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Begundal Militia
Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik             pembalas tipu daya (3:54)

Akhirnya datang juga itu Arjuna Solo. Sengaja saya panggil Arjuna punya nama begitu. Meski aslinya memang tidak begitu. Bahcuy, itu emaknya kasih nama. Entah dapat wangsit dari siapa yang membuat namanya seperti itu. Yang jelas dia adalah teman yang tidak jelas bagaimana awal kenalnya. Sebab tahu-tahu dia memproklamirkan dirinya sebagai programmer IT yang juga businessman madu. Sebab istri-istrinya pada diberi madu. Itu pertanda dia punya banyak stok madu. 
Tapi sudahlah. Saya tidak akan bahas dia terlampau jauh, seperti jalan kaki Jakarta ke Surabaya, soalnya lihatlah dia sudah menghampiri saya dengan motor trail tuanya. Menggelinding mendekati saya, yang dari tadi asyik melihat anak-anak muda sedang berkumpul, sedang pada buat macet kendaraan, sedang asong-asongkan kardus, sedang menjadikan diri mereka seperti pengemis, sedang sedih karena kompor Merapi meleduk. 
Dan seperti biasa, Bahcuy meskipun kaya raya, ganteng, berkacamata, berjenggot, tetap saja tidak mau menabrak saya. Walau satu kali pun. Dia malah berhenti tepat di bawah patung Slamet Riyadi. Malu kata dia. Masa orang yang lebih tua dia tabrak. Sialan. Kenapa bawa-bawa nasab. Padahal tua atau muda tidak menjadi ukuran seorang layak masuk neraka Jahanam atau tidak. Hanya yang bertaqwalah itu yang boleh dapat free pass ke surga.
Tanpa basa basi yang bikin tidak enak makan, saya langsung ambil itu helm yang Bahcuy asongkan. Maklum kondisinya saat itu buru-buru. Sudah jam 3 sore. Sedangkan pesawat ke Jakarta akan take off jam 5 sore. Dan saya harus meninggalkan Solo. Kembali ke Jakarta. Mungkin bukan harus, karena kenapa juga harus “harus”? Wong saya tidak dipanggil Fauzi Bowo untuk bantu atasin banjir. Saya berani bertaruh, Fauzi Bowo tidak bakal memangdang saya istimewa. Pun begitu dengan walikota Solo. Saya yakin meskipun saya di Solo, saya tidak akan dicurigai sebagai teroris. Sebab saya memang bukan teroris. Tapi apa ya namanya untuk mengatakan hal itu? Untuk maksud bahwa akhirnya kerjaan kantor saya sudah beres, dan tidak selamanya bisa tinggal disana, sampai tua, karena gaji diambil di Jakarta, dan memang saya sudah kangen pengen ketemu Revo. 
“Helmnya dah jelek, Kang. Ga apa-apa kan?”
“Santai aja cuy. Biar jelek luarnya tapi yang penting yang makenya tidak begitu.” Senyum kece saya berikan pada Bahcuy. Oh, ternyata dia memberikan senyuman manis pula. Menggoda. Sungguh romantis.
Saya naik motor. Tentu dibelakang Bahcuy. Kalau di depan nanti dia tidak bisa membawa motor dengan baik. Helm saya pasang. Bahcuy juga tidak surut. Membuat kami keren sekeren-kerennya. Insyallah.
“Mas-mas, eike pulang dulu ya?!” saya berseloroh manis manja grup ke pemuda-pemuda yang sedang pegang pegang kardus Merapi. 
“Monggo, Mas” jawab seorang yang pakai jaket Juventus Mania Club chapter Solo, “Mau kemana, Mas?”
“Nyari rondo, Mas” jawab saya. Rondo adalah janda kalau bahasa Jawa.
“Rondo???”
“Iya. Ini ketua Jamuro-nya jemput eike”
“Apa?” si Pemuda tidak paham.
“Jamaah Mujahidah Rondo”
“Apa itu?”
“Sudahlah. Tidak terlalu penting. Hehehe…”
“Hehehe”
Lalu kami jalan lagi. Lurus menyusuri Gladak, terus belok kiri memutari Benteng Vastenburg yang sudah tidak terlihat lagi bentengnya, yang ada malah rumput. Harusnya tempat itu saya ganti nama saja jadi Padang Gembala Vastenburg. Tapi tidak jadi saya ganti sebab itu wewenang walikota Solo, wewenang rakyat Solo. Nanti kalau itu saya berani macam-macam dengan menggantinya, bisa-bisa Solo minta referendum. Seperti Yogya.
Dari situ motor melintasi perempatan, menerobos lampu hijau, menuju Jalan Ronggowarsito. Melewati banyak rumah dan toko. Ingin rasanya saya ikut numpang kencing di salah satu rumah yang ada logo keraton Solo-nya. Sekedar ingin tahu, seperti apa rasanya kencing di rumah bangsawan. Bedakah? Atau sama saja? Tapi itu tidak juga saya lakukan. Karena saya tidak punya darah biru, Bahcuy juga tidak.
Tak lama dari situ, motor Bahcuy belokan ke arah kiri lalu belok lagi ke kanan, membuat kami bagaikan Valentino Rossi. Masuk ke Jalan Kalitan. Dan membuat saya bertanya seakan saya sering mendengar nama itu. Itu Bahcuy saya buat tanya. Kenapa saya sering sekali mendengar nama ini, tapi lupa apakah gerangan yang menempel pada nama itu. Bahcuy memberhentikan motornya. Persis di depan rumah yang berbenteng besar, plus mesjid di depannya.
“Ini mungkin Kang maksudnya” Bahcuy coba memberi saya jawaban.
Saya lihat. Saya turun. Saya benerin celana.
Oh, kalau yang kayak begini sih tidak penting kata saya pada Bahcuy. Lebih baik pergi lagi. Tapi oh tidak. Dua kardus besar dan ransel yang saya pakai membuat saya tidak nyaman. Membuat seakan-akan saya seperti perempuan yang lagi bocor. Gerak ke kiri salah, ke kanan juga salah. 
“Berat ya Kang?” Bahcuy perhatian.
“Iya, Cuy. Kayak mengendong traktor” kata saya.
“Hehehe… buang aja,” timpal dia “Daripada buat repot”
“Buang dimana?”
“Sono!” tunjuk Bahcuy ke arah bangunan besar berbenteng kokoh itu.
“Ogah! Tar eike dikira nyimpen bom. Tar eike  diapa-apain. Tar tidak jadi pulang”
“Sekali-kali lah, Kang”
“Sekali-kali gundulmu”
“Gundul pacul kali. Hehehe…” tawa Bahcuy
“Mending kalau beneran isinya bom. Lah, ini isinya roti kecik sama batik ibu-ibu. Teroris macam apa eike? Tar malah disomasi teroris gara-gara melecehkan mereka”
“Hahaha… Teroris yang menteror janda-janda, Kang!”
“Hahaha…” saya ikutan tertawa. Meskipun sebenarnya tidak nyambung.
Nantinya, setelah habis itu tertawa, kami melanjutkan perjalanan lagi. Belok kanan ke Jalan Muwardi untuk kemudian belok kiri ke Jalan Adi Sucipto. Melewati patung Srikandi lagi megang panah. Membuat saya berkata pada Bahcuy bahwa Solo itu memang kota yang tepat untuk berpoligami. Karena eh karena istri kedua Arjuna saja sampai dipatungkan. Itu sama artinya bahwa masyarakat Solo sudah terbiasa dengan poligami. Tidak ada yang risih dengan pernikahan seperti itu. Kalau istri kedua saja dibuat patung, istri pertama saya yakin dijadikan berhala bahkan disembah bak dewata.
Tak usah saya ceritakan apa reaksi Bahcuy. Sudah pasti bisa kamu ditebak. Tapi itu tidak membuat Bahcuy menjadi lupa diri lantas tabrakan. Justru dia semakin menancap gas menyusuri jalanan Adi Sucipto yang besar dan lenggang ini. Bukan karena dia jelek dan malu. Tapi karena buru-buru. Orang biasanya kalau malu di jalan, takut mukanya kelihatan, jalanin motornya dengan kecang. Tapi yang percaya diri, jalanin motornya pelan, biar mukanya dinikmati orang-orang.
Itu bertemu pertigaan lalu bikin motor belok ke kanan. Dari kejauhan nampak area kosong terbuka. Seolah-olah itu bandara. Tapi memang itu bandara tidak pakai seolah-olah. Begitu juga dengan aparat yang sejak dari Solo banyak sekali. Hampir di sepanjang jalan, hampir di setiap gang, hampir di setiap belokan. Mereka tidak seolah-olah seperti aparat tapi mereka memang aparat. Ada yang loreng, ada yang coklat, ada yang biru, ada yang tulisan satpol pp, ada satgas tulisan partai, ada yang tulisan perhubungan, ada tulisan pemda, ada band ga ada.
Persis setelah belok kanan, beberapa puluh meter setelahnya, di sebuah plang besar bertuliskan bandara Adi Sucipto, saya dan Bahcuy diteriaki oleh aparat yang jumlahnya tak karuan itu. Beberapa orang berseragam loreng berlari mengejar kami. Di depan sudah ada aparat berbaju coklat siap menghadang. Bahcuy buat itu motor berhenti. Ckitttt… 
Sejujurnya kami tidak mau berhenti. Kami anggap ini adalah halusinasi. Cobaan dari Allah untuk menguji keimanan seseorang. Tapi apa daya. Itu mereka pegang-pegang laras panjang. Belum laras pendek. Belum laras yang menggantung. Jadi, tidak ada pilihan bagi kami selain berhenti. Lebih-lebih dengan kondisi motor trail Bahcuy, yang kalau diajak sprint sepertinya yang menang adalah yang ngajak sprint. 
“Hey, mau kemana Mas!” itu bapak pakai loreng, bersepatu lars, berikat beceng bertanya.
Kontan kami menjawab. Tapi kenapa kontan ya? Kan dia dan kami tidak dalam sedang akad mengucapkan ijab kabul di depan penghulu. Lagian masa langsung 2 orang yang menjawab kontannya. Pernikahan apa pula ini. Adakah pernikahan seperti ini. Saya rasa tidak ada. Tapi di Solo kota poligami bisa jadi itu ada.  Mungkin.
“Bandara, Pak!” jawab Bahcuy dan saya beriringan.
“Mau apa?,” tanya Bapak loreng, “Ini area sedang disterilkan, Mas”
Bahcuy dan saya saling berpandangan. Kalau saja ini film India. Pasti adegan saling pandang ini buat romantis sekali. Tapi tidak usahlah berpikir begitu. Nanti saya dikira maho lagi. Nanti Bahcuy digugat oleh isteri-isterinya. Padahal pandangan ini hanya pandangan untuk saling bertukar isi hati. Dari hati turun ke mata. Dan Alhamdulillah nampaknya koneksinya lancar. Bahcuy mengerti hati saya, saya mengerti hati dia. 
“RI 1 atau RI 2 jadinya, Pak?” sok tahu Bahcuy tiba-tiba. Saya memilih diam. Melihat suasana dulu. Sebab ternyata kami sudah dikelilingi orang-orang kekar berseragam.
“RI 2, Mas,” masih oleh Bapak loreng yang tadi,”Mas, mau kemana? Coba turun dulu”
Wah, sial pakai acara turun pula. Nampaknya ada hawa tak sedap itu di mata mereka melihat kami. Padahal apa salah kami. Handsome its not crime, Man! Begitu dalam hati saya. Sayang si Bapak loreng tidak bisa membaca hati saya. Kalau dia bisa, seperti Bahcuy, pasti dia akan mengiyakan, “Yoi, bo!”
 Sekonyong-konyong,”Komandan saya mana ya?” Bahcuy lirik kanan kiri.
“Komandan apa, Mas?”
“Gories, Pak” timpal saya. Membuat Bahcuy melirik. Begitu juga Bapak loreng. Begitu juga teman-temannya. 
“Bapak siapa?” mendadak Bapak loreng mengganti sapaannya pada kami.
“Sesamalah Pak. Maaf tidak boleh terlalu mencolok” jawab saya sambil berkata sesama manusia dalam hati.
“Anti teror?”
Saya dan Bahcuy saling lirik. Pasang senyum. Ini senyum bukan berarti iya. Ini senyum yang entah apa artinya. Silakan tafsirkan sendiri. Si Bapak loreng dan temannya pun pasti saling menafsirkan. Saya yakin mereka punya tafsir berbeda-beda. Bukan hanya tafsir Ibnu Katsir. Bisa jadi tafsir Sayyid Quthub. Atau tafsir Quraisy Shihab.
“Sebentar ya Pak” Bapak Loreng meminta kami menunggu lalu dia pergi. Mendekati pria baju coklat. Sepertinya dia bos di acara ini. Yang lain, yang mengkerubuti kami, mencoba PDKT. Ya itu pendekatan. Seperti orang mau pacaran begitu.
“Ada operasi lagi disini?” tanya yang satu.
“Perasaan di daftar yang datang tidak ada Pak Gories tuh” satu lagi ikutan tidak mau kalah.
“Namanya juga operasi begini Pak,” jawab Bahcuy “Tuh, kita bawa bahan-bahan di kardus”. Tunjuk Bahcuy ke arah 2 kardus yang saya pegang di kanan kiri.
“Itu bukan handak kan?” ada satu lagi yang bertanya.
“Berapa yang tertangkap sekarang?” Bapak yang pertama tanya bertanya lagi. Seolah-olah mereka sedang balapan. Saling mendahului untuk menjadi penanya nomor satu.
“Harus langsung ke komandan, Bos” jawab saya seperti menjawab ke Bos di kantor. Atau mungkin lebih enak kalau seperti menjawab ke teman sederajat. Oh iya, saya akhiri dengan senyum, agar terkesan akrab. Agar terkesan kita kawan lama.
Tidak berselang lama, sebelum semua pertanyaan dijawab, Bapak baju coklat yang dipanggil Bapak loreng datang menghampiri. Menyebabkan dirinya seperti Jelangkung. Datang tak diundang, pulang tidak bakal saya antar. Lantas dengan spontan, saya kasih dia hormat seperti Rambo ketemu komandannya yang datang mau ajak pengajian. Tangganya saya pegang. Tentu saja bukan maksud melecehkan. Hanya sekedar salaman saja. Bahcuy juga ikutan itu tangannya.
“Kok tidak ada koordinasi ke kami kalau beliau ikut di rombongan RI 2?” kata Bapak baju coklat seakan-akan menyalahkan kinerja anak-buahnya yang ada di lapangan.
“Kami juga diberitahu mendadak, Dan” jawab saya. Bukan saya sok tahu kalau nama Bapak itu bukan Dani. Sebab nama dia memang bukan Dani. Bukan juga Dadan. Bukan juga Wildan. Bukan juga Danti. Ah sudahlah. Dia itu saya anggap komandan.
“Kira-kira rombongan posisinya masih dimana, Dan?” Bahcuy coba bertanya.
“Tadi sih masih di Solo,” jawab Komandan “Baru beres acaranya”
“Oh, mungkin sekitar setengah jam lagi kalau begitu” 
“Ya”
“Kalau begitu, kami izin untuk menghubungi komandan saya, Dan,” kata saya “Biar lebih jelas lagi”
“Oh ya silakan” jawab Komandan yang tiba-tiba terdengar suara dari balik saku celananya. Lalu tangan dia merogoh ke saku. Masyallah, ada benda kotak plastik bisa bicara. Punya nyawakah dia? Ah, kamyu suka lebay dech. Itu kan HP! Oh iya itu HP. Maaf saja saya kan grogi.
Lalu itu saya dan Bahcuy coba memberi jarak dengan Komandan. Agar dia leluasa. Khawatir itu dari istrinya yang minta jatah uang belanja. Sambil masih berdiri disana, dengan masih juga dikelilingi orang-orang yang bertanya tadi, Bahcuy coba berbasa-basi menggunakan bahasa Jawa. Sayang saya tidak mengerti. Jadi tidak bisa saya tulisankan disini. Lagian kalau pun dituliskan, saya tidak bisa menuliskannya. Saya tidak belajar huruf Jawa waktu SD. 
“Kok pesawatnya jauh disana ya, Pak” kata saya ikut memecah obrolan yang bagi saya sungguh rasis. Itu saya sambil lihat pesawat-pesawat komersil ada di ujung seberang sana.
“Bandaranya kan disana!” jawab Bapak Loreng.
“Oh disana. Saya kira disini”
“Disini pangkalan militer saja,” kata Bapak Loreng “Baru dinas disini ya?”
“Iya” saya tersenyum. 
“Kalau begitu kami izin dulu mau lihat kondisi bandara. Mumpung rombongan belum datang,” saya coba mengajak Bahcuy dengan tatapan mata lagi. Untuk turun ke hati “Kebetulan ada informasi disana yang harus dicek”
“Oh, baik,” kata Bapak Loreng “Nanti ikuti saja jalan aspal ini. Disana nanti ada petunjuk jalan masuk Bandara”
Lihatlah  itu, lihatlah kami, menyalami Bapak-Bapak yang ada disitu. Lalu kasih hormat lagi ke Komandan yang asyik di telepon istrinya, mungkin. Saya segera naik motor setelah Bahcuy menyuruh saya naik. Dan tidak lupa bilang terima kasih pada mereka.
Kami pergi. Pergi meninggalkan mereka yang berseragam disana. Menyusuri jalanan aspal lagi.
“Cuy, kok salah mampir sih?”
“Saya juga ga tahu, Kang,” jawab Bahcuy “Saya juga baru kesini. Kirain yang tadi bandaranya”
“Parah kamu mah, euy!”
“Hahaha… Tapi asyik kan, kang?!”
Kayaknya jawabanmu itu tidaklah perlu saya jawab. Kamu pasti tahu apa yang saya suka. Seperti sukanya saya ketika motor yang kita naiki sampai di gerbang Departure. Lantas saya dengan suka cita memberikan uang 25 juta untuk kamu sampaikan pada para janda. Dan kamu bilang insyallah saya sampaikan sambil kemudian kita berpelukan seperti Telletubbies. Lalu tak lupa kamu ucapkan salam. Assalamu’alaykum. Wasallam kata saya. Motormu lantas melaju. Tapi kemudian balik lagi. Kamu minta uang 2000 buat bayar parkir. Sebab bayar parkir 25 juta terlalu berlebihan katamu. Islam mengajarkan kita agar jangan berlebihan. 
Betul apa yang kamu kata Cuy. Kamu memang selalu menasihati saya. Kapan kamu menasihati saya lagi di Solo? Ah kayaknya tidak perlu di Solo ya Cuy? Di Jakarta saja. Kan kamu sudah di Jakarta. Ikut pesantren tidak kilat. Tapi, bisa tidak suatu saat kamu izin pada para ustadz untuk membesuk saya. Tentu saja tidak dengan motor trailmu itu. Sebab dia sudah kau tinggalkan begitu saja di kantor Pos Solo. Dan saya memang tidak rindu dia, tapi rindu kamu.
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