperti laut 

yang kehilangan penghuni, ia kecewa dengan Kembang Setaman, murid didikannya tersebut 

ternyata tidak bisa mengetahui isyarat bahwa ia telah menzolimi ibu-ayahnya sendiri yang 

semustinya bisa memekakannya lewat Macapat Urip 

“Aku hanya akan selalu berharap agar kutukan Bratawali tidak benar-benar terjadi, 

namun kenapa kutukan tersebut semakin nyata, Sang Hyang Rama Kuasa lindungilah Gusti 

Kanjeng Raja Manah, Ganda Ageng dari kehancuran-kehancuran yang merusaknya” 

Mata Para Senopatinya juga diperasi jeruk, “Buto Howok benar-benar tidak bisa 

dibiarkan Kanjeng Raja, apakah kita tidak melawan!” 

“Tidak Senopatiku, kita hanya bisa menyaksikan dan mendoakan saja, sudah menjadi 

ketentuan manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, mereka akan bisa menyelesaikan 

perjuangan mereka!” 

Di luar Para Laden, pejabat, gugur mempertahankan serangan dari Kembang Setaman 

yang tetap masuk menuju Kraton ingin mencari GKR. Semakin kekuatan itu terbayangkan 

menyerang mereka mereka kian memekikkan hingga suara serak asma Sang Hyang Rama 

Kuasa yang maha agung, mereka malah berharap bisa mati dengan mempersembahkan nyawa 

kepada rajanya yang amat memuliakan mereka itu. Banyak Prajurit dan Para Laden partisipan 

terbunuh sekali sikutan pelannya, nyawa prajurit, Para Laden, kesatria Makalih Kahiyang itu 

di-jugde sendiri tiada artinya, bahkan GKR. Manah yang tengah pingsan didoakan dengan 

gelisah Darma membuat ia keluar mengintai  “Kita harus benar-benar menjaga rapat-rapat 

Gusti Kanjeng Raja jangan sampai ada siapa pun masuk! Perempuan itu benar-benar keji!” 

saat gerbang Makalih Kahiyang ditutup dengan beratus-ratus rantai dengan cepat, pasukan 

Ganda Ageng berlapis-lapis dalam-luar dengan menahan ngotot dan getir 

Prajurit perkasa yang masih tersisa telah menggantungkan nyawa mereka untuk 

menjaga GKR, panahnya siap untuk dilesatkan “Kau harus terus menjaga Gusti Kanjeng Raja 
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ya!” GKR benar-benar dikerubung oleh Darma seperti kemaluan yang tidak boleh setitik pun 

terlihat jika terlihat wassalam 

BRMb. Gemah tampak merintih dilarang oleh Para Laden Makalih Kahiyang ingin 

melindungi GKR, mereka khawatir akan menyakiti BRMb yang baik itu “Tidak biarkan saya 

di sini gugur untuk Rama Raja Ki, beliau sungguh baik, beliau telah membantu saya, saya 

adalah orang pertama kali tidak sudi melihat perempuan itu merampas kehormatan Rama 

Raja!” 

Hati Para Laden yang seluruh organ tubuh mereka telah panas itu tersentak bercampur 

ketegangan melihat Kembang Setaman dengan orang-orangnya tiada separuh detik menjejak 

di sana 

“Di mana Gusti Kanjeng Raja!” 

“Tidak ada!” ujar ketiga suami BRMb. Gemah yang menyusul, ingin menghentikan 

Kembang Setaman itu terlebih dahulu, namun BRMb. Gemah tetap menimpal 

Para Laden berusaha melawan, berdzikir, saling mengumandangakan asma Sang 

Hyang Rama Kuasa melihat Kembang Setaman terus melangkah ke Makalih Kahiyang, 

trilyunan anak panah, susup tak menembus kulit Kembang Setaman yang layaknya karet 

elastis tersebut“ Kau tidak akan bisa mendapatkan Gusti Kanjeng Raja, kau tidak akan bisa 

mendapatkan Gusti Kanjeng Raja!” kesaktian BRMb. Gemah bisa ditaklukkan hingga ia 

menerima luka dalam yang dahsyat sekali tak bisa bergerak. 

“Asu, bajingan, endog protol!” pintu Makalih Kahiyang yang ditutup dengen almari, 

meja dan sebagainya berusaha didobrak Kembang Setaman. 

GKR Manah yang terbangun dipegang Darma “Tenanglah di sini Gusti Kanjeng Raja 

tenanglah!” 

“Minggir Ki, Minggir! Biar aku yang menyelesaikannya sendiri!” 

Darma sangat menyayangkan sekali GKR harus berkorban untuk dirinya, perlahan 

dengan santai dan tanpa rasa takut sedikitpun GKR menghadap walaupun perasaanya begitu 

schok dan sembab “Gusti! Huhuhu” 

Melihat Gusti rakyatnya gugur hanya karena dirinya, BRMb. Gemah yang menderita 

luka hebat membuat GKR. Manah berjalan menapak melakukan pandangan pertama dengan 

Kembang Setaman itu, Kembang Setaman begitu terhenyak, benaknya menggerigit melihat 

ketampanan lakilaki yang jelas dari auranya tergambar raja, suami sah Gusti Ratu, pantas 

Gusti Ratu Anindya menjadikannya raja, ia tak bisa mengelak hatinya lagi jika telah dibuat 

tak karuan dengannya 

“Terimakasih Sang Hyang Rama Kuasa telah membuatku mencuci mata seperti saat 

ini, kau tampak gagah, tampan dan aku suka nyaring suaramu, baumu” 
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“Diam di tempatmu Nisanak, kau memang benar-benar bisa menggugurkan Gusti 

Ratu namun kau tidak bisa membunuhku, ingat di Arsi masih ada pemilik Arsi!” 

Tanpa sadar Darma menyerang dari habis-habisan namun segera diatasi, GKR 

menyayangkan akan hal itu. Pisaunya yang menyerang Kembang Setaman bisa disingkirkan, 

tangannya dibekuk hingga pisaunya menusuk pipi, masih melawan kemudian pisaunya dibuat 

menusuk tangannya sendiri, kemudian dada, bahunya berkali-kali, terakhir menusuk relung 

jantungnya hingga jerohannya terburai, air mata GKR menetes melihat abdinya yang sangat 

baik itu 

“Saya menyukai Gusti Kanjeng Raja, saya ingin berbicara baik-baik dengan Gusti 

Kanjeng Raja saya ingin menjadikan Gusti Raja saya, apakah Gusti sudi, Ganda Ageng ini 

akan tambah perkasa melihat keperkasaan Ganda Ageng kelak dan persandingan kita 

berdua!” 

“Pergilah Nisanak, anda meminta secara baik-baik saya menolak secara baik-baik 

pula, Gusti Ratu adalah satu-satunya istri saya dan sampai kapan pun!”  

“Bajingan, asu! Kontol gede! Jembut!!! Tempek ngambungi peli!!!” merasa dunia di 

tangannya di ambang kemenangan, ia bangga meliar-liarkan pikirannya. Kembang Setaman 

kian mendekat saat GKR. Manah melakukan serangan begitu dahsyat serangannya langsung 

dihisap Kembang Setaman membuat silatnya seperti baru mengenal dasar silat, ribuan guci 

terjatuh menahan GKR. Manah yang telah tak berdaya menerpa guci-guci-benda lain di 

Makalih Kahiyang itu, ribuan Para Laden dan prajurit Makalih Kahiyang telah gugur, ia 

menggiring GKR. Manah dalam ruangan ia berdoa kepada Sang Hyang Rama Kuasa, 

darahnya seakan keluar semua dari tubuhnya seperti ciduk menyentorkan seiring laluannya, 

mendapatkan sedikit kekuatan Kembang Setaman murka langsung melejitkan nafsunya 

Dilepas blangkon, beskap rompi dan jariknya tersebut, ia digendong di kasur, jariknya 

yang menutupi penisnya terbuka setelah Kembang Setaman membuka kebayanya dan 

jariknya dicincingkan mengangkangi GKR. Manah, tangannya tertahan tangannya, dengan 

kondisi penis hampir terciumi bibir vagina dengan senyum menggoda Kembang Setaman 

“Tidak! Tidak! Jangan Nisanak!!!” 

Air mata GKR. Manah tak kuasa menahan nodaan hidupnya, tubuhnya begitu lemas 

sampai-sampai ia pingsan, vagina Kembang Setaman begitu kencang penuh dengan belengu 

syahwat, sambil terus menikmati ketampanan wajah GKR. Manah utuh, mengkopitnya 

mengulum payudara kekarnya. Saat klimaks GKR yang berusaha melawan dengan tenaga 

dalamnya yang hilang dan berdoa hingga Sang Hyang Rama Kuasa membantunya itu tetap 

mencoba agar spermanya yang mancur bisa ditariknya lagi, tak sudi spermanya itu bisa 

menikmatkan perempuan yang bukan siapa-siapanya itu, air matanya seakan menetes dengan 

gila. “Euh...euh...euh.... hahahaha” vaginanya yang diledekkan GKR itu yang kian dilekatkan 

pas dan seakan tak pernah dicabut Kembang Setaman menengkurapkan dirinya di GKR. 

Manah yang pingsan itu, bibir GKR yang manis ketika tertidur dihisap dengan terampil lalu 

disun dua pipi, kening dan penisnya. 
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Di Kratonnya Buto Howok terbahak dengan puing-puing hampir gempar, bahakan 

yang digetarkan hingga Kraton Kulon sehingga laut resah dan Kraton Laut Kulon terasa 

lindu, Kanjeng Raja Kulon menjelaskan isyarat permusuhan pada prajurit-prajuritnya namun 

ia tetap bersabar 

“Hahahahaha kini terhinalah kerajaanmu Anindya! Sekarang aku bisa merebut 

kekuasaanmu lebih mudah lagi! Kau telah memetik apel dari biji perbuatanmu hahahaha!” 

Saat menahan trilyunan pisau di tubuh GKR. Manah dalam pelukan Kembang 

Setaman yang ingin dan ingin lagi berusaha terbisikkan kata di telinga GKR. Manah yang 

segar itu “Tenang Gusti Kanjeng Raja saya tidak akan melupakan Gusti Kanjeng Raja, saya 

akan menyukai Gusti Kanjeng Raja sepenuh hati” 

Di tembok Kraton masyarakat terselimut cekam membayangkan kematiaan Gusti 

Ratu, ada mereka yang menari, menari dengan kegelapan di kamar dengan sesaji terhampar 

menenangkan arwah Gusti Ratu dan GKR. Manah diberi kesabaran, ada yang mengumpulkan 

orang-orang untuk memasak agar berkah terus mengalir di Ganda Ageng dan pihak kerajaan 

terus kuat mengobarkan perang untuk bancaan, berbalut ketidakmenyangkaan Gusti Ratu 

yang sesakti dan memiliki kekuasaan hebat itu mampu gugur, mengapa begitu cepat, benak 

mereka berunyam kejayaan manusia terdapat masanya hanya kekuasaan Sang Hyang Rama 

Kuasa kekuasaan di atas kekuasaan 

“Bagaimana nasib Ganda Ageng ke depannya Ki, dan mengapa Gusti Ratu 

meninggalkan kita secepat ini!” 

“Kemampuan manusia ada batasnya-ada tidak batasnya Ninda, ada masa di mana ia 

bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, ada kalanya ia turun, dan ada kalanya dengan 

tiba-tibanya Sang Hyang Rama Kuasa mengambil segala sesuatu apa yang berasal darinya, 

kita hanya bisa bersyukur Ninda” 

“Saya sangat rindu Gusti Ratu Ki...” 

“Kita hanya bisa mendoakan, ayo kita mendoakan Gusti Ratu saja karena tidak ada 

yang bisa menandingi kekuatan doa” kepala kerbau, seperangkat dan kenduri-kenduri lain 

dilabuhkan di sungai Dipun Lampah, Ganda Ageng seakan melekat di hati masyarakat kecil 

itu, berharap tiada prahara lain yang menyergap kerajaan mereka, ketika meresapkan sesaji 

untuk melepas nyawa Gusti Ratu itu terseret, tenggelam, terbawa arus pelan dan cepat, 

meneteskan air mata mereka. 

 Sepeninggal Kembang Setaman menuju Keulamaan menyiapkan rakyatnya untuk 

tinggal di Kenabian dimanfaatkan GKR. Manah untuk mensemayamkan jenazah Gusti Ratu, 

secara tidak langsung Kanjeng Raja Kulon mewangsitkan Kembang Setaman pergi ke 

Keulamaan karena terjadi Ki Gremeng yang ingin mempersuntingnya, dari dulu ia telah 

dikejar, ia menguasai Kraton Keulamaan, cinta besar Kembang Setaman pada GKR ditahan 

sekerat mungkin melihat doa demi doa yang dilayangkan GKR, Para Laden sendiri ikut pilu, 

mereka membuat hiasan bunga dengan daun kelapa, menarikan jenazah Gusti Ratu, 

melakukan kenduri, seluruh dupa, sajen dan kembang di atas toples air terus mengoarkan 
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aroma menyannya, GKPH 2 dikabarkan dengan pesawat branjangan pulang ke Kenabian, air 

mata kedua putra lainnya tampak menetes mereka tiada putusnya berdzikir 

“Gusti Ratu jika hanya ini saja aku akan menerimanya Gusti, aku berjanji akan 

menjaga Ganda Ageng dan merebutnya kembali, terimakasih terhadap apa yang 

kaupersembahkan untukku Gusti, maafkan bila aku memiliki kesalahan padamu selama ini, 

tenanglah Gusti, kami akan selalu mengenang-mendoakanmu” 

“Gusti harus sabar, ikhlas ya Gusti huhuhu” ujar Para Laden yang ikut sembab, 

pendar wajah Gusti Ratu memang sirna namun nama dan keyakinannya masih berdegub di 

hati mereka. 

Mereka tak menyangka GKPH 2 dengan salah satu teman mendampinginya dengan 

travel mendaratkan pesawat branjangan depan Sasana Pangrajan, seturunnya GKPH 2 itu ia 

hanya terjerit-jerit menyebut nama ibunya, ia ingin menyusul mengusapi air matanya. 

Geriknya dirindui orang-orang Kraton yang belasan tahun tak pulang, kepalanya yang 

lonjong, bibir agak tebal, mata agak tebal, alis tebal melingkari penuh atas mata, keningnya 

agak longgar seperti ayahnya, tinggi 165, kuning langsat, hidung mancung, seakan 

perawakan ayahnya ada padanya demikian sebaliknya, bila mereka ingin melihat siapa ayah 

mereka dari ibu ratu tersebut maka orang-orang tinggal melihat GKPH 2, namun 

ketampanannya tertunda oleh mata min yang mengenakan kacamata dan rambut beruban giat 

belajar. 

“Huhuhu... Biyung Ratu... Biyung Ratu... Biyung ratu...” GKPH 2 terbenam di pasir 

melihat GKR. Merbawa menyambutnya, ketika jeritan GKPH 2 kian liar GKR. Merbawa 

mengangkat tangannya membangkitkan, wajahnya cemberut 

“Halah, Gak usah kaya begitu!” 

GKPH 2 hanya berlari membenamkan dirinya di kamar, ia dikuatkan oleh kerabat 

kerajaan seperti BRB. Sanggabuana, GKR. Damayanti, GKR. Darmastuti yang amat renta 

karena sepuh “Ayo kamu harus kuat ya, Gusti Ratu sedih jika kamu menyerah seperti ini, 

kamu bisa melaluinya karena kamu bisa, ayo bantu berdzikir Sang Hyang Rama Kuasa Maha 

Besar!” ia BRB. Sanggabuana menarik tangan GKPH 2 yang kian menangis kesetanan 

tersebut. BRB. Sanggabuana tinggal di Kraton Kenabian karena GKR mampu membujuknya 

kembali, ia yang mengisahkan tentang kondisi Kraton dan segala yang dicanggungkan Gusti 

Ratu. 

Ia sebenanya tidak memiliki kekuatan untuk berjalan ketika peti dibuka melihat 

jenazah ibunya terakhir kali, jeritan GKPH 2 begitu menyayat, peti mati terbuka tergambar 

kepala Gusti ratu yang bersih berbungkus kain kafan “Biyung Ratu!!!! Hahahaha!!! Biyung 

Ratu!!!” seorang perempuan cantik yang dari tadi berjalan mendampingi GKPH 2 kian 

menyemangati, sesekali ia juga tampak menitikkan air mata. 

Selir-selir juga tampak diperbolehkan melayat Gusti Ratu, BRB. Murai tercecal-cecal 

hatinya mendapati istrinya yang mati cepat, diusapnya air mata menenangkan BRMb. 

Angggrek Macan dan BRB. Cendrawasih “Biyung Ratu... Biyung Ratu...” 
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“Kita yang sabar ya Nanda, ya, Gusti Ratu sudah tenang di alam sana, kita yang 

ditinggalkan harus lebih baik dari Gusti Ratu ibadahnya” 

Dengan pemakaman yang dihadiri oleh banyak masyarakat dan orang-orang dunia ia 

dimakamkan di Poro Layang Buana, di sepanjang jalan yang memadati mereka bersujud pada 

Gusti Ratu, alam juga seakan berduka melihat kematian Gusti Ratu tersebut, matahari tak 

menampakkan sinarnya sama sekali, pohon-pohon tak bersendawa dengan air, suara sungai 

tiada peletukannya, hewan-hewan terduduk tenang, tiada bunga yang tumbuh sama, beberapa 

penari lakilaki tampan menyambut dengan tarian pengantar ketuhanan mereka memasuki 

bagunan dari sebuah bukit yang sangat tinggi, harus menapaki trilyunan anak tangga, bunga-

bunga sengaja tersebar dari Kraton Kenabian menuju ke Poro Layang Buana sana, Gusti Ratu 

dimakamkan tepat di samping BRB. Srengege sesuai wasiat terakhirnya. 

Esoknya dalam duka dan harapan pitung dinanan (7 hari) kematian Gusti Ratu GKR. 

Handarbeni didampingi KRAy. Ayu Krokot Sari melakukan maklumat kepada GKR. 

Merbawa karena ia diyakini dititipkan seluruh Ganda Ageng ke dirinya karena hanya ia 

diperintah menjaga seluruh orang-orang Kraton, jangan pernah hengkang dari Sasana 

Pangrajan dan jangan sampai pengetahuan-pengetahuan di sini hilang setitik pun, perkataan 

terakhir yang ia dengar sebelum Gusti Ratu tak akan berkata lagi. “Gusti, Ganda Ageng 

sudah tidak aman lagi Gusti, kita harus menuntun Rama Raja mengungsi di hutan, seluruh 

Ganda Ageng telah dikuasai oleh Kembang Setaman sembari kita memikirkan, menyerahkan 

dan meminta petunjuk Sang Hyang Rama Kuasa” 

“Sendhika Dhawuh Kangmas...” 

Mereka telah mengemasi barang-barang dan senjata sekenanya, raja, selir-selir, putra-

i dalem bersemayam di kereta kencana emas dan berlian di Sasana Misuwur ternyata ditahan 

Kembang Setaman yang tahu dari Bodyguard Dewani mencium perencanaan GKR. 

Handarbeni 

“Tunggu! Kalian masih meremehkan kekuatanku rupanya, kalian masih main-main 

dengan strategi kalian, aku sarankan baik-baik lagi lebih baik kalian di sini tetap menjalankan 

tugas kalian sebagai Raja, kalian memang harus belajar menerima jika Ratu kalian tidak ada 

apa-apanya dibandingkan denganku, biyung kalian telah termakan kesombongannya sendiri 

hahaha” 

“Bungkam bibirmu Nisanak, bahkan darah kami tidak ada berharganya dibandingkan 

kehormatan Ganda Ageng sendiri, hanyalah Sang Hyang Rama Kuasa raja di antara raja, Ia 

bisa membolak-balikkan semua hati, merubah yang Ia hendaki dan mengamanahi siapa yang 

Ia amanahi, kekuatan kita terlampau kecil dariNya, semoga kita bisa melakukan perang 

secara terhormat lagi Nisanak, saya harap Nisanak mau menerimanya! Kami akan pergi!” 

“Enak saja kalau kalian pingin pergi, pergi saja jangan bawa rajaku, dia adalah 

rajaku!” 

GKR. Handarbeni sebenarnya berancang-ancang ingin melindungi keluarga Kraton 

dan pejabat lain itu untuk pergi, ia menghadapinya tapi GKR. Merbawa menghindarkan 
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GKR. Handarbeni tahu ia penerus tahta agar ia pergi mengamankan diri pula walaupun GKR. 

Handarbeni tak membiarkan, melihat adiknya yang sudah totalitas ia melangkahkan kaki saja, 

tanah berguncang membuat orang-orang berteriak, membuat pohon tercabut dari akarnya dari 

pijakan kaki GKR. Merbawa, Kembang Setaman yang penuh konsentrasi menangkis seluruh 

serangan GKR. Merbawa dan ia kembali menyerang dengan matang, darah terkucur di mulut 

keduanya, memang tidak semudah itu menghadapi keturunan Gusti Ratu lalu ia berinisiatif 

mendeprakkan kaki hingga tanah menganga hingga dasar air terlihat lalu dikatupkan, kepala 

GKR. Merbawa terlihat saja di tanah yang memendam badannya saat keris Kembang 

Setaman ingin mengiris kepala GKR. Merbawa dengan tenaga yang luar biasa dan gila ia bisa 

bangkit dan menjejakkan kakinya di dada Kembang Setaman, saat ia tertolak terjatuh lalu 

memalingkan wajah keris Kembang Setaman mengenai jantung GKR. Merbawa tepat di 

degubannya, “Gusti Raja!!!” teriak isterinya, KRAy. Akar Wangi paling melengking ketika 

masih terlihat. GKR Merbawa tetap santai bertahan namun BRM. Banyu Bening datang 

dengan memusar-busarkan debu membatukkan saat udara jernih kembali mereka sadar GKR 

Merbawa dan BRM. Banyu Bening tak ada 

Di hutan yang sangat pekat GKR. Merbawa tengah menemui sakaratul mautnya, ayah, 

saudara, selir ibunya, pejabat Kraton pula istrinya dan branjangan-branjangan kecilnya 

merintih pedih mereka berusaha menguatkan, GKR. Merbawa dalam detik-detik menahan 

sakaratul mautnya sebenarnya ia ingin memintakan satu perkataan, hal itu sudah dipekai oleh 

KRAy. Akar Wangi, perempuan yang lebih mengasihinya, peka terhadap bagian-bagian 

dirinya yang pas, dan ia tak ingin mengecewakannya sedikitpun, KRAy. Akar Wangi 

mengatakan ia telah menghubungi GKR. Mahesti dan suaminya. GKR. Mahesti yang 

bingung mencari sinyal akhirnya menemukan dalam daratan pesawat branjangannya. 

“Huhuhu... Gusti Kanjeng Raja kenapa kau tinggalkan Rama secepat ini Gusti 

Kanjeng Raja, di saat saya masih berusaha membahagiakan Gusti Kanjeng Raja, saya tidak 

bisa hidup tanpa Gusti Kanjeng Raja... Rama menyusul Gusti Kanjeng Raja...” 

  “Mengapa kamu tinggalkan Kangmas secepat ini Gusti Kanjeng Raja... kenapa!!! Kita 

harus ikhlas Ramahanda” 

Dalam perasaan ragu namun perih menancapi GKR. Mahesti sebenarnya tak ingin 

membuat hubungan persahabatan mereka tambah runyam, namun KRAy. Akar Wangi yang 

menekankan diri mencintai GKR. Merbawa dan siapa saja, rasa syukurnya yang menambah 

rasa cintanya pada GKR. Merbawa, saat GKR. Mahesti meminta maaf dan bersujud pada 

KRAy. Akar Wangi, KRAy. Akar Wangi meminta jangan pernah tak mengangap GKR. 

Merbawa adalah mantan kekasihmu, KRAy.  Akar Wangi yang sangat menyukai GKR. 

Merbawa hanya ingin terus membahagiakan GKR. Merbawa dalam satu detikpun ia tak lagi 

bisa merasakan sentuhan tangannya. 

Air mata GKR. Merbawa dan Mahesti saling berjatuhan, dalam detik-detik rasa 

perihnya GKR. Merbawa bisa meminta maaf terhadap apa yang selama ini ia perbuat dan ia 

yang berpesan agar GKR. Mahesti hidup lebih baik dan bahagia darinya, karena 

bagaimanapun ia tetaplah orang pertama yang senang bila ia bahagia, GKR. Mahesti 
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mengiyakan saja, perasaan benci dahulu terhadapnya kini oleh Sang Hyang Rama Kuasa 

seakan dalam bahasa komputer ter-delete, ia yang akan selalu belajar darinya, maafkan ia 

sendiri yang mungkin ia tak sempurna untuknnya, ia yang tak akan pernah melupakannya. 

Semua kerabat, teman, KRAy. Akar Wangi dan suami GKR. Mahesti termehek-mehek 

menyaksikan tanpa tertinggal mata GKR. Merbawa yang tertutup selama-lamanya. 

“Kangmas... aku ikut Kangmas... kenapa Kangmas tinggalkan aku secepat ini... 

Kangmas tega... hemhemhem” KRAy. Akar Wangi terus menangis. 

Generasi di generasi GKR. Handarbeni dan GKR. Merbawa adalah generasi padi 

emas di mana mereka sangat cerdas, berpikir dalam, sangat terbuka, mandiri toleransi 

terhadap apapun awalu dan akhiru zaman mengenang. 

Perasaan tubuhnya yang tak lagi semurni dulu, perlakuan keji perempuan itu, anaknya 

yang mau tak mau mau diikhlaskannya dan rakyat Ganda Ageng yang tak mungkin 

diperintah oleh perempuan pengacau, tahta yang menjadi hak GKR. Handarbeni seutuhnya 

membuat GKR. Manah terus mensembahyangkan diri, tiada lepas bibirnya berdzikir sembari 

air asin tubuhnya menetes dalam gemulai berkali-kali tarinya pada Sang Hyang Rama Kuasa 

hingga menapak di Pendapa Ageng Kenabian berhadapan Kembang Setaman dzikir itu kian 

kuat, tari-tarian yang ditarikannya kian menguatkan keyakinannya. 

“Gusti Ratu apa yang Gusti Ratu inginkan apakah Gusti Ratu ingin mengambil nyawa 

kami semuanya, jika itu ingin Gusti lakukan, lakukan kami pun akan terus menegakkan panji 

Ganda Ageng setegak mungkin” 

“Gusti Kanjeng Raja, sebelumnya saya minta maaf, saya sebenarnya tidak ingin 

segalanya terjadi, sungguh saya sangat menyayangi Gusti Kanjeng Raja demikian anak-anak 

Gusti Kanjeng Raja, permintaan saya tetaplah sama meskipun masih ada Anindya di hati 

Gusti Kanjeng Raja saya hanya menginginkan Gusti Kanjeng Raja!” pagi itu sebenarnya 

Kraton Kenabian diserang oleh buto dan dedemit, arwah Gusti Ratu yang terus mengamati itu 

tanpa diketahui menolong pasukan anaknya yang mencelakai masyarakat Ganda Ageng dan 

tempat-tempat suci di Ganda Ageng pula, ia yang telah mengetahui sebenar-benarnya ketika 

Gusti Ratu Anindya bertemu dengan arwah GRat Tempek, Kanjeng Raja Kulon, ia terus 

membantu masyarakatnya. 

“Gusti...” 

Tiba-tiba bumi berguncang, pohon-pohon kesetanan, matahari yang bersinar terang 

agak sendu dengan hujan petir di mana pun muncul Buto Howok yang begitu besar, 

menyeramkan menjulurkan kepala saja hendak menyantap orang-orang yang yummy itu 

“Hahaha begitu terhinanya kalian rama dan anak yang telah berhubungan sendiri, 

sejarah dunia akan mencatat kehinaan yang kalian lakukan, Manah apakah kau tidak tahu 

siapa perempuan di sampingmu itu dia adalah anakmu sendiri yang berasal dari spermamu 

lalu dibunuh oleh biyungnya sendiri, tapi Para Ladennya yang membunuhnya tidak 

membunuhnya, ia malah menelantarkannya hahaha, sekarang nikmati apa yang kau petik dari 

biji buah yang kau tanam sendiri Manah hahaha, sekarang tunggulah kutukan Bratawali 
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selanjutnya yaitu Ganda Ageng akan mendapatkan kekacauan besar dan membumi-balikkan 

Ganda Ageng tanpa tersisa sejarahnya sedikit pun, sampai anak turunmu habis ia akan terus 

menderita, rakyatmu di tanah ini kelak akan sengasara dan tak ada lepasnya dari musibah 

sekeji apapun, seluruh yang berkaitan Ganda Ageng awali-akhiru zaman akan nelangsa 

hahaha!” 

“Tidak mungkin Buto Howok, tidak mungkin, Gusti Kanjeng Raden Mbak telah 

mati!” 

“Sombongnya dirimu Manah menolak kebenaran kalian siap-siap menyobek muka 

kalian sendiri atas perbuatan kalian hahaha” 

“Setan bangsat kau sudah terhina tambah ingin dihinakan lagi” Buto Howok itu gugur 

bagai debu yang kemudian menghujani Ganda Ageng dari sambaran petir dahsyat di telunjuk 

Kembang Setaman seluruh orang-orang ngeri termasuk GKR. Manah, pejabat-pejabatnya dan 

Para Laden. Bratawali yang tengah menemui BRB. Akik untuk melakukan kudeta dengan 

putri-putrinya di Sasana Katawis tiba-tiba lebur juga dengan teriakan, tersisa debu yang 

segera sirna udara, BRB Akik tak kuasa menahan tangisnya bersama putri-putrinya. 

“Aaaaaaaaaaa” 

“Nisanak apa yang Nisanak lakukan?!” 

Kemudian degusan napas yang membuat ketermenungan dalam, kata Buto Howok 

yang kian membuat flashback, tak bisa berpikir GKR. Manah memutuskan berdoa Sang 

Hyang Rama Kuasa dan mempertajamkan hatinya entah mengapa namun berusaha ia 

sabarkan jantung GKR. Manah selalu berdegub kencang 

“Tidak mungkin Gusti Kanjeng Raja adalah Rama saya, tidak mungkin! Saya yakin 

Rama saya adalah orang miskin yang membuang saya karena ketidakmilikian harta yang ia 

punya” 

“Tapi kita harus tetap membuktikannya Nisanak” 

Dan ketika mereka saling menelusuri dengan kru mereka ternyata benar. Bumi seakan 

dibalikkan menutup tubuh mereka. Mereka saling bersitigfar dalam hati, namun palung hati 

GKR. Manah terdalam yang tetap menutup kepedihannya pada putrinya sendiri, syukur yang 

terasakan Sang Hyang Rama Kuasa benar-benar menjawab doanya selama ini menjaga 

Kembang Setaman dan dipertemukan padanya kelak, walaupun kejadian yang tak 

diharapkannya itu semakin dekat-dekat membayangi melemaskan pemikiran dan hatinya, di 

Padma Kahiyang Kembang Setaman yang sejatinya ingin langsung mengabdikan hatinya 

pada Rama kandungnya seutuhnya bersujud dengan air mata menstunami, menyesakkan, 

dalam ketermaafannya pada anaknya ia memeluknya sembari merasakan desir demi desir 

keutuhan anaknya tersebut, keluarga kerajaan amat terpukul dengan semua ini, Kembang 

Setaman juga sudah tahu dari nol sampai ketidakterbatasan angka permasalahan segalanya 
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“Rama maafkan saya Rama maafkan atas kesalahan yang saya buat, saya seharusnya 

tidak berdiri dan bersujud di kaki Rama seperti saat ini karena tidak ada gunanya, anakmu 

yang biadab ini seharusnya dibakar di neraka karena perbuatannya Rama, maafkan Ninda 

Rama!” 

“Tidak apa-apa Ninda huhuhu... kita harus melupakan masa lalu, kita harus memulai 

dari nol ya, Ninda sudah membuat Rama tegar, Rama senang Ninda selamat dan diberi 

kesempatan Sang Hyang Rama Kuasa untuk melihat Ninda tumbuh dewasa, apapun harus 

kita syukuri Ninda, mungkin ini yang terbaik daripada sebaliknya... sangat Ramahanda 

harapkan bisa memeluk dan merasakan kelembutan Aninda sendiri... Rama sangat rindu 

Aninda...” 

“Maafkan saya Rama... maafkan... Rama telah gagal memiliki anak seperti Aninda 

huhuhu” 

“Kamu tenang ya Aninda, masih ada Rama, Rama berjanji akan selalu melindungimu 

dan mendampingimu, ingat masih ada Arsi di atasnya yang memilikinya” 

Kembang Setaman lemas membayangkan kekejian dirinya, berkali-kali ia meminta 

ampun dan kemudahan Sang Hyang Rama Kuasa berkali-kali ia semakin tak bisa 

mengendalikan dirinya, matanya mengeluarkan bara api membakar langit yang merunyamkan 

planet hingga terdengar ledakan yang luar biasa, mengaburkan hewan-hewan. Mahapatih 

Nari dan bodyguard-nya amat pilu menghadapi hal itu, tiada henti mentitikkan air mata 

melihat kegalauan ratu mereka, berusaha ditenangkan sekerat tenaga menyebut asma Sang 

Hyang Rama Kuasa, ia agak sukses memove-on-kan diri namun prahara hidupnya itu kian 

mencincang-cincang tubuhnya tanpa peri kemanusiaan 

“Mahapatih ini aku melakukan hal itu tanggal 13 di mana aku terakhir kali daradasih 

tanggal 1, dan beberapa bulan ini aku belum daradasih sama sekali apakah... aku tidak ingin 

Mahapatih... aku tidak ingin...” Darasih dalam Ganda Ageng artinya datang bulan 

“Tenang Gusti Ratu... tenang... hal itu tidak akan terjadi, kita berdoa semoga hal itu 

tidak terjadi ya” 

GKR. Manah yang telah mengetahui segalanya dengan bijak berusaha menegarkan 

putrinya, ia tak mungkin melakukan tindakan yang lebih salah melihat kesalahan yang pernah 

mereka lakukan, sepedih apapun biarkan kita berusaha ikhlas menerima babak adegan drama 

kehidupan Sang Hyang Rama Kuasa, mereka selalu meyakinkan diri terdapat tugas yang 

jangan sampai dielakkan dari permasalahan yang Sang Hyang Rama Kuasa tak mungkin 

meninggalkan mereka. Mereka memulihkan kerajaan dan sistem pemerintahan kembali. 

Segalanya harus didamaikan, masyarakat benar berduka, GKR. Handarbeni naik tahta 

menggantikan ibundanya sebagai raja pertama di Ganda Ageng yang wilayahnya hanya 

terdiri Kenabian dan Keulamaan karena ketiga bagian kerajaan lainnya telah melepaskan diri, 

bergelar Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Nabiatul Sri Gusti Raja Hamemayu Semesta 

Ingkang Jumeneng Kaping Pitu, Adisurya Ganda Ageng, Senopati ing Ngalogo, Prakoso 

Bawana Prakoso, Prakosoning Tata Panatagama dan KRAy. Ayu Krokot Sari menjadi ratu 
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dengan gelar GKR (Gusti Kanjeng Ratu) Ayu Krokot Sari, beberapa bulan berlalu GKPH 2 

menikah dengan KRAy. Dewi Tanjung dan gelarnya berganti sesuai amanah ibunya GKR. 

Priyayi ia hanya ingin menjadi ilmuwan yang mengembangkan ilmunya untuk kemajuan 

Kraton dan masyarakat dan Kembang Setaman memerintah seluruh daerah Keulamaan dan 

anaknya bersama ayahnya telah lahir bernama RM (Raden Mas) Ontong yang tampan dan 

segar bugar, sakti pula, walaupun disarankan ayahnya untuk menikah namun ia enggan ia 

memilih memenuhi kebutuhan biologisnya dengan selir saja meski belum ia lakukan, biarkan 

ia menjadi gadis tidak perawan sebagai wujud prihatinnya dan mendekatkan diri pada Sang 

Hyang Rama Kuasa terlebih dahulu, keluarga kerajaan terus mendoakannya, adik RM. 

Ontong terdapat 999.999, Kembang Setaman melahirkannya dalam satu malam saja, tanpa 

ada darah setitik pun, bagi Kembang Setaman apa yang dialaminya harus ia lalui terlebih 

dahulu, mungkin belum sebanding dari apa yang ia lakukan pada ibu dan ayahnya, ada 

perencanaan Sang Hyang Rama Kuasa yang lain, Sang Hyang Rama Kuasa tidak akan 

memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambaNya, ia akan menjadi ibu, perempuan 

dan tauladan bagi anak-anaknya, ayahnya pernah bercerita padanya tentang keperkasaan dan 

perjuangan ibunya, darah itu mungkin mengalir di aliran tubuhnya kini, kutukan Gusti Raja 

Bratawali yang menyengsarakan anak-anak ayahnya hingga keturunan akhir pun, kerajaannya 

yang akan runtuh dan rakyatnya akan mendapatkan petaka, nelangsa seumur hidup hanya ia 

jadikan intropeksi dan ia akan terus berkeyakinan menghapus kutukan itu sehapus-hapusnya, 

ia pula yakin pada Kakung-yung kerajaan jika apa yang dialaminya adalah anugrah besar dan 

kehendak Sang Hyang Rama Kuasa, anaknya tampan, cantik, cerdas, sehat. Kratonnya yang 

seluas 941,55 km2 seakan disediakan oleh Sang Hyang Rama Kuasa untuk memenuhi 

pembelajaran anaknya berjumlah 1 juta itu. 

Kembang Setaman bertekad tidak akan tak memberikan kasih dan arti dunia kepada 

anak-anaknya sedetik pun bergulir, masa depan tidak akan pernah bisa ia lakukan, yang ia 

lakukan lebih mudah adalah menelusuri indahnya hikmah bersama Para Laden, kerabat, 

saudara yang semangat membesarkan anak-anaknya. 

Dalam gelisatnya api lilin dan air mata bercampur doa, merasakan ceraian demi 

ceraian kehidupannya, ia hanya terus berusaha ikhlas, harapan putranya agar bisa memerintah 

dengan bijak, masyarakat Ganda Ageng yang terus bersyukur tanpa kekurangan, anak-

anaknya yang ceria dan bugar dan cucu-cucunya yang diramalkan akan memiliki kelainan 

ternyata bisa dipatahkan dengan panjatan doanya selama ini berusaha ia benamkan dalam 

ingatannya 

“Sang Hyang Rama Kuasa ampunilah hamba, mungkin ini adalah perbuatan yang 

setimpal yang harus saya lakukan... apa yang harus saya lakukan Sang Hyang Rama Kuasa... 

semoga saya bisa melalui ini, berikanlah kebaikan bagi kami kelak dan kerajaan huhuhu” 

Diusap air matanya, dirasakan syahdu Kraton yang dikoteki Macapat Urip oleh Para 

Laden yang telah bercampur lakilaki-perempuan, Gusti Raja Handarbeni tak memutuskan 

begitu saja mengganti Para Ladennya yang lakilaki walaupun naik tahta layaknya direktur 

yang memiliki prerogatif di perusahaannya ia merasa terus membutuhkan Para Ladennya 

yang bekerja, suara gamelan tari membuncahkan berdegub kencang di hatinya, ia bersyukur 
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Kaeang, Para Ladennya menggambarkan kesetiaan yang dalam bagi kerajaannya terus berdoa 

dan berdoa menggersangkan keprihatinan-kedalamannya, ia juga ingin fitrah merasakan 

kehidupannya sebagai Raja Ageng hanya untuk beribadah dan membimbing junior-junior di 

bawahnya, dioleskan minyak rambut dari senam jari di kepalanya yang mulai tumbuh uban, 

berkaca, Sang Hyang Rama Kuasa masih mengencangkan kulitnya ia melihat Kaeang di luar 

begitu khusyuk dari jendela namun menatap cermin tak ada bayangan Kaeang, ditatap hingga 

3 kali tiada. Degusan napas tertarik dalam lalu digeronggongkan di dadanya menghambur ke 

segenap penjuru yang diingatnya waktu itu ia hanya ingin sembahyang, menari dan 

menjalankan sembahyang sepertiga malam yang meneduhkan. 

Ganda Ageng mendapatkan tantangan yang besar, gembong narkoba dahulu, 

Jingglang kembali melakukan hal yang serupa, vonis dalam undang-undang Ganda Ageng 

adalah hukuman mati, masyarakat mengira raja Ganda Ageng akan memiliki kemaafan yang 

luar biasa seperti ratu-ratu dulu yang membebaskan terpidana itu walaupun hati mereka tetap 

memungkinkan kesempatan di zaman ratu tersebut hanyalah pada saat itu, hukuman segera 

dilaksanakan, Jingglang kembali meminta ampun, Gusti Raja kukuh dengan keputusannya 

menghukum terpidana itu tanpa ampun saat pengeksekusian hingga berakhir menambah 

mental masyarakat, Gusti Raja ingin menyatukan dunia kembali di bawah panji Ganda Ageng 

seperti dirinya ia terus diberikan keyakinan orang-orang yang mendukungnya, dan untuk 

mendoakannya ia selalu berbuat baik pada orang-orang dan prihatin, terlebih berita 

kehamilan GKR. Ayu Krokot Sari setelah bertahun-tahun menikah baru dikabulkan 

diharapkan tetap menjadi pemimpin yang lebih baik dari raja sekarang, Ganda Ageng yang 

masih ingin dikuasai siluman-siluman, Raja Ageng Manah juga berharap tidak akan ada lagi 

kutukan, masa depan buruk yang terjadi bagi kerajaannya. Dalam kenikmatan beribadahnya 

tersebut ia dihadiri Kanjeng Raja Kulon yang terbuai akan doanya 

“Sang Hyang Rama Kuasa Tuhan pencipta seluruh alam, Tuhan yang maha besar, 

kuasa, pengasih dan penyayang, telah hamba lalui semua rintangan tanpa terkecuali, bila itu 

terbaik untuk saya dan saya kuat kuatkanlah Sang Hyang Rama Kuasa, jadikanlah hamba 

menjadi hamba yang sabar, bersyukur, ikhlas dan terus berjihad di jalanmu, hamba benar-

benar tidak kuat menghadapi cobaan ini, namun hamba yakin Sang Hyang Rama Kuasa 

memiliki kekuatan yang besar yang tiada satupun makhluk menandinginya berikanlah setitik 

kekuatan hamba agar hamba terus yakin Sang Hyang Rama Kuasa, hamba mohon Sang 

Hyang Rama Kuasa lindungilah hamba, anak-anak dan kerajaan ini amin...” 

Dalam doanya tersebut ia melihat cahaya yang berkelip-kelip terang lalu kian 

membesar, cahaya itu tak lain Kanjeng Raja Kulon. 

“Raja Ageng sungguh luar biasa aku menyaksikan perjuangan yang tiada henti namun 

kau tetap yakin akan kebesaran Sang Hyang Rama Kuasa. Aku ikut berduka bagi semua ini 

dan aku tiada henti-hentinya memohon Sang Hyang Rama Kuasa agar engkau, orang-orang 

yang kau sayangi dan Ganda Ageng diberi kemudahan dalam melewati hidup, kau 

nampaknya sudah tahu bukan mengapa begitu banyak derita yang kau alami, mengapa kau 

harus semakin kuat, mengapa Sang Hyang Rama Kuasa terus menuntutunmu selama ini, 

karena sebenarnya ada tugas yang lebih besar bagimu, perang yang lebih memberatkan dari 
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semua perang karena kau sengaja dipilih Sang Hyang Rama Kuasa karena kau lah yang 

mampu menyelesaikan semua ini, Ganda Ageng akan mendapatkan sebuah prahara yang 

lebih besar lagi, kau harus senantiasa siap dan siap” 

“Apa itu Kanjeng?” 

“Seperti yang barusan kau rasakan akhir-akhir ini dan baru kau alami, kau memang 

harus mengikhitarkannya” 

Kanjeng Raja Kulon mengisahkan tentang kejadian besar yang telah dilalui 

masyarakat Ganda Ageng, dan Raja Ageng Manah yang sekiranya memahami Macapat Urip, 

ia dibuat dibukakan mata hatinya, dengan izin Sang Hyang Rama Kuasa ketika ia 

diperintahkan membaca larik Macapat Urip dan banyak menari.  Seperti memasuki udara lalu 

ia berada di suasana masa lalu yang benar-benar kenyataan dari Ganda Ageng yang berisi 

hutan berbelukar dengan burung-burung liar, Kraton Ganda Ageng semula dibangun batu 

bata coklat dan semen, Kaeang adalah selir yang telah melayani keempat ratu kecuali GRat. 

Basudewi dan Anindya, ia adalah penghisap vagina ratu yang setia, bujangan namun bukan 

perjaka, ia ingin membunuh raja-raja atau selir di Ganda Ageng karena gagal membunuh 

ratu-ratu terdahulu, Kaeang diijinkan oleh GRat. Basmi untuk tetap hidup walaupun ia telah 

meracuninya secara tidak langsung dari makanan yang disajikan, GRat. Basmi merasa 

masyarakat memiliki Macapat Urip yang terus diemban anak cucunya, masyarakat Ganda 

Ageng rajin beribadah, Kaeang yang merupakan mahkluk menyerupai manusia yang sering 

menyebarkan keburukan dan keburukan, saking buruknya Sang Hyang Rama Kuasa tidak 

ingin memberinya nama, ingin membuat masyarakat dunia berlomba-lomba menjadikan 

Sangiran Dance and Teater Area jalan instan menuju Hamilatul Arsi, dan kiamat terjadi jika 

masyarakat berbuat kebaikan dan kejahatan, di masa depan akan tejadi perang melawan 

kebaikan yang itu semakin dekat dengan akhir zaman, Kaeang merupakan makhluk yang 

menyerupai manusia, petunjuk dari Kanjeng Raja Kulon tubuhnya seperti debu-debu yang 

membangun dan mengeluarkan kotoran, dari zaman hingga zaman selalu ada mengeluarkan 

kejahatan, ia diciptakan saat manusia pertama kali diciptakan hingga kiamat, ia tak pernah tak 

ada di perubahan zaman, manusia harus berusaha menghadapi Kaeang, Kaeang mati atau tak 

urusan Sang Hyang Rama Kuasa namun Raja Ageng Manah harus bisa mengalahkannya, ia 

harus berjuang agar masyarakat Ganda Ageng dan dunia kelak tidak terlalu sulit bertemu 

Kaeang atau bahkan sirna sama sekali, semakin banyak suara-suara yang meyakinkannya 

membuat ia bertekad, dan sesaat ia pun tersadar 

Hembusan napasnya yang menghirup memahamkan jika Kaeang pertama kali hadir 

sebagai seorang lakilaki biasa yang berjasa kepada Ganda Ageng dalam kekeringan, yang doa 

GRat. Tempek untuk kesejahteraan masyarakat belum dikabulkan Sang Hyang Rama Kuasa, 

ia seakan hadir sebagai juru penolong, ia dikenal sebagai setengah selir oleh Kraton karena ia 

tidak diangkat sebagai selir melalui serat pikukuh, lebih formalnya ia adalah Para Laden 

istimewa Ratu, ia berwajah tampan, misterius dan tertutup, ia memiliki panggilan BRB. 

Kondangan, Kaeang pernah menjadi kakek asuh selir Jemani, ia yang mendukung 

kesuksesan-kesuksesan Jemani ketika sembuh pula, menariknya kembali ke Kraton, 

mendampinginya ketika ia berdandan untuk merayu Gusti Ratu dalam tari yang 
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mengundangnya, Ki Gremeng dianggap sebagai pamannya ia meminta tolong pada Ki 

Gremeng agar dimudahkan mendapatkan Semar Mrongos buat cucunya sendiri, ia sedikit 

memanas-manaskan RA. Gulo Jawi dan utusannya untuk segera menyingkirkan BRB. Jemani 

saat menjadi Birahi waktu itu, ternyata ia lebih cerdik dan licik dari penjahat-penjahat Kraton 

lainnya, seluruh hiruk pikuk Kraton seakan diinteli rapi olehnya. Dan saat-saat iman 

masyarakatnya yang kian lejit dan lejit melihat GKR. Manah yang selalu mendapatkan 

sorotan, benar juga tak ada manfaat menyimpan dendam, ia yang tak mungkin menganiaya 

hati Gusti Ratu dan diharapkan anaknya yang telah meninggal di alam sana tenang membuat 

masyarakat semangat dalam beribadah dan berbuat kebaikan namun Kaeang yang badannya 

lepas menjadi beberapa bagian yang tak dikenal masyarakat luas keluar memberi pernyataan 

apakah beribadah benar menghapus permasalahan mereka, apakah mengikuti ajaran-ajaran 

Nabi di Ganda Ageng menghilangkan keringanan bagi masyarakat sendiri karena hati mereka 

yang belum kuat menerima poligami-poliandri, apakah benar GKR itu benar orang baik, 

bukankah bisa saja media membungkusnya dengan baik, perkataan Kaeang seakan silat lidah 

yang melelapkan dan terdapat  lakilaki-perempuan digoda untuk berpoligami dan 

berpoliandri, namun hal itu diizinkan Sang Hyang Rama Kuasa karena ujian mereka sebagai 

masyarakat taat dan kerajaan yang akan besar, dijanjikan serta kutuk Bratawali akan terhapus 

oleh ketaatan masyarakat karena binaannya, poligami-poliandri seakan permasalahan yang 

paling berat, masyarakat dengan kedalaman mereka menatap banyak orang ingin melakukan 

itu atas dasar yang dialasan-alasankan, terdapat pemuda rohani Ganda Ageng, Pemuda Pers 

dan pemuda keberpengaruhan lain yang istrinya akan dimadu, setelah berdoa dan 

menyerahkan semua kepada Sang Hyang Rama Kuasa mereka tetap bertekad melihat 

keputusan GKR. Manah bagaimana apakah ia melonggarkan hatinya benar meyakinkan ia 

akan tetap menikah dengan Gusti Ratu kepada BRB. Akik dalam tayangan yang tersiar, 

Kaeang diam-diam sempat memprovokasi GKR, tahu jika masyarakat terlejit, menjalankan 

syariat dan menjauhi larangannya Kaeang akan sirna sama sekali di muka bumi ini, GKR 

mampu terbujuk poligami memang masalah yang berat, melihat keputusan GKR itu membuat 

banyak masyarakat yang tak lagi menjalankan syariat taat pula, masyarakat yang ketaatannya 

hanya kurang menerima poligami dan poliandri tiba-tiba ketaatannya menjadi menghargai 

orang lain saja. Kemudian dalam dongeng Ganda Ageng bidadara dan bidadari digambarkan 

dalam Macapat Urip bidadari itu bermata cahaya, bibirnya tajam, badannya tinggi, kulitnya 

putih, banyak mengenakkan perhiasan, bersanggul besar, pakaian tilenya tak bisa 

didefinisikan oleh apapaun, berjalannya sangat lemas, hidungnya mancung, bersayap seperti 

daun emas yang berguguran, payudaranya besar dan vaginanya longgar, ia tidak haid, 

sedangkan bidadara ia berdada sangat bidang, ototnya paling kekar di jagad raya ini, 

wajahnya membuat lakilaki atau perempuan hangus, pakaiannya seperti beskap yang 

dibangun sulur songgolangit, dipenuhi bunga menutupi badannya, kulitnya putih bersih, 

senyumnya menawan, rambutnya panjang-hitam pas, hidungnya mancung, sayapnya sangat 

kencang bagaikan janur kelapa lemas, ia tidak mimpi basah, penisnya besar menyenangkan 

jika dilihat dan beraneka rasa, ketika GKR. Manah down sebenarnya ia akan mati dan 

Malaikat Kebaikan memberitahu Kinasih sebagai istrinya di surga untuk menjemputnya 

dengan milyaran bidadari bagai kesatria, menuruni tangga bercahaya, saat Kinasih sudah 

tersenyum menggandeng tangan GKR tiba-tiba Kaeang yang mengatahui itu datang, ia 

memeluk tubuh GKR sehingga ruh GKR tidak bisa terlepas, ia sangat menyukai GKR ia tak 
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ingin orang sebaik GKR meninggal begitu saja, perlawanannya dengan Kinasih yang 

mencoba mengajak GKR menimbulkan gempa besar yang dirasakan oleh masyarakat Ganda 

Ageng kala itu akhirnya Kinasih kalah dan Malaikat Kebaikan memang memerintahkan 

jangan menjemput GKR dahulu karena ada rencana Sang Hyang Rama Kuasa lain. Gusti 

Ratu, GKR. Handarbeni, GKR. Merbawa hanya lega GKR tidak terjadi apa-apa dalam gempa 

namun dijaga kuat oleh Kaeang, Dokter yang melihat ia menderita terbangun dari komanya 

tak mengetahui jika ruh GKR berusaha mengkondisikan diri memasuki jasad yang sudah 

tidak layak lagi dimasuki, Sang Hyang Rama Kuasa dengan kuasanya memprimakan kembali 

hidupnya. GKR. Manah tidak akan menyesal dengan apa yang telah terjadi, mungkin sebagai 

semangatnya untuk menambah keberamalan dan perjuangan lagi. 

“Aku akan selalu melindungimu, aku akan selalu menjagamu, aku akan selalu 

memohon pada Sang Hyang Rama Kuasa agar lebih menguatkanmu!” 

“Apakah saya bisa mengalahkannya Kanjeng, apakah ia sangat kuat?” 

“Kau bisa mengalahkannya, Raja Ageng kau bisa mengalahkannya, kau harus 

membuat masyarakat di dunia ini taat beribadah, menyembah Sang Hyang Rama Kuasa dan 

membuang semua kejahatan, semakin masyarakatmu taat dan dekat Sang Hyang Rama Kuasa 

semakin kalian bisa mengalahkannya dan sebaliknya” 

Sebenarnya bukan hanya usaha bagaimana agar ia bisa mencegah Kaeang bertindak 

kuat, ia juga ingin mencari tahu arti dari tanda  yang berada di dalam dada kemben 

Gusti Ratu yang tak pernah ditanyakannya semasa hidup saat mereka selalu bersama, selir-

selir dikonfirmasi juga tidak ada yang mengetahui, mereka menunjukkan barang-barang 

mereka saja seperti sampur lurik, cunduk, senjata yang diberikan Gusti Ratu bukti 

pengangkatannya sebagai selir, ia pernah memimpikan ia itu bersujud padanya, ia 

menyempatkan diri menanyakan ia itu apakah Gusti Ratu pernah memberi tahukannya usai 

Gusti Raja menjadi imam di Gempuran Agung, dzikir tiada lepas dari bibir Gusti Raja 

“Prasangka Sang Hyang Rama Kuasa selalu sama dengan Prasangka hambaNya, 

Rama Raja, Biyung Ratu hanya menyampaikan jika ia merasa sudah tua dan kekuatannya ada 

yang melebihi lagi karena dekatnya masyarakat dengan Sang Hyang Rama Kuasa seakan 0-0, 

Gusti Ratu pernah menyampaikan sebuah babad dan pagelaran tentang sifat-sifat yang harus 

dimiliki raja ketika menjadi raja yang dilakukan ratu-ratu terdahulu, kitab itu berasal dari 

GRat. Tempek, Biyung Ratu menyerahkan kitab itu karena mengungkapkan Ananda siap 

menerimanya, kitab itu tidak boleh didapatkan oleh siapa pun kecuali yang memiliki garis 

keturunan langsung ratu dan menjadi ratu atau raja, maafkan Ananda Ramahanda, tapi 

Ananda pernah berbuat lancang, semoga Biyung Ratu mau memaafkan Ananda, entah 

mengapa dada Ananda bergusar dan tak bisa Ananda alihkan, kaki-kaki Ananda tergerak 

seperti dari palung hati terdalam melihat buku terjepit di laci Sasana Pangrajan ketika Biyung 

Ratu hendak berperang melawan Dinda Gusti Kanjeng Raden Mbak waktu itu, Biyung Ratu 

memerintahkan Ananda untuk terus menjaga Sasana Pangrajan sampai kembali, Ananda 

menemukan buku yang memuat daftar beberapa ada nama Rama Raja dan 15 selir di Kraton, 

Gusti Ratu sendiri belum tahu siapa Bendara ingkang Ical yang dimaksudkan oleh ratu-ratu 
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terdahulu, saya terus mencari siapa bendara itu, saya pernah mengira Rama Raden Akik, 

Rama Raden Jemani atau Rama Raden Kombang yang orang yang menyamar karena 

sesungguhnya mereka Bendara ingkang Ical karena asal-usul mereka yang sungguh 

metafisik, tapi kekuatan mereka sungguh tidak terlalu besar seperti yang dikisahkan Biyung 

Ratu dan Babad, namun Pandita Sekar Mangkok sebelum gugur pernah mengatakan Bendara 

ingkang Ical itu masih ada di sini dan dia akan semakin kuat jika Rama Raja masih ada dan 

tinggal di Kraton” 

“Apakah Rama sendiri tidak merasa ada sosok yang dicurigai” 

“Gusti Raja tahu Kaeang, percaya atau tidak percaya kemarin Rama pernah melihat 

bayangannya tak ada di kaca ketika ia menyembah Sang Hyang Rama Kuasa di Makalih 

Kahiyang, bagaimana menurut Gusti Raja selama ini?” 

“Iya Para Laden biasa mungkin karena karomahNya ia bisa menyembah Sang Hyang 

Rama Kuasa sepanjang masa, menyembah tiada henti” 

“Ketahuilah Kau Gusti Raja jika Kanjeng Raja Kulon mengatakan jika perasaan 

Rama benar dia adalah Bendara ingkang Ical, Rama tetap harus membuktikannya tiada henti. 

Dan yang Rama rasakan dari semua pertanda yang telah ada Gusti Raja harus menemukan 

arti  itu, mungkin ini agak berat dan mengapa Kaeang diciptakan” 

 

Hati Gusti Raja tak sepenuhnya menggerakkan kata jika Kaeang Bendara ingkang Ical 

itu, saat Gusti Raja menari di sepertiga malam dalam kepulan asap dupa dan sajen yang pekat 

di Sasana Pangrajan, ia tergerak membaca buku yang niat ia pinjam dari mendiang Gusti 

Ratu ibundanya, buku yang berisi daftar nama selir-selir Gusti Ratu itu mungkin daftar selir 

lain atau terdapat selir yang menyusup dari Bendara ingkang Ical itu, diingatnya nama 

terkenalnya di Kraton saat itu adalah BRB. Kondangan, namun isi buku itu seakan dilindungi 

kekuatan gaib, saat Gusti Raja berdoa kepada Sang Hyang Rama Kuasa dan meminta izin 

kepada Gusti Ratu buku itu terbuka, hanya bisa dibaca beberapa lembar kata pengantar 

namun tiba-tiba Gusti Raja juga teringat jika ia juga ingin menemukan arti  yang 

dimaksudkan ayahnya tersebut, tiba-tiba tulisan bisa terbaca dengan sendirinya, jelas, bahkan 

terlihat sebagai tulisan huruf yang paling tegas sedunia. Dengan membaca Dengan 

Menyembut Nama Sang Hyang Rama Kuasa yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 

dalam krama inggil, terus dicari nama demi nama itu, Gusti Raja harus terus membayangkan  

jika nama itu ingin terbaca jelas, terkadang konsentrasinya buyar lalu sembari terus 

membayangkan nama itu bukan hanya pagi itu saja, di setiap pagi kakinya melangkah melihat 

pepohonan depan Sasana Pangrajan yang mandi dahulu sebelum manusia, dan sajen komplit 

yang tersuguh di segenap tempat dan tumbuhan Kratonnya, karena daftar nama ini panjang 

langsung dilewati halaman setelah daftar ini saja ya oke, dibuat enak saja hehehe. 
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Cinta kita akan lebih cepat dari branjangan yang terbangun pagi, mengumpulkan helai 

demi helai rumput, membangun sarangnya yang terterpa topan atau hujan. 

1. BRB. Srengege 

2. GKR. Wijaya Kusuma 

3. GKR. Manah 

4. BRB. Akik 

5. BRB. Murai 

6. BRB. Louhan 

7. BRB. Aryuna 

8. BRB. Wicaksana 

9. BRB. Bagya 

10. BRB. Danurendra 

11. BRB. Laksana 

12. BRB. Lingga 

13. BRB. Luhung 

14. BRB. Mahatma 

15. BRB. Mainaki 

16. BRB. Panengah 

17. BRB. Prasaja 

18. BRB. Reksa 

19. BRB. Sugih 

20. BRB. Surendra 

21. BRB. Supriyasa 

22. BRB. Wani 

23. BRB. Utama 

24. BRB. Widura 

25. BRB. Wasis 

26. BRB. Yuwana 

27. BRB. Halu 

28. BRB. Haris 

29. BRB. Narapati 

30. BRB. Banyu 

31. BRB. Abhi seka 

32. BRB. Adrianto 

33. BRB. Andayana 

34. BRB. Anggit 

35. BRB. Anila 

36. BRB. Arum 

37. BRB. Cito 

38. BRB. Elok 

39. BRB. Hasta 

40. BRB. Hayuning Bawana 

41. BRB. Arsyana 

42. BRB. Irawan 

43. BRB. Jinawi 

44. BRB. Kemolo 

45. BRB. Arta 

46. BRB. Kesoro 

47. BRB. Kila 

48. BRB. Arumi 

49. BRB. Keswala 

50. BRB. Dewandana 

51. BRB. Kirono 

52. BRB. Adil 

53. BRB. Braja 

54. BRB. Maheswara 

55. BRB. Samala 

56. BRB. Bandawa 

57. BRB. Pandito 

58. BRB. Laris 

59. BRB. Gandali 

60. BRB. Nareswara 

61. BRB. Pramesta 

62. BRB. Widhi 

63. BRB. Gentala 

64. BRB. Rukmaya 

65. BRB. Satriyo Linuwih 

66. BRB. Perkakak 

67. BRB. Alapalap 

68. BRB. Cupang 

69. BRB. Subur 

70. BRB. Manyar 

71. BRB. Thulup 

72. BRB. Plintheng 

73. BRB. Candasa 

74. BRB. Gangsing 

75. BRB. Srigunting 

76. BRB. Daundewa 

77. BRB. Mahkotadewa 

78. BRB. Manggis 

79. BRB. Mendoan 

80. BRB. Kerapu 

81. BRB. Jeruk Keprok 

82. BRB. Jatilondo 
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83. BRB. Klengkeng 

84. BRB. Buntal 

85. BRB. Obah 

86. BRB. Grombyang 

87. BRB. Branang 

88. BRB. Sambung 

89. BRB. Patin 

90. BRB. Kayangan 

91. BRB. Jamuju 

92. BRB. Sagu 

93. BRB. Sidat 

94. BRB. Pasang 

95. BRB. Cemoro 

96. BRB. Nangka 

97. BRB. Aplukat 

98. BRB. Angsana 

99. BRB. Gayam 

100. BRB. Jemani 

101. BRB. Rasamala 

102. BRB. Kamboja Putih 

103. BRB. Arwana 

104. BRB. Berumbung 

105. BRB. Beluntas 

106. BRB. Dauncincau 

107. BRB. Pisau Lipat 

108. BRB. Panen 

109. BRB. Busar 

110. BRB. Sengat 

111. BRB. Hiu 

112. BRB. Gurita 

113. BRB. Desir 

114. BRB. Pinus 

115. BRB. Sirsak 

116. BRB. Reco 

117. BRB. Gayuh 

118. BRB. Tercapai 

119. BRB. Saged 

120. BRB. Bimbing 

121. BRB. Dhumateng 

122. BRB. Mandiri 

123. BRB. Wedana 

124. BRB. Nyuwara 

125. BRB. Penemu 

126. BRB. Brambangasem 

127. BRB. Ngayai 

128. BRB. Dhisik 

129. BRB. Niaga 

130. BRB. Ayam Jawa 

131. BRB. Titah 

132. BRB. Bagus Utama 

133. BRB. Wartawan 

134. BRB. Sungu 

135. BRB. Teges 

136. BRB. Gede 

137. BRB. Unggah-ungguh 

138. BRB. Legenda 

139. BRB. Radya 

140. BRB. Prajurit 

141. BRB. Perjamuan 

142. BRB. Temen 

143. BRB. Paus 

144. BRB. Tradisi 

145. BRB. Drajat Katiyasan 

146. BRB. Silsilah 

147. BRB. Terlatih 

148. BRB. Gizi 

149. BRB. Sewakul 

150. BRB. Hektar 

151. BRB. Pemerintah 

152. BRB. Kyai 

153. BRB. Motomaling 

154. BRB. Patinggi 

155. BRB. Bangunan 

156. BRB. Pangkat 

157. BRB. Ariwarti 

158. BRB. Awal 

159. BRB. Sewiwi 

160. BRB. Landak 

161. BRB. Pendaki 

162. BRB. Keramik 

163. BRB. Prakata 

164. BRB. Entung 

165. BRB. Seketewu 

166. BRB. Mituhu 

167. BRB. Telaten 

168. BRB. Gayawara 

169. BRB. Upacara 

170. BRB. Situs 
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171. BRB. Swalayan 

172. BRB. Mbekas 

173. BRB. Kelapa Muda 

174. BRB. Ragawi 

175. BRB. Sela 

176. BRB. Sambungrasa 

177. BRB. Nyepi 

178. BRB. Kawelasan 

179. BRB. Kawasan 

180. BRB. Menga 

181. BRB. Gugu 

182. BRB. Seiring 

183. BRB. Menerjang 

184. BRB. Sang 

185. BRB. Calon 

186. BRB. Patil 

187. BRB. Sabda 

188. BRB. Mangsa Ketiga 

189. BRB. Semutlanda 

190. BRB. Ruwat 

191. BRB. Nagapati 

192. BRB. Mbekasrerindu 

193. BRB. Ejawantah 

194. BRB. Panilih 

195. BRB. Mumpuni 

196. BRB. Dumadi 

197. BRB. Mbalungsungsum 

198. BRB. Gerebeg 

199. BRB. Nuwunsewu 

200. BRB. Nadi 

201. BRB. Petilasan 

202. BRB. Daya 

203. BRB. Kubro 

204. BRB. Kekar 

205. BRB. Parama 

206. BRB. Danapati 

207. BRB. Kusala 

208. BRB. Nari 

209. BRB. Gana 

210. BRB. Nanditama 

211. BRB. Niyata 

212. BRB. Prakasa 

213. BRB. Nyata 

214. BRB. Wirasa 

215. BRB. Warna 

216. BRB. Pala Kesimpar 

217. BRB. Gentur Tirakat 

218. BRB. Tangkas 

219. BRB. Wiwara 

220. BRB. Serdadu 

221. BRB. Pala Gumanthung 

222. BRB. Bejana 

223. BRB. Kurang Dosa 

224. BRB. Rahsa 

225. BRB. Lila 

226. BRB. Pager 

227. BRB. Bata 

228. BRB. Pala Kependem 

229. BRB. Sambelbawang 

230. BRB. Segawan putih 

231. BRB. Gendeng 

232. BRB. Rajalele 

233. BRB. Trawang 

234. BRB. Krecek 

235. BRB. Rajeb 

236. BRB. Sambelpete 

237. BRB. Gledek 

238. BRB. Cetho 

239. BRB. Balungan 

240. BRB. Banjur 

241. BRB. Ubet 

242. BRB. Banjurbecik 

243. BRB. Gurun 

244. BRB. Klimis 

245. BRB. Banglati 

246. BRB. Sewu 

247. BRB. Mahawisa 

248. BRB. Rungewu 

249. BRB. Yuwana 

250. BRB. Ruah 

251. BRB. Sasi 

252. BRB. Kipas angin 

253. BRB. Tenaga 

254. BRB. Pasar Dalu 

255. BRB. Saweran 

256. BRB. Ngganyang 

257. BRB. Gamelan 

258. BRB. Sudi 
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259. BRB. Beranda 

260. BRB. Maharaja 

261. BRB. Grojogan 

262. BRB. Mulyo 

263. BRB. Punjungan 

264. BRB. Semi 

265. BRB. Debit 

266. BRB. Mahaprana 

267. BRB. Gawan 

268. BRB. Resi 

269. BRB. Lele 

270. BRB. Taring 

271. BRB. Tahan 

272. BRB. Gambang 

273. BRB. Pancarono 

274. BRB. Pulau 

275. BRB. Ketua 

276. BRB. Ganggas 

277. BRB. Demung 

278. BRB. Kepul 

279. BRB. Laut 

280. BRB. Angkatan 

281. BRB. Kuliah 

282. BRB. Gas 

283. BRB. Bati 

284. BRB. Thengkleng 

285. BRB. Arum Jeram 

286. BRB. Mlayar 

287. BRB. Tambang 

288. BRB. Jala 

289. BRB. Tol 

290. BRB. Menangan 

291. BRB. Kapulaga 

292. BRB. Bandar 

293. BRB. Tengkulak 

294. BRB. Teruji 

295. BRB. Saji 

296. BRB. Ingon 

297. BRB. Bumi 

298. BRB. Sumbang 

299. BRB. Meteor 

300. BRB. Baru 

301. BRB. Angan 

302. BRB. Luas 

303. BRB. Langkah 

304. BRB. Galaksi 

305. BRB. Siap 

306. BRB. Silau 

307. BRB. Cinderamata 

308. BRB. Kabinet 

309. BRB. Gelimang 

310. BRB. Ratus 

311. BRB. Komandan 

312. BRB. Museum 

313. BRB. Tumpeng 

314. BRB. Selad 

315. BRB. Bulan Madu 

316. BRB. Manten 

317. BRB. Professor 

318. BRB. Kepala 

319. BRB. Sofa 

320. BRB. Kipo 

321. BRB. Upeti 

322. BRB. Mori 

323. BRB. Cagar budaya 

324. BRB. Wedhung 

325. BRB. Moto 

326. BRB. Juta 

327. BRB. Sate 

328. BRB. Blangkon 

329. BRB. Artefak 

330. BRB. Senapan 

331. BRB. Jliteng 

332. BRB. Basahan 

333. BRB. Batik 

334. BRB. Sambel Terasi 

335. BRB. Sambel Ati 

336. BRB. Ayam Bakar 

337. BRB. Bom 

338. BRB. Kanigaran 

339. BRB. Surjan 

340. BRB. Selangkangan 

341. BRB. Cepat 

342. BRB. Suguhan 

343. BRB. Lauh 

344. BRB. Burok 

345. BRB. Mbubung 

346. BRB. Ghoni 
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347. BRB. Lobster 

348. BRB. Anjang 

349. BRB. Najyan 

350. BRB. Markas 

351. BRB. Anggerangger 

352. BRB. Danau 

353. BRB. Nasi Goreng 

354. BRB. Tebing 

355. BRB. Menara 

356. BRB. Audit 

357. BRB. Rubeda 

358. BRB. Kajang 

359. BRB. Milyar 

360. BRB. Aula 

361. BRB. Teknologi 

362. BRB. Awet 

363. BRB. Es 

364. BRB. Udang 

365. BRB. Langka 

366. BRB. Merek 

367. BRB. Karir 

368. BRB. Rausuman 

369. BRB. Wayang 

370. BRB. Presto 

371. BRB. Bancaan 

372. BRB. Resto 

373. BRB. Prasmanan 

374. BRB. Geplak 

375. BRB. Pemilu 

376. BRB. Terumbu Karang 

377. BRB. Kuda Laut 

378. BRB. Persembunyian 

379. BRB. Satundhun 

380. BRB. Dirgahayu 

381. BRB. Panji Sinom 

382. BRB. Trilyun 

383. BRB. Bandara 

384. BRB. Sabun 

385. BRB. Nylendeng 

386. BRB. Bendahara 

387. BRB. Panggung 

388. BRB. Rembulan Ndadari 

389. BRB. Gembur 

390. BRB. Pagi 

391. BRB. Asta Tengen 

392. BRB. Pabaratan 

393. BRB. Templor 

394. BRB. Tenun 

395. BRB. Tenar 

396. BRB. Pedati 

397. BRB. Gadah 

398. BRB. Brokoli 

399. BRB. Paprika 

400. BRB. Jamur 

401. BRB. Anggur 

402. BRB. Manalagi 

403. BRB. Ginjal 

404. BRB. Jodoh 

405. BRB. Klenengan 

406. BRB. Reog 

407. BRB. Abab Wangi 

408. BRB. Cerutu 

409. BRB. Brem 

410. BRB. Pakis 

411. BRB. Jantung 

412. BRB. Bonsai 

413. BRB. Kaktus 

414. BRB. Bungo Matahari 

415. BRB. Mete 

416. BRB. Gulo Aren 

417. BRB. Luak 

418. BRB. Kuaci 

419. BRB. Rengganis 

420. BRB. Dalam 

421. BRB. Rumput Jepang 

422. BRB. Akar 

423. BRB. Katana 

424. BRB. Naga Sosro 

425. BRB. Betoro Karang 

426. BRB. Handayana 

427. BRB. Jelutung 

428. BRB. Cekakak 

429. BRB. Gelatik 

430. BRB. Pradana 

431. BRB. Purba 

432. BRB. Pulung 

433. BRB. Gandaria 

434. BRB. Woro 
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435. BRB. Lantang 

436. BRB. Sidang 

437. BRB. Arang 

438. BRB. Duren 

439. BRB. Stadium 

440. BRB. Rempah 

441. BRB. Koi 

442. BRB. Genjer 

443. BRB. Rebung 

444. BRB. Paha 

445. BRB. Kreto Kencono 

446. BRB. Lembur 

447. BRB. Hadiah 

448. BRB. Krai 

449. BRB. Boking 

450. BRB. Gulo 

451. BRB. Ukiran 

452. BRB. Inspirasi 

453. BRB. Telogo 

454. BRB. Kurma 

455. BRB. Balai 

456. BRB. Meriam 

457. BRB. Liburan 

458. BRB. Ceracat 

459. BRB. Kelingan 

460. BRB. Trevel 

461. BRB. Ketupat 

462. BRB. Loji 

463. BRB. Sapisan 

464. BRB. Mangga 

465. BRB. Rambutan 

466. BRB. Dewasa 

467. BRB. Kabul 

468. BRB. Garuda 

469. BRB. Ganjaran 

470. BRB. Iringan 

471. BRB. Mrambat 

472. BRB. Godaan 

473. BRB. Menyan 

474. BRB. Berkas 

475. BRB. Muni 

476. BRB. Dewandaru 

477. BRB. Salmon 

478. BRB. Es Teler 

479. BRB. Cemepak 

480. BRB. Juru 

481. BRB. Panggung 

482. BRB. Midodaran 

483. BRB. Wisma 

484. BRB. Tanpa Batas 

485. BRB. Pesona 

486. BRB. Wong 

487. BRB. Dalil 

488. BRB. Terbit 

489. BRB. Legawa 

490. BRB. Kalkun 

491. BRB. Hobi 

492. BRB. Nuswantoro 

493. BRB. Hujan 

494. BRB. Pancar 

495. BRB. Kubah 

496. BRB. Pesanggrahan 

497. BRB. Kolam 

498. BRB. Menda 

499. BRB. Siul 

500. BRB. Meci 

501. BRB. Melon 

502. BRB. Mirabilis 

503. BRB. Bir Jawa 

504. BRB. Karnivora 

505. BRB. Dede 

506. BRB. Suguhan 

507. BRB. Jazirah 

508. BRB. Tumbuo 

509. BRB. Rai 

510. BRB. Panda 

511. BRB. Padang Pasir 

512. BRB. Koleksi 

513. BRB. Lingsir Wengi 

514. BRB. Daratan 

515. BRB. Pulas 

516. BRB. Tersier 

517. BRB. Getih 

518. BRB. Sengon 

519. BRB. Tombro 

520. BRB. Lumaku 

521. BRB. Antik 

522. BRB. Beber 
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523. BRB. Pedet 

524. BRB. Gemaran 

525. BRB. Lengo Pet 

526. BRB. Sandang 

527. BRB. Kasuari 

528. BRB. Ikan Mas 

529. BRB. Nyowo 

530. BRB. Motor Lanang 

531. BRB. Derkuku 

532. BRB. Akuarium 

533. BRB. Mantu 

534. BRB. Kelip 

535. BRB. Kolak 

536. BRB. Pekat 

537. BRB. Ngersakake 

538. BRB. Kombang 

539. BRB. Mantri 

540. BRB. Lurah 

541. BRB. Unggas 

542. BRB. Juragan 

543. BRB. Mantu 

544. BRB. Bayan 

545. BRB. Sunduk 

546. BRB. Kapeksan 

547. BRB. Sah 

548. BRB. Dinten 

549. BRB. Harga 

550. BRB. Pasok 

551. BRB. Goblin 

552. BRB. Butuh 

553. BRB. Munggah 

554. BRB. Rojowali 

555. BRB. Persaksen 

556. BRB. Swasembada 

557. BRB. Pembinaan 

558. BRB. Gendera 

559. BRB. Kejutan 

560. BRB. Sasenan 

561. BRB. Onta 

562. BRB. Fauna 

563. BRB. Tanggal Enom 

564. BRB. Kabudayan 

565. BRB. Balai Kota 

566. BRB. Garwa 

567. BRB. Sak 

568. BRB. Warisan 

569. BRB. Mwraja 

570. BRB. Algojo 

571. BRB. Bakul 

572. BRB. Bendung 

573. BRB. Cengkeh 

574. BRB. Wahana 

575. BRB. Pahlawan 

576. BRB. Gelombang Cinta 

577. BRB. Panji Lonthe Sore 

578. BRB. Susu Coklat 

579. BRB. Kulit Macan 

580. BRB. Suket Gajah 

581. BRB. Orangaring 

582. BRB. Tembelekan 

583. BRB. Tapak Dara 

584. BRB. Ruby 

585. BRB. Bayan Burung 

586. BRB. Umbut Kelapa 

587. BRB. Ambal Warsa 

588. BRB. Semar Mesem 

589. BRB. Arum Manis 

590. BRB. Malaikat 

591. BRB. Pandangan Pertama 

592. BRB. Kolam Renang 

593. BRB. Sungai Air Terjun 

594. BRB. Pemandian Air Panas 

595. BRB. Kebo Giro 

596. BRB. Katresnan 

597. BRB. Netes 

598. BRB. Ngengkremi 

599. BRB. Tanduk Rusa 

600. BRB. Panji Gadang 

601. BRB. Prerogatif 

602. BRB. Sapusapu 

603. BRB. Wisuda 

604. BRB. Parsel 

605. BRB. Ra Saben 

606. BRB. Ronggo 

607. BRB. Ra Uwis-uwis 

608. BRB. Sambatan 

609. BRB. Kulminasi 

610. BRB. Kursus 
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611. BRB. Kelenggahan 

612. BRB. Monumen 

613. BRB. Kedaulatan 

614. BRB. Warangka 

615. BRB. Dhalang 

616. BRB. Gerji 

617. BRB. Mateng 

618. BRB. Maskot 

619. BRB. Menhir 

620. BRB. Ziarah 

621. BRB. Kasembadan 

622. BRB. Panepen 

623. BRB. Babadan 

624. BRB. Bale Mangu 

625. BRB. Sungkem 

626. BRB. Wasiat 

627. BRB. Blandong 

628. BRB. Cantrik 

629. BRB. Waruga 

630. BRB. Ra Ketowo 

631. BRB. Bangsal 

632. BRB. Pijet 

633. BRB. Gerdhu 

634. BRB. Negara 

635. BRB. Bank 

636. BRB. Kebun 

637. BRB. Paguron 

638. BRB. Dhokter 

639. BRB. Benteng 

640. BRB. Kedhaton 

641. BRB. Mitos 

642. BRB. Ra Kliwat 

643. BRB. Celengan 

644. BRB. Juara 

645. BRB. Busono 

646. BRB. Kutho 

647. BRB. Pajeng 

648. BRB. Lalapan 

649. BRB. Eseman 

650. BRB. Pangurip 

651. BRB. Grobog 

652. BRB. Timbangan 

653. BRB. Bancaan 

654. BRB. Saturute 

655. BRB. Damel 

656. BRB. Tembakau 

657. BRB. Pepak 

658. BRB. Merdiko 

659. BRB. Gurami 

660. BRB. Blongsong 

661. BRB. Jogan 

662. BRB. Tutul 

663. BRB. Merak 

664. BRB. Tuna 

665. BRB. Tahta 

666. BRB. Kemistri 

667. BRB. Nyundul Langit 

668. BRB. Tongseng 

669. BRB. Perenjak 

670. BRB. Sedap 

671. BRB. Merdu 

672. BRB. Menjangan 

673. BRB. Gerbang Ageng 

674. BRB. Pilar 

675. BRB. Palem 

676. BRB. Dinten Raya 

677. BRB. Mangsi Mas 

678. BRB. Jambu Air 

679. BRB. Kabupaten 

680. BRB. Cendekiawan 

681. BRB. Beo 

682. BRB. Sumilir 

683. BRB. Gerih Besek 

684. BRB. Sirahan 

685. BRB. Angsa 

686. BRB. Singgasana 

687. BRB. Madu Alami 

688. BRB. Bikak 

689. BRB. Bakal 

690. BRB. Gong 

691. BRB. Benderang 

692. BRB. Langsat 

693. BRB. Traktat 

694. BRB. Erep 

695. BRB. Bakau 

696. BRB. Pinarak 

697. BRB. Arbei 

698. BRB. Lebat 
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699. BRB. Maesa Lawung 

700. BRB. Paribasan 

701. BRB. Peninggalan 

702. BRB. Anjangsana 

703. BRB. Keong Saben 

704. BRB. Kapal Ageng 

705. BRB. Dodo Mentok 

706. BRB. Endog Bebek 

707. BRB. Langgam 

708. BRB. Apel Sinigar 

709. BRB. Lintang Dhawah 

710. BRB. Juru 

711. BRB. Pancuran Katah 

712. BRB. Kondektur 

713. BRB. Malem Minggu 

714. BRB. Seratan Latin 

715. BRB. Sarung Goyor 

716. BRB. Kutut 

717. BRB. Cacahan Watu 

718. BRB. Lampu Kuning 

719. BRB. Gagah Prakoso 

720. BRB. Titihan 

721. BRB. Lepen Agung 

722. BRB. Kweni 

723. BRB. Jelma 

724. BRB. Brengengeng 

725. BRB. Candrawama 

726. BRB. Pancabakan 

727. BRB. Penyetan 

728. BRB. Taburan 

729. BRB. Berkembang 

730. BRB. Hanyut 

731. BRB. Kentongan 

732. BRB. Mborong 

733. BRB. Wilayah 

734. BRB. Panorama 

735. BRB. Pangan 

736. BRB. Mata Air 

737. BRB. Mugi 

738. BRB. Mustajab 

739. BRB. Konon 

740. BRB. Gawang 

741. BRB. Busa 

742. BRB. Royo 

743. BRB. Minggah 

744. BRB. Sisik 

745. BRB. Iklan 

746. BRB. Kanggo 

747. BRB. Elit 

748. BRB. Kilat 

749. BRB. Perdana 

750. BRB. Kode 

751. BRB. Lumbung 

752. BRB. Semburat 

753. BRB. Manisan 

754. BRB. Mahadewa 

755. BRB. Batik Tulis 

756. BRB. Gedhang Raja 

757. BRB. Sop Iga 

758. BRB. Tebus 

759. BRB. Klungsu 

760. BRB. Tebu 

761. BRB. Jari Manis 

762. BRB. Ibukota 

763. BRB. Tulang Lunak 

764. BRB. Ndelalah 

765. BRB. Sasangka 

766. BRB. Barung 

767. BRB. Bekur 

768. BRB. Papan 

769. BRB. Cendhani 

770. BRB. Basundara 

771. BRB. Inti 

772. BRB. Brekat 

773. BRB. Kirab 

774. BRB. Sumilak 

775. BRB. Kakang 

776. BRB. Jalak Suren 

777. BRB. Kebun Binatang 

778. BRB. Rumput Menari 

779. BRB. Tanaman Bola 

780. BRB. Komodo 

781. BRB. Bonsai 

782. BRB. Panji Padma 

783. BRB. Kilau 

784. BRB. Watu Gurun 

785. BRB. Tanggapan 

786. BRB. Putra Duyung 
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787. BRB. Sarang Walet 

788. BRB. Mahkota Bunga 

789. BRB. Naga Banyu 

790. BRB. Suaka Marga Satwa 

791. BRB. Silir Dalu 

792. BRB. Katampi 

793. BRB. Wesi Kuningka 

794. BRB. Watu Delima 

795. BRB. Jus Aplukat 

796. BRB. Mangkat Keri 

797. BRB. Pranata Mangsa 

798. BRB. Aterparan 

799. BRB. Mapan Tumurun 

800. BRB. Kasta Inggil 

801. BRB. Carik 

802. BRB. Semboyan 

803. BRB. Pramugara 

804. BRB. Sangu 

805. BRB. Rawati 

806. BRB. Molang 

807. BRB. Para 

808. BRB. Sarawedi 

809. BRB. Saudagar 

810. BRB. Mantra 

811. BRB. Pelita 

812. BRB. Dadi 

813. BRB. Kacang Tanah 

814. BRB. Merak 

815. BRB. Pucuk Teh 

816. BRB. Gusi 

817. BRB. Katemanggungan 

818. BRB. Pantisari 

819. BRB. Pesisir 

820. BRB. Babak 

821. BRB. Keping 

822. BRB. Medali 

823. BRB. Kasebat 

824. BRB. Api Unggun 

825. BRB. Kurban 

826. BRB. Mranggi 

827. BRB. Gelegar 

828. BRB. Paletaran 

829. BRB. Pomahan 

830. BRB. Tombak 

831. BRB. Dinas 

832. BRB. Daging 

833. BRB. Piala 

834. BRB. Puncak 

835. BRB. Dumbo 

836. BRB. Podium 

837. BRB. Parasut 

838. BRB. Payudan 

839. BRB. Sadran 

840. BRB. Pas 

841. BRB. Howo 

842. BRB. Hyang 

843. BRB. Warung 

844. BRB. Apsara 

845. BRB. Gluduk 

846. BRB. Gagrak Anyar 

847. BRB. Naraya 

848. BRB. Wanadri 

849. BRB. Prawirotaman 

850. BRB. Anti Nuladha 

851. BRB. Pagagan 

852. BRB. Bandeng 

853. BRB. Tegal 

854. BRB. Bongkara 

855. BRB. Sembari 

856. BRB. Dasanama 

857. BRB. Cakrawala 

858. BRB. Priyagung 

859. BRB. Tenggiri 

860. BRB. Setor 

861. BRB. Brangkulon 

862. BRB. Masehi 

863. BRB. Bobot 

864. BRB. Mujair 

865. BRB. Buah Sari 

866. BRB. Sulap 

867. BRB. Klebat 

868. BRB. Ngoceh 

869. BRB. Tongkol 

870. BRB. Rebutan 

871. BRB. Kekasih 

872. BRB. Kusen 

873. BRB. Cedak 

874. BRB. Kemadongan 



360 
   

875. BRB. Bawal 

876. BRB. Madharan 

877. BRB. Semangka Kuning 

878. BRB. Sansangan 

879. BRB. Gedhongan 

880. BRB. Gudhang Pusaka 

881. BRB. Keresidenan 

882. BRB. Katah Pamirsa 

883. BRB. Gugur Bungo 

884. BRB. Tapak Asta 

Panginggil 

885. BRB. Kembar Mayang 

886. BRB. Dolanan Catur 

887. BRB. Susu Murni 

888. BRB. Ijazah 

889. BRB. Adem ayem 

890. BRB. Cemoro Sayuta 

891. BRB. Sambatan 

892. BRB. Areng Murup 

893. BRB. Puji Pangestu 

894. BRB. Gandhes Kewes 

895. BRB. Gagah Pideksa 

896. BRB. Mimpi Teles 

897. BRB. Pasang Kanjang 

898. BRB. No Daksina 

899. BRB. Arang Kranjang 

900. BRB. Rica Bebek 

901. BRB. Padhepokan 

902. BRB. Pinihan 

903. BRB. Gaji Kotor 

904. BRB. Negeri 

905. BRB. Marmer 

906. BRB. Mangunkung 

907. BRB. Piagam 

908. BRB. Kreto Geni 

909. BRB. Montor Miber 

910. BRB. Resmi 

911. BRB. Wukir Njulang 

912. BRB. Jero Gumrunggung 

913. BRB. Gladi Kotor 

914. BRB. Dangu Mbesuk 

915. BRB. Sendang Nguripi 

916. BRB. Campur Bawur 

917. BRB. Hangrungkepi 

918. BRB. Dhahar Siang 

919. BRB. Ora Duwe Cacat 

920. BRB. 

Hangrungmangsawani 

921. BRB. Widaranjaran 

922. BRB. Guna Sarana 

923. BRB. Sayembara Pilih 

924. BRB. Rembesan Watu 

925. BRB. Kerdus Panganan 

926. BRB. Sejatos 

927. BRB. Kombol 

928. BRB. Demung 

929. BRB. Ratwagung 

930. BRB. Pedati 

931. BRB. Patirtan 

932. BRB. Paring 

933. BRB. Puro 

934. BRB. Kibar 

935. BRB. Pletik 

936. BRB. Usum Kawin 

937. BRB. Es Sirup 

938. BRB. Perjaka 

939. BRB. Kasat 

940. BRB. Tegal 

941. BRB. Nyalawadi 

942. BRB. Kura-kura 

943. BRB. Bekisar Ireng 

944. BRB. Elarmanyura 

945. BRB. Berantas 

946. BRB. Menjari 

947. BRB. Watu Tinatah 

948. BRB. Mandhi 

949. BRB. Ngunduh Kabegjan 

950. BRB. Prentil Jambu 

951. BRB. Kawentar 

952. BRB. Serambi 

953. BRB. Kenalan 

954. BRB. Debhos 

955. BRB. Turah 

956. BRB. Labuh 

957. BRB. Padesan 

958. BRB. Kiat 

959. BRB. Kacek 

960. BRB. Menawa 
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961. BRB. Kakap 

962. BRB. Surak surak 

963. BRB. Boyongan 

964. BRB. Tandangi 

965. BRB. Kepodang 

966. BRB. Kluruk 

967. BRB. Melonjak 

968. BRB. Dliring 

969. BRB. Material 

970. BRB. Klaras 

971. BRB. Patin 

972. BRB. Widara Putih 

973. BRB. Kleyang 

974. BRB. Lombok Rawit 

975. BRB. Tanpa Tendeng Aling 

Aling 

976. BRB. Mulih Dhisik 

977. BRB. Ketuk Palu 

978. BRB. Tampat Luwung 

979. BRB. Tembang 

Kebangsaan 

980. BRB. Pengakuan King 

Liyan 

981. BRB. Taman Budaya 

982. BRB. Harta Karun 

983. BRB. Minyak Wijen 

984. BRB. Kopi Putih 

985. BRB. Sekar Desember 

986. BRB. Awang Awang 

987. BRB. Langit Wedhus 

Gembel 

988. BRB. Iwak Doro 

989. BRB. Njajah Ati 

990. BRB. Sekar 

Pedangpedangan 

991. BRB. Kerubung Segaran 

992. BRB. Minyak Wangi 

993. BRB. Dalem Susun 

994. BRB. Gerombol Salak 

995. BRB. Wilujeng 

996. BRB. Irah-irahan 

997. BRB. Sumbu 

998. BRB. Ngabang 

999. BRB. Jembatan Layang 

1000. BRB. Buah Naga 

1001. BRB. Gapura 
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Anindya Hanyakrabawa 

 

Setelah dibaca berkali-kali tak ada nama selir yang dimaksud, namun mengapa 

keyakinannya terus mencuat jika Kaeang bukanlah Bendara ingkang Ical itu ya, di tengah 

banyak mahkluk-siluman yang menyerang kerajaan, perseteruan dengan masyarakat, dan 

kejahatan-kejahatan masyarakat yang harus dihindari, Gusti Raja terus mencari banyak 

referensi. 

Raja Ageng Manah telah banyak menyosialisasikan ibadah bagi masyarakat agar 

mereka semakin dekat dengan Sang Hyang Rama Kuasa, ia mengusulkan masyarakat dunia 

yang kurang mampu digratiskan melakukan rukun iman ke 5 di Ganda Ageng dan sistem 

ibadah itu belum secanggih masa-masa itu ibadah harus mengantri 7 tahun, Gusti Raja 

mengetahui, Raja Ageng juga berusaha agar masyarakat semangat kembali menghidupkan 

cita-cita Ganda Ageng yang sempat terwujud mereka beribadah melakukan Macapat Urip dan 

tari untuk mereka entah tidak pernah bergairah karena apa, Raja Ageng menduga masyarakat 

telah melakukan ibadahnya saja tanpa menggunakannya dengan hati, kesalahan yang 

dibuatnya waktu itu, di Ganda Ageng yang terjadi banyak karomah banyak makhluk-makhluk 

mengajak masyarakat menuju jalan yang benar dijadikan Kaeang dengan pengikut-pengikut 

sembunyinya Ganda Ageng adalah tanah kebangkitan, Sang Hyang Rama Kuasa memilihnya 

karena banyak masyarakat yang takwa semua berdasarkan Sang Hyang Rama Kuasa, Raja 

Ageng selalu mendoakan agar ia dan masyarakatnya dijaga Sang Hyang Rama Kuasa, 

Kaeang menghadapnya di Sasana Kasepuhan 

“Gusti, kemarin saya melihat langit membentuk sebuah pagelaran  Ganda Ageng akan 

mendapatkan hujan emas, kita harus memanfaatkan emas itu sebaik mungkin, ketahuilah 

Gusti emas itu diturunkan agar Sang Hyang Rama Kuasa melihat hambanya melakukan 

kefasikan di dunia ini Gusti, Ganda Ageng sudah terbentang luas untuk kefasikan, musyrikan 

dan syirikan dan kematian dari Gusti Ratu adalah tanda Sang Hyang Rama Kuasa tidak akan 

melindungi orang-orang lagi karena banyaknya maksiat yang terjadi” 

“Tenang Kaeang, aku sudah memberikan jurus yang ampuh agar masyarakat selamat 

dunia-akhirat yaitu terus mengamalkan apa yang menjadi perintah, menjauhi larangannya, 

menjadikan Macapat Urip dan As-Sunah sebagai panutan mereka, kau yang mengajarkan itu 

padaku kan?” 

“Raja Ageng raja ageng terbaik, terbijak dan segalanya bagi kami, kami tidak bisa 

menjalankan kewajiban kami tanpa bantuan Raja Ageng sebelumnya, Raja Ageng yang tidak 

mendengarkan perkataan Para Ladennya padahal ia benar melihat, merasai dan kembali 
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melalui dan disampaikan niat kepada Sang Hyang Rama Kuasa sudah ternilai kemusyrikan 

Gusti, saya berharap Gusti berhati-hati, Gusti adalah Gusti yang baik” 

Kaeang pernah meminta izin pada Raja Ageng yang mengepalai keulamaan di Kraton 

meminta izin untuk mengajarkan Sambawi, memberikan info kepada masyarakat bahwa 

kebatinannya memaparkan Ganda Ageng tanah istimewa dan orang-orang istimewa di masa 

itu agar masyarakat dunia kelak mengakui peradaban, kecerdasan dan ketakwaan orang-orang 

Ganda Ageng terdahulu, Sang Hyang Rama Kuasa sebagai Tuhan sekalian alam ingin 

menunjukkan wujudnya pada masyarakat Ganda Ageng, Raja Ageng memperbolehkan saja, 

Sambawi baginya memiliki berbagai golongan, tujuan Kaeang baik tak mungkin ia 

menghalang-halangi Kaeang masyarakat biasa untuk beribadah kepada Sang Rama Kuasa, 

Raja Ageng dibuat Kaeang terbelenggu detik demi detik terhisap olehnya, mengalahkannya 

demikian sulit, penuh tantangan luar biasa, bukankah manusia akan bertemu Sang Hyang 

Rama Kuasa ketika sudah meninggal, hanya orang-orang pemenang saja yang bisa 

melihatnya dalam larik Macapat Urip sudah dijelaskan, masyarakat akan merasa bersyukur 

sekali jika mereka dianggap umat pilihan yang bisa melihat Sang Hyang Rama Kuasa di 

dunia, mereka mulai melejitkan ibadah, kebaikan demi kebaikan seakan tertebar, mereka tak 

sabar melihat wajah Sang Hyang Rama Kuasa Tuhan sekalian alam, mereka dibimbing 

Kaeang melakukan ibadah yang dituntun, membawa sajen dan menari, banyak orang yang 

menganggap Kaeang menjadi nabi, seluruh keluarga kerajaan dan pejabat mengikuti pula 

kabar bahwa mereka akan bertemu dengan Sang Hyang Rama Kuasa di tanah kebangkitan, di 

Sangiran Dance and Teater Area, benarkah itu Tuhan sekalian alam? Waullahualam, Raja 

Ageng hanya mampu meyakini kebenaran dan berikhtiar. Mereka melihat wajah Sang Hyang 

Rama Kuasa sangat terkesima dan tentram, tak terdefinisikan oleh apa-apa, keyakinan 

mereka semakin bertambah, Raja Ageng bertambah berdzikir dan berdzikir menghadapi itu ia 

berusaha menemukan Sang Hyang Rama Kuasa dalam hatinya, masyarakat semakin menari 

dan menari dengan luruh dan gemulai merasakan cahaya Tuhan tersebut. 

Dalam sisa-sisa ketentraman cahaya Tuhan dan bentuk yang dilihatnya tersebut Gusti 

Raja kian merenungi seluruh benda-benda di langit-bumi ini, demikian pula GKR. Ayu 

Krokot Sari yang mendekatinya merasakan hal yang sama, mereka tertandas di kolam renang 

yang luasnya 936,6 hektar terlihat kura-kura tampan berenang di sana, kolam itu di belakang 

Sasana Pangrajan. Mereka saling berdiskusi tentang hakikat, tujuan dan yang di luar hidup 

ini, mereka agak sepaham jika Tuhan memang benar-benar ada, namun tetap terbuka 

terhadap orang-orang Kesahabatan yang berbondong-bondong melihat berita sowannya 

Tuhan tersebut menjadi membangkang entah karena apa, mungkinkah hanyalah efek sihir 

besar yang membuat orang yang melihat menjadi jahat kembali, namun perkataan yang 

mereka lakukan selalu salah. Gusti Raja kemudian memberikan pemahaman yang mudah 

dengan filsafat untuk menambah pemahaman mereka, filsafat itu diajarkan dari teori GKR. 

Priyayi, keahliannya diketahui selalu baru. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, 

philos artinya cinta dan shophia artinya kebijaksanaan, filsafat bisa dipengertikan mencintai 

kebijaksanaan. Ciri-ciri berpikir filsafat, radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya, universal, 

pengertian filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Konseptual, merupakan hasil 
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generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia, konsisten, sesuai dengan kaidah-kaidah 

berpikir logis, sistematik, berhubungan secara teratur dan terkandung artinya maksud dan 

tujuan tertentu, komprehensif, mencakup atau menyeluruh, bebas, sampai pada batas-batas 

yang luas, bertanggung jawab, berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil 

pemikiraannya. 

“Gusti Kanjeng Ratu, dalam filsafat juga terdapat 5 cabang filsafat yaitu logika, 

metafisika, epistimologi, etika dan estetika. Logika, dalam ajaran agama tertentu tidak pernah 

disebutkan ketampanan bidadara, perempuan dalam masyarakat tertentu dianggap pemalu, 

masyarakat berpendapat perempuan yang baik adalah penurut, yang penting lakilaki memiliki 

uang, namun mengapa terdapat orang tampan di dunia ini, berarti ketampanan terdapat 

manfaatnya. Perempuan malu jika berbuat hal-hal yang menyebabkan salah secara 

keseluruhan tidak, takut melanggar hukum yang baik tak papa, namun juga jika terdapat 

kesalahan yang merugikan umum, merugikan diri sendiri jangan malu menuntut kebenaran 

dan keadilan, dan apabila seorang lakilaki berdandan setampan dan segagah mungkin akan 

membahagiakan istrinya dan memberikan manfaat” 

“Metafisika, segala sesuatu terdapat kebalikannya. Terdapat depan, belakang, kanan, 

kiri, atas, belakang, dalam terdapat dalam lagi atau tidak, luar terdapat luarnya lagi atau tidak, 

dan jika benda itu tidak ada (hanya dalam kemungkinan) itu yang ada masih ada atau tidak. 

Di dunia ini terdapat atheis dan Sambawi, kita tidak mengetahui atheis benar-benar 

mempercayai Tuhan atau tidak atau Sambawi benar-benar meyakini ajaran yang 

disampaikannya atau tak, serta adakah faktor tertentu orang yang membuatnya seperti itu?” 

“Lalu yang epistemologi, etika dan estetika apakah Gusti Kanjeng Ratu bisa 

menjawabnya?” melihat GKR yang bibirnya mulai mengerayap-rayap itu mencoba dibangun 

suasana bersama GKR. GKR sempat mengutarakan pendapatnya yang kritis, agama tidak 

sepenuhnya menjadi solusi dalam permasalahan yang universal, penceramah-penceramah 

selalu menjadikan jemaahnya taat tidak memberikan kelonggaran hati mereka untuk meresapi 

kebenaran yang dalam lagi, orangtua yang memiliki anak membuat anak-anaknya memang 

harus patuh terhadap ajaran agama mereka, tidak memberikan kebebasan memilih kepada 

anaknya dan menelaah agama lain, itu adalah riset GKR. Ayu Krokot Sari mengapa terdapat 

atheis di dunia ini, seakan apapun yang di dunia ini tidak ada yang pasti, mereka berusaha 

mencari hal-hal yang benar-benar bisa memastikan akal dan hati mereka. 

“Saya juga selalu berdiskusi dengan GKR Priyayi dan KRAy. Dewi Tunjung, Gusti 

Raja jangan meremehkan saya ya, hehehe. Epistemologi membahas tentang pengetahuan. 

Pengetahuan istilah untuk menuturkan apabila seseorang mengenal sesuatu. Apabila kita 

mengetahui sesuatu lalu mengetahui apa yang ingin kita ketahui tersebut kita semakin 

menemukan tahu, tahu, tidak akan ada habisnya. Setiap sesuatu pasti memiliki tali 

penghubung baik itu nampak atau tidak nampak. Kita tidak akan pernah tahu besok matahari 

terbit dari selatan, utara, kita tidak akan pernah tahu Indonesia daratan lebih luas dari lautan 

atau tidak. Dalam proses pembelajaran, Gusti Raja, saya meyakini tidak ada orang pandai di 

dunia ini yang ada orang tersebut cocok dengan kriteria orang tersebut” 
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Dengan menuntun GKR merasuki dalamnya air, kura-kura mendekati kaki-kaki 

mereka, mereka berjalan, sembari Gusti Raja menciprat dibalas ciprat dengan GKR ia terus 

menjelaskan. Etika, mempelajari tingkah laku manusia, permasalahannya adalah pada hati 

manusia itu sendiri. Apa yang kita perjuangkan belum tentu apa yang kita inginkan, apa yang 

kita rasa kurang tepat terlihat nyaman dilakukan oleh orang lain, bila kita kembali pada 

hukum agama belum tentu kita menjalankan, manusia tidak pernah lepas dari hukum tujuan-

resiko. Orang yang melakukan onani, selingkuh, mencuri sangat nikmat dibayangkan namun 

ada penyesalan di akhir, hidup memang harus makan namun terkadang ingin yang lain, jika 

kita hidup dogmatis tidak melakukan bersiberangan norma, menerima harga sembako yang 

selalu naik tidak melepas kita dari kesulitan. Sebuah cara untuk mengatasi problematika itu 

pasti ada, dari aturan agama yang saya pelajari belum ada yang mengajak pada keburukan. 

Saya sepaham tidak mungkin dalam kehidupan ini tak ada agama, dan orang selalu berusaha 

mencari agama baru. 

Estetika, mempelajari tentang keindahan. Keindahan itu ada karena manusia adalah 

makhluk perasa. Semua yang berasal di dunia ini mengandung nilai seni. Seorang yang 

berjalan amburadul saat pesta dikritik oleh pengunjung lain, lalu dengan sikap tenang dan 

piawainya ia menjawab saya melakukan ini karena ingin menambah pesta ini kian heboh, 

masak pesta selalu ada orang berpakaian bagus, dan orang itu mengakuinya sebagai 

pengunjung pesta lain, seakan terdapat estetik. Semua yang terdapat di dunia ini pasti 

terdapat unsur estetik dari manusia karena tahu manusia adalah perasa. Gusti Raja sepaham 

seorang penceramah belum tentu 100% niat mengajarkan agama Tuhan, mereka terkadang 

memilih mana yang pantas untuk mereka ceramahkan, seorang terpidana kasus pembunuhan 

atau korupsi terlihat tenang, berwibawa untuk menunjukkan ketidak-salahan mereka, estetika 

pasti ada meskipun tidak terlihat, mengapa negara ini beragam, berbeda akidah, dan 

kemampuan masyarakatnya mungkin terdapat keindahannya. Manusia hanya bisa menilai 

baik dan buruk hal yang terlihat keindahannya itu. 

Tak disangka mereka pas melangkahkan kaki ke atas, pakaian mereka yang kuyup, 

saat matahari sudah ingin mendapatkan tempat permainan kotak umpet, Gusti Raja yang 

mengecup seluruh tubuh GKR yang janinnya dirasakannya membesar itu mengisyaratkan 

pada GKR, GKR los, ia meliarkan dirinya, perintah dari Gusti Raja pula bakat terpendamnya 

dikecupi seluruh bagian tubuh Gusti Raja dengan merayunya. Dalam lingkaran peluk leher 

mereka, Gusti Raja berkata “atheis itu tidak mengenal Tuhan namun belum tentu di hatinya 

tak meyakini sama sekali, kaum beragama meyakini Tuhan belum tentu mereka meyakini 

sepenuhnya, apa yang dilakukan oleh atheis belum tentu apa yang pernah kita lakukan, 

ketahui, mampu kita pahami dengan pengetahuan kita, banyak yang tidak kita tahu dari objek 

tersebut, bisa saja mereka lebih meyakini Tuhan dengan cara mereka daripada kita, benarkah 

Ganda Ageng adalah tanah istimewa dari Tuhan karena umatnya yang taat belum pernah 

didapati umat setaat mereka, sesuai ramalan GRat. Tempek, sampai Tuhan menampakkan 

dirinya di Ganda Ageng ini sebagai bentuk kuasaNya, kita hanya akan terus mencari. Namun 

aku percaya Tuhan itu ada, hakikat hidup ini adalah berproses, jika kau ingin bertemu Tuhan 

pasti terdapat prosesnya, salah satunya saya mematuhi agama” 
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Saking banyak embel-embelnya GKR berusaha mengalihkan Gusti Raja, 

dinikmatinya habis bibirnya yang tebal, hidungnya yang mancung, ketampanan kulitnya yang 

berseri dan baunya yang selalu harum, berkata dengan feminim agar Gusti Raja di tangannya, 

bukan zaman lagi perempuan dogmatis, memang para Kakung-yung menjelaskan jika pada 

malam pertama sesuai syariat, malam pertama perempuan harus diperlakukan baik, karena 

perempuan ibaratnya menyerahkan keprawanannya dan kehidupan seutuh-utuhnya kepada 

lakilaki, GKR tidak sepaham dengan itu, ketampanan Gusti Raja adalah haknya, jika tidak ia 

bisa saja menuntut cerai, ia berani memberikan masukan untuk penampilan suaminya. “dalam 

hidup ini saling berpasang-pasang Gusti Raja, ada siang-malam, perempuan-lakilaki, kaya-

miskin, hidup-mati, pandai-bodoh, berhasil-gagal, ada dunia nyata pasti ada kebalikan dari 

dunia nyata itu” 

Di saat matahari sore meneduhkannya Raja Ageng merenungi sebuah  

lekukannya begitu selaras, dari atas melengkung ke bawah lalu menuruni, menaiki ke atas 

hingga terbatas sudah, ia yang dalam aksara jawa memang ada yaitu dibaca “ha” namun ia 

belum bisa menghubungkan apa hubungannya aksara asli itu dengan ia yang sebenarnya, 

GKR. Manah selalu yakin tak mungkin orang yang menulisnya di dunia ini, tanpa melihat 

Gusti Ratu atau bukan menulisnya asal-asalan, ia terdiri dari dua komponen yang 

berdampingan, selain perasaan juga pernah suatu ketika sebelum GKR perkewuh membuat 

Gusti Ratu menyirnakan harapannya ingin ML lama namun GKR. Manah memang bukanlah 

lakilaki kuat tanda itu kian bergerak-gerak, tak mungkin ia menanyakan pada Gusti Ratu 

karena ia seakan merasakan jika bertanya ia terlalu memiliki impian yang besar. Saat ia 

konsul dengan selir-selir lain awalnya ia pura-pura menanyakan bagaimana dulu agar ia bisa 

kuat, apa yang disukai Gusti Ratu saat dalam kebersamaan mereka ada selir yang tahu dan 

ada yang tidak tahu, Raja Ageng Manah tidak ingin melanjutkan itu tak ingin 

kesalahkaprahan terjadi. Selir yang bisa melihat itu BRB. Murai, Louhan, Garwa, Ruby dan 

Buah Naga, tapi ada di antara mereka yang mengatakan benar atau tidak ia yang serupa 

namun kabur. Gusti Raja berjanji padanya akan membantu menemukan arti ia, namun hal 

yang diakui Raja Ageng ia ketika dipelajari dalam semakin membuatnya bahagia. Dengan 

membawa banyak referensi dari pujangga dan buku Perpustakaan Pangertosan Kraton, ia 

melihat berbagai sisi dari atas, bawah, kanan, kiri, samping, bagaimana bila itu dibalik 

bagaimana tanda itu dihancurkan. Hal yang membuatnya terpaku dan membawa Raja Ageng 

pada permenungan dalam adalah ketika ia pelajari dari sudut pandang  salah satu 

hal yang mendorong hal lainnya ke tempat tertentu. Dalam sebuah cahaya yang dipenuhi ia 

itu, ia itu berkata agar terus mencarinya, dan saat Raja Ageng tersadar dan terus-terus menari 

istiqarah hatinya oleh Sang Hyang Rama Kuasa seakan disuruh mencari maknanya. Hatinya 

berusaha terbuka bahwa huruf itu adalah huruf yang menyokong Ganda Ageng. Saat 

berusaha mengasah kebatinannya kembali tiba-tiba sadar dari Gusti Raja yang terus mencari 

arti dan penggunaan ia itu. Gusti Raja mengungkapkan jika melihat sudut pandang semula  

sudah bisa menegaskan, tanda yang dibuat dengan bebas dan terdapat berbagai komponen 

dan ruang luar yang mendukung adalah impian yang terus dan terus, perjuangan manusia 

yang akan terus dan terus tiada henti dan tempatnya, Raja Ageng sedikit mampu 
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memahamkan hal tersebut, Gusti Raja telah melakukan pengembaraan di seluruh dunia dan 

orang-orang ahli telah dikumpulkan, Raja Ageng menghamburkan pelan nafasnya, 

didongakkan kepalanya ke atas dirinya hanya mampu menyerahkan segalanya pada Sang 

Hyang Rama Kuasa. Namun hal yang semakin membuat  merasakan Sang Hyang Rama 

Kuasa mengajaknya untuk meresapi hatinya terus dan menerus lewat ia itu adalah Gusti Raja 

yang mengatakan jika Kaeang sendiri yang masih diragukan benarkah dirinya Bendara 

ingkang Ical itu apakah Gusti Raja yang menganggap makhluk seperti Kaeang tidak terlalu 

dirasakan kedahsyatannya, mungkin karena terjaganya hati Gusti Raja, dirinya yang satu-

satunya bisa menerjemahkan ia itu lalu dirinya yang bisa mengalahkan Kaeang itu, Gusti 

Raja mengungkapkan jika saat Kaeang berdoa dilihatnya ia di pakaian Kaeang yang hampir 

menyerupai ia itu hanya berbeda sedikit, diamati ia itu pertama masih terlihat, kedua masih 

terlihat, ketika ketiga tak terlihat. Kedalaman batin Gusti Raja merasakan ia itu sirna 

menyisakan serpih-serpih dan ada keterawangannya. 

Semua barang yang disuguhkan masyarakat atau pihak Kraton benar-benar kotor, 

orang-orang banyak yang terpaksa beribadah karena lendir-lendir melekat tidak bisa hilang 

bagaikan cacar lembek yang tumbuh dari dalam, beberapa Para Laden sempat menunjukkan 

aksi Kaeang yang membelah dirinya beberapa bayangan menyihirkan kotoran di seluruh 

Ganda Ageng membuat Raja Ageng yang disusul Gusti Raja terus mengikhtiarkan dan 

mentawakalkannya kepada Sang Hyang Rama Kuasa. Salah satu Para Ladennya 

menceritakan jika di luar Makalih Kahiyang ia sempat melihat Kaeang di suatu malam 

berubah menjadi makluk berekor panjang, memiliki tanduk banyak di kepala, pundak, 

ekornya, bibirnya yang besar seakan sulit bernapas, ia yang tak kuat terus berdzikir di 

hadapan Sang Hyang Rama Kuasa, kemudian dengan izinnya ia melihat Kaeang menjadi 

bentuk yang menyerupai manusia kembali. 

“Kaeang memang benar-benar tidak bisa dilunaki, tak ada jalan lagi ia harus diberi 

peringatan keras agar ia benar-benar menjalankan Macapat Urip sebagai inti paugeran 

kerajaan bukan seenaknya sendiri, efek jika ia dibiarkan apa yang ia lakukan akan membuat 

masyarakat terganggu dalam berbuat kebajikan secara terang-terangan, jika perlu mati, kita 

harus mati tapi kita harus tetap hidup di Sang Hyang Rama Kuasa!” 

“Kami siap mati Raja Ageng, kami siap melakukan apa saja demi wibawanya Ganda 

Ageng kami mencurahkan segenap nyawa dan apa yang kami miliki untuk menyukseskan 

Raja Ageng!” 

Di Pendapa Ageng hendak keluar, Kaeang yang ingin menyebarkan kebathinan pada 

masyarakat yang ia mengaku mendapatkan wahyu seperti wali atau nabi dari Sang Hyang 

Rama Kuasa, dihadang Kaeang dengan pengawal-pengawalnya, 

“Kaeang apa yang kau lakukan hah! Tindakanmu benar-benar bertentangan dengan 

Undang-Undang Kraton, saya sudah menerima perintah dari Gusti Raja untuk 

memberikanmu peringatan pertama, kau membuat Para Laden melumuri pakaian mereka 

dengan lendir-lendir ini hah padahal Sambawi mengajarkan kebersihan bagi pemeluk-
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pemeluknya, kau ingin Gusti Raja keracunan dalam tersuguhkan makanannya, masyarakat 

meniru Kraton karena pusat keagamaan dan kebudayaan, Sang Hyang Rama Kuasa bersih ia 

mengajarkan kita bersih tidak ada ceritanya tidak bersih adalah Sang Hyang Rama Kuasa!” 

“Ampuni hamba Raja Ageng! Sungguh saya menjalankan perintah ini karena 

mendapatkan titah harus melakukannya dahulu baru melaporkan Gusti Raja atau Raja Ageng, 

lendir-lendir ini berasal dari bumi dan langit Ganda Ageng, Gusti, Ganda Ageng telah 

ternoda sudah semustinya masyarakat ternoda sebagai bukti keprihatinannya agar mereka 

siap hanya itu saja iktikadnya, saya mendapatkan wangsit itu Gusti, saya mendapatkan dan 

Gusti Raja-Raja Ageng harus menjalankannya, selain disampaikan di Macapat Urip juga ada 

yang tersirat, jika Gusti yakin ini adalah salah satu siratannya, selain tersurat-tersirat kita 

harus menjalankan-memahami Macapat Urip!” 

“Kaeang dengan menyebut nama Sang Hyang Rama Kuasa yang Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang aku tahu dirimu yang sebenarnya, kau adalah Bendara ingkang Ical yang 

selama ini dicari Ratu kan, kau adalah makhluk yang tidak diberi nama oleh Sang Hyang 

Rama Kuasa karena keburukanmu, ketahuilah selama aku masih ada di sini Ganda Ageng 

akan tetap luhur dan tak terpengaruh fitnah keji sepertimu! Kubiarkan kau tetap hidup dan 

menjalankan keyakinanmu di sini, tapi jika kulihat kau memperburuk asma Sang Hyang 

Rama Kuasa lagi dan menyerbarkan fitnah bagi masyarakat kau memang harus mati!” 

“Lakukan Gusti, Ganda Ageng memang membutuhkan panutan seperti Raja Ageng, 

saya akan selalu di belakang Gusti, biarpun Gusti ingin membunuh saya untuk tegaknya 

kewibawaan Sambawi di hadapan Sang Hyang Rama Kuasa lakukan Gusti! Kebajikan 

memang harus diserukan walaupun dengan cara-cara lain!” Kaeang berkata sembari matahari 

pas menyorotinya, entah mengapa. 

 

Arwah Gusti Ratu dimintai pertanggung-jawaban oleh malaikat penanya kuburan, 

untuk apa umurnya, hartanya dari mana ia dapatkan, dan apa saja yang telah ia amalkan dari 

ilmu yang dimilikinya. Mengapa ia merebut Manah dari Kinasih, berapa kali lakilaki, yang 

bukan mahrum atau suaminya, ia setubuhi, janjinya pada GRaj. Bratawali yang tidak ditepati, 

anaknya dari garwa ampeyan Louhan, Kedasih yang sakit-sakitan lama tidak dijenguk karena 

ia terlalu lemah dalam kemanjaan selir-selir lainnya padanya yang bersifat menghalangi, 

bahkan telah terhitung persetubuhannya dan makan bersama dengan Louhan hanyalah dua 

kali, dan ia yang terkadang memiliki dosa dengan rakyatnya. Malaikat perempuan yang 

berambut panjang, bermata bagaikan api yang membakar, berbibir seperti hangus terbakar, 

berhidung tajam, bertangan kekar serta bersayap panjang bercahaya membentang, memegang 

cambuk yang panjangnya trilyunan kilo mengatakan dari Sang Hyang Rama Kuasa ia akan 

dihukum menjadi bahan untuk sup. Ia harus disembelih terlebih dahulu, dibubuti bulunya, 

direndam air panas, dikuliti, dicincang-cincang hingga terpisah tubuhnya lalu dimasak dalam 

kompor yang menyala, Gusti Ratu berani protes, ia tidak takut terhadap siapa-siapa kecuali 

Sang Hyang Rama Kuasa, ia mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi bukankah ia memiliki 



369 
 
   

kelebihan yang tidak dimiliki hamba lain, ia yang sebenarnya meminta izin ingin 

menunjukkan bagaimana  sebagai falsafah kehidupan bagi manusia, bagaimana cara 

menghadapi Kaeang dan meminta maaf atas kesalahan pada GKR. Manah selama ini. 

malaikat itu hanya menjalankan tugas, ditambah trilyunan malaikat lain yang siap 

mengayunkan berbagai senjata mereka menyiksa Gusti Ratu di neraka namun kesaktian Gusti 

Ratu oleh Sang Hyang Rama Kuasa tetap dibuat berada, ribuan serangan ia tangkis, Gusti 

Ratu malah tertawa senang bisa berperang di kehidupan lain, tidak ada yang bisa diketahui 

oleh manusia. Malaikat itu dibuatnya lelah dan terkapar. Malaikat yang seutuhnya 

menggunakan akalnya tersebut menghadap ke Hamilatul Arsy tempat persemayaman Sang 

Hyang Rama Kuasa, Sang Hyang Rama Kuasa pun mengizinkan Gusti Ratu kembali ke 

Ganda Ageng dari neraka lewat cahaya lurus yang menghubungkan antara Sang Hyang Rama 

Kuasa, langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ke pusat dunia, Sangiran Dance and Teater Area, hanya dalam 

30 menit. Di Kadipaten Pakudonyo sempat terjadi pemberontakan berbagai macam-macam 

makhluk. Ada makhluk seperti manusia yang berjalan seperti ular, kulitnya juga seperti 

manusia namun berwajah sendu, ia tidak tembus terkena serangan apapun, semua yang 

dilewatinya akan hilang bagai debu, makhluk itu yang berjumlah banyak menghancurkan 

gunung, tumbuhan, air laut, Kraton, bangunan-bangunan bersejarah dan membuat jerohan 

manusia keluar hidup-hidup, orang-orang pada berlarian menuju Kraton Kenabian meminta 

tolong Gusti Raja Handarbeni atau GKRMb. Kembang Setaman yang terkenal sakti, orang-

orang yang berdoa pun banyak yang tetap berdoa dengan pedih merasakan jerohan mereka 

keluar. Semakin malam jiwa mereka bertambah. Ia berharap anak-anaknya akan mengalami 

kemudahan menghadapi makhluk-makhluk itu. Ternyata Gusti Raja Handarbeni tengah 

melakukan perlawanan perang melawan orang-orang pemberontak yang merebut kerajaannya 

dengan bantuan setan-setan yang saat itu tanpa malu menunjukkan wujud asli mereka pada 

manusia, kekuatan mereka tetap kokoh. Gusti Ratu hanya berdoa dalam keberatan anak-

anaknya tersebut, di Kraton GKRMb. Kembang Setaman melindungi orang-orang Kraton 

dari hewan-hewan yang bisa hidup apapun berusaha menyerang itu karena kekuatan 

sembunyi-sembunyi Kaeang. Sebenarnya batinnya mengatakan bahwa Raja Ageng ingin 

bertemu dengannya, setelah melakukan puasa, suci batin dan pikiran, dan meminta karomah 

kepada Sang Hyang Rama Kuasa ingin bertemu arwah Gusti Ratu meminta tolong pada Gusti 

Ratu bagaimana caranya mengalahkan Kaeang, namun Gusti Ratu memutuskan untuk 

menyelamatkan rakyatnya tersebut. Ia pernah mendapatkan kekukuhan dalam hidup ia saja 

yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, dalam kesempatan terdapat kesempatan ia yakin 

pasti usahanya bisa menemukannya pada Raja Ageng. Hati nuraninya terbungah oleh 

masyarakatnya, ia menyamar menjadi seorang perempuan bertopeng sakti yang mengalahkan 

makhluk itu satu per satu hingga sirna ditumbuk dibakar bagai sampah yang asapnya 

terbubung api, orang-orang yang terluka disembuhkan, jerohan-jerohan mereka dimasukkan 

kembali seperti tidak merasakan mengalami apa-apa, bangunan-bangunan dan Kraton 

Pakudonyo yang hancur dibangun kembali bahkan ada bangunan baru bermanfaat bagi 

manusia dan lebih rapi dari semula. Gusti Ratu semakin mati semakin kuat, seakan orang-

orang melihat kelahiran dari kematiannya. Masyarakat terlihat bersyukur kepada Sang Hyang 

Rama Kuasa dengan menari-nari. Salah satu Kakung mengatakan dengan kebatinannya jika 
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yang menolong ini semua adalah arwah Gusti Ratu dengan kebesarannya, mereka akan terus 

melakukan puji-pujian dan mendoakan Gusti Ratu mereka itu. 

Kemudian waktu Gusti Ratu tersita dengan kekuatan Kaeang yang menjepitnya dalam 

tanah berguncang-guncang, Gusti Ratu mampu bertahan namun ia tidak bisa keluar dalam 

jepitan tanah tersebut. Terdengar bahakan Kaeang. Dengan berdoa kepada Sang Hyang Rama 

Kuasa kemudian Sang Hyang Rama Kuasa membuat Gusti Ratu bisa keluar dan melanjutkan 

perjalanannya. Dalam asap dupa yang mengepul, sajen-sajen yang lezat dan harum bunga 

setaman membuat Raja Ageng tersadar dalam tapanya. Gusti Ratu mewujudkan dirinya pada 

wujud manusia yang cantik. Raja Ageng yang terharu menghantarkan sembahnya lalu 

bernostalgia, Raja Ageng mengatakan jika ia telah ikhlas memaafkan Gusti Ratu, 

mengenalnya dan berjuang bersamanya memberikan peluang untuk terus berbuat amal 

kebajikan lebih banyak lagi, ia memohon satu agar Gusti Ratu tenang, jangan mengurusi 

urusan dunia lagi, karena ia dan anak-anaknya yang akan berjuang untuk itu. Mereka sempat 

kopitan dan kopitan lama, Gusti Ratu mendapatkan karomah dari Sang Hyang Rama Kuasa. 

Gusti Ratu merasakan kekuatan yang tak disampaikan pada Raja Ageng dari Kaeang benar-

benar menarik seluruh ruhnya. Gusti Ratu menyampaikan salam perpisahannya hanya dalam 

10 detik. Ia sebenarnya bisa mengatakan bagaimana cara mengalahkan Kaeang dan lainnya, 

bagaimana ia bisa mengendalikan , namun tidak pada hari itu, Sang Hyang Rama Kuasa 

Maha Besar, dalam kematiannya saja ia diberikan kesempatan yang luar biasa detik ini 

mungkin ke depannya ada kesempatan yang lebih indah lagi, ia berpegang prinsip jika ia 

memberitahu suami dan anak-anaknya pasti akan mengurangi pahala amal kebajikan dan 

pengalaman suami-anak-anaknya dalam berjuang di jalan Sang Hyang Rama Kuasa karena 

langkah mereka terlalu cepat, Gusti Ratu hilang dalam cahaya matahari yang tiba-tiba terbuka 

dari jendela begitu terang sekali lalu buyar dalam pengelihatan cahaya itu seperti Raja Ageng 

baru bermimpi. Terakhir kata yang dibuat Gusti Ratu terletup di hati Raja Ageng, mungkin 

itu suara batin dari Sang Hyang Rama Kuasa jika cara untuk mengalahkan Kaeang adalah 

dengan usahanya sendiri. Raja Ageng semakin bertekad demi keluarganya, agamanya dan 

kerajaannya. 

 

Kaeang mengaku pada masyarakat ada makhluk yang diciptakan selain jin, manusia, 

malaikat yaitu dirinya sendiri, sebagai dzat teragung, dibutuhkan siapa saja, itu dinasehatkan 

beberapa Kakung-Yung lain jika ia berusaha menghilangkan arah Macapat Urip dengan 

ajarannya sendiri,  pengikut-pengikut Kaeang juga telah dibasmi di beberapa kadipaten yang 

ternyata jutaan namun Kaeang tetap menjalankan ibadahnya tanpa mengakui kesalahan di 

Kraton, setelah melakukan sembahyang sepertiga malam berjamaah melakukan tari bersama 

saat Dhuha, dan memasang sajen Raja Ageng semakin yakin ingin memerangi Kaeang. Pada 

hari yang ditentukan telah tiba, Raja Ageng tidak mengetahui apa yang dialami-dilakukan 

masyarakat dunia kelak, ia hanya terus bisa berdoa agar tantangan masyarakat kelak semakin 

mudah menghadapi Kaeang, walau keadaan sakit dan Raja Ageng yang telah tua tenaganya 

semakin hari juga semakin kurang, ia sering muntah darah entah sakitnya apa, para pengkritis 
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Kraton dan masyarakat ia menderita Refluks Gastroesofagus namun kalangan keagamaan dan 

pujangga Kraton membatin jika tenaganya telah terkuras banyak menghadpi Kaeang, pelan-

pelan terhisap seperti debu terbawa angin. 

 “Sekarang Aku perintahkan kalian berjihad di jalan Sang Hyang Rama Kuasa 

sejihad-jihadnya karena Sang Hyang Rama Kuasa telah dicoreng nama agungnya, panji-panji 

Sang Hyang Rama Kuasa harus terus ditancapkan, dikibarkan dan bertambah berkibar di 

dunia ini, percayalah Sang Hyang Rama Kuasa selalu bersama kita, sebelum pengaruh buruk 

Kaeang menyebar kita harus membinasakan Kaeang!” 

“Sang Hyang Rama Kuasa Maha Besar! Sang Hyang Rama Kuasa Maha Besar!” 

Ketika dicari di segenap penjuru Kraton ternyata Kaeng tak ada, seluruhnya 

bersumpah jika tak ada yag menyembunyikan Kaeang, entah Kaeang pergi ke mana dan apa 

tujuannya, Kaeang merupakan makhluk yang dijanjikan Sang Hyang Rama Kuasa akan 

menjadi pengacau dari awal dan tibalah kelak di akhir zaman 

“Gusti apa yang harus kita lakukan, apakah ini bertambah membahayakan kita, 

apakah kita harus bergerak cepat, bagaimana jika ia menyamar di sesuatu yang dekat dan 

bagian dari kita dan itu bertambah mengacaukan Gusti!” 

“Tenang Sang Hyang Rama Kuasa akan selalu melindungi kita, kita harus percaya 

pada Sang Hyang Rama Kuasa bukan sedikit pun prasangka dari diri kita ataupun orang lain, 

Sang Hyang Rama Kuasa tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambaNya, 

semakin kita mendekatkan diri kepada Sang Hyang Rama Kuasa semakin Kaeang tidak akan 

berani mendekati kita!” 

Kutukan dari Bratawali terasa benar terwujud melihat pembacaan kitab yang terdapat 

di banyak buku, Macapat Urip larik 331 yang didalami benar dan ciri-ciri yang disampaikan 

pujangga Kraton Ganda Ageng akan dibumibalikkan, para pegikut Kaeang tersisa 

memaparkan pula ciri-ciri yang sama tentang kehancuran Ganda Ageng, ia mengungkapkan 

sebelum juru slametnya hilang walaupun ibadah masyarakat dunia lejit namun hati mereka 

tetap hitam, banyak terdapat kesalahan-kesalahan pemerintah terutama Ratu-ratu Ganda 

Ageng dan Raja Ageng Manah sendiri, namun kalangan Syar’i sendiri yang masih pro 

dengan Kraton dan berpegang pada Macapat Urip dan As Sunah mereka mengungkapkan 

Sang Hyang Rama Kuasa telah menghendaki kejayaan Ganda Ageng usai, agar masyarakat 

kembali mengejar mimpi mereka dengan optimis dan keras lagi, semua berasal dari Sang 

Hyang Rama Kuasa dan kembali kepadaNya, tiada Tuhan selain Sang Hyang Rama Kuasa. 

Dan dalam pagelaran sendratari “Melingi” yang dibacakan Gusti Raja kepada masyarakatnya 

ciptaan GRat. Tempek terdapat interprestasi Ganda Ageng di suatu masa lebur tak bersisa 

jika terdapat padi bernasi emas di seluruh sawah Ganda Ageng sebagai tanda harta terakhir 

Ganda Ageng, Raja Ageng meninggal dengan tenang di Makalih Kahiyang menggerogoti 

perasaan keluarga dan masyarakat Ganda Ageng, banyak masyarakat yang belum percaya 

kematian Raja Ageng Manah secepat ini, salah satu masyarakat ada yang baru bisa berpaling 

dari menjaga dan mendoakan Raja Ageng di pemakamannya selama 3 bulan, mereka 
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membenamkan dalam hati ingin melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup seperti yang 

diajarkannya, Gusti Raja tetap meyakinkan masyarakat semuanya tidak akan pernah terjadi 

jika mereka tak yakin, detik ini tentu berbeda dengan detik besok namun ia tetap menghargai 

berbagai pejabat Kraton, kerabat dan masyarakat yang pergi meninggalkan Ganda Ageng 

dengan harta mereka, GKR tetap merayu-rayu Gusti Raja namun Gusti Raja tetap 

menyakinkan ia tidak akan pernah meninggalkan ratu, calon anak dan masyarakatnya begitu 

saja, ia yang mengatakan jika pun ia mati ia bangga mati memperjuangkan kemakmuran 

masyarakat banyak dan mati di tanah kebangkitan ini, ia juga menjelaskan tak bisa begitu 

cepat ia meninggalkan Ganda Ageng karena ia bisa menjadi penyebab runtuhnya Ganda 

Ageng karena ia sudah berani merubah paugeran yang diyakini-dijunjung Kraton persyaratan 

tari pada jumenengan itu, Gusti Raja tak terbesit pun di wajahnya wajah ragu, ia terus 

berdzikir dan berdzikir dengan khidmat di Sasana Pangrajan, bayangannya akan selalu 

teringat dalam Babad Ah, ditulis dalam bilahan bambu dengan tinta malam batik yang pernah 

dibacanya dalam detik demi demi detik cepat berlalu telah berwujud, sebuah cawan berisi air 

lalu dituangkan akan menggambarkan berita apapun di seluruh penjuru bumi adalah NM, 

terdapat pula bangunan yang besarnya melebihi gunung, orang bisa menaiki ruangan demi 

ruangan atas bangunan itu dengan mesin tarik petir lalu segala yang mahal harus ditukar 

dengan emas terpampang di sana, kuda, pakaian, rias bagus dan awet, makanan, pusaka, 

hanya pihak-pihak Kraton yang bisa ke sana, di setiap tanggal muda selir-selir Gusti Ratu 

selalu berliburan ke sana hingga benda-benda yang mereka beli memenuhi sasana tempat 

tinggal mereka, pemuda dibuat menjulurkan pancing mereka ke atas karena ada ikan paus, 

ikan sidat dan hewan-hewan laut di udara namun hanya berlangsung 7 hari, terdapat laut 

aneka rasa kopi yang tiap hari berganti rasanya tiada yang sama juga muncul di tengah-

tengah salah satu pulau di Ganda Ageng, dan segala buah-buahan yang ketika dimakan 

terdapat keemas-emasannya yang bisa dijual di seluruh Ganda Ageng pernah tumbuh, semua 

bisa terjadi apakah kutukan dari GRaj. Bratawali itu bisa terjadi pula. Tak, bagi Gusti Raja 

semua telah dikendalikan oleh Sang Hyang Rama Kuasa. 

“Gusti Raja, apakah Gusti Raja tetap pada kehendak Gusti Raja, Gusti Raja adalah 

adalah orang terdepan dari bawah Gusti Raja, kami semua pun tahu jika tidak bisa hidup 

tanpa titah Gusti Raja, betapa kehilangannya rakyat jika Gusti Raja tak bersama kita lagi” 

“Aku akan selalu berada di hati kalian, jagalah Rama-Rama Raden, GKR. Priyayi, 

GKRMb. Kembang Setaman, anak-anak Kembang Setaman dan putra-putri lain dengan baik 

ya, kutahu tak ada perempuan yang sepercaya seperti dirimu” 

Dan siang yang muncul begitu terang-terangnya tiba-tiba agak redup, branjangan 

yang terbang mengitari Kraton dan langit bertrilyun mulai terlihat beberapa terdengar 

beberapa guncangan, Gusti Raja tetap menyemangatkan dzikirnya, ralaman itu tidak akan 

pernah terjadi, biarpun terjadi itu pasti bisa dan kehendak Sang Hyang Rama Kuasa, namun 

bangunan-bangunan seakan terhisap di dasar bumi tanpa bersisa, bagian Sasana Kraton dan 

Pendapa pula, sebelum peristiwa bersejarah itu terjadi terdapat trilyunan gagak berterbangan 

menggelapi seluruh Ganda Ageng, terdapat hujan tanah yang menghapus jantung dunia, 

destinasi wisata, dan tempat-tempat bersejarah, Gunung Duka juga tampak terhisap ke dalam 
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tanah sehingga pemandangan lebih cerah, dalam detik-detik tanah Ganda Ageng yang hampir 

terbalik 45 derajat dan Sasana Pangrajan mulai terobohkan dindingnya Gusti Raja terus 

menikmati dzikirnya dan kian yakin ramalan itu tidak akan pernah terjadi 

Di perjalanan hutan yang menyebrangkan sungai-sungai, ancaman binatang buas dan 

para siluman, jauh dari Ganda Ageng di Shubuh hari mereka mendengar suara yang begitu 

dahsyat sampai telinga mereka berdarah namun tetap bisa mendengar, GKR, rama-rama selir, 

putra-i dalem yang telah memiliki jalan yang berbeda dengan pejabat-pejabat Kraton 

disuguhkan kerunyaman sikap keluarga yang berserteru, BRB. Akik memukul kepala GKR. 

Priyayi namun dilindungi keras oleh GKR, BRMb. Gemah dan BRM. Cendrawasih, GKR 

Priyayi menunjukkan kebijaksanaannya 

“Kenapa kita di sini hah! Kita seharusnya berada di Kraton, Kraton membutuhkan 

punggawa-punggawa seperti kita, pasti kamu Priyayi yang memerintahkan mereka seperti ini, 

kekacauan di Ganda Ageng karena Ramamu yang membuat Gusti Ratu hanya merawat 

rajanya yang hanya mengurusi bagian tertentu saja, lebih buruk lagi kau anak dari Manah!” 

“Rama Raden semua sudah takdir, baik menurut kita belum tentu baik menurut Sang 

Hyang Rama Kuasa sebaliknya, yakinlah kami akan selalu bersama Rama Raden” 

“Tidak bisa pasti kalian yang membuat Kraton kacau balau seperti ini, Gusti Ratu 

lebih mengamanahkan kalian tapi kalian lalai pasti, apa yang Gusti Ratu amanahkan pada 

kalian! Aku tidak sudi lagi bersama dengan kalian hiduplah kalian dengan cara kalian 

sendiri!” 

Keluarga kerajaan memang banyak yang berpencar dengan keyakinan orang-orang 

yang mereka yakini, GKR tak ingin GKR. Priyayi mendapatkan perlakuan yang tidak 

terhormat dari selir Gusti ratu tersebut, BRMb. Selami yang sedari tadi menahan unek-unek 

mengapa ia melangkah bersama GKR itu memekakkan telinganya, menjambak rambut GKR 

namun dihalangi Damari yang lebih mementingkan kepentingan banyak tersebut. 

“Mbakyu, kenapa Mbakyu membuat Gusti Raja sendirian di Ganda Ageng, Gusti 

Raja pasti sangat membutuhkan kita Mbakyu apa yang Mbakyu sampaikan pada Gusti Raja, 

Gusti Raja pasti telah mati di sana sebelum Ganda Ageng runtuh karena membuatku tak 

becus menjaga Gusti Raja kita harus mati Mbakyu, mati! Bayi itu bayi setan harus dibunuh 

jangan sampai menimbulkan bencana lain!” 

“Ya Sang Hyang Rama Kuasa, Nyebut Dinda, nyebut kita harus menenangkan diri 

kita, Mbakyu sudah membujuk Gusti Raja sekerat mungkin namun Gusti Raja tetap pada 

gemerisik hatinya, kita harus menghormati keputusan masing-masing, kasihan Mbakyu 

hamil-hamil seperti ini lelah jangan dibebani ya, tolong pengertianmu!” 

“Bayi itu memang harus mati Mbakyu agar tidak menjadi saksi kebobrokan keluarga 

kerajaan kita! Aku tidak akan mati sebelum bisa merobek-robek rahim Mbakyu sampai 

keluar segalanya!” 
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“Jangan Selami, jangan Selami, Jangan.....” 

GKR Mampu menghindarkan diri, ia sempat terjerembab di jurang namun janinnya 

masih bertahan dan ia bisa hidup dan ia terus melangsungkan kehidupannya lebih baik, 

BRMb Damari melakukan tujuman keris di dada BRMb. Selami yang semakin seenaknya 

sendiri ingin membunuh semua orang, ia menghisab hatinya yang getir, menangis sepanjang 

hari karena membunuh adiknya sendiri lalu ia bunuh diri dengan memasukkan bibirnya 

keluar di dubur bambu yang runcing, banyak putra-i dalem, selir-selir yang terjebak dengan 

kebingungan di hutan yang buas, laut membentang, ada yang terperosok dengan nyawa entah 

Ganda Ageng telah terkubur hidup-hidup, tak ada bekas tersisa di sana seperti yang 

diyakini Gusti Raja dari ungkapan ayahnya kekuasaan di dunia ini hanyalah sementara, 

semua berasal dariNya kembali kepadaNya, dalam dzikirnya yang di luar nalar ia sempat 

mengingat Gusti Ratu pernah mewejangnya semasa menjadi putra mahkota kelak dalam 

Babad Ah karangan GRat. Basmi jika Ganda Ageng akan mengalami kehancuran sehancur-

hancurnya, Ganda Ageng harus tetap tumbuh, dalam kehancuran tersebut Gusti Ratu masih 

berujar Ganda Ageng akan bangkit meskipun terlupakan sejarah negerinya sendiri, dengan 

usaha dan mimpi-mimpi masyarakat Ganda Ageng yang tak lepas, tanah Ganda Ageng akan 

lebih indah, digdaya, tiada habis peradaban dari Ganda Ageng yang sesungguhnya, kelak 

Ganda Ageng akan berubah nama menjadi Sragen, dzikir Gusti Raja terus mengeluarkan 

organ tubuh terdalam keyakinannya tanah yang dipijakinya kini tidak akan lebur runyam 

bersamaan tanah terbalik lalu terjerembab dalam-dalam, sebelum mengingat seluruh harta 

dan monumen Ganda Ageng terlahab habis gempa yang dahsyatnya melebihi kiamat ia 

sempat mengingat ramalan dari Gusti Ratu Anindya tentang Ganda Ageng bertrilyun-trilyun 

tahun kemudian 

1. Lakilaki lebih pengecut dari perempuan, perempuan lebih munafik dari lakilaki 

2. Dimakan-makan sendiri, dibayar-bayar sendiri 

3. Benar tiada jalur, salah tiada pertimbangan 

4. Kuat dibicarakan, tidak kuat dijalankan 

5. Melakukan tiada tujuan 

6. Rasio berjalan, Tuhan mitos, hati organ 

7. Baik buruk pendapat orang yang ikut-ikutan 

8. Perpecahan lebih baik dari permusyawaratan 

9. Masyarakat bangga dijajah daripada dimerdekakan 

10. Sederhana bermuamalah, sederhana dalam mengkritik orang, sederhana dalam 

beribadah 
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11. Perencanaan nomer keseribu, perdebatan nomer kesepuluh, perkewuh nomer satu 

12. Negara terbesar namun negara bertepuk tangan 

13. Semua karena perintah 

14. Orang celaka di depan mata tidak ditolong 

15. Yang jauh memaksiatkan, dekat mensholehkan memilih yang jauh 

16. Manusia seperti robot 

17. Manusia berlomba-lomba menjadi babu 

Ganda Ageng menjadi hutan yang subur, matahari menafkahi hutan tersebut di tengah hutan 

tersebut terdapat sinar yang memancar dari sebuah benda menandakan besar mirip 

dengan  
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KETERANGAN 

 

1. Paugeran  : ketentuan 

2. Gentur Tirakat : prihatin 

3. Para Laden  : pelayan Kraton 

4. Soko guru  : tiang penopang bangunan 

5. Pinisepuh  : orangtua atau sesepuh yang dihormati 

6. Selop   : sandal ratu atau raja 

7. Reroncean  : bunga melati yang dirangkai biasanya untuk hiasan 

rambut, keris atau upacara lain 

8. Anglo   : wadah dari tanah liat untuk membakar menyan dengan 

bara 

9. Kakung-yungan : lakilaki-perempuan pemimpin agama Sambawi 

10. Guyon   : bergurau 

11. Pisowan  : ruang lobi 

12. Gada-gada  : senjata-senjata 

13. Punjungan  : makanan yang diberikan kepada penduduk dalam acara 

hajatan biasanya pernikahan 

14. Macul   : mencangkul 

15. Matun   : membersihkan rumput di sawah yang menghalangi 

tumbuhnya padi di musim menanam 

16. Tegel   : tega 

17. Petung   : menjumlahkan angka dalam weton (hari kelahiran) yang 

orang Jawa biasanya meyakini terdapat peruntungan 

tersendiri-sendiri, misalnya Senin Pon: 11, berjarak 3 

jumlah rejeki dengan Selasa Legi: 8 

18. Wahyu Keprabon : wahyu yang didapatkan sebelum menjadi raja atau ratu 

19. Neptu   : jumlah peruntungan 

20. Wiyosan Dalem : memperingati hari lahir ratu atau raja di Kraton 

21. Jaler Kinurmat : lakilaki terhormat 

22. Tintir   : lampu api kecil yang disumbu oleh minyak tanah 

23. Kalenggahan inggil : kedududkan yang tinggi, pangkat 

24. Mencla-mencle : perkataannya tidak konsisten 

25. Putu   : makanan dari gandum yang di dalamnya gula merah, 

dipanaskan dengan dimasukkan ke dalam bambu potong 

kecil-kecil sampai matang 

lalu ditaburi parutan kelapa 

26. Pasren   : tempat untuk menyimpan padi 

27. Garapi   : mengerjain 

28. Ra ilok   : tidak pantas 

29. Bejaji   : pantas 
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BIODATA PENULIS 

 

Catur Hari Mukti, adalah penulis yang lahir dan tinggal di Sragen. Lahir di Sragen, 

7 Juli 1997 pada hari Senin Pon. Menulis di antologi, buletin, media massa. Novel berjudul  

adalah novel pertamanya yang diterbitkan satu kali dan satu-satunya di dunia oleh 

penerbitannya sendiri, ia mempersembahkan novel tersebut kepada bupati perempuan 

Sragen pertama, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, dengan lahirnya novel ini ia yang sebagai 

seorang feminis berharap agar perempuan Sragen, Indonesia atau dunia semakin kuat, giat 

berkarya, dan terus meraih apa yang dicita-citakannya, mampu menapaki mimpi yang mulia 

dan penuh harapan besar sekali seperti bupati perempuan pertama di Sragen. Bisa 

dihubungi di FB-nya: Catur Hari Mukti, IG-nya @chmfinancialfreedom23tahunamin, atau 

WA-nya: 087835520475 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


