“Wahai Nijik bin sroloki saya nikahkan engkau”. Tiba-tiba
terhenti kalimatnya karena ada petugas KUA dari dalam yang
masuk dan membisikkan sesuatu kepada pak penghulu itu
dan mendadak penghulu itu masuk ke dalam.
Yang ikut ke KUA langsung gelisah semua, akhirnya bang
balum dan orang yang dipercaya olehnya masuk ke ruangan
kepala KUA itu, menanyakan perihal pernikahannya om nijik.
“Mohon maaf pak ustadz, pernikahan nijik ga bisa diteruskan,
baru saja salah satu petugas menemukan bahwa nijik sudah
menikah dan masih dalam keadaan pernikahan yang sah
dengan istrinya yang dijakarta.” Kepala KUA menerangkan.
“Nijik mendaftar ke KUA dia ngakunya masih bujang pak
ustadz, dan memang di KTP nya statusnya masih belum
menikah, masa akhir KTP nya tinggal empat bulan lagi
sehingga masih bisa dipakai untuk mendaftarkan
pernikahannya,mohon maaf pak ustadz, kami merasa sudah
ditipu oleh nijik jadi kami tidak bisa melanjutkan acara
pernikahannya ini.” Lanjut kepala KUA.
Mendengar keterangan dari kepala KUA itu bang balum
langsung marah, dan kemarahannya sudah ga bisa dibendung
lagi, bang balum adalah sosok orang yang bisa mengontrol
emosinya saat dia dibohongi, baik bohong dengan hal yang
sepele apalagi bohong dalam hal yang sangat krusial.
Bang balum seketika itu langsung berfikiran macem-macem,
kalau sampai keluarganya lesaho yang dirumah tahu kalau
pernikahannya gagal nanti akan terjadi apalagi? Panggung,

layos yang sudah disiapkan masa mau digunakan untuk jejer
sepasang manusia yang bukan suami istri? Belum lagi dari
keluarga om nijik yang menunggu di rumahnya nanti bakalan
bagaimana kalau tahu om nijik ga jadi menikah?.
“Pak ustadz, di samping ka nada mushola, pak penghulu
dimintai tolong untuk menikahkan om nijik dimushola saja
gimana pak ustadz?.” Salah satu keluarga om nijik ada yang
ngasih ide.
“Masalahnya bukan lokasi nikahnya mbaaak, ni masalahnya
nijik itu uda membohongi saya juga, dia bohong ke KUA, dia
ngakunya masih bujang, belum lagi kalau dinikahkan di
mushola, masyarakat bakalan tahu semua kalau nijik ga jadi
nikah di KUA, malah ribet urusannya!.” Suara om nijik selalu
membentak siapapun yang nanyain perihal pernikahan om
nijik.
Jam sudah menunjukkan pukul 17.10 WIB sebentar lagi
waktu maghrib datang, om nijik tiba-tiba pingsan di ruang
tamu kepala KUA, bang balum masuk langsung menampar
mukanya om nijik.
“Udah, semua ini karena ulahmu sendiri!, dari awal saya
udah bilang jangan sekali-kali berani berbohong, Bangun!!!.”
Bang balum memarahi om nijik yang sedang terlentang, om
nijik mungkin malu karena kebohongannya terbongkar dan
akibatnya benar-benar fatal.
Teman-teman bang balum yang ikut hadir malah lebih
khawatir dengan kejadian itu, kali aja banyak yang mengira

kalau om nijik berbohong karena di suruh oleh bang balum,
padahal bang balum adalah paling anti dengan kebohongan.
Lima menit kemudia om nijik bangun dan langsung
bersimpuh di bawah kaki bang balum dan menangis meminta
maaf, dia ngaku salah dan dia ngaku kalau dia sudah
berbohong selama ini, bang balum hanya diam dan ga
merespon permintaan maaf om nijik.
“Udah!, kita pulang aja!, kita ke rumahmu dulu! Gua nikahin
lu secara sirri di rumah lu! Waktu sebentar lagi maghrib!,
kasihan keluarga lesaho udah nunggu terlalu lama malah
nanti pada kesini bingung semuanya!.” Bang balum ngomong
sambil membentak-bentak.
Akhirnya semua yang ikut ke KUA kembali dengan mobil
masing-masing dan mampir ke rumahnya om nijik, disana
bang balum nyari dua orang saksi dan langsung dinikahkan
oleh bang balum secara sirri.
“Dah, lu udah sah jadi suami istri secara agama!, besok juga
lu nijik, lu berangkat ke Jakarta urus perceraian lu sama istri
lu yang kemarin, setelah itu lu datang lagi barengs ama
keluarga lesaho ke KUA, kamu nikah lagi di KUA biar dapat
surat nikahnya!.” Bang balum ngasih saran sambil bentakbentak.
Baru kali ini bang balum terlihat semarah itu, biasanya bang
balum terkenal sebagai orang yang paling santai dan tidak
pernah melihat marah sekalipun, siapapun yang sudah

mengenal bang balum saat itu gemetar ngelihat bang balum
marah-marah mulu.
Setelah om nijik dan lesaho di nikahkan oleh bang balum tak
lama kemudian om nijik dan lesaho disuruh balik ke rumah
lesaho lebih dulu, bang balum minta di tinggal di rumahnya
om nijik, bang balum masuk kamarnya om nijik dan
merebahkan badannya di kasurnya om nijik.
Jam sudah menunjukkan pukul 18.33 WIB, bang balum
bangun dari ranjangnya om nijik dan menyusul ke rumah
lesaho, saat di rumah lesaho acara jejer pengantin masih
belum juga di laksanakan, ternyata ibunya bang balum
khawatir kalau bang balum datang kemudian membubarkan
acara jejer pengantin itu sehingga acara resepsi
pernikahannya nunggu keputusan bang balum dulu.
“Dah laksanakan acara jejer pengantinnya, mereka udah sah
jadi suami istri, ga usah takut lakukan acara adat seperti
biasanya aja.” Bang balum mulai berbicara dengan nada
rendah.
Resepsi pernikahan pun di laksanakan dengan adat jawa,
teman-teman om nijik pada foto bareng dengan om nijik,
bang balum ga mau berfoto bareng dengan om nijik dan
berpamitan lebih awal di banding teman teman om nijik yang
lain.
Sesampainya di rumah, om nijik di Tanya sama istrinya perhal
acara pernikahannya om nijik.

“Wah kacau balau acaranya mah, saya pengin nenangin
fikiran dulu, kalau ada tamu sepenting apapun, bilang saya
lagi istirahat.” Bang balum meminta istrinya untuk tidak
menerima tamu.
Bang balum masuk kamar, kamar dikunci dari dalam, terlihat
sekali bahwa bang balum sedang galau tingkat dewa,
menghadapi masalah yang benar-benar ruwet semrawut,
kacau balau, acak adut ga jelas babar blas.
Dikamarnya bang balum ga bisa tidur dia keinget kejadian
yang baru saja terjadi, dia sangat menyayangkan kok bisa om
nijik berbohong? Berbohong ga Cuma sama dia, KUA
sekaligus juga di bohongi sama dia.
Karena dia ga bisa tidur akhirnya keluar lagi dari kamarnya
dan naik ke lantai dua menemui adi yang sedang duduk
bengong kaya orang kebingungan juga.
“Di bikini kopi di.” Kata bang balum.
“Nggeh mbah.” Adi membuatkan kopi untuk bang balum.
Setelah kopi di buatkan, adi duduk dihadapan bang balum.
“Mbah, jujur mbah, saya baru kali ini bertemu dengan
seseorang yang anehnya minta ampun, ya itu njenengan
mbah, kok bisa orang sebaik njenengan dibohongi sama
muridnya sendiri, jujur saya tadi bener-bener takut ngelihat
njenengan marah-marah, padahal selama ini saya ga pernah
takut dengan siapapun.” Adi membuka pembicaraan.

“Makanya di, kamu jangan sampai berbohong kepada
siapapun, bahaya laten akibatnya.” Jawab bang balum.
“Mbah saya bertemu dengan njenengan baru sehari ini tapi
sudah langsung dapat pelajaran yang benar-benar diluar akal
dan nalar saya mbah, seharusnya cerita begini-begini adanya
Cuma di sinetron doing mbah, tapi saya di perlihatkan
langsung di dunia nyata, dan langsung mengalami kejadian
yang benar-benar ga masuk di akal saya mbah.” Lanjut adi.
“Hehe, ya begitulah di, dua bulan aja kamu disini bakalan
nemuin hal-hal aneh yang ga masuk akal, tapi semua nyata
bukan mimpi, kamu nanti mondok disini dulu sampai saya
suruh pulang yah, saya bersyukur pak kirof bawa kamu kesini
jadi bisa gantiin om nijik nyupirin saya.” Kata bang balum.
“Nggeh mbah, saya jujur takut banget pas njenengan tadi
bilang KAMU GAGAL NIKAH HARI INI, saat dimobil itu, asli
mbah saya takut banget, dan jadi kenyataan omongan
njenengan mbah, Cuma butuh waktu satu jam untuk
membuktikan omongan njenengan mbah.” Lanjut adi.
Dengan perkataan adi tersebut bang balum juga sadar, bisa
jadi gagalnya pernikahan mereka karena omongan bang
balum saat di mobil sedang didengar oleh Allah, akhirnya
bang balum juga merasa bersalah dengan gagalnya
pernikahan om nijik.
Adi dan bang balum ngobrol sampai pagi lagi yang
dibicarakan adalah kisah pengalaman bang balum selama

menjalani hidup di dunia ini dengan beberapa orang yang di
temuinya semasa hidupnya.
Keesokan harinya bapaknya om nijik, om nijik dan ibunya om
nijik datang ke rumah bang balum membawa macem-macem
makanan, niatnya ingin meminta maaf kepada bang balum
atas kejadian kemarin sore.

