
 
i 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Diupload di http://pelangisingosari.wordpress. 

Arief “Sandikala” Sujana 



 
ii 

  



 
iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naskah ini disusun untuk kalangan sendiri 

Bagi sanak-kadang yang berkumpul di “Padepokan’ 
pelangisingosari 
Meskipun kita semua boleh download naskah tersebut di 
http://pelangisingosari.wordpress.com, tetapi hak cipta 
tetap berada di Ki Arief “Kompor” Sujana. 

  



 
iv 

 

 



 
1 

 

TAPAK-TAPAK JEJAK GAJAH MADA 

Karya Ki “Kompor” Sandikala 

 

JILID 02 

 

 

“AKU setuju, sebagian prajurit Singasari ada disana. Juga 
sebagai tempat yang paling dekat dari Padang Konjaran ini”, 
berkata Mahesa Amping memberikan pandangannya. “Mungkin 
Ki Sandikala punya pandangan yang lain”, berkata kembali 
Mahesa Amping mempersilahkan Ki Sandikala menyampaikan 
pandangannya. 

“Hamba sependapat dengan tuan Senapati Mahesa Amping. 
Bahkan menurut hamba Bandar pelabuhan Ujung Galuh adalah 
sebuah tempat yang baik untuk memulai harapan dan cita-cita 
dimasa depan, membangun kembali istana Tumapel di tanah 
baru sebagaimana yang dipikirkan oleh Ratu Anggabhaya bahwa 
ketika kita membuka jendela istana pura, mata kita tidak hanya 
memandang gunung, lembah dan hijaunya persawahan. Tapi kita 
juga dapat melihat dari jendela istana pura hamparan lautan biru 
yang luas sejauh mata memandang”, berkata Ki Sandikala 
memberikan pandangannya. “Ketika di pulau Tanah Wangi-
wangi, Ratu Anggabhaya banyak bercerita tentang cita-citanya 
membangun sebuah singgasana laut yang besar. Dan hamba 
melihat tanah di dekat Bandar pelabuhan Ujung Galuh adalah 
tanah yang baik membangun harapan itu”, berkata kembali Ki 
Sandikala. 

“Mungkin Ki Sandikala punya pandangan tersendiri memilih 
Bandar pelabuhan Ujung Galuh”, berkata Mahesa Amping 
meminta kembali Ki Sandikala mengurai pandangannya. 

“Sebab tanah Ujung Galuh adalah pusat bumi”, berkata Ki 
Sandikala sambil tersenyum memandang Raden Wijaya dan 
Mahesa Amping. 
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“Bagaimana Ki Sandikala dapat begitu yakin bahwa tanah 
Ujung Galuh adalah sebuah tanah pusat bumi?”, bertanya Raden 
Wijaya penuh penasaran. 

“Tanah itu timbul dan tenggelam seiring perjalanan waktu tiga 
ratus tahun, pulau pasak bumi”, berkata Ki Sandikala dengan 
wajah penuh senyum. 

“Pulau pasak bumi, aku pernah mendengarnya dari seorang 
guru pendeta istana”, berkata Raden Wijaya penuh kegembiraan. 

“Raja Jayakatwang pasti juga pernah mendengar cerita yang 
sama, dan kita telah mendahuluinya menemukan pulau pasak 
bumi lewat jalannya, menghadang dua ribu pasukan Kediri yang 
akan menguasai Bandar pelabuhan Ujung Galuh. Tidak ada yang 
kebetulan didalam dunia ini”, berkata Ki Sandikala kepada Raden 
Wijaya dan Mahesa Amping dengan wajah dan senyumnya yang 
sareh. 

Lengkung langit biru diatas padang ilalang Konjaran begitu 
cerah ditandai matahari yang bersinar teduh terhalang awan tipis 
ketika sebuah iring-iringan panjang sebuah pasukan terlihat 
berjalan meninggalkannya. 

Hari itu Raden Wijaya telah memutuskan untuk membawa 
pasukannya ke Bandar Ujung Galuh. Sebuah perjalanan yang 
tidak begitu panjang karena hanya berjarak sehari perjalanan 
berkuda. Namun kali ini mereka harus berjalan kaki dengan 
membawa begitu banyak orang yang terluka dan banyak tawanan 
perang yang harus dijaga dengan sangat ketat, sebab dapat saja 
mereka melarikan diri atau melakukan pemberontakan di dalam 
perjalanan. 

Terlihat ratusan burung bangau putih pengembara terusik 
terbang saling berlomba menjauh manakala iring-iringan itu 
menyusuri hutan Galam yang dipenuhi air dangkal. Untuk 
mereka yang berkuda memang bukan sebuah halangan yang 
berarti, namun tidak juga bagi mereka yang harus berjalan kaki 
diatas hutan galam berair itu yang terkadang tinggi air dapat 
mencapai selutut orang dewasa. Lebih repot lagi mereka yang 
harus membawa tandu mengusung kawannya yang terluka. 
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Akhirnya setelah merasa begitu lelah dan berat melangkah 
diatas jalan berair membelah hutan Galam, iring-iringan pasukan 
itu terlihat satu persatu telah naik keatas tanah kering diujung 
Hutan Galam. 

Sejenak mereka menikmati berjalan diatas tanah kering 
setelah begitu lama kaki mereka terendam dibawah air Hutan 
Galam. 

Iring-iringan pasukan itu terus berjalan bersama cahaya bulat 
sang mentari yang telah semakin rebah di kiri jalan mereka dan 
masih mengawani langkah mereka. 

Namun manakala sang mentari sudah begitu lelah 
menggelantung diujung bibir bumi, terlihat iring-iringan pasukan 
itu berbelok arah membelakangi cahaya senjanya. 

“Di padukuhan pertama kita bermalam”, berkata raden Wijaya 
kepada seorang perwiranya ketika berjalan melewati sebuah 
bulakan panjang yang menghadap sebuah hamparan sawah luas 
yang menandakan adanya sebuah pemukiman tidak jauh lagi dari 
perjalanan mereka. 

Demikianlah, disaat senja telah jauh lewat meninggalkan 
mereka, iring-iringan pasukan Raden Wijaya terlihat sudah 
mendekati sebuah padukuhan yang sudah menerangi rumah-
rumah mereka dengan pelita malam. 

Namun ketika iring-iringan pasukan Raden Wijaya telah 
memasuki jalan padukuhan itu, satu dua orang terlihat keluar 
mendekati pagar rumah mereka. 

“Maaf bila kami tidak dapat melayani tuan dengan baik, banjar 
desa kami tidak begitu besar”, berkata seorang Bekel yang datang 
menemui Raden Wijaya di Banjar desa. 

“Kamilah yang seharusnya mohon maaf tidak minta ijin 
terlebih dahulu menggunakan banjar desa ini, kami masuk disaat 
hari telah jatuh gelap dan tidak ingin merepotkan Ki Bekel”, 
berkata Raden Wijaya kepada seorang yang sudah begitu tua 
memperkenalkan dirinya sebagai seorang Bekel di Padukuhan 
itu. 
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Demikianlah, rombongan pasukan Raden Wijaya telah 
bermalam di Padukuhan itu. 

Tiga ekor burung manyar kecil terlihat keluar dari rumah 
sarangnya yang terbuat dari rangkaian daun-daun kering 
menggelantung di batang sebuah pohon suren ketika sebuah asap 
api unggun para prajurit terbawa angin mengusik dan 
mengejutkan tidur mereka di dekat Banjar Desa. 

Malam itu para prajurit terlihat tengah menghangatkan 
dirinya di depan sebuah api unggun. Beberapa lainnya sudah 
tertidur rebah di halaman terbuka. Sementara itu beberapa 
prajurit lagi masih terus berjaga tidak sedikit pun melepaskan 
kewaspadaannya. Terutama mereka yang saat itu tengah menjaga 
para tawanan perang. 

Sementara itu, tiga ekor manyar kecil sudah kembali masuk ke 
sarang mereka yang kecil berhimpit saling menghangatkan diri. 
Angin basah berhembus menyapu jalan dimana para prajurit 
sebagian sudah menghampar tertidur pulas tidak merasakan apa-
apa. Terlihat bintang-bintang di langit malam sepertinya ikut 
berjaga sepanjang malam itu. 

Malam pun akhirnya berlalu berganti warna pagi yang 
ditandai dengan ramainya bunyi kicau burung terbang dari satu 
cabang pohon ke cabang pohon yang lain. Seekor burung kutilang 
kuning tengah memanggil pasangan betinanya yang jauh diujung 
pucuk pohon maja yang banyak tumbuh di padukuhan itu. 

Pagi itu para prajurit tidak perlu lagi menyiapkan dapur 
umum untuk sarapan pagi mereka. Karena para penduduk sudah 
datang membawa beberapa makanan dan minuman hangat. 
Ternyata disaat pagi gelap Ki Bekel telah memerintahkan 
beberapa orang untuk menyiapkan makanan untuk tamu mereka. 

“Kami jadi merepotkan Ki Bekel”, berkata Raden Wijaya 
kepada Ki Bekel yang datang menemaninya di Banjar Desa. 

“Kami dengan sangat senang hati melakukannya, jarang sekali 
ada pasukan Singasari yang lewat bahkan bermalam di 
padukuhan kami”, berkata Ki Bekel sambil tersenyum. 
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“Padukuhan ini tidak begitu jauh dari Bandar Ujung Galuh, 
mungkin kami akan sering berkunjung ke Padukuhan ini”, 
berkata Raden Wijaya kepada Ki bekel. 

“Bandar Ujung Galuh hanya terhalang hutan Maja”, berkata Ki 
Bekel kepada Raden Wijaya yang pernah melewati hutan Maja 
untuk sebuah keperluan di Bandar Ujung Galuh. 

Demikianlah, Raden Wijaya dan pasukannya tidak lama di 
Padukuhan itu, ketika pagi sudah sedikit diwarnai cahaya hangat 
matahari mereka sudah kembali melanjutkan perjalanannya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Bekel, jalan menuju 
Bandar Ujung Galuh hanya terhalang hutan Maja. Terlihat 
didepan mata mereka sebuah hutan yang begitu lebat, 
nampaknya sebuah hutan yang jarang sekali dimasuki oleh 
manusia bila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. 

Terlihat iring-iringan pasukan Raden Wijaya sudah mulai 
memasuki hutan Maja. Mereka seperti iring-iringan semut hitam 
masuk ke lubang hitam yang gelap, seketika mereka sudah hilang 
tenggelam di dalam kelebatan hutan Maja yang begitu pekat. 
Begitu pekatnya hingga cahaya matahari begitu sulit menerobos 
celah daun dan batang untuk sampai menyentuh tanah hutan. 

Iring-iringan pasukan Raden Wijaya sudah semakin memasuki 
lebatnya hutan Maja. Semakin masuk kedalam semakin sulit 
perjalanan yang harus mereka lewati karena pohon-pohon di 
hutan itu semakin kerap dan dipenuhi semak belukar yang 
merayap menutupi batang pohon dan jalan diantaranya. Dengan 
sangat terpaksa para penunggang kuda harus turun dari kudanya. 

Hingga akhirnya dengan penuh semangat mereka dapat juga 
terus menerobos hutan yang sangat kerap itu. Namun keanehan 
telah terjadi ketika mereka sudah tiba di tengah hutan Maja. 
Kuda Raden Wijaya tidak mau melangkah kedepan, sepertinya 
kuda itu telah ditahan oleh tangan-tangan yang kuat. 

“Kuda ini sepertinya enggan melangkah lagi”, berkata Raden 
Wijaya yang tengah mencoba menarik kudanya kepada Mahesa 
Amping dan Ki Sandikala. 
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“Jangan dipaksa, kuda tuanku sudah menemukan rumahnya”, 
berkata Ki Sandikala kepada Raden Wijaya yang langsung 
memandang kepadanya. 

“Didepan kita pulau pasak bumi sudah tidak begitu jauh lagi, 
kuda tuanku sudah menunjukkan kepada tuanku sebuah tanah 
harapan baru”, berkata kembali Ki Sandikala dengan wajah 
penuh senyum. 

“Tempat ini sepertinya meminta diriku untuk tinggal lebih 
lama lagi, aku merasakan rasa kantuk yang sangat”, berkata 
Raden Wijaya menyampaikan perasaan yang aneh ketika berada 
di tempat itu. 

Maka akhirnya Raden Wijaya memerintahkan pasukannya 
untuk berhenti sebentar di tengah hutan Maja untuk beristirahat. 

Terlihat Raden Wijaya tengah melangkah mencari sebuah 
batang pohon untuk bersandar. Dan Raden Wijaya tidak perlu 
waktu yang lama, rasa kantuknya sudah begitu cepat 
membawanya pergi tertidur pulas bersandar pohon besar di 
tengah hutan Maja. 

Cukup lama juga Raden Wijaya tertidur bersandar di bawah 
pohon besar itu. Di dekatnya terlihat Mahesa Amping dan Ki 
Sandikala ikut bersandar di batang pohon yang sama. 

“Apakah aku tertidur cukup lama?”, bertanya Raden Wijaya 
kepada Mahesa Amping dan Ki Sandikala yang saat itu berada di 
dekatnya 

“Tidurmu membuatku menjadi iri, begitu pulasnya”, berkata 
Mahesa Amping menganggukkan kepalanya membenarkan 
bahwa tidur Raden Wijaya memang cukup lama. 

“Aku bermimpi bahwa aku telah berada di sebuah istana yang 
begitu besar dan megah. Ketika kubuka jendala istana pura 
kulihat lautan luas sejauh mata memandang bersama beberapa 
perahu jung besar diatasnya dengan layar penuh terkembang. 
Dalam mimpiku itu aku mencari kalian berdua di hampir segala 
lorong istana, tapi kalian tidak juga dapat kujumpai. Ketika ku 
terbangun, aku mensyukuri diri bahwa kalian masih ada”, berkata 
Raden Wijaya bercerita tentang mimpinya yang aneh di tengah 
hutan Maja itu kepada Mahesa Amping dan Ki Sandikala. 
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Terlihat Mahesa Amping dan Raden Wijaya memandang 
kearah Ki Sandikala berharap agar Ki Sandikala dapat 
mengungkap isi dan tabir dari mimpi Raden Wijaya. 

“Dewata Nawasanga mengatur dan mengendalikan alam jagat 
raya ini”, berkata Ki Sandikala berhenti sebentar menarik nafas 
panjang sepertinya ingin menarik semua bayangan mimpi Raden 
Wijaya kedalam alam pikirannya agar dapat diuraikannya satu 
persatu. “Dewa Syiwa duduk diatas singgasana menjaga puser 
alam jagat raya dalam keseimbangan kekuatan para dewa di 
delapan penjuru mata angin. Mimpi tuanku Raden Wijaya 
memberikan keyakinan kepada diriku bahwa di atas langit hutan 
Maja inilah salah satu istana pura Dewa Syiwa bersemayam 
karena berdekatan dengan pulau pasak bumi Bandar Ujung 
Galuh. Mimpi tuanku Raden Wijaya adalah sebuah isyarat dari 
yang Maha Agung agar tuanku Raden Wijaya membangun tahta 
Singgasana di bumi diatas hutan Maja ini sebagai penjaga bumi. 
Tuanku Raden Wijaya adalah perwakilan sang Syiwa di bumi ini”, 
berkata Ki Sandikala sambil merangkapkan kedua tangannya 
penuh hormat kepada Raden Wijaya. 

“Ungkapan sebuah mimpi dari seorang Gurusuci yang 
dihormati di Jawadwipa dan Balidwipa adalah sebuah kejujuran 
hati, aku berjanji akan membangun istana Tumapel di tanah ini”, 
berkata Raden Wijaya yang percaya kepada Ki Sandikala tentang 
tabir mimpinya itu. 

“Hamba cuma seorang tabib dari Lamajang yang mengerti 
sedikit tentang beberapa jenis tumbuhan obat”, berkata Ki 
Sandikala sambil tersenyum menatap kedua Senapati itu 
bersamaan. 

“Hari ini bertambah satu sebutan untuk Ki Sandikala sebagai 
juru Tabir mimpi”, berkata Mahesa Amping yang ditanggapi Ki 
Sandikala hanya melebarkan bibirnya membentuk sebuah 
senyuman yang begitu meneduhkan. 

“Hutan Maja ini berdekatan dengan kekuasaan Adipati Arya 
Wiraraja di pulau Madhura, kita perlu mendapat dukungan 
darinya”, berkata Raden Wijaya. 

“Setelah urusan kita membawa para tawanan ke Bandar Ujung 
Galuh, kita dapat menyeberang ke Madhura, meyakinkan Adipati 
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Wiraraja tentang perjuangan kita”, berkata Mahesa Amping 
menyampaikan usulannya. 

“Kita sudah mendapatkan dukungan kesetiaan dari hampir 
seluruh raja di Jawadwipa ini, semoga kita mendapatkan juga 
kesetiaan dari Adipati Arya Wiraraja”, berkata Raden Wijaya 
kepada Mahesa Amping dan Ki Sandikala. 

Demikianlah, Raden Wijaya telah memerintahkan pasukannya 
untuk melanjutkan perjalanannya kembali. 

Dan semua bernafas lega manakala kuda Raden Wijaya mau 
melangkahkan kakinya berjalan, beberapa orang mengaitkannya 
dengan para penunggu Hutan Maja. 

“Di hutan Maja ini pasti banyak penunggunya”, berkata 
seorang prajurit berbisik kepada kawannya sambil berjalan. 

“Aku sependapat denganmu, di hutan ini memang banyak 
sekali penunggunya”, berkata kawannya menanggapi perkataan 
temannya. ”Bukankah tadi waktu istirahat kita melihatnya 
berkelebat diatas pohon?”, berkata kembali kawannya itu. 

“Kalau itu seekor kera, bukan penunggu yang aku 
maksudkan”, berkata prajurit itu merasa bosan bicara dengan 
kawannya itu yang sering tidak nyambung. 

Terlihat iring-iringan pasukan Raden Wijaya telah keluar dari 
Hutan Maja, sinar matahari menyambut mereka dengan 
cahayanya yang terang benderang masih menggelantung di 
lengkung langit tengah merayap meninggalkan kaki langit. 

Akhirnya iring-iringan itu berhenti di tepi Kalimas. Beberapa 
prajurit Singasari ternyata telah menyembunyikan beberapa rakit 
bambu di sebuah tempat. 

“Mungkin perlu beberapa kali angkut untuk membawa semua 
rombongan menyeberang ke Bandar Ujung Galuh”, berkata salah 
seorang prajurit kepada Raden Wijaya. 

Demikianlah setelah beberapa kali angkut pulang pergi 
menyeberangi sungai Kalimas, semua orang sudah dapat 
diseberangkan sampai di Bandar Ujung Galuh. 
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Ternyata Bandar Ujung Galuh adalah sebuah Bandar yang 
cukup ramai, begitu banyak perahu besar singgah menaikkan dan 
menurunkan muatan dagangannya di Bandar itu. Di Bandar 
Ujung Galuh juga sudah begitu ramai menjadi tempat sebuah 
hunian, sebuah padukuhan yang cukup ramai bernama 
padukuhan Galuh. 

“Selamat datang di Bandar Ujung Galuh”, berkata Ranggalawe 
yang menerima iring-iringan itu di sebuah barak prajurit yang 
masih begitu sederhana yang berada tidak jauh dari pemukiman 
penduduk setempat. 

Setelah beristirahat dengan cukup, Raden Wijaya diajak 
berkeliling oleh Ranggalawe melihat keadaan di sekitar Bandar 
Ujung Galuh. 

“Aku sudah memutuskan menjadikan Bandar Ujung Galuh ini 
sebagai pusat kekuatan kita”, berkata Raden Wijaya kepada 
Ranggalawe. 

“Aku setuju, kita dapat mengendalikan jalur pelayaran perahu 
Jung Singasari sebagaimana dulu di Bandar Cangu”, berkata 
Ranggalawe menyetujui keputusan itu. 

“Bukan hanya mengendalikan jalur pelayaran, tapi sebagai 
tempat memupuk kembali kekuatan baru menunggu saat yang 
tepat menggulung penguasa Kediri. 

“Aku akan selalu bersamamu saudaraku”, berkata Ranggalawe 
mendukung rencana Raden Wijaya. 

“Aku perlu dukungan ayahandamu, Adipati Arya Wiraraja”, 
berkata Raden Wijaya kepada Ranggalawe. 

“Kesetiaan Ayahku kepada keluarga istana Singasari tidak 
dapat diragukan lagi”, berkata Ranggalawe kepada Raden Wijaya. 

“Tapi aku perlu mendengar sendiri hal itu diucapkan di 
hadapanku”, berkata Raden Wijaya kepada Ranggalawe. 

“Aku akan bersamamu, mengantarmu menemui ayahandaku”, 
berkata Ranggalawe kepada Raden Wijaya. 
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“Mari kita kembali ke barak, banyak yang harus kita bicarakan 
bersama”, berkata Raden Wijaya kepada Ranggalawe setelah 
merasa cukup melihat semua keadaan Bandar Ujung Galuh. 

Matahari senja diatas Bandar Ujung Galuh masih 
menggelantung di ujung tepi barat bumi ketika Raden Wijaya dan 
Ranggalawe datang kembali ke barak prajurit. 

“Lama sekali kalian meninggalkan kami”, berkata Mahesa 
Amping menyambut kedatangan Raden Wijaya dan Ranggalawe 
di barak prajurit. 

“Besok kita menyeberang ke Pulau Madhura”, berkata Raden 
Wijaya kepada Mahesa Amping dan Ki Sandikala ketika sudah 
duduk bersama di sebuah barak prajurit. 

Akhirnya pembicaraan mereka pun berkembang, bukan hanya 
mengenai pertemuan mereka dengan Adipati Arya Wiraraja, tapi 
pembicaraan semakin jauh mengenai bagaimana 
mempertahankan Bandar Ujung Galuh dari para penguasa 
Kediri. 

“Sepertinya kita perlu membuat kantong-kantong pertahanan 
yang dapat mencegah pasukan Kediri menyerbu ke Bandar Ujung 
Galuh ini”, berkata Mahesa Amping memberikan sebuah usulan. 

“Untuk saat ini kita sudah mempunyai jaringan pasukan sandi 
yang cukup kuat, usulanmu mungkin akan kita laksanakan sambil 
melihat perkembangan”, berkata Raden Wijaya memberikan 
tanggapannya atas usul Mahesa Amping itu. 

Sementara itu, langit senja perlahan sudah mulai tergusur 
bergeser dan menghilang diselimuti warna gelap malam 
memenuhi langit diatas Bandar Ujung Galuh. Masih terlihat 
kesibukan para buruh angkut tengah memanggul barang untuk di 
muat di sebuah perahu kayu dagang. Bandar Ujung Galuh 
memang seperti bandar besar lainnya saat itu yang tidak pernah 
sepi disinggahi oleh perahu-perahu dagang dari berbagai 
penjuru. 

“Saatnya aku dan Ki Sandikala berkeliling cari angin”, berkata 
Mahesa Amping kepada Raden Wijaya dan Ranggalawe setelah 
tidak ada lagi yang mereka bicarakan. 
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“Silahkan, semoga dapat menemukan jalan pulang”, berkata 
Ranggalawe menggoda. 

Demikianlah, terlihat Mahesa Amping dan Ki Sandikala 
tengah keluar meninggalkan barak prajurit. Mereka tidak 
langsung menuju dermaga bandar Ujung Galuh, tapi telah 
menuju kearah pemukiman, ke arah Padukuhan Galuh. 

Terlihat Mahesa Amping dan Ki Sandikala tengah menyusuri 
jalan padukuhan menuju ke arah tepi sungai Kalimas yang 
dibatasi oleh sebuah jalan setapak dipenuhi semak belukar. 

Ketika Mahesa Amping dan Ki Sandikala sudah hampir 
mendekati sungai Kalimas, samar-samar dilihatnya sebuah rakit 
baru saja merapat. Penglihatan Mahesa Amping dan Ki Sandikala 
yang tajam dapat melihat jelas wajah ketiga orang yang baru saja 
merapat di tepi Sungai Kalimas itu. 

“Ketiga orang itu sangat mencurigakan”, berkata Mahesa 
Amping kepada Ki Sandikala ketika melihat ketiga orang itu 
tengah menyembunyikan rakit mereka. 

“Mari kita bersembunyi”, berkata Ki Sandikala kepada Mahesa 
Amping. 

Di sekitar tepi Sungai Kalimas itu memang dipenuhi begitu 
banyak semak belukar, jadi tidak ada kesulitan bagi Mahesa 
Amping dan Ki Sandikala untuk mencari tempat persembunyian 
dimana mereka dapat dengan leluasa mengamati gerak-gerik 
ketiga orang yang mencurigakan itu. 

“Kakang Jaran Pekik pasti bersama tawanan lainnya yang 
dijaga sangat ketat oleh prajurit Singasari”, berkata seorang lelaki 
paling diantara ketiga orang itu. 

“Tidak perlu khawatir, sahabatku Ki Kober punya gendam 
yang mumpuni”, berkata seorang lelaki tua dengan rambutnya 
dibiarkan terurai sudah berwarna putih semuanya. “Kita pasti 
dapat melepas Jaran Pekik”, berkata kembali orang itu. 

“Gendamku sangat tajam dan tidak seorang pun luput saat aku 
melepaskannya”, berkata seorang lagi yang terlihat bertubuh 
tinggi besar dengan kepala gundul tanpa sehelai rambut pun di 
kepalanya. 
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Ternyata pembicaraan mereka dapat didengar oleh Mahesa 
Amping dan Ki Sandikala yang punya pendengaran sangat tajam 
dan terlatih dari persembunyiannya. Semakin yakinlah keduanya 
bahwa ketiga orang yang mencurigakan itu ternyata memang 
punya maksud tidak baik datang di Bandar Ujung Galuh itu. 

Terlihat Ki Sandikala dan Mahesa Amping telah keluar dari 
persembunyiannya mengikuti dari jauh ketiga orang itu. 

Setelah melalui jalan Padukuhan yang lengang, terlihat ketiga 
orang itu berhenti di sebuah tempat yang gelap tidak jauh dari 
barak prajurit. 

Sebenarnya barak prajurit yang sederhana itu merupakan 
sebuah tajuk besar berbentuk persegi empat yang sekelilingnya 
hanya ditutup sebagian untuk menahan hempasan angin oleh 
potongan batang kayu pohon yang dibelah kasar. 

Sementara itu para tawanan ditempatkan di bagian tengah 
barak itu sehingga dapat dilihat dari segala tempat. 

Malam itu angin basah semilir berhembus lewat celah-celah 
dinding barak membuat para prajurit merapatkan kaki dan 
tangannya melanjutkan tidurnya beralas ilalang dan daun kering. 

Ternyata udara malam itu memang agak lain, seperti begitu 
dingin menyejukkan membuat setiap orang didalam barak itu 
menjadi ingin merebahkan badannya dan tidak dapat menahan 
rasa kantuknya sendiri, termasuk sepuluh orang prajurit yang 
saat itu mendapat giliran meronda terlihat semuanya rebah tidur 
berbaring dimuka barak. 

Rupanya keadaan suasana di sekitar barak itu bukan sebuah 
yang alami, tapi udara di sekitar barak itu ternyata sudah 
dicemari oleh sebuah ilmu aji sirep gelap ngampar yang telah 
disebar oleh salah seseorang yang sengaja melepasnya dari 
tempat yang tidak begitu jauh dari barak prajurit, di sebuah 
tempat yang gelap dan tersembunyi. 

Ternyata yang melepas ajian sirep gelap ngampar itu adalah 
salah seorang dari ketiga orang yang baru saja datang merapat di 
bandar Ujung Galuh 
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“Tugasmu menjaga Ki Kober yang tengah merapal ajian sirep 
gelap ngamparnya, aku ingin melihat suasana di dalam barak”, 
berkata seorang lelaki tua yang berambut putih kepada lelaki 
muda disebelahnya 

Terlihat orang itu sudah melangkahkan kakinya mendekati 
barak prajurit. 

Namun baru saja kakinya melangkah tidak begitu jauh tiba-
tiba saja ada seorang yang entah dari mana datangnya telah 
menghadang dan menghentikan langkahnya. 

“Semua orang di barak telah tertidur, jadi katakan saja apa 
kepentinganmu mungkin aku dapat membantu”, berkata orang 
yang datang menghadang yang tidak lain adalah Mahesa Amping. 

“Aku ingin meminta kepalamu”, berkata orang itu kepada 
Mahesa Amping yang menganggapnya hanya prajurit biasa yang 
secara kebetulan tidak terkena ajian sirep gelap ngampar dan 
telah bermaksud secepatnya melumpuhkannya dengan langsung 
menerjang menyerang Mahesa Amping. 

Bukan main kagetnya orang itu ketika serangannya dapat 
dielakkan dengan mudahnya oleh Mahesa Amping. Padahal 
serangan itu dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan yang 
cukup tinggi. 

Mahesa Amping tidak segera membuat serangan balasan, tapi 
hanya menunggu serangan lawannya datang. 

Kembali dengan rasa penasaran orang itu sudah langsung 
membuat serangan baru, kali ini dilakukan dengan kekuatan dan 
kecepatan dua kali lipat dari sebelumnya. 

Namun kembali dirinya menjadi kaget dan penasaran tidak 
keruan melihat serangannya dapat kembali dielakkan dengan 
begitu mudahnya oleh Mahesa Amping. 

“Ternyata kepentinganmu di barak ini hanya ingin mencari 
keringat, mari kita bermain menghangatkan dingin malam ini”, 
berkata Mahesa Amping dengan sikap siap melayani orang itu. 

“Jarang sekali ada orang yang dapat lolos dari seranganku”, 
berkata orang itu sambil memperhatikan Mahesa Amping dari 
bawah kaki sampai ke kepala. 
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Namun ketika matanya beradu pandang dengan mata Mahesa 
Amping, diam-diam dirinya mengakui bahwa sorot mata Mahesa 
Amping begitu kuatnya seakan nyalinya terasa hilang seketika 
terserap daya tarik yang begitu kuat terhisap masuk kedalam bola 
mata Mahesa Amping. 

Terlihat orang itu sepertinya tengah menghentakkan 
semangatnya mencoba mengusir perasaan jerihnya dengan 
langsung menerjang Mahesa Amping dengan sebuah tendangan 
yang datang dengan begitu cepatnya meluncur seperti anak 
panah yang melesat dari busurnya. 

Kembali Mahesa Amping dengan mudahnya menghindari 
serangan itu dengan sedikit bergeser kesamping, namun kali ini 
Mahesa Amping tidak diam menunggu, tapi langsung balas 
menyerang memukul dengan tangan terbuka kearah pinggang 
lawannya yang terbuka. 

Bukan main kagetnya orang itu mendapatkan serangan yang 
tertuju pada arah pinggangnya yang terbuka. Maka dengan 
terpaksa dirinya melenting menjatuhkan diri berguling dan 
berdiri dengan cepatnya dan langsung telah menyerang kembali 
Mahesa Amping kali ini dengan sebuah pukulan tangannya 
mengarah dada Mahesa Amping. 

Tapi kembali dengan mudahnya Mahesa Amping dapat lepas 
dari pukulan yang cepat dan sangat keras itu hanya dengan 
memiringkan sedikit tubuhnya sambil balas menyerang dengan 
sebuah pukulan tangan tertuju kearah pangkal paha yang terbuka 
seperti sudah dapat dengan cepat mengetahui letak kelemahan 
dari jurus pukulan lawannya itu. 

Kembali orang itu harus melenting melemparkan dirinya ke 
tanah dan berguling segera bangkit kembali hanya untuk 
menghindari pangkal pahanya terhantam pukulan tangan 
Mahesa Amping. 

Mahesa Amping tidak segera menyusul orang itu, hanya 
berdiri dengan senyumnya. 

“Siapakah kamu yang dapat mengetahui rahasia jurusku ini?”, 
berkata orang tua itu penuh penasaran melihat Mahesa Amping 
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dengan mudahnya menghindari serangannya, bahkan sudah tahu 
dimana letak kelemahan jurus serangannya itu. 

“Aku bukan siapa-siapa, tapi aku dapat bermain bersamamu 
dengan jurus perguruanmu”, berkata Mahesa Amping sambil 
membuat sebuah kuda-kuda siap melakukan sebuah serangan. 

Bukan main kagetnya orang itu melihat kuda-kuda Mahesa 
Amping yang tidak lain adalah salah satu jurus andalan 
perguruannya sendiri. 

Ternyata orang itu memang belum mengenal Mahesa Amping 
yang telah memahami berbagai jenis aliran gerak kanuragan di 
Jawadwipa dan Balidwipa. Bahkan dengan kecerdasannya yang 
luar biasa dapat merangkum segala jenis aliran kanuragan 
menjadi sempurna ditangannya. 

Dan Mahesa Amping telah membuktikan kata-katanya dengan 
menyerang orang itu dengan jurus pukulan perguruannya 
sendiri. 

Maka di malam yang dingin itu terlihat sebuah pertempuran 
dua orang layaknya dari satu perguruan yang sama saling 
menyerang dan balas menyerang. 

Orang itu seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, 
Mahesa Amping dapat melakukan serangan dan menghindar 
benar-benar dengan ilmu jurus pukulan perguruannya sendiri. 

Namun semua itu tidak berlangsung lama, Mahesa Amping 
hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya telah mengenal dengan 
baik jurus aliran lawannya. Maka dalam sebuah serangan yang 
tidak diduga-duga dimana Mahesa Amping yang telah memahami 
dimana letak kelemahan jurus aliran lawannya itu telah berhasil 
menyarangkan sebuah pukulan telak mengenai sisi kiri paha 
orang itu. 

Untungnya Mahesa Amping hanya menggunakan 
sepersepuluh dari kekuatan tenaga pukulannya itu. Meski begitu 
pukulan itu sudah membuat orang itu terlempar merasakan 
sebelah kakinya lumpuh. 

Mahesa Amping tidak mengejar orang itu, hanya perlahan 
melangkah mendekatinya sambil melepas senyumnya. 
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“Ternyata kisanak dapat melakukan semua jurus aliran kami 
dengan sempurna, lebih sempurna dari yang dapat aku lakukan. 
Aku mengaku kalah kepadamu”, berkata orang itu kepada 
Mahesa Amping penuh kekaguman menatap Mahesa Amping. 

“Maaf bila aku bermain terlalu keras telah membuat kakimu 
terasa lumpuh, mudah-mudahan esok hari kakimu sudah dapat 
kembali sediakala”, berkata Mahesa Amping kepada orang itu 
yang mengetahui bahwa pukulannya tidak akan menimbulkan 
luka parah, hanya kelumpuhan sementara saja. 

Sementara itu apa yang terjadi atas dua orang temannya yang 
lain ? 

Ternyata Ki Sandikala tidak ingin banyak mengeluarkan 
keringat di malam yang dingin itu. Hanya dengan dua kali tepuk 
di kedua tengkuk leher kedua orang itu sudah membuat 
keduanya menjadi pingsan dan tidak dapat berbuat apapun 
ketika Ki Sandikala mengikat tangan keduanya. 

Bersama dengan pingsannya orang yang menyebar ajian sirep 
gelap ngampar, pudar juga angin keruh yang membuat perasaan 
setiap orang mengantuk. 

“Kupikir aku dapat menonton lebih lama lagi”, berkata 
seseorang yang muncul dari keremangan malam yang ternyata 
adalah Raden Wijaya tengah mendekati Mahesa Amping dan 
lawannya itu. 

Tidak lama berselang Ki Sandikala telah muncul bersama 
dengan dua orang yang sudah terikat tangannya. 

Bukan main kagetnya kesepuluh prajurit yang tengah 
mendapat giliran jaga malam itu yang terbangun dari tidurnya. 
Api unggun masih sedikit menyala di tengah-tengah mereka. 

“Kalian baru saja terlepas dari ilmu sirep yang kuat”, berkata 
Ki Sandikala dengan senyumnya kepada kesepuluh prajurit 
peronda itu. 

“Apa yang telah terjadi disaat kami tertidur?”, bertanya salah 
seorang prajurit merasa bersalah dan berharap tidak ada kejadian 
yang merugikan penghuni barak. 
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“Tidak ada kejadian apapun, hanya ada tiga orang tamu yang 
perlu kalian layani dengan baik”, berkata Ki Sandikala sambil 
menunjuk keluar barak kearah dimana Mahesa Amping dan 
Raden Wijaya tengah menjaga ketiga tawanan barunya. 

Serempak kesepuluh prajurit itu sudah langsung berjalan 
kearah yang ditunjuk Ki Sandikala. 

“Satukan ketiga orang ini bersama tawanan lainnya, kalian 
harus menjaganya lebih hati-hati lagi”, berkata Raden Wijaya 
kepada kesepuluh prajurit yang sudah datang mendekatinya. 

Demikianlah, ketiga tawanan itu sudah dibawa masuk 
kedalam barak. Sementara itu Raden Wijaya, Mahesa Amping 
dan Ki Sandikala ikut mengiringi mereka masuk kembali kedalam 
barak. 

“Ternyata aku harus banyak belajar lagi agar dapat terhindar 
dari segala sirep”, berkata Ranggalawe yang juga sudah 
terbangun mendengar kedatangan Raden Wijaya, Mahesa 
Amping dan Ki Sandikala. 

“Aku juga masih perlu belajar kepada dua sahabat ini untuk 
dapat melihat dan mendengar sesuatu diluar apa yang terlihat 
dan terdengar sebatas kasat mata didepan kita”, berkata Raden 
Wijaya kepada Ranggalawe sambil melirik kepada Mahesa 
Amping dan Ki Sandikala. 

Terlihat Ki Sandikala dan Mahesa Amping tidak menanggapi 
perkataan Raden Wijaya, hanya saling pandang berdua dan 
mengangkat kedua bahu sambil melepaskan senyumnya sebagai 
jawaban bahwa mereka sendiri tidak tahu akan bertemu dengan 
ketiga orang yang berniat kurang baik. Diluar itu mereka hanya 
mengikuti naluri dan perasaan hati. 

“Hanya sebuah kebetulan keinginan untuk mencari udara 
segar, tidak sengaja menemukan tiga ekor ikan besar merapat di 
Sungai Kalimas”, berkata Ki Sandikala. “Dan aku lebih sangat 
beruntung dapat mengikat dua ekor ikan segar tanpa luka 
sedikitpun”, berkata kembali Ki Sandikala yang ditanggapi tawa 
oleh mereka yang masih belum dapat tidur lagi di barak itu. 

Pagi itu matahari bersinar begitu cerah diatas dermaga bandar 
Ujung Galuh ketika dua buah perahu bertajuk terlihat bergeser 
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meninggalkan tepian dan terus dikayuh semakin menjauhi arah 
pantai. 

Kedua perahu bertajuk itu adalah rombongan Raden Wijaya 
yang akan menyeberangi selat Madhura untuk menemui 
penguasa Madhura saat itu yaitu Adipati Arya Wiraraja. 

Terlihat Raden Wijaya ada bersama Mahesa Amping dan 
Argalanang dalam satu perahu. Sementara di perahu lainnya 
terlihat duduk berjajar Ranggalawe, Gajah Pagon, Ki Sukasrana 
dan Ki Bancak. 

Angin berhembus sepoi semilir diatas selat Madhura 
mengiringi dua buah perahu bertajuk yang dikayuh menyusuri 
arah utara pantai Jawadwipa. Terlihat dua buah perahu itu 
beriring berkelok bersama kearah timur mendekati pantai pulau 
Madhura. Layar tunggal diatas perahu terlihat telah 
dikembangkan mendorong laju perahu mereka beriringan ditiup 
angin laut mendekati pantai tepian Kalianget. 

Matahari telah rebah dibelakang mereka dengan cahayanya 
yang teduh disaat hari masih terang jauh diawal senja. Terlihat 
dua buah perahu ditarik menjauhi lidah-lidah ombak tepi pantai 
yang landai. Raden Wijaya dan rombongannya sudah sampai di 
tepi pantai Kalianget. 

Sebentar mereka singgah di sebuah kedai perkampungan 
nelayan yang tidak jauh dari tepian pantai untuk sekedar 
beristirahat sejenak setelah seharian penuh duduk diatas papan 
kayu perahu terpanggang angin laut yang menyengat dibawah 
matahari langsung tanpa penghalang apapun. 

Terlihat rombongan kecil itu sudah keluar dari kedai 
perkampungan nelayan menyusuri jalan setapak yang arahnya 
terlihat lurus berhadapan dengan sebuah hutan. 

Rombongan kecil itu pun akhirnya terlihat sudah mulai 
memasuki sebuah hutan yang dipenuhi pohon kayu tinggi 
menjulang ke langit, dan menghilang di kerimbunan pekatnya 
hutan rimbun alam. 

Matahari senja terlihat tidak mampu lagi menembus celah 
daun dan batang pohon hutan yang rimbun. Suasana hutan di 
pertengahan senja itu menjadi begitu mulai tersamar teduh dan 
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gelap. Namun rombongan kecil itu masih mampu untuk melihat 
jalan setapak di tengah hutan itu dan terus mengikutinya sebagai 
tanda jejak jalan menuju kearah Tanah Perdikan Songenep. 

Matahari senja menyambut kedatangan mereka ketika telah 
keluar dari kerimbunan hutan melangkahkan kakinya menapaki 
sebuah bulakan panjang dimuka bibir hutan itu. 

“Tanah Perdikan Songenep sudah tidak jauh lagi”, berkata 
Ranggalawe yang sudah begitu lama tidak datang pulang ke 
kampung halamannya. 

“Seperti baru kemarin kita meninggalkannya”, berkata Raden 
Wijaya kepada Mahesa Amping dan Ranggalawe mengingat 
kembali saat pertama mengenal Ranggalawe dan membawanya 
dalam pengembaraan pertama Ranggalawe berguru bersama di 
Padepokan Bajra Seta menjadikan mereka bertiga sebagai tiga 
orang bersaudara yang selalu bersama dalam suka maupun duka, 
berbagi kesetiaan bersama. 

Akhirnya rombongan kecil itu telah memasuki regol muka 
Tanah Perdikan Songenep, mereka sudah berada dijalan Tanah 
Perdikan yang sudah dipenuhi banyak rumah berjajar sepanjang 
jalan. 

Diantara rumah yang berjajar sepanjang jalan, terlihat sebuah 
rumah panggung yang paling besar yang ada di sepanjang jalan 
itu. Didepan rumah itu juga ada sebuah banjar desa persis 
dimuka gerbang rumah panggung besar itu dimana diantaranya 
ada sebuah pohon beringin putih besar yang sudah berumur 
puluhan tahun begitu rindang cabangnya menjulur ke segala 
arah. 

“Tuanku Ranggalawe, berkata seorang prajurit Tanah 
Perdikan di depan Banjar desa melihat dan masih mengenali 
Ranggalawe putra junjungannya itu. 

“Kulihat Ki Demak tidak pernah menjadi tua”, berkata 
Ranggalawe yang juga mengenali prajurit tua itu. 

Maka rombongan kecil itu sudah masuk menuju pendapa 
rumah, sementara itu Ki Demak sudah mendahului mereka 
berjalan dimuka dan berbelok masuk lewat pintu samping untuk 
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memberi kabar kepada Adipati Arya Wiraraja bahwa Ranggalawe 
putranya datang bersama tamu lainnya. 

Maka ketika rombongan itu belum sudah sampai dibawah 
anak tangga pendapa, seorang lelaki tua telah terlihat dari balik 
pintu utama pendapa. 

“Akhirnya aku masih dapat menemui kembali putraku”, 
berkata lelaki tua itu yang tidak lain adalah Adipati Arya Wiraraja 
menyambut penuh suka cita kedatangan putranya. 

“Bukankah kalian dua anak lelaki kawan putraku?”, berkata 
Adipati Arya Wiraraja yang masih mengenali Raden Wijaya dan 
Mahesa Amping. 

“Paman Adipati masih tetap gagah sebagaimana dulu”, berkata 
Mahesa Amping kepada Adipati Arya Wiraraja yang memang 
masih terlihat tegar meski seluruh rambut dan janggutnya sudah 
berwarna putih seluruhnya. 

Maka suasana pendapa itu sepertinya begitu meriah dimana 
mereka saling bercerita tentang hal-hal yang pernah mereka 
lewati bersama, juga saling mendengar tentang keadaan masing-
masing sepanjang perpisahan mereka. 

Dan malam itu mereka masih saja bercerita banyak hal 
tentang berbagai hal terutama perkembangan terakhir runtuhnya 
kotaraja Singasari. 

“Awalnya aku masih belum percaya tentang runtuhnya 
Kotaraja Singasari. Tapi kedatangan kalian telah meyakinkan 
diriku bahwa kejadian itu memang sebuah kenyataan yang harus 
diterima sebagai jalan dan takdir yang sudah ditetapkan oleh 
Gusti Yang Maha Agung”, berkata Adipati Arya Wiraraja sambil 
matanya memandang jauh kedepan, jauh melewati regol pintu 
gerbangnya melewati batas dan waktu membawanya ketika masih 
sebagai prajurit Singasari yang setia menjaga keluarga istana. 

Dalam kesempatan itulah Raden Wijaya bercerita tentang apa 
yang telah dilakukannya sampai saat ini membangun kekuatan 
baru untuk menggulung kekuatan Kediri yang saat ini menjadi 
penguasa baru di Tanah Jawa. 
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“Seluruh raja di Tanah Jawa telah mendukung dan 
menyampaikan kesetiannya dibelakang perjuangan kami”, 
berkata Raden Wijaya kepada Adipati Arya Wiraraja. “Kami para 
orang muda datang ke Tanah Perdikan Songenep ini hanya untuk 
berharap restu Paman Arya Wiraraja bagi perjuangan kami”, 
berkata kembali Raden Wijaya kepada Adipati Arya Wiraraja. 

“Sepanjang hidupku kuabdikan diri ini kepada keluarga istana 
Singasari. Ketika tubuh dan jiwa ini sudah rapuh, kuserahkan 
pula putraku Ranggalawe melanjutkan kesetianku mengabdi bagi 
keluarga istana Singasari. Aku merestui perjuanganmu wahai 
putra junjunganku Pangeran Lembu Tal, cucunda terkasih Ratu 
Anggabhaya yang kucintai”, berkata Adipati Arya Wiraraja 
kepada Raden Wijaya menyampaikan bukan hanya dukungan 
dan kesetiannya, tapi restu perjuangannya. 

“Restu Pamanda Arya Wiraraja adalah doa dan kekuatan 
untuk perjuangan kami”, berkata Raden Wijaya sambil 
merangkapkan kedua tangannya penuh rasa hormat dan terima 
kasih. 

Diam-diam Adipati Arya Wiraraja memuji tutur kata dari 
Raden Wijaya yang begitu halus tidak menunjukkan kejumawaan 
sebagai seorang putra bangsawan. Diam-diam menyukai anak 
muda itu dan teringat sikap yang sama yang dimiliki oleh 
junjungannya Ratu Anggabhaya. 

“Raja Jayakatwang pernah juga meminta kesetiaan yang sama 
kepadaku lewat sebuah rontal yang harusnya dibawa langsung 
oleh keponakanku sendiri Wirondaya”, berkata Adipati Arya 
Wiraraja kepada Raden Wijaya bercerita tentang sebuah rontal 
rahasia. 

“Mudah-mudahan Pamanda masih dapat mengenali seorang 
anak muda yang datang membawa rontal rahasia itu”, berkata 
Mahesa Amping sambil meminta Adipati Arya Wiraraja melihat 
langsung salah seorang yang hadir di pendapa rumahnya yang 
tidak lain adalah Gajah Pagon. 

“Aku ini memang sudah pikun, tapi aku ingat bahwa kamulah 
anak muda itu yang membawa rontal rahasia itu yang kutahu 
seorang putra sahabatku, Ki Pandakan”, berkata Adipati Arya 
Wiraraja setelah mengenali wajah Gajah Pagon. 
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“Maafkan hamba yang tidak menunjukkan jati diri hamba 
sebenarnya sebagai seorang prajurit telik sandi Singasari”, 
berkata Gajah Pagon kepada Adipati Arya Wiraraja sambil 
merangkapkan kedua tangannya penuh hormat. 

“Sudah jadi takdirku untuk tetap terbelit dengan apa yang 
terjadi pada keluarga istana Singasari. Mudah-mudahan buah 
pikirku ini masih dapat diterima sebagai jalan awal membantu 
perjuanganmu”, berkata Adipati Arya Wiraraja kepada Raden 
Wijaya. 

“Buah pikir Pamanda adalah pusaka buat kami, di seluruh 
tanah kekuasaan Singasari telah ada sebuah pepatah bahwa satu 
ujar Pamanda Arya Wiraraja dapat menggugurkan gunung besar. 
Kami merasa tersanjung bila pamanda dengan senang hati 
memberikan sebuah jalan bagi kemenangan perjuangan ini”, 
berkata raden Wijaya dengan wajah ceria kepada Adipati Arya 
Wiraraja. 

“Ananda Raden Wijaya telah memilih tempat yang baik Ujung 
Galuh sebagai leher Jawadwipa. Ananda Raden Wijaya telah 
menguasai jalan nafas dimana aliran darah yang mengalir selalu 
membutuhkannya setiap waktu”, berkata Adipati Arya Wiraraja 
membenarkan pilihan Raden Wijaya memilih Bandar Ujung 
Galuh sebagai pusat kekuatannya. ”Sebuah awal dan langkah 
yang menguntungkan”, berkata kembali Adipati Arya Wiraraja 
kepada Raden Wijaya. 

“Kami bermaksud memupuk kekuatan secara diam-diam 
tanpa diketahui penguasa Kediri”, berkata Raden Wijaya kepada 
Adipati Arya Wiraraja. 

“Musuhmu akan memberikannya dengan senang hati”, 
berkata Adipati Arya Wiraraja dengan penuh senyum menatap 
semua yang hadir saat itu yang juga tengah memandangnya 
penuh tanda tanya. 

“Yang kalian butuhkan saat ini adalah sebuah waktu dan 
kesempatan”, berkata Adipati Arya Wiraraja sambil menyapu 
pandangannya kepada semua yang hadir di pendapa rumahnya 
yang menatapnya belum dapat menangkap kemana arah 
pembicaraan sang empu ulung pembuat siasat perang itu. “Aku 
akan meyakinkan Raja Jayakatwang bahwa yang diinginkan dari 



 
23 

Raden Wijaya cuma sebuah tanah Ujung Galuh yang kecil, 
sementara dirinya akan mendapatkan semua keamanan di semua 
jalur perdagangannya. Inilah yang akan kutawarkan kepada Raja 
Jayakatwang”, berkata kembali Adipati Arya Wiraraja sambil 
menyapu dengan senyumnya semua yang hadir diatas pendapa 
rumahnya. 

“Kami dapat menangkap semua ujar pamanda, Penguasa 
Kediri tidak akan mengganggu keberadaan kami di Ujung Galuh, 
sementara itu ada banyak waktu untuk kita memupuk sebuah 
kekuatan besar ditempat yang tersembunyi”, berkata Raden 
Wijaya penuh gembira menerima dan membenarkan siasat 
Adipati Arya Wiraraja yang cemerlang itu. 

“Aku hanya butuh seseorang perwakilan diantara kalian untuk 
menemaniku menemui Raja Jayakatwang, karena aku akan 
datang menghadapnya sebagai juru damai dari dua keluarga”, 
berkata Adipati Arya Wiraraja kepada semua yang ada di 
pendapa rumahnya. 

“Aku dapat menemani Ayahanda”, berkata Ranggalawe 
menawarkan dirinya 

“Kamu adalah anakku, Raja Jayakatwang akan berbalik curiga 
ada seorang anakku menjadi abdi di belakang keluarga Istana 
Singasari”, berkata Adipati Arya Wiraraja menolak Ranggalawe 
menemaninya menghadap penguasa Kediri. 

“Akulah yang akan menemani Pamanda ke Kotaraja Kediri, 
aku datang sebagai seorang senapati wakil keluarga istana 
Singasari”, berkata Mahesa Amping menawarkan dirinya 
menemani Adipati Arya Wiraraja. 

“Bagus, mereka akan merasa yakin bahwa aku memang datang 
untuk membuat sebuah perdamaian, membawa serta seorang 
Senapati musuh mereka”, berkata Adipati Arya Wiraraja 
menerima Mahesa Amping menemaninya menghadap Raja 
Jayakatwang. 

Sementara itu hari sudah jauh larut malam, dua tiga bintang 
masih terlihat berkelip bersembunyi diantara celah daun beringin 
didepan pendapa rumah Adipati Arya Wijaya. 
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“Maaf Pamanda bila kami tidak bisa berlama di Tanah 
Perdikan Songenep ini, di Ujung Galuh saat ini ada beberapa 
tawanan yang perlu mendapat penanganan khusus. Jadi besok 
kami sudah harus meninggalkan Tanah Perdikan ini”, berkata 
Raden Wijaya kepada Adipati Arya Wiraraja menyampaikan 
rencananya untuk secepatnya kembali ke Ujung Galuh. 

“Bila itu keinginan Ananda Raden Wijaya, aku pun akan ikut 
bersama kalian besok beriring kita sampai di Ujung Galuh”, 
berkata Adipati Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya. 

Demikianlah, keesokan harinya terlihat Adipati Arya Wiraraja 
memanggil beberapa orang kepercayaanya memberikan beberapa 
pesan yang harus mereka lakukan selama dirinya tidak ada di 
Tanah perdikan Songenep. 

“Setelah puluhan tahun, baru hari ini aku meninggalkan 
Tanah Perdikan Songenep”, berkata Adipati Arya Wiraraja 
kepada Raden Wijaya di dekatnya ketika beberapa langkah dari 
regol gerbang Tanah Perdikan Songenep. 

Adipati Arya Wiraraja terlihat berjalan dimuka penuh wajah 
ceria seperti menemukan kembali jalan lapang merasakan angin 
lepas menyapu wajahnya. Adipati Arya Wiraraja masih terlihat 
gagah dengan otot-otot yang masih keras sebagai tanda masih 
sering menjaga kebugarannya berlatih kanuragan setiap hari 
tidak sama sekali terlihat sebagai seorang yang tua renta, hanya 
warna rambutnya saja yang menandakan bahwa usianya sudah 
dapat dibilang sangat sepuh. 

Matahari masih belum jauh marayap diatas kaki langit biru 
dalam temaram cahaya cerah bersolek awan putih kapas berarak 
mengiringi rombongan Raden Wijaya semakin jauh 
meninggalkan Tanah Perdikan Songenep. 

Terlihat rombongan kecil itu tengah menyusuri sebuah 
bulakan panjang dimana dihadapannya adalah sebuah hutan 
pepat yang sangat lebat. Akhirnya rombongan itu telah sampai di 
bibir hutan dan satu persatu beriring masuk kedalamnya seperti 
tenggelam hilang terhalang pohon-pohon besar yang dipenuhi 
semak yang tinggi merayap mengisi dan memenuhi setiap sisi 
jalan hutan. 
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Tidak seperti kemarin dimana mereka memasuki hutan itu 
disaat matahari sudah mulai condong ke barat sehingga keadaan 
hutan yang mereka lalui menjadi begitu gelap dan teduh. 
Sementara hari itu mereka berjalan di tengah hutan disaat 
matahari mulai merayap di pertengahan hari dimana cahayanya 
yang kuat terang dapat menembus celah daun dan cabang pohon 
masih mampu memberi cahaya didalam hutan itu. 

Rombongan kecil itu akhirnya terlihat sudah mendekati bibir 
hutan yang disambut cahaya terang matahari tepat berada diatas 
kepala mereka. 

“Kita singgah di kedai perkampungan nelayan”, berkata Raden 
Wijaya ketika mereka sudah mendekati sebuah perkampungan 
nelayan untuk membeli beberapa kebutuhan dalam pelayaran 
mereka menyeberangi selat Madhura. 

Demikianlah, rombongan Raden Wijaya beristirahat di kedai 
perkampungan nelayan sambil menunggu datangnya awal senja 
dimana angin cukup kencang akan membawa mereka berlayar 
menyeberangi selat Madhura kembali ke Jawadwipa di Ujung 
Galuh. 

Matahari terlihat sudah mulai turun merayap mendekati saat 
senja manakala terlihat dua buah perahu bercadik bergoyang 
dipermainkan ombak kecil di sepanjang pesirir selatan pulau 
Madhura. Layar tunggal terlihat dikembangkan mendorong 
perahu laju membelah ombak laut biru diatas selat Madhura. 

Dan malam gelap telah terlihat dipenuhi berjuta bintang, dua 
buah perahu dengan layar terkembang sudah mendekati ujung 
lain selat Madhura mendekati laut pantai pesisir Jawadwipa. 

Pesisir pantai dan daratan Jawadwipa sudah dapat terlihat 
seperti raksasa hitam berbaring. Terlihat dua buah perahu 
bercadik tengah mendekati bandar Ujung Galuh yang terlihat dari 
jauh telah dipenuhi cahaya suar pelita perahu dagang yang 
banyak merapat di dermaga kayu Bandar Ujung Galuh. 

“Bandar Ujung Galuh”, berkata Raden Wijaya penuh gembira 
kepada Adipati Arya Wiraraja disampingnya ketika melihat 
ujung-ujung tiang layar perahu jung besar memenuhi dermaga 
Ujung Galuh. 



 
26 

Bagian 2 

Pelita malam terlihat sudah dinyalakan di setiap rumah di 
sekitar bandar Ujung Galuh yang ramai dan sepertinya tidak 
pernah tertidur itu. Terlihat dua buah perahu bercadik telah 
bersandar di dermaga kayu. 

Rombongan Raden Wijaya telah datang dan kembali di Bandar 
Ujung Galuh, datang bersama Adipati Arya Wiraraja. 

“Selamat datang kembali di Pulau pasak bumi”, berkata Ki 
Sandikala menyambut kedatangan mereka di Barak prajurit. 
”Dua ribu prajurit dan para tawanan semua dalam keadaan sehat 
tidak kekurangan apapun, laporan selesai”, berkata Ki Sandikala 
dengan gaya seorang prajurit betulan melaporkan kepada 
atasannya yang ditanggapi gegap tawa dari semua yang baru tiba 
di Barak prajurit itu. 

Demikianlah, malam itu tidak terjadi apapun di Barak prajurit. 
Mereka yang baru tiba dari pulau Madhura sudah langsung 
beristirahat.  

Terutama Mahesa Amping dan Adipati Arya Wiraraja yang 
besok rencananya akan melakukan sebuah perjalanan panjang ke 
Kotaraja Kediri. 

Dan pagi itu suasana di barak prajurit sudah begitu ramai 
ditandai dengan sebuah asap membumbung ke udara dari tempat 
dapur umum untuk menyiapkan makanan pagi para prajurit. 

“Secepatnya kami akan membangun benteng pertahanan di 
bandar Ujung Galuh ini”, berkata Raden Wijaya kepada Adipati 
Arya Wiraraja yang sudah terbangun di pagi itu. 

“Sebuah tempat yang baik, sebuah benteng yang terjaga oleh 
dua buah sungai dan lautan di hadapannya”, berkata Adipati Arya 
Wiraraja menyetujui pilihan Raden Wijaya. 

Sementara itu seorang prajurit yang bertugas dari dapur 
umum telah membawa makanan pagi mereka. 

“Apakah Pamanda memerlukan pengawalan khusus untuk 
perjalanan ke Kotaraja Kediri?”, bertanya Raden Wijaya kepada 
Adipati Arya Wiraraja ketika mereka sudah menyelesaikan 
sarapan paginya. 
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Terlihat Adipati Arya Wiraraja tidak langsung menjawab, 
memandang kepada Mahesa Amping sepertinya melemparkan 
pertanyaan Raden Wijaya kepada Mahesa Amping. 

“Sepasukan prajurit di perjalanan dapat menarik banyak 
perhatian orang”, berkata Mahesa Amping memberikan 
tanggapannya. 

“Tapi satu orang prajurit pengawal Tanah Perdikan Songenep 
mungkin tidak akan banyak menarik perhatian orang”, berkata Ki 
Sandikala menawarkan dirinya. ”Apa kata dunia seorang Adipati 
besar berjalan sendiri tanpa diiringi seorang pengawal satu pun”, 
berkata kembali Ki Sandikala memberikan alasannya. 

“Tiga orang dalam perjalanan akan lebih baik dibandingkan 
dengan hanya dua orang”, berkata Adipati Arya Wiraraja 
menyetujui usulan Ki Sandikala. “Setidaknya ada satu tambahan 
untuk teman bicara”, berkata kembali Arya Wiraraja yang mulai 
menyukai sosok Ki Sandikala yang selalu mengenakan daster 
hitamnya. 

“Terima kasih, aku akan merubah penampilanku”, berkata Ki 
Sandikala penuh senyum. 

Sang mentari diatas Sungai Kalimas sudah mulai bergeser 
merayap naik memasuki puncak tahtanya ketika sebuah rakit 
terlihat tengah meninggalkan tepian darat Ujung Galuh menuju 
tepian di seberangnya. 

Tiga orang melompat ke darat ketika sebuah parit merapat di 
sebuah pinggiran tepi Sungai Kalimas. Mereka adalah Adipati 
Arya Wiraraja, Mahesa Amping dan Ki Sandikala yang akan 
melakukan perjalanannya menuju Kotaraja Kediri melalui jalan 
darat. Terlihat seorang prajurit Singasari telah menunggu mereka 
tengah menuntun tiga ekor kuda yang terlihat sebagai kuda-kuda 
yang tegar. 

“Terima kasih”, berkata Mahesa Amping penuh senyum 
kepada prajurit itu sambil menerima tali kendali kuda dari 
tangan prajurit itu. 

Terlihat tiga orang penunggang kuda berjalan semakin 
menjauhi tepian Sungai Kalimas, mereka tidak memacu kudanya 
hanya berjalan biasa seperti tidak sedang memburu waktu, tapi 
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seperti tiga orang yang tengah menikmati sebuah tamasya 
panjang, tengah menikmati pemandangan alam dan sejuknya 
angin segar yang membawa semerbak aneka daun, bunga dan 
tanah basah. 

“Dihadapan kita adalah hutan Maja, Raden Wijaya bermaksud 
membangun kekuatan barunya di hutan itu”, berkata Mahesa 
Amping kepada Adipati Arya Wiraraja ketika melihat dihadapan 
mereka tidak jauh dari langkah kaki kuda mereka. 

“Sebuah tempat yang tersembunyi, jauh dari jalur perairan 
lalu lalang orang”, berkata Arya Wiraraja kepada Mahesa 
Amping, diam-diam memuji Raden Wijaya memilih sebuah 
tempat untuk memupuk sebuah kekuatan baru. 

Akhirnya mereka bertiga telah berada di bibir hutan Maja itu 
sendiri dan langsung memasukinya hilang terhalang batang-
batang pohon yang besar tinggi menjulang dipenuhi jamur dan 
tanaman merambat. 

Matahari saat itu telah bergeser sedikit dari puncaknya masih 
mampu menerangi suasana didalam hutan Maja diantara celah-
celah daun dan cabang pohon yang pepat menutupi setiap sisi 
tanah yang lembab basah. Semakin masuk kedalam semakin jalan 
dipenuhi semak belukar membuat mereka harus turun dari 
kudanya. 

“Apakah Ki Sandikala tidak merasakan bahwa kita berjalan 
diatas tanah yang berundak rata?”, bertanya Arya Wiraraja 
kepada Ki Sandikala merasakan ada yang aneh dengan situasi 
tanah di sekitar hutan itu. 

“Hamba telah merasakannya ketika masuk pertama kali di 
hutan ini beberapa hari yang lalu. Bahkan dari bibir hutan sana 
hamba telah menghitung berapa undakan yang telah kita naiki. 
Saat ini kita berada diatas undakan ke sembilan, kita sudah 
berada di puncak hutan ini”, berkata Ki Sandikala yang diam-
diam juga menemui keanehan situasi di hutan Maja yang 
sepertinya pernah menjadi sebuah tempat entah seperti tanah 
bekas sebuah istana yang mungkin pernah ada di atas tanah 
hutan ini ribuan tahun silam. 
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“Ternyata kita punya perasaan dan keyakinan yang sama”, 
berkata Adipati Arya Wiraraja kepada Ki Sandikala. 

Tidak terasa, akhirnya mereka sudah mendekati bibir hutan di 
seberang lainnya. 

Sementara itu, diwaktu yang sama di Barak prajurit di Bandar 
Ujung Galuh terlihat Raden Wijaya tengah mengumpulkan 
beberapa perwiranya untuk memulai sebuah rencana pembuatan 
bangunan benteng yang besar dan kokoh. Sebuah langkah awal 
memusatkan kekuatan barunya di Bandar Ujung Galuh. 

“Kita akan membuat sebuah bangunan benteng yang kuat dan 
kokoh di Bandar Ujung Galuh ini”, berkata Raden Wijaya kepada 
beberapa perwiranya. 

Demikianlah, hari itu mereka tengah membicarakan tentang 
letak yang paling baik untuk sebuah bangunan benteng yang 
kuat. Akhirnya disepakati untuk membangunnya di sebelah barat 
Ujung Galuh membentang panjang membelakangi sungai 
Kalimas. 

“Nanti malam aku akan membicarakan hal ini kepada Ki Bekel 
memohon ijinnya untuk menebang beberapa batang pohon di 
hutan seberang sungai Perigian”, berkata Raden Wijaya kepada 
para perwiranya. 

“Mengapa harus minta ijin kepada seorang Bekel”, berkata 
Ranggalawe kepada Raden Wijaya. 

“Ki Bekel adalah tuan rumah penguasa adat di tanah ini yang 
harus kita hormati, setidaknya Ki Bekel adalah orang asli 
penghuni tanah ini, mungkin beliau banyak tahu hutan mana 
yang masih diperbolehkan untuk diambil kayunya”, berkata 
Raden Wijaya kepada Ranggalawe memberikan alasannya 
mengapa harus minta ijin kepada penguasa adat di Tanah Ujung 
Galuh. 

Terlihat Ranggalawe sepertinya menerima alasan dari Raden 
Wijaya. Diam-diam dirinya merasa malu bahwa setelah beberapa 
hari tinggal di Bandar Ujung Galuh bersama dua ribu prajurit 
Singasari belum pernah anjangsana ke rumah Ki Bekel, penguasa 
adat dan penghuni asli tanah Ujung Galuh. 
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“Maafkan aku, selama ini aku merasa sebagai seorang senapati 
besar pemimpin dua ribu prajurit Singasari, jauh lebih terhormat 
dari seorang bekel di sebuah Padukuhan”, berkata Ranggalawe 
kepada Raden Wijaya dengan begitu polos mengakui 
kealpaannya. 

“Mudah-mudahan Ki Bekel yang akan kita temui adalah 
seorang yang sabar, yang masih menanti seorang tamu asing 
untuk datang menemuinya”, berkata Raden Wijaya kepada 
Ranggalawe dengan penuh senyum. 

Demikianlah menjelang awal bergilirnya malam, terlihat 
Raden Wijaya bersama Ranggalawe telah mendatangi rumah Ki 
Bekel. 

“Kami sebagai penghuni baru di tanah Ujung Galuh ini merasa 
malu bahwa baru hari ini dapat datang beranjangsana 
menghadap Ki bekel”, berkata raden Wijaya kepada Ki Bekel 
ketika mereka sudah diterima di pendapa rumahnya. 

“Hamba sebagai seorang bekel merasa terhormat dikunjungi 
oleh seorang Senapati besar Singasari sebagaimana tuanku”, 
berkata Ki Bekel menyambut Raden Wijaya dan Ranggalawe di 
rumahnya. 

Akhirnya Raden Wijaya menyampaikan maksudnya untuk 
membangun sebuah benteng di tanah Ujung Galuh dan meminta 
ijin untuk mengambil beberapa batang pohon di hutan seberang 
sungai Perigian. 

“Hampir semua penduduk disini telah mengambil bahan kayu 
mereka dari hutan seberang sungai Perigian”, berkata Ki Bekel 
yang nampaknya tidak berkeberatan Raden Wijaya mengambil 
bahan kayu dari hutan seberang Sungai Perigian. 

Bahkan diluar dugaan Ki Bekel telah menawarkan beberapa 
penduduk Padukuhan untuk membantu membangun benteng 
prajurit di Tanah Ujung Galuh. 

“Beberapa dari penduduk disini adalah para undagi yang 
trampil memilih batang kayu yang paling baik untuk sebuah 
bangunan, aku akan meminta mereka untuk membantu tuanku”, 
berkata Ki Bekel menawarkan penduduknya untuk membantu 
pekerjaan membangun benteng di Tanah Ujung Galuh. 
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“Terima kasih atas segala penerimaan Ki Bekel kepada kami”, 
berkata Raden Wijaya ketika akan berpamit diri dari rumah Ki 
Bekel. 

“Pintu kami akan selalu terbuka”, berkata Ki Bekel mengiringi 
kepergian Raden Wijaya dan Ranggalawe sampai diujung pagar 
rumahnya. 

Setelah kembali pulang dari rumah Ki Bekel, Raden Wijaya 
dan Ranggalawe tidak langsung beristirahat, tapi langsung 
membuat rancangan kasar diatas sebuah rontal. Bayangan 
mereka melambung ke Benteng Bandar Cangu. Hasilnya gambar 
kasar sebuah benteng yang mirip hampir sama dengan benteng 
yang ada di Bandar Cangu, hanya lebih besar dan dikelilingi 
panggungan sepanjang pagarnya. 

“Besok kita sudah siap ke hutan seberang Sungai Perigian 
untuk bahan kayu yang baik disana”, berkata Raden Wijaya yang 
puas hari itu telah berhasil membuat sebuah rancangan kasar 
untuk sebagai dasar dan pegangan pembangunan benteng 
prajurit di Tanah Ujung Galuh. 

Demikianlah, keesokan harinya terlihat beberapa prajurit dan 
penduduk setempat tengah menyeberangi sungai Perigian untuk 
mencari bahan kayu yang baik. Sementara itu beberapa prajurit 
sudah berada diatas tanah dimana Benteng prajurit akan berdiri 
di tanah itu. 

“Kita membangun benteng yang panjang membelakangi 
Sungai Kalimas”, berkata Raden Wijaya memberikan pengarahan 
kepada para prajuritnya yang akan menyiapkan lahan dasar 
tempat berdirinya benteng mereka di Tanah Ujung Galuh. 

Sementara itu tidak jauh dari mereka terlihat iring-iringan 
penduduk Padukuhan datang bersama Ki Bekel. Ternyata mereka 
semua membawa berbagai sesajian. 

“Kami akan melakukan upacara Pangruwak, agar pemilik 
bangsa halus yang menempati tanah ini berkenan 
mengijinkannya”, berkata Ki Bekel kepada Raden Wijaya. 

“Terima kasih untuk segala perhatian Ki Bekel, entah dengan 
cara apa kami membalasnya”, berkata Raden Wijaya merasa 
terharu atas dukungan dan perhatian para penduduk asli 
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setempat atas rencananya membangun benteng di Tanah Ujung 
Galuh. 

“Kami hanya sedikit berbuat, para penduduk merasa telah 
punya arti ikut membangun benteng prajurit di Tanah Ujung 
Galuh ini”, berkata Ki Bekel dengan penuh kegembiraan. 

Demikianlah, hari itu upacara Pangruwak dilaksanakan diatas 
tanah baru benteng prajurit mereka. 

Sementara itu diwaktu yang sama Mahesa Amping bersama 
Adipati Arya Wiraraja dan Ki Sandikala masih dalam 
perjalanannya menuju Kotaraja Kediri, terlihat langkah kuda 
mereka sudah mendekati Jalan Simpang. 

“Ternyata batang-batang pohon itu masih belum 
disingkirkan”, berkata Mahesa Amping yang melihat banyak 
batang pohon yang malang melintang masih belum disingkirkan. 

“Siapa yang telah merobohkan pohon-pohon ini?”, bertanya 
Adipati Arya Wiraraja kepada Mahesa Amping. 

Maka Mahesa Amping secara singkat bercerita tentang apa 
yang terjadi beberapa hari yang lalu tentang sebuah pasukan kecil 
Singasari yang telah berusaha merusak dan mengganggu pasukan 
besar Kediri yang tengah melakukan perjalanan menuju Tanah 
Ujung Galuh. 

“Jadi kalian telah berhasil menghalau pasukan besar mereka”, 
berkata Adipati Arya Wiraraja merasa bangga dengan pasukan 
Raden Wijaya yang dapat menghalau pasukan Kediri. 

Batang-batang pohon itu memang sedikit menghambat 
perjalanan mereka, maka terlihat mereka telah melaluinya dan 
terus berjalan diatas jalan tanah yang rata. Tidak terasa mereka 
telah jauh dari jalan Simpang, namun masih diatas jalan yang 
sama. 

Akhirnya ketika matahari sudah mulai beranjak diatas 
puncaknya, bersamaan mereka telah mendekati sebuah 
padukuhan yang cukup ramai. Terlihat mereka mendekati sebuah 
kedai di pasar padukuhan itu, ternyata hari itu memang 
bersamaan dengan hari pasaran. 
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Pasar itu memang sudah mulai terlihat sepi, beberapa 
pedagang terlihat tengah menggulung barang dagangannya yang 
masih tersisa.  

Sementara itu kedai yang mereka datangi masih terlihat ramai, 
mungkin beberapa pedagang yang tengah beristirahat sebelum 
pulang kembali ke rumahnya yang mungkin agak jauh dari 
Padukuhan itu. 

Terlihat Mahesa Amping, Adipati Arya Wiraraja dan Ki 
Sandikala tengah menambatkan kuda mereka di depan kedai itu 
dan langsung masuk kedalam kedai itu. 

Seorang pelayan lelaki terlihat mendekati meja mereka 
menanyakan pesanan makanan yang diinginkan. 

“Kami akan segera membawa pesanan tuan”, berkata pelayan 
itu setelah mendengar pesanan makanan dan minuman dari 
mereka bertiga dan langsung masuk menghilang kedalam. 

Mereka memang menunggu cukup lama, tapi mereka bertiga 
memaklumi karena mungkin pengunjung saat itu sangat ramai. 
Tapi tiba-tiba saja pendengaran mereka terusik dengan sebuah 
keributan yang datangnya dari luar kedai. 

“Tuan berdua tetap disini, biarlah hamba yang keluar melihat 
apa yang terjadi diluar”, berkata Ki Sandikala kepada Mahesa 
Amping dan Adipati Arya Wiraraja sambil berdiri dan 
melangkahkan kakinya keluar kedai. 

Bukan main terkejutnya Ki Sandikala ketika sampai dimuka 
kedai melihat ada dua orang tengah beradu kata memperebutkan 
seekor kuda. Dan kuda yang diperebutkan itu ternyata miliknya. 

“Kamu bukan pemilik kuda ini, kenapa repot?”, berkata 
seorang yang berperawakan tinggi besar dengan wajah garang 
berkumis lebat kepada seorang lelaki yang berusaha merebut tali 
kekang kuda dari orang berwajah garang itu. 

“Aku bertanggung jawab terhadap semua milik pengunjung 
kedai ini”, berkata lelaki itu sambil terus ingin merebut tali 
kekang ditangan orang berwajah garang itu. 

Tiba-tiba saja tangan orang berwajah garang itu sudah 
bergerak bermaksud menampar wajah lelaki di dekatnya itu. 
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Tapi tamparan itu menemui tempat kosong, orang yang akan 
ditampar wajahnya itu ternyata punya gerakan yang cukup gesit 
memiringkan wajahnya, namun tidak segera membalas tamparan 
itu melainkan dirinya melompat menjauh. 

“Hargailah aku sebagai temanmu, pemilik kedai ini telah 
mempercayaiku mengamankan kedainya”, berkata lelaki itu 
terlihat masih menahan diri. 

“Peduli setan dengan tugasmu, aku menyukai kuda ini”, 
berkata orang berwajah garang itu sambil menarik tali kekang 
kuda bermaksud membawanya. 

“Aku peduli sekali dengan kuda itu, karena kuda itu milikku”, 
berkata seseorang yang tidak lain adalah Ki Sandikala yang 
datang menghadang orang berwajah garang itu menghalanginya 
membawa kudanya. 

“Minggirlah tuan, kawanku ini hanya iri aku tidak lagi 
luntang-lantung hidup tidak karuan seperti dirinya”, berkata 
lelaki itu meminta Ki Sandikala menyingkir agar dia sendiri yang 
akan menghadapi orang berwajah garang itu yang ternyata 
kawannya juga. 

Terpaksa Ki Sandikala menyingkir ingin tahu apa yang akan 
dilakukan orang berwajah garang itu, namun telah siap 
melakukan pencegahan bila terjadi sesuatu yang merugikan pada 
lelaki yang nampaknya sangat sabar itu. 

“Aku tidak iri padamu dan tidak punya kawan seperti dirimu”, 
berkata orang berwajah garang itu sambil mencabut goloknya 
dan sudah langsung membabat tegak lurus tertuju arah kepala 
lelaki itu. 

Awalnya Ki Sandikala akan memberi bantuan kepada lelaki 
itu, namun mengurungkan niatnya manakala dilihatnya dengan 
mudah lelaki itu mengelak dan sudah langsung menyerang orang 
berwajah garang itu dengan sebuah pukulan yang sangat cepat 
menghantam dada orang berwajah garang itu. 

Tapi orang berwajah garang itu tidak membiarkan dadanya 
terhantam pukulan lelaki itu, terlihat golok ditangannya telah 
berubah arah menyambar tangan lelaki itu. 
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Terlihat lelaki itu telah menarik kembali tangannya 
menghindari golok lawannya yang akan menyambarnya sambil 
melayangkan kakinya kearah tangan lawannya yang tengah 
bergerak dengan senjata goloknya. 

Orang berwajah garang itu telah merubah arah senjata 
goloknya balas menyerang lelaki itu, demikianlah dalam waktu 
cepat mereka berdua sudah terlibat dalam sebuah perkelahian 
yang seru. 

Ternyata perkelahian itu sudah mencuri perhatian beberapa 
orang yang masih berada di pasar, juga orang yang ada didalam 
kedai.  

Dalam waktu cepat sudah banyak orang berkerumun berdiri 
tidak jauh dari perkelahian itu tanpa ada keberanian untuk 
melerainya. 

“Lelaki itu punya kelebihan dari lawannya meski tidak 
bersenjata”, berkata Ki Sandikala dalam hati yang sudah dapat 
menilai jalannya perkelahian itu. 

Sebagaimana yang dilihat oleh Ki Sandikala, ternyata memang 
bahwa lelaki itu punya kelebihan dari orang berwajah garang itu. 
Meski tanpa senjata masih dapat melayani serangan lawannya. 
Bahkan semakin lama sudah dapat menguasai perkelahian itu 
dengan semakin banyaknya serangan dengan tangan kosongnya 
membuat sibuk lelaki garang itu mengelak dan menghindari 
setiap serangan yang selalu datang memburunya. 

“Apa yang telah terjadi?”, berkata Mahesa Amping kepada Ki 
Sandikala yang sudah ikut keluar dari dalam kedai mendengar 
ada sebuah keributan. 

“Hanya sebuah perkelahian dua orang benggol pasar”, berkata 
Ki Sandikala kepada Mahesa Amping sambil matanya tidak 
pernah lepas masih terus mengawasi jalannya perkelahian yang 
masih terus berlangsung dengan serunya. 

Sebagaimana yang dilihat oleh Ki Sandikala, perkelahian itu 
memang sudah semakin seru. Lelaki itu masih dapat melayani 
orang berwajah garang yang bersenjata golok yang terus 
menyambar berkelebat memburunya. Tapi lelaki itu masih tetap 
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dapat bertahan bahkan dapat balas menyerang dengan 
dahsyatnya cukup merepotkan lawannya itu. 

Namun sebuah kelengahan telah berhasil membuat sebuah 
goresan pendek diatas paha kanan lelaki itu, sebuah sabetan 
senjata golok lawannya tidak dapat dihindari berhasil menggores 
tidak begitu dalam dari kulit paha kanannya, namun tetap saja 
menimbulkan rasa perih dan garis warna darah yang terlihat 
memanjang. 

Terlihat beberapa orang yang menyaksikan perkelahian itu 
menahan nafas berdebar penuh rasa khawatir melihat lelaki itu 
sudah terluka. 

Tapi ternyata lelaki itu tidak menjadi surut meski sebuah luka 
telah menggores paha kanannya, bahkan luka itu telah menjadi 
sebuah cambuk semangatnya untuk meningkatkan kemampuan 
serangannya. 

Terlihat lelaki itu telah meningkatkan kemampuannya, daya 
serangnya lebih cepat dari sebelumnya, juga menjadi sangat 
berbahaya. 

Buk !! 

Pukulan tangan lelaki itu berhasil menghantam dada orang 
berwajah garang itu yang langsung merasakan nafasnya menjadi 
sesak seketika. 

Lelaki itu tidak menyia-nyiakan waktu yang sempit itu dengan 
melakukan pukulan berikutnya. 

Plak..!!, orang berwajah garang itu merasakan gendang 
telinganya berdegung bersamaan dengan hantaman pukulan yang 
membentur rahangnya. 

Terlihat orang berwajah garang itu telah limbung terjungkal 
rebah jatuh lemas di tanah. 

“Cepat enyah dari sini dan jangan ganggu kehidupanku lagi”, 
berkata lelaki itu kepada orang berwajah garang itu yang masih 
merasakan sakit di kepalanya. 

Terlihat orang berwajah garang itu berdiri limbung berjalan 
meninggalkan muka kedai. 
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Bersama dengan perginya orang berwajah garang itu, 
beberapa orang yang berkerumun di sekitar itu juga telah 
membubarkan dirinya kembali ketempat dan keperluannya 
kembali. 

“Terima kasih telah menjaga kudaku”, berkata Ki Sandikala 
kepada lelaki itu sambil mengambil tali kekang kudanya dan 
menambatkannya kembali di muka kedai itu. 

“Kuda tuan memang cukup menggiurkan siapapun yang 
melihatnya”, berkata lelaki itu sambil tersenyum kepada Ki 
Sandikala. 

“Tidak banyak orang yang dapat menahan keinginan untuk 
memiliki barang bukan miliknya”, berkata Ki Sandikala sambil 
menepuk bahu lelaki itu. 

“Tapi masih ada orang yang tidak senang melihat kita jadi 
orang benar”, berkata lelaki itu sambil tersenyum getir. 

“Kami titip kembali kuda-kuda ini”, berkata Ki Sandikala 
kepada lelaki itu sambil melangkah kembali kedalam kedai 
diikuti oleh Mahesa Amping dan Adipati Arya Wiraraja. 

Ternyata makanan dan minuman pesanan mereka sudah 
lengkap tersedia di meja. 

“Kenikmatan yang tertunda”, berkata Ki Sandikala sambil 
menatap makanan dan minuman dihadapannya. 

Terlihat mereka telah menikmati makan siang mereka yang 
tertunda. Beberapa pengunjung di kedai itu juga telah kembali di 
tempatnya semula menikmati makan dan minumnya kembali 
sepertinya peristiwa yang baru saja terjadi di muka kedai itu 
sudah terlupakan. 

Setelah menyelesaikan makan dan minumnya serta merasa 
cukup beristirahat, Mahesa Amping, Adipati Arya Wiraraja dan 
Ki Sandikala terlihat telah berdiri dan melangkah keluar kedai 
bermaksud akan melanjutkan perjalanan mereka kembali. 

“Terima kasih telah menjaga kuda-kuda kami”, berkata Ki 
Sandikala sambil menyelipkan tiga keping perak ke tangan lelaki 
pekerja keamanan kedai itu. 
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“Terima kasih, semoga kejadian tadi tidak membuat tuan 
menjadi jera singgah ke kedai kami”, berkata lelaki itu penuh 
gembira. 

“Kami akan singgah, disini kuda-kuda kami terjaga dengan 
baik”, berkata Ki Sandikala penuh senyum ramah kepada lelaki 
itu sambil melompat keatas punggung kudanya. 

Demikianlah, Mahesa Amping, Adipati Arya Wiraraja dan Ki 
Sandikala telah meninggalkan kedai itu, meninggalkan pasar 
padukuhan itu dan sudah jauh keluar dari jalan Padukuhan itu 
diatas punggung kudanya menapaki jalan menuju arah Kotaraja 
Kediri yang masih berjarak satu hari perjalanan lagi. 

Bumi senja yang bening saat itu sudah mulai perlahan buram, 
burung-burung kecil sudah kembali sembunyi menghangatkan 
diri di semak perdu dan diatas cabang pohon rindang. Terlihat 
tiga orang penunggang kuda tengah memasuki regol gerbang 
sebuah Padukuhan. 

Mereka adalah Mahesa Amping, Adipati Arya Wiraraja dan Ki 
Sandikala yang seharian diatas kudanya melakukan 
perjalanannya menuju Kotaraja Kediri yang tidak begitu jauh lagi 
dari tempat padukuhan yang kini telah mereka masuki itu. 

“Maaf kisanak, dimanakah Banjar Desa dapat kami temui?, 
bertanya Ki Sandikala kepada dua orang anak muda yang tengah 
duduk di sebuah gardu ronda. 

“Di persimpangan jalan, silahkan Paman berbelok ke kanan. 
Banjar desa terletak di sebelah kanan jalan”, berkata salah 
seorang anak muda itu kepada Ki Sandikala. 

“Terima kasih”, berkata Ki Sandikala kepada anak muda itu. 

Akhirnya sebagaimana yang dikatakan oleh anak muda itu, 
mereka bertiga telah menemui sebuah persimpangan jalan. 
Terlihat mereka telah mengambil jalan ke kanan. Ternyata 
memang mereka menemui sebuah Banjar Desa ada di sebelah 
kanan jalan bersebelahan dengan sebuah rumah penduduk yang 
sangat sederhana. 

“Tunggulah disini, hamba akan minta ijin kepada pemilik 
rumah ini untuk menggunakan banjar desa”, berkata Ki 
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Sandikala yang telah turun dari punggung kudanya langsung 
melangkahkan kakinya menghampiri rumah itu. 

Terlihat seorang lelaki keluar dari rumahnya setelah Ki 
Sandikala memanggilnya dengan sapaan seorang tamu dimuka 
pintunya. 

“Maaf kami datang diwaktu hari sudah turun malam, dapatkah 
kami untuk diijinkan bermalam di Banjar Desa itu”, berkata Ki 
Sandikala kepada pemilik rumah itu sambil menunjuk ke arah 
Banjar desa. 

“Ternyata kalian kemalaman di perjalanan, silahkan 
menggunakannya. Kebetulan banjar desa itu berdekatan dengan 
rumahku, warga disini menyerahkan kebersihan dan 
perawatannya kepadaku”, berkata lelaki itu sambil tersenyum 
ramah. 

Demikianlah Ki Sandikala, Mahesa Amping dan Adipati Arya 
Wiraraja akhirnya telah bermalam di Banjar desa itu. 

Disamping banjar desa itu mengalir parit kecil yang deras 
berkelok dari arah belakang. Terdengar suara dan riaknya 
mengisi suasasana di Banjar Desa itu. 

“Mendengar suara air itu hati ini begitu tenang”, berkata 
Adipati Arya Wiraraja tengah bersandar di dinding bambu pojok 
panggung Banjar Desa menikmati suasana dan suara riak air. 

“Beginilah dunia para pengembara, menikmati suara alam 
melewati waktu dan hari”, berkata Ki Sandikala menanggapi 
perkataan Adipati Arya Wiraraja. 

“Baru dua tiga kampung hatinya sudah tertambat oleh seorang 
gadis kembang desa”, berkata Mahesa Amping yang ditanggapi 
tawa Ki Sandikala dan Adipati Arya Wiraraja. 

Akhirnya pembicaraan mereka tentang pengembara terhenti 
manakala melihat suami istri pemilik rumah dekat Banjar desa 
itu datang membawa beberapa potong jagung rebus serta 
minuman hangat untuk mereka. 

“Hanya jagung rebus“, berkala lelaki itu sambil menyilahkan 
Mahesa Amping, Arya Wiraraja dan Ki Sandikala menikmatinya. 
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“Terima kasih”, berkata Ki Sandikala kepada lelaki itu. 

“Silahkan beristirahat”, berkata lelaki itu sambil pamit diri 
bersama istrinya kembali ke rumahnya. 

“Sang pengembara memakan jagung rebus hangat”, berkata Ki 
Sandikala sambil tangannya mengambil sepotong jagung rebus 
yang masih hangat. 

Ternyata perkataan Ki Sandikala telah memancing mereka 
bicara lagi tentang seorang pengembara. 

“Banyak orang meremehkan seorang pengembara yang 
ditemuinya sebagai seorang pemalas yang tidak punya tujuan 
hidup”, berkata Arya Wiraraja kembali berbincang tentang 
seorang pengembara. 

“Orang yang berpikir seperti itu tidak mengerti bahwa 
pengembaraan itu adalah sebuah jalan hidup”, berkata Ki 
Sandikala. “Para pengembara lebih banyak berbicara dengan 
hatinya sendiri, mengenal dirinya yang berujung kepada 
pengenalan atas penguasa alam jagat raya ini, Gusti Yang Maha 
Agung, Yang Maha Kasih, Yang Maha Pemelihara dan tidak 
pernah tidur dan memejamkan matanya barang sekejap”, berkata 
kembali Ki Sandikala. ”Mereka menemukan itu semua dalam 
kesendirian, dalam perjalanan panjang di hutan, di padang dan 
lembah gunung sepi, didalam kesendiriannya”, berkata Ki 
Sandikala berhenti sebentar sambil melihat mangkuk airnya yang 
masih ada, mengangkatnya dan meneguknya, sepertinya begitu 
menikmati wedang jahe yang masih hangat itu. 

“Berbahagialah pengembara itu yang telah menemukan jalan 
terang, menemukan cahaya arti kehidupan. Mereka akan kembali 
dimana awal mereka datang, atau terus mengikuti langkah kaki 
menebarkan kasih kepada segenap isi bumi”, berkata Arya 
Adipati Wiraraja menanggapi pembicaraan Ki Sandikala. 

“Namun suatu saat pengembara itu menemukan jalan 
simpang, banyak yang tersesat memilih jalan gemerlap duniawi 
yang ternyata adalah tipuan hati, dan pengembara itu sudah tidak 
tahu lagi jalan pulang”, berkata Mahesa Amping ikut tertarik 
berbicara tentang seorang pengembara. 
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Ternyata ungkapan Mahesa Amping sepertinya suara yang 
mampu menusuk jauh kedalam hati Ki Sandikala dan Adipati 
Arya Wiraraja. Keadaan di Banjar desa itu tiba-tiba saja menjadi 
hening, semua yang ada diatas panggung bale bambu itu 
sepertinya tengah bicara dengan hati dan dirinya sendiri-sendiri, 
bertanya pada hatinya apakah dirinya telah berada dijalan benar 
dan tidak tersesat memilih jalan gemerlap duniawi sebagaimana 
yang dikatakan oleh Mahesa Amping. 

“Tuan Senapati Mahesa Amping ternyata sahabat muda 
pengembara hati, perjalanan hati bagi hamba kadang sebagai 
sebuah titian panjang, perlu kehati-hatian, begitulah kita 
menitinya hingga sampai ke seberang tanah abadi, tanah penuh 
suka cita, tanah adem tentrem yang didalamnya tidak akan 
diliputi rasa sedih duka lara, sejahteralah mereka yang telah 
melewati jalan titian panjang itu”, berkata Ki Sandikala dengan 
penuh semangat sepertinya berkata kepada dirinya sendiri. 

“Ternyata aku bertemu dengan dua orang pengembara sejati”, 
berkata Adipati Arya Wiraraja kepada Ki Sandikala dan Mahesa 
Amping yang mulai dapat mengikuti arah pembicaraan keduanya 
yang ternyata bicara mengenai pengembaraan hati. ”Semakin diri 
ini selalu berpaut bersama kalian berdua, pantaslah kalian seperti 
tak pernah terpisahkan”, berkata kembali Arya Wiraraja. 

“Begitulah para pengembara menemukan sahabat sejati”, 
berkata Ki Sandikala dengan senyumnya. ”Untuk saling menjaga 
dan berbagi”, berkata kembali Ki Sandikala. 

Sementara itu malam telah semakin larut, suara deras riak air 
parit disamping banjar desa itu masih terus terdengar menguasai 
keheningan malam berbalut desir angin dingin semilir 
menembus rangkaian anyaman dinding bambu. 

Terdengar suara kentongan bernada suara dara muluk 
terdengar jauh mungkin dari padukuhan sebelah sebagai tanda 
hari sudah memasuki pertengahan malam dan kondisi saat itu 
dalam keadaan aman tenteram tanpa ada ganguan apapun. 

“Masih ada waktu untuk tidur beristirahat”, berkata Ki 
Sandikala menawarkan Adipati Arya Wiraraja dan Mahesa 
Amping untuk beristirahat lebih dulu. ”Biarlah hamba bergilir 
jaga pertama malam ini”, berkata kembali Ki Sandikala sambil 
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bergeser bersandar di pojok sudut tiang bambu banjar desa dan 
meluruskan kakinya. 

Dan malam pun akhirnya berlalu menepi berganti pagi 
ditandai dengan cahaya mentari bersinar menerangi bumi. 

Pagi telah datang membawa suara kicau burung aneka warna 
dan suara, membangunkan seorang bocah gembala dalam wajah 
kantuk membawa kerbau-kerbaunya merumput dan 
memandikannya. Sementara itu seorang bocah lelaki kecil 
bertelanjang berlari mengikuti seorang ibu muda yang terlihat 
tergesa menyeret kain panjangnya di jalan padukuhan. 

Matahari pagi telah menerangi suasana padukuhan dimana 
Mahesa Amping, Ki Sandikala dan Adipati Arya Wiraraja tengah 
bermalam di Banjar desanya. Ternyata di belakang banjar desa 
itu terhampar petak-petak sawah yang turun berundak yang baru 
berumur sekitar dua pekan terlihat baru tumbuh tegak dalam 
lumpur berair basah. 

“Syukurlah kalian dapat tidur nyenyak di Banjar desa”, berkata 
lelaki pemilik rumah sebelah Banjar desa ketika mereka datang 
untuk pamit diri melanjutkan perjalanannya kembali. 

Demikianlah di pagi yang cerah diatas tanah yang masih basah 
berembun terlihat tiga ekor kuda yang tegar telah berjalan 
perlahan diatas jalan padukuhan. Tiga orang diatas punggung 
kuda itu sepertinya menikmati udara pagi yang segar diantara 
rumah dan pohon-pohon yang tinggi sepanjang jalan padukuhan 
itu. Beberapa orang yang mereka lewati terlihat memperhatikan 
dengan dalam langkah perjalanan mereka bertiga sebagai tamu 
asing yang sering mereka lihat melewati padukuhannya. Mungkin 
tiga ekor kuda tegar yang membuat mereka tidak putus 
memandang, membayangkan bilasaja bisa memilikinya untuk 
setiap hari dibawanya berkeliling tanah padukuhan sebagai 
kebanggaan tak terkirakan. Seorang bocah anak gembala yang 
tengah menunggu kerbau-kerbaunya mandi di sebuah kubangan 
pinggir jalan diujung padukuhan itu terus memandangi ketiga 
penunggang kuda itu yang baru saja keluar dari regol gerbang 
padukuhan terus menyusuri jalan tanah padat yang akhirnya 
menghilang di sebuah tikungan jalan. 



 
43 

Lengkung langit biru dipenuhi awan putih bersama sang 
mentari yang berdiri tegak memancarkan cahaya penuhnya 
hampir terasa membakar bumi. 

Siang itu terlihat tiga orang penunggang kuda telah memasuki 
gerbang Kotaraja Kediri. Dibiarkannya kuda-kuda mereka 
melangkah berjalan diatas jalan tanah Kotaraja Kediri yang 
hampir sepanjang jalan sudah dipenuhi banyak rumah panggung 
yang cukup bagus dengan tiang-tiang pilar kayu pendapanya 
terukir indah terlihat dari arah jalan Kotaraja Kediri. 

Ketiga penunggang kuda itu akhirnya telah menghentikan 
kuda-kuda mereka ketika telah sampai di muka gerbang istana. 
Terlihat mereka turun dari punggung kudanya serta langsung 
menuntunnya mendekati gardu rumah jaga dimana seorang 
prajurit terlihat keluar menyongsong mereka. 

“Junjungan kami Adipati Arya Wiraraja ingin datang 
menghadap Paduka tuan Baginda Raja penguasa Agung Kediri”, 
berkata seorang diantara ketiga penunggang kuda itu yang tidak 
lain adalah Ki Sandikala sambil menyerahkan sebuah lempengan 
perak persegi sedikit lebih kecil dari telapak tangan berukir 
sebuah lukisan pedang kembar. 

“Tunggulah disini, kami akan menyampaikannya kepada 
pimpinan kami”, berkata prajurit pengawal istana itu menerima 
peneng perak dan membawanya kedalam. 

Tata cara penerimaan tamu yang akan menghadap seorang 
raja memang sangat panjang dan berjenjang. Seorang prajurit 
pengawal pertama harus melaporkannya kepada lurah prajurit 
mereka. Selanjutnya seorang lurah prajurit secara berjenjang 
datang menghadap perwira utama prajurit pengawal. Akhirnya 
perwira prajurit itu menyampaikannya kepada seorang prajurit 
kepercayaan raja mereka. 

“Adipati Arya Wiraraja datang ke istanaku?”, berkata Raja 
Jayakatwang di pasanggrahannya sendiri kepada seorang prajurit 
pengawal pribadinya yang menyerahkan sebuah pertanda sebuah 
lempengan perak berukir lukisan pedang kembar. “katakan 
bahwa aku akan menerima mereka di Pura Kartika”, berkata Raja 
Jayakatwang kepada prajurit pengawal pribadinya. 
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Terlihat prajurit pengawal pribadi Raja itu telah keluar 
menemui seorang perwira tinggi mereka yang bertanggung jawab 
atas keselamatan raja dan keluarga istana. 

“Tuanku Baginda Raja berkenan menerima tamu itu di Pura 
Kartika”, berkata prajurit pengawal pribadi raja kepada seorang 
perwira tinggi pimpinannya. 

“Berikan kembali peneng ini kepada pemiliknya, mereka 
diperkenankan datang menghadap tuan baginda Raja di Pura 
Kartika”, berkata perwira tinggi itu kepada seorang Lurah 
prajurit. 

“Hebat sekali pemilik peneng ini dapat langsung 
diperkenankan menghadap Paduka Baginda Raja”, berkata lurah 
prajurit dalam hati sambil berjalan mencoba mengamati lambang 
yang terukir di lempengan perak itu. “Biasanya harus menunggu 
dua atau tiga hari, bahkan ada yang tidak diperkenankannya”, 
berkata kembali lurah prajurit itu dalam hati masih sambil 
berjalan kearah gerbang istana. 

Hanya mereka yang dekat dengan keluarga Istana Singasari 
saja yang mengetahui siapa orang yang berhak memegang 
lempengan perak berukir lukisan timbul pedang kembar itu. Dan 
hanya ada tiga orang yang memiliki lempengan perak berukir itu, 
diantaranya adalah Adipati Arya Wiraraja. 

“Tuanku Baginda berkenan menerima kalian, mari kuantar 
kalian ke Pura Kartika”, berkata Lurah prajurit kepada Ki 
Sandikala. 

“Terima kasih”, berkata Ki Sandikala sambil menerima 
kembali peneng perak sebuah jati diri dan pertanda khusus milik 
Adipati Arya Wiraraja. 

“Tinggalkan saja kuda kalian, prajurit kami akan 
mengurusnya”, berkata lurah prajurit itu sambil memerintahkan 
anak buahnya untuk membawa dan mengurus kuda-kuda 
tamunya. 

Maka terlihat Lurah prajurit itu sudah berjalan dimuka diikuti 
oleh Ki Sandikala, Mahesa Amping dan Adipati Arya Wiraraja 
yang berjalan menuju Pura Kartika, sebuah bangunan khusus 
untuk menerima para tamu terhormat kerajaan. 
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“Selamat datang wahai Paman Adipati Arya Wiraraja, sebuah 
kegembiraan masih dapat bertemu muka dengan seorang yang 
punya nama begitu cemerlang dimasa silam”, berkata Raja 
Jayakatwang menyambut kedatangan mereka bertiga di Pura 
Kartika sambil tetap duduk diatas sebuah altar beralas kulit 
harimau belang dengan pengawalan dibelakangnya tiga orang 
prajurit setia kepercayaannya. 

Terlihat Adipati Arya Wiraraja duduk berjajar bersama 
Mahesa Amping dan Ki Sandikala. 

“Terima kasih tak terhingga telah memperkenankan hamba 
untuk datang menghadap”, berkata Adipati Arya Wiraraja sambil 
merangkapkan tangannya penuh hormat. “Hamba sengaja datang 
melangkahkan kaki menghadap Tuanku Baginda hanya sebagai 
orang tua yang memberanikan diri menjadi sebagai penyambung 
lidah bagi dua keluarga yang tengah bertikai. Raden Wijaya atas 
nama keluarga istana Singasari telah mendatangi hamba yang 
rendah ini untuk menyampaikan beberapa kesepakatan”, berkata 
kembali Adipati Arya Wiraraja menyampaikan maksud dan 
tujuannya datang menghadap Raja Jayakatwang. 

“Apakah Raden Wijaya telah mempercayai Paman Adipati 
Arya Wiraraja mewakili dirinya memutuskan sebuah 
kesepakatan?”, bertanya Raja Jayakatwang sambil memandang 
Adipati Arya Wiraraja. 

“Hamba tidak berani mewakili Raden Wijaya membuat 
kesepakatan langsung dengan tuanku Baginda. Raden Wijaya 
telah mengirim utusannya langsung yang juga menjadi saksi atas 
segala kesepakatan yang diputuskan. Utusan Raden Wijaya 
datang bersama hamba, disamping hamba sendiri”, berkata Arya 
Wiraraja kepada Raja Jayakatwang. 

“Hamba Senapati Mahesa Amping telah diperkenankan 
mewakili Raden Wijaya”, berkata Mahesa Amping sambil 
merangkapkan kedua tangannya memperkenalkan dirinya. 

“Lekas katakan kesepakatan apa yang diinginkan oleh Raden 
Wijaya”, berkata Raja Jayakatwang kepada Adipati Arya 
Wiraraja. 
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“Ampun tuanku bila hamba akan menyampaikan kesepakatan 
yang diinginkan oleh Raden Wijaya yang menurut hamba terlalu 
sedikit dari begitu besarnya yang tuanku Baginda miliki saat ini. 
Dan Raden Wijaya akan memberikan sesuatu yang besar dari 
permintaannya yang sangat sedikit itu. Raden Wijaya bersedia 
untuk menarik semua pasukannya yang tersebar membuat 
gangguan di jalur perdagangan Kediri”, berkata Adipati Arya 
Wiraraja berhenti sebentar menarik nafas panjang. 

“Apa yang ingin diminta oleh Raden Wijaya untuk harga 
menarik semua pasukan liarnya itu?”, bertanya Raja Jayakatwang 
menyela perkataan Adipati Arya Wiraraja. 

“Raden Wijaya hanya menginginkan perkenan tuanku 
memberikannya Tanah Ujung Galuh sebagai daerah swatantra 
untuknya. Dan Raden Wijaya telah berjanji untuk mengakui 
kedaulatan Kediri sebagaimana kedaulatan Singasari”, berkata 
Adipati Arya Wiraraja kepada Raja Jayakatwang. 

“Katakan, apa keuntungannya untukku”, berkata Raja 
Jayakatwang menguji pandangan Adipati Arya Wiraraja yang 
dikenal sangat cemerlang itu. 

“Sebagaimana yang hamba katakan bahwa Raden Wijaya 
hanya menerima sedikit dari yang telah diberikan untuk tuanku 
baginda dapatkan”, berkata Adipati Arya Wiraraja sambil 
memandang wajah Raja Jayakatwang mempelajari raut mukanya 
yang dapat dibaca sebagai suara hatinya. ”Pengakuan kedaulatan 
Kediri dari Raden Wijaya adalah juga pengakuan dari semua raja-
raja di Jawadwipa. Itulah yang akan tuanku Baginda dapatkan, 
sebuah keuntungan yang besar dari sebuah tanah yang begitu 
kecil tak berarti yang ingin dimiliki oleh Raden Wijaya”, berkata 
Adipati Arya Wiraraja yang dapat membaca raut muka Raja 
Jayakatwang yang dilihatnya berubah cerah. 

“Raden Wijaya memang tidak akan dapat meminta apapun 
dariku, bila ada perkenan dariku hanyalah sebuah hadiah dari 
seorang saudara. Katakan kepada Raden Wijaya bahwa aku telah 
berkenan memberikannya sebuah hadiah tanah swatantra 
untuknya, sebuah tanah di Ujung Galuh. Dalam waktu yang tidak 
lama akan kuutus orangku sendiri yang akan menyampaikan 
kekancingan tanda perkenanku kepadanya”, berkata Raja 
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Jayakatwang yang merasa gembira membayangkan apa artinya 
sebuah tanah Ujung Galuh dibandingkan pengakuan kedaulatan 
dari seluruh raja-raja di Tanah Jawa yang sebagian besar adalah 
kerabat dan keluarga istana Singasari adanya. 

“Sabda tuanku paduka adalah pusaka, dan hamba merasa 
bahagia bahwa ternyata tuanku baginda adalah seorang yang 
pemurah dan berhati kasih, semoga nagari ini menjadi tempat 
yang menyejukkan bagi semua para sudra, menjadi nagari yang 
aman untuk para waisya dan para kstria sepanjang masa tidak 
akan pernah melepaskan pedangnya di tanah yang tidak ada 
peperangan. Berbahagialah para kawula diperkenankan memiliki 
putra dewata yang turun di tahta istana Kediri ini”, berkata 
Adipati Arya Wiraraja dengan merangkapkan kedua tangannya 
penuh kehormatan dihadapan raja Jayakatwang. 

Bukan main gembiranya hati raja Jayakatwang menerima puja 
puji Adipati Arya Wiraraja. 

“Semoga Raden Wijaya secepatnya memenuhi 
kesepakatannya, perkenanku kepada kalian hari ini telah 
kupenuhi”, berkata Raja Jayakatwang sambil bangkit berdiri dan 
telah melangkah keluar diiringi para prajurit pengawal 
pribadinya. 

Adipati Arya Wiraraja, Mahesa Amping dan Ki Sandikala 
terlihat segera berdiri setelah merasa bayangan Raja jayakatwang 
sudah tidak terlihat lagi di Pura Kartika. Diluar pintu utama Pura 
Kartika terlihat seorang Lurah prajurit tengah menunggu mereka. 
Terlihat mereka bertiga telah berjalan kembali kearah gerbang 
istana Kotaraja Kediri. 

Dua orang prajurit dan seorang pekatik telah menunggu 
mereka di pintu gerbang istana. 

“Terima kasih telah menerima kami dengan baik”, berkata Ki 
Sandikala diatas punggung kudanya. 

“Semoga keselamatan menaungi perjalanan kalian”, berkata 
lurah prajurit itu sambil melambaikan tangannya. 

Lurah prajurit, dua orang prajurit dan seorang pekatik 
mengiringi langkah kuda mereka yang berjalan perlahan 
menyusuri jalan Kotaraja Kediri yang sudah mendekati awal 
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senja dimana sang mentari terlihat menantang wajah mereka 
bergelantung di barat bumi. 

Dan Mahesa Amping, Adipati Arya Wiraraja dan Ki Sandikala 
sudah berada dijalan menuju gerbang Kotaraja Kediri. 

“Ternyata Ki Sandikala dapat berperan sebagai seorang 
prajurit Tanah Perdikan Songenep yang baik”, berkat Adipati 
Arya Wiraraja ketika mereka tengah melewati regol gerbang 
Kotaraja Kediri. 

“Tuan Adipati juga sangat mumpuni dalam hal bertutur kata, 
hamba melihat Raja Jayakatwang seperti seorang pembeli 
dihadapan pedagang canggih memasarkan barang dagangannya, 
hingga yang ada dalam bayangan Raja Jayakatwang adalah 
keuntungan yang besar”, berkata Ki Sandikala. 

“Raja Jayakatwang tidak terpikir bahayanya membeli seekor 
anak harimau”, berkata Mahesa Amping yang disambut tawa oleh 
Ki Sandikala dan Adipati Arya Wiraraja. 

“Kelihatannya kita akan bermalam di Padukuhan kemarin”, 
berkata Ki Sandikala sambil menatap lengkung langit yang mulai 
redup bening menyelimuti bumi senjanya. 

“Sepanjang malam ditemani suara gemericik air”, berkata 
Mahesa Amping 

“Dan sepanjang malam bercerita tentang perjalanan tiga orang 
pengembara”, berkata Adipati Arya Wiraraja yang sepertinya 
sangat menikmati perjalanannya itu. 

Sementara itu dihari dan waktu yang sama Raden Wijaya 
masih berada diantara para pekerja yang tengah membangun 
benteng besar di Tanah Ujung Galuh. 

“Hari sebentar lagi menjadi gelap, mari kita kembali ke barak”, 
berkata Ranggalawe mengajak Raden Wijaya kembali ke 
baraknya. 

“Dua pekan lagi bangunan benteng besar akan berdiri di 
Tanah Ujung Galuh ini”, berkata Raden Wijaya sambil 
memandang bangunan Benteng Prajurit yang sudah terlihat 
setengah pekerjaan lagi. 
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“Apakah kita akan menarik semua kekuatan prajurit kita di 
Kotaraja Singasari?”, bertanya Ranggalawe ketika mereka di 
pertengahan jalan menuju baraknya. 

“Semua menunggu lawatan Ayahandamu, Adipati Arya 
Wiraraja di Kotaraja Kediri”, berkata Raden Wijaya menjawab 
pertanyaan Ranggalawe.  

Temaram warna langit senja diatas Bandar Ujung Galuh yang 
masih ramai dipenuhi orang yang berlalu lalang. Pucuk-pucuk 
tiang layar beberapa perahu kayu terlihat bergoyang 
dipermainkan ombak kecil di pinggir dermaga kayu di tepian laut 
panjang Selat Madhura. 

“Tadi siang Ki Bekel menawarkan penukaran kayu jati 
tebangannya tahun lalu yang sudah berumur cukup lama dalam 
rendaman air sungai”, berkata Raden Wijaya kepada Ki Bancak, 
Ranggalawe dan Argalanang yang menemaninya di barak prajurit 
malam itu. 

“Selalu ada keberuntungan untuk kita”, berkata Argalanang 

“Semoga keberuntungan selalu mengiringi jalan kita”, berkata 
Ki Bancak menambahkan 

Angin semilir mengiringi wajah sendu malam diantara gerak 
langkah para buruh yang tengah memanggul barang. Terdengar 
tawa beberapa wanita penghibur dimuka rumah bordil menggoda 
hati siapapun kelana yang singgah dan bermalam di Bandar 
Ujung Galuh itu. 

Malam itu Ki Sukasrana dan Gajah Pagon bersama beberapa 
prajurit Singasari dapat tugas berjaga di Bandar Ujung Galuh. 
Raden Wijaya telah memutuskan bahwa keamanan di tanah 
Ujung Galuh menjadi tanggung jawab prajurit Singasari. 

“Bandar Ujung Galuh ini tidak pernah sepi”, berkata Gajah 
Pagon kepada Ki Sukasrana sambil berjalan menyusuri pantai 
malam tepian dermaga bersama kerlap-kerlip pelita malam yang 
tergantung di depan rumah dan kedai. 

“Hari ini adalah malam pertama kita mengamankan bandar 
Ujung Galuh, pasti ada gesekan yang akan terjadi”, berkata Ki 
Sukasrana yang tahu bagaimana suasana di setiap bandar 
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pelabuhan tempat singgah para pedagang dari berbagai penjuru 
dunia. 

Belum habis Ki Sukasrana bicara, terdengar suara jerit para 
wanita penghibur yang terlihat berhamburan keluar dari sebuah 
rumah bordil yang ada di bandar Ujung Galuh itu. 

“Mari kita lihat apa yang terjadi”, berkata Gajah Pagon 
mengajak Ki Sukasrana mendekati arah suara keributan itu. 

Namun belum lagi Ki Sukasrana dan Gajah Pagon mendekati 
arah suara keributan itu, terlihat seorang lelaki terlempar keluar 
dari rumah bordil itu. Diikuti oleh seorang lelaki yang keluar dari 
rumah bordil itu yang ternyata adalah seorang prajurit Singasari. 

“Biarkan prajurit itu bekerja”, berkata Ki Sukasrana kepada 
gajah Pagon memegang lengannya untuk berhenti dan melihat 
dari jauh. 

“Katakan kepada pemimpinmu bahwa mulai malam ini 
keamanan di Bandar Ujung Galuh ini berada di tangan pasukan 
Raden Wijaya”, berkata prajurit muda itu sambil bertolak 
pinggang dihadapan seorang lelaki yang dengan tertatih-tatih 
berusaha berdiri. Ternyata suara keributan itu berasal dari 
perkelahian diantara mereka. 

“Pimpinan kami tidak takut kepada siapapun, juga tidak akan 
gentar meski menghadapi seratus pasukan Singasari seorang 
diri”, berkata orang itu yang sudah dapat berdiri kembali dan 
langsung pergi jauh meninggalkan prajurit muda itu. 

“Orang itu adalah orangnya Ki Balap dari Padukuhan seberang 
yang datang setiap malam untuk meminta uang setoran 
keamanan”, berkata seorang lelaki kepada prajurit muda itu yang 
ternyata adalah pemilik rumah bordil itu. 

“Besok mungkin kerja kita akan lebih berat lagi”, berkata 
Gajah Pagon yang sudah mendekati prajurit itu dan mendengar 
percakapan mereka berdua. 

“Kita akan melihat, apakah mereka berani menghadapi kita”, 
berkata Ki Sukasrana sambil tersenyum. 
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Bagian 3. 

 

MALAM itu di Bandar Ujung Galuh sepertinya telah 
melupakan keributan kecil di sebuah rumah bordil. Hanya suara 
ombak kecil yang terus terdengar hampir sepanjang malam 
membentur tiang kayu dermaga. 

Terdengar sayup-sayup suara kentongan bernada dara muluk 
dari arah padukuhan Galuh, sebuah tanda dari petugas ronda 
yang tengah berkeliling menjaga keamanan padukuhan mereka 
menyampaikan isyarat bahwa hari sudah jauh malam dan 
suasana di Padukuhan Galuh masih dalam keadaan aman 
terkendali tidak ada gangguan apapun. 

“Ki Balap dan gerombolannya sudah bertahun-tahun 
menguasai Bandar Ujung Galuh ini, pasti mereka akan berusaha 
dengan berbagai cara mempertahankan keadaan itu”, berkata 
Gajah Pagon kepada Ki Sukasrana duduk bersama di sebuah 
tepian dermaga memandang arah laut malam. 

“Besok kita akan minta ijin kepada Raden Wijaya untuk 
melihat keberadaan mereka, mungkin juga mengetahui apa 
rencana mereka mempertahankan daerah kekuasaannya”, 
berkata Ki Sukasrana kepada Gajah Pagon. 

“Ternyata menjaga bandar Ujung Galuh ini tidak semudah 
meronda di sebuah benteng prajurit, kita berhadapan dengan 
berbagai kepentingan yang tidak terlihat dari luar”, berkata Gajah 
Pagon kepada Ki Sukasrana. 

“Setiap manusia memang sudah dibatasi dan dikodratkan oleh 
Gusti yang Maha Agung jauh sebelum kelahirannya untuk 
menjadi apa di alam fana ini sebelum dipanggil kembali ke alam 
abadi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan 
tugas kita sebagai seorang prajurit harus berani memberikan 
jaminan keamanan dimanapun kita berada, tentunya dengan cara 
yang benar, cara yang bersih”, berkata Ki Sukasrana kepada 
Gajah Pagon. 

“Benar, didalam melaksanakan tugas keprajuritan diluar 
sebuah peperangan memang banyak sekali menghadapi berbagai 
macam godaan, terutama godaan memperkaya diri, atau 
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mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi”, berkata 
gajah Pagon kepada Ki Sukasrana membenarkan perkataannya. 

“Begitulah seorang prajurit menjaga janji sumpahnya sebagai 
seorang ksatria untuk menjunjung tinggi kodratnya, dimanapun 
berada. Disaat dalam suasana perang dan suasana tenteram”, 
berkata Ki Sukasrana kepada Gajah Pagon. 

Terlihat Gajah Pagon tersenyum sendiri. 

“Katakanlah bila kamu akan bicara, jangan disimpan didalam 
hati”, berkata Ki Sukasrana kepada Gajah Pagon yang dilihatnya 
tersenyum sendiri, pasti ada sesuatu didalam benaknya. 

“Aku teringat pada sebuah tugas pertamaku sebagai petugas 
sandi yang harus menyamar sebagai seorang pedagang batu aji di 
sebuah Kademangan”, berkata Gajah Pagon berhenti sejenak 
sepertinya tengah mengumpulkan semua kenangannya itu. 
“Barang daganganku laku keras hingga lima kali lipat dari modal 
awal yang diberikan kepadaku”, berkata Gajah Pagon 
melanjutkan ceritanya. 

“Dan kamu bingung apakah uang lebih itu harus kamu 
kembalikan”, berkata Ki Sukasrana yang sudah menebak alur 
cerita Gajah Pagon. 

Terlihat Gajah Pagon mengangguk sebagai tanda 
membenarkan perkataan Ki Sukasrana. 

“Lalu kamu mengembalikan hasil keuntungan daganganmu?”, 
berkata Ki Sukasrana kepada Gajah Pagon 

Terlihat kembali Gajah Pagon menganggukkan kepalanya. 

“Semuanya?”, bertanya Ki Sukasrana kepada Gajah Pagon 
Terlihat gajah Pagon tersenyum malu sambil menggaruk 
kepalanya tidak gatal 

“Tidak semuanya, karena sebagian sudah kugunakan untuk 
biaya pulang kampung, waktu itu aku rindu sekali untuk bertemu 
dengan ayahku”, berkata Gajah Pagon sambil tersenyum malu. 

Terlihat gantian Ki Sukasrana yang tertawa sendiri. 

“Pasti Ki Sukasrana punya cerita lain”, berkata Gajah Pagon 
mencoba menebak apa yang dipikirkan oleh Ki Sukasrana. 
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“Bukan cerita yang lain, tapi persis sama, bedanya uang 
lebihnya habis kubelanjakan sebuah kalung emas untuk seorang 
gadis muda kembang desa yang sangat kucintai”, berkata Ki 
Sukasrana yang ditanggapi dengan tertawa panjang Gajah Pagon. 

“Artinya kita pernah berbuat salah, merasa bersalah. Semoga 
Gusti yang Maha Agung memaafkan kesalahan kita”, berkata 
gajah Pagon setelah berhenti tertawa. 

“Kita memang tidak pernah luput dari kealpaan. Sedikit 
banyak haram tetap haram”, berkata Ki Sukasrana kepada Gajah 
Pagon. 

“Sejak itu aku tidak berani lagi melakukannya”, berkata Gajah 
Pagon seperti seorang yang bersalah. 

“Bagus, aku pun sejak itu tidak lagi berbuat yang sama. 
Terutama memang aku dipindahkan bertugas di tempat yang 
berbeda dimana tidak ada kesempatan untuk berbuat itu, dengan 
kata lain aku ditempatkan di sebuah tempat kering”, berkata Ki 
Sukasrana yang ditanggapi dengan tawa panjang, kali ini lebih 
panjang dari sebelumnya sampai-sampai Gajah Pagon 
mengeluarkan air mata tidak mampu menahan ketawanya itu. 

Melihat itu Ki Sukasrana jadi ikut tertawa, mereka tertawa 
bersama. 

“Langit sudah mulai berwarna merah pagi”, berkata Ki 
Sukasrana kepada gajah Pagon sambil memandang cakrawala 
langit yang memang sudah mulai berubah warna mulai menjadi 
berwarna merah pagi. 

“Mari kita kembali ke barak, masih ada waktu untuk tidur 
meluruskan badan ini”, berkata Gajah Pagon sambil bangkit 
berdiri diikuti oleh Ki Sukasrana. 

“Apakah kita perlu memberitahukan kepada kawan-kawan 
yang lain”, bertanya Ki Sukasrana kepada Gajah Pagon untuk 
memberitahukan kepada beberapa prajurit lain yang bertugas di 
bandar Ujung Galuh bahwa mereka akan pulang kembali ke 
barak. 

“Tidak perlu, mungkin mereka sudah tengah tertidur di 
sebuah kedai”, berkata Gajah Pagon. 
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Dan pagi itu matahari sudah bosan berhimpit di ujung bumi, 
perlahan bergeser merenggang membuyarkan cahayanya yang 
menggantung di ujung daun dan tangkai jagung muda yang 
terhampar hijau berpetak-petak di sekitar tepian Sungai Kalimas. 
Cahaya pagi juga telah rata menebarkan butir-butir peraknya di 
sepanjang aliran air sungai Kalimas yang membentang panjang 
hingga di muaranya. Cahaya pagi juga telah mengisi rumput hijau 
di depan barak prajurit yang lapang lewat celah-celah ranting dan 
daun pohon pulai dan randu alas yang banyak tumbuh di Tanah 
Ujung Galuh. 

Raden Wijaya terlihat tengah bersiap berangkat melihat para 
pekerja yang tengah membangun sebuah benteng prajurit di 
Tanah Ujung Galuh. Namun masih memberikan waktunya untuk 
mendengar beberapa laporan dari beberapa perwiranya. 

“Mereka akan berpikir sepuluh kali untuk berhadapan dengan 
para prajurit kita”, berkata Raden Wijaya sambil tersenyum 
kepada Gajah Pagon dan Ki Sukasrana yang masih sempat 
menyampaikan laporannya mengenai kejadian tadi malam di 
Bandar Cangu, mengenai sebuah kelompok jawara setempat. 

“Hamba juga berpikir seperti itu”, berkata Ki Sukasrana 
membenarkan pendapat Raden Wijaya. 

Sementara itu Ki Bancak yang ditugaskan untuk menangani 
para tawanan dalam kesempatan itu juga telah menyampaikan 
laporannya kepada Raden Wijaya. 

“Dalam beberapa hari ini hamba melihat mereka sudah mulai 
dapat diajak bekerja sama, meski ada beberapa orang yang 
nampaknya masih belum menerima kenyataan diri”, berkata Ki 
Bancak menyampaikan laporannya kepada Raden Wijaya. 

“Tanah disini cukup subur, pada saatnya kita dapat 
memanfaatkan tenaganya membantu sebagai peladang”, berkata 
Raden Wijaya memberikan tanggapannya atas laporan Ki Bancak 
mengenai para tawanan. 

Setelah merasa tidak ada yang dibicarakan lagi, Raden Wijaya 
berpamit untuk melihat perkembangan pembangunan benteng 
prajuritnya. 
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Arah benteng prajurit itu berada di sebelah utara barak. 
Terlihat Raden Wijaya berjalan seorang diri menyusuri jalan 
rumput yang sudah terlihat terjejak karena hampir setiap hari 
para prajurit melewati dan menginjak rumput itu menuju tanah 
tempat berdirinya benteng prajurit. Ketika berjalan pikiran 
Raden Wijaya jauh melambung ke belakang menengok kembali 
suasana Kotaraja Singasari ketika masih berjaya sebagai sebuah 
kenangan yang begitu indah, Kotaraja dipenuhi banyak pedati 
dan kereta kencana para bangsawan yang hilir mudik melewati 
jalan-jalan Kotaraja yang selalu ramai sepanjang siang dan 
malam hari. 

Lamunan Raden Wijaya akhirnya terpuruk pada suasana 
terakhir ketika meninggalkan Kotaraja Singasari yang sepi dihiasi 
bongkah-bongkah tiang dan kerangka rumah kayu gosong hitam 
terbakar dikiri kanan jalan. ”Dapatkah aku membangun kembali 
Singasari sebagaimana ujudnya semula?”, berbicara Raden 
Wijaya kepada dirinya sendiri yang saat itu seperti terlempar 
dalam bayang-bayang keterasingan terkucil dalam kesendirian. 
Namun perasaan kesendirian itu akhirnya kabur sebagaimana 
mega-mega diatas langit pagi itu yang terlempar hanyut 
dihembus angin ke arah utara ketika bayangan satu persatu 
sahabat setianya muncul dalam benaknya. 

Semua gambaran di benak Raden Wijaya memang telah lenyap 
bersih manakala dihadapannya sebuah bangunan yang belum 
utuh berdiri telah terlihat tidak jauh lagi dari langkahnya. Dan 
semakin dekat maka semakin terdengar suara riuh deru gergaji, 
suara kayu yang tengah ditancapkan masuk kedalam bumi, dan 
suara para pekerja yang terdiri dari para prajurit Singasari dan 
penduduk asli Tanah Ujung Galuh yang ikut membantu. 

Degup jantung Raden Wijaya seperti kembali bergetar, 
semangatnya telah menjadi semakin bertambah manakala 
langkahnya sudah semakin dekat dengan bangunan dan suara 
riuh para pekerja. 

Mata Raden Wijaya menatap penuh hati suka cita melihat hari 
itu hampir seluruh bangunan pagar kayu sudah berdiri di 
tempatnya, bahkan sudah ada beberapa pekerja yang tengah 
merangkai panggungan menyatukannya dengan pagar kayu itu. 
Di benak mata Raden Wijaya sepertinya sudah melihat 
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panggungan itu sudah berdiri sempurna sepanjang dinding pagar 
kayu yang tinggi, beberapa prajurit berjalan mengitari jalan 
diatas panggungan itu. 

Bayangan tentang bentuk panggungan yang sudah sempurna 
di dalam benak Raden Wijaya akhirnya buyar seketika manakala 
seorang perwira datang mendekatinya. 

“Ternyata bukan hanya Ki Bekel yang akan meminjamkan 
kepada kita bahan kayunya, beberapa penduduk ada juga yang 
menyerahkan bahan kayu yang sudah setahun lebih di 
perendaman, siap dipergunakan”, berkata perwira prajurit itu 
kepada Raden Wijaya. 

“Sebuah sumbangan yang tak ternilai”, berkata Raden Wijaya 
penuh kegembiraan. 

“Hari ini rencananya kita akan membuat tiang pancang untuk 
bangunan utama”, berkata perwira itu sambil menunjuk beberapa 
orang yang tengah membuat beberapa lubang tempat tiang 
pancang berdiri diatas lubang-lubang itu. 

Raden Wijaya sebagai seorang yang telah membuatkan 
rancangan gambar kasar bangunan benteng prajurit itu langsung 
melihat dan memastikan sejauh mana para pekerja dapat 
menumpahkan gambar rancangannya kedalam sebuah bangun 
yang sebenarnya. Nampaknya Raden Wijaya terlihat sangat puas 
sekali ketika memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan 
yang direncanakan. 

“Dengan jumlah pekerja yang berlimpah, dua pekan lagi 
bangunan benteng ini pasti telah berdiri”, berkata Raden Wijaya 
dalam hati penuh keyakinan. 

Namun, pandangan Raden Wijaya tiba-saja tertarik kepada 
sebuah langkah seorang lelaki muda yang terlihat setengah 
berlari masuk dari sebuah celah masuk dinding pagar kayu yang 
rencananya akan dibuatkan sebuah pintu gerbang. 

Raden Wijaya masih melihat lelaki itu terus melangkah 
setengah berlari mendekati seorang yang tengah memasang 
tiang-tiang kayu untuk panggungan. 
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“Ada apa Satpram?”, berkata lelaki yang tengah bekerja itu 
kepada lelaki muda yang datang mendekatinya. 

“Gawat Ki Jagaraga”, berkata lelaki muda itu sambil mengatur 
nafasnya yang masih memburu. 

Mendengar ucapan lelaki muda itu, orang yang dipanggil Ki 
Jagaraga itu langsung menyandarkan tiang kayu dari tangannya. 

“Katakan ada apa”, berkata Ki Jagaraga sambil melihat lelaki 
muda itu yang sudah tidak memburu lagi nafasnya. 

“Andika tengah bertengkar dengan Lontara”, berkata lelaki 
muda itu. 

“Lontara putra Ki Balap itu?”, bertanya Ki Jagaraga yang 
dijawab anggukan kepala lelaki muda itu. ”Mari kita kesana”, 
berkata Ki Jagaraga sambil berjalan melangkah diikuti lelaki 
muda dibelakangnya. 

“Aku ikut kalian”, berkata Raden Wijaya yang secara kebetulan 
mendengar semua percakapan mereka. 

Mendengar perkataan itu Ki Jagaraga berhenti sebentar 
menghadapkan dirinya penuh hormat kepada Raden Wijaya. 
”Maaf tuan Senapati, hanya pertengkaran kecil anak muda. 
Hamba tidak keberatan bila Tuan Senapati ingin ikut bersama 
kami”, berkata Ki Jagaraga sambil melepas sedikit senyum yang 
dipaksakan. 

Maka terlihat mereka bertiga beriring melangkah keluar dari 
area itu diikuti beberapa pandang mata penuh keheranan dari 
beberapa orang yang melihat kepergian mereka bertiga. 

Di perjalanan Ki Jagaraga bercerita dengan singkat apa yang 
telah terjadi sebelumnya. 

“Andika adalah putraku yang belum lama ini telah 
mempersunting seorang gadis Padukuhan seberang, tepatnya 
Padukuhan Randu”, berkata Ki Jagaraga memulai ceritanya. 
“Ternyata, Lontara pemuda dari Padukuhan Randu masih 
menyimpan rasa sakit hati atas perkawinan mereka”, berkata 
kembali Ki Jagaraga sambil mempercepat langkah kakinya. 
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“Kami baru saja memulai menyiangi rumput di ladang jagung, 
tiba-tida Lontara sudah datang mengusik kemarahan Andika”, 
berkata lelaki muda itu ikut bercerita sambil ikut mempercepat 
langkah kakinya berjalan agak dimuka untuk menunjukkan 
dimana mereka terakhir bertemu. 

“Sudah banyak orang”, berkata Ki Jagaraga dengan wajah 
cemas melihat kearah keramaian orang di sebuah jalan 
Padukuhan Ujung Galuh. 

Terlihat mereka sudah mendekati pusat keramaian itu. Ki 
Jagaraga segera menyibak di sela-sela kerumunan orang. Bukan 
main kagetnya bahwa di tengah kerumunan itu telah melihat 
sebuah perkelahian antara putranya Andika dengan seorang 
pemuda lain yang dikenalnya bernama Lontara. 

Ki Jagaraga menarik nafas lega melihat putranya Andika 
nampaknya sudah berada diatas angin. Sebagai seorang yang 
mengerti kanuragan, dimana Ki Jagaraga adalah seorang ayah 
yang sekaligus guru kanuragan dari putranya dapat melihat 
Andika nampaknya sudah menguasai pertempuran. Terlihat 
lawannya seorang pemuda dari Padukuhan Randu sudah semakin 
terdesak. 

Buk…!!! 

Ki Jagaraga melihat sebuah pukulan Andika berhasil 
menghantam dada Lontara yang langsung terlempar kebelakang 
jatuh. 

“Bangkitlah bila kamu masih sanggup berdiri”, berkata Andika 
mendekati Rontala yang masih berbaring kesakitan memegangi 
dadanya yang masih terasa sesak. 

“Cukup…aku mengaku kalah, aku tidak akan mengganggu 
kalian lagi”, berkata Rontala yang sepertinya telah mengakui 
kekalahannya dengan pasrah. 

“Anak bodoh!!”, berkata tiba-tiba seseorang sambil mendekati 
Rontala yang tidak lain adalah Ki Balap. Seorang yang terlihat 
berwajah keras dengan badan yang kekar, terlihat dari sela 
pakaian luriknya begitu banyak bulu di dadanya. 
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“Ayah…ini adalah pertandingan kami, dan kami telah 
memenuhi perjanjian kami”, berkata Rontala yang sudah dapat 
bangkit duduk meminta ayahnya tidak mencampuri urusan 
mereka. 

“Kamu memang sudah kalah karena kemalasan kamu berlatih, 
sekarang akulah yang akan menghajar anak ini agar semua orang 
tahu garis perguruan kita tidak mudah dikalahkan”, berkata Ki 
Balap sambil memerintahkan orangnya membantu memapah 
Rontala menyingkir dari arena. 

Mendengar perkataan Ki Balap kepada putranya itu membuat 
Andika menjadi tegang, menghadapi Rontala saja dia harus 
mengerahkan seluruh kemampuannya, bagaimana dengan Ki 
Balap yang dia tahu mempunyai tataran yang lebih mapan 
dibandingkan putranya. 

“Jadi kamu yang bernama Andika, jangan merasa besar kepala 
telah mengalahkan putraku”, berkata Ki Balap sambil 
memandang Andika dengan bola matanya yang seperti ingin 
menelannya bulat-bulat. 

Bertambah teganglah hati Andika memandang tatapan mata 
Ki Balap yang tajam penuh kemarahan. Tak ada cara lain untuk 
menghindari bertempur dengan orang tua itu yang diketahui 
punya kemampuan lebih dibandingkan Lontara. Namun sebagai 
seorang pemuda yang banyak ditempa untuk bersikap ksatria 
oleh ayahnya telah berusaha menguatkan semangatnya. “Aku 
akan berusaha sekuat kemampuanku, kalah menang aku sudah 
berusaha”, berkata Andika mencoba menguasai perasaan hatinya. 

Namun ketegangan Andika tidak juga melentur meski sudah 
berusaha untuk menguasai dirinya. Hingga akhirnya seorang 
lelaki berdiri disampingnya, terlihat ketegangan di wajah Andika 
sedikit mengendur. ”Ayah….”, berkata lirih Andika sambil 
menolehkan wajahnya kepada lelaki yang berdiri disampingnya 
yang tidak lain adalah Ki Jagaraga. 

“Ki Balap….ini adalah urusan anak muda. Kulihat mereka 
telah menyelesaikan urusannya sendiri”, berkata Ki Jagaraga 
dengan suara yang penuh dengan ketenangan hati, mencoba 
mengetengahkan persoalan kepada Ki Balap agar tidak 
memperpanjangnya. 
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“Aku menangkap dari ucapanmu bahwa urusan anak muda ini 
telah selesai, dan sekarang menjadi urusan kita berdua?”, berkata 
Ki Balap dengan wajah kerasnya semakin bertambah 
menyeramkan. 

“Aku berkata yang sebenarnya Ki Balap, ini hanya urusan dua 
orang anak muda”, berkata Ki Jagaraga masih mencoba untuk 
tidak ikut terpancing menyelesaikan urusan itu dengan 
kekerasan. 

Namun perasaan Ki Jagaraga seperti sebuah belanga yang 
diaduk aduk, kaget bercampur penuh kecemasan manakala 
melihat Ki Balap memberi tanda dengan sebuah tangannya. 

Ternyata tanda dari Ki Balap adalah sebuah isyarat untuk 
orang-orangnya untuk datang mendekat. Bukan main cemasnya 
Ki Jagaraga melihat sekitar tiga puluh orang telah berdiri 
dibelakang Ki Balap. 

“Ki Balap telah membesarkan sebuah urusan kecil. Apakah Ki 
Balap tidak menjadi khawatir bila warga Padukuhan Ujung Galuh 
bersikap yang sama berdiri dibelakang kami?”, berkata Ki 
Jagaraga kepada Ki Balap. 

Namun perkataan Ki Jagaraga dijawab dengan derai tawa yang 
panjang. “Yang kutahu bahwa tidak ada seorang pun di 
Padukuhan ini yang bisa memegang senjata dengan baik selain 
kamu dan anakmu”, berkata Ki Balap sambil tertawa bergelak. 

Ki Jagaraga mencoba melihat berkeliling, dilihatnya beberapa 
tetangganya yang ada ditempat itu semakin mundur menjauh, 
bahkan ada beberapa orang yang diam-diam telah menghilang 
pergi takut terbawa-bawa, apalagi melihat banyaknya orang di 
belakang Ki Balap. 

“Aku memberi kesempatan kepadamu Ki Jagaraga, panggillah 
wargamu untuk membantumu”, berkata Ki Balap sambil tertawa 
bergelak melihat tidak satu pun orang padukuhan Ujung Galuh 
yang maju mendekati Ki Jagaraga. 

Namun ternyata Ki Jagaraga punya sikap yang berbeda, 
dirinya merasa senang bahwa tidak ada satu pun warganya yang 
datang membantu. Dengan begitu tidak akan ada korban sia-sia 
di pihaknya. 
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“Ini adalah urusan pribadi keluarga kami, tidak ada sangkut 
pautnya dengan warga Padukuhan Ujung Galuh”, berkata Ki 
Jagaraga dengan nada suara yang begitu tenang sepertinya 
merasa tidak gentar menghadapi Ki Balap dan orang-orangnya. 

Namun sikap dari Ki Jagaraga ditangkap lain oleh Ki Balap 
yang merasa bahwa Ki Jagaraga belum mengenalnya, belum 
mengetahui sepak terjangnya selama ini. 

“Orang seperti kamu memang harus diberi pelajaran, agar 
mengenal siapa aku sebenarnya”, berkata Ki Balap dengan wajah 
penuh kemarahan. 

“Aku sudah mengenal siapa Ki Balap sebenarnya, seorang 
mantan perompak yang telah tergusur, seorang mantan 
perompak yang tidak punya lahan karena dimana-mana ada 
prajurit Singasari yang siap mengamankan setiap jengkal tanah 
dan daratan bumi Singasari”, berkata Ki Jagaraga dengan suara 
yang keras membuat wajah Ki Balap semakin terbakar merah 
oleh kemarahannya namun tetap berusaha mengendalikan 
dirinya. 

“Bagus, ternyata kamu sudah tahu siapa aku. Dan tentunya 
warga padukuhan ini juga telah tahu siapa aku dan orang-
orangku. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang datang 
membantumu”, berkata Ki Balap dengan disertai suara tawanya 
yang bergelak. 

“Aku datang dibelakang Ki Jagaraga”, berkata tiba-tiba 
seorang lelaki seusia Ki Jagaraga yang terlihat keluar dari 
kerumunan orang banyak langsung melangkah berdiri disamping 
Ki Jagaraga. 

Pada saat itu sebenarnya Raden Wijaya yang telah 
menyaksikan keributan itu dari awal sudah akan melangkah 
kedepan untuk membantu Ki Jagaraga. Namun langkahnya 
diurungkan ketika dilihatnya seorang lelaki yang sangat 
dikenalnya mendahuluinya yang tidak lain adalah Ki Sandikala 
adanya. 

Ki Jagaraga yang melihat ada orang berdiri di sampingnya 
menjadi merasa khawatir. “Aku belum mengenal siapa Ki sanak, 



 
62 

namun kuingatkan bahwa urusan ini sangat berbahaya, 
menyingkirlah”, berkata Ki Jagaraga dengan suara lirih perlahan. 

Namun Ki Sandikala menjawab ucapan Ki Jagaraga dengan 
suara yang lantang, sepertinya berharap Ki Balap dan orang-
orangnya mendengar. ”Aku memang baru beberapa hari tinggal 
di Tanah Ujung Galuh ini. Tapi aku merasa berkewajiban bahwa 
apapun yang terjadi diatas tanah ini akan menjadi urusanku pula. 
Meskipun tangan ini tidak pernah belajar bagaimana cara 
memegang senjata yang benar, tapi aku sudah dari kecil sudah 
dapat mengerti bagaimana menggunakan cangkulku”, berkata Ki 
Sandikala sambil mengangkat tinggi-tinggi cangkulnya yang telah 
dipersiapkan sejak kemunculannya. 

Ki Balap dan orang-orangnya terlihat tersenyum memandang 
kepada Ki Sandikala. Mereka pikir apa yang dapat dilakukan 
petani dengan cangkulnya itu. 

“Apakah kamu membawa badikmu”, berbisik Ki Jagaraga 
kepada Andika sambil melepaskan sebuah badik yang terselip di 
pinggangnya. Sebuah pisau pendek agak melengkung namun 
terlihat begitu berkilat tanda sangat begitu tajamnya. 

“Aku selalu membawanya Ayah”, berkata lirih Andika ikut 
mengeluarkan badiknya pula. 

Melihat lawannya telah mengeluarkan senjatanya, terdengar 
Ki Balap berteriak keras. “Beri pelajaran kepada tiga orang 
cucurut ini”, demikian Ki Balap memberikan perintah kepada 
orang-orangnya sendiri sambil dengan langkah mantab 
menerjang Ki Jagaraga dengan golok panjangnya yang telah 
dipilihnya sebagai orang pertama yang akan dihadapinya. 

Ternyata sikap yang diperlihatkan Ki Jagaraga bukan hanya 
sekedar tenang yang dipaksakan. Ketenangan Ki Jagaraga karena 
rasa kepercayaannya yang tinggi, terutama ada ilmu simpanan 
yang dimilikinya. Terlihat dengan lincahnya Ki Jagaraga 
mengelak serangan Ki Balap dan langsung balas menyerang. 

Melihat Ki Balap sudah memilih lawan tandingnya, orang-
orang Ki Balap langsung menerjang Andika dan Ki Sandikala. 
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Sebagaimana Ki Jagaraga, ternyata Andika juga terlihat sangat 
menguasai senjatanya. Dengan lincahnya keluar dari setiap 
serangan lawannya dan langsung balas menyerang. 

Dan nasib yang kurang beruntung saja dari orang-orangnya Ki 
Balap yang berhadapan dengan Ki Sandikala. Awalnya mereka 
menyangka bahwa dengan sekali tebas petani itu akan dapat 
dilukai. 

Ternyata mereka salah duga, bukan golok panjang mereka 
yang dapat melukai Ki Sandikala, yang terlihat adalah sebaliknya, 
tubuh-tubuh mereka langsung terlempar satu persatu seperti 
laron yang datang mendekati api. Kemanapun Pangkal cangkul Ki 
Sandikala bergerak, selalu ada korban yang terlempar jatuh ke 
tanah tidak dapat bangkit kembali. 

Sambil bertempur Ki Sandikala menyempatkan dirinya 
melihat keadaan Ki Jagaraga maupun Andika. Akhirnya Ki 
Sandikala memutuskan untuk secepatnya mengurangi lawan 
dimana dirinya melihat Andika dengan sangat susah payah 
menghadapi jumlah lawan yang cukup banyak. Sementara itu 
dilihatnya tidak ada yang membantu pertempuran Ki Balap 
menghadapi Ki Jagaraga. 

Semua orang yang masih berada dan menyaksikan ditempat 
pertempuran itu, terutama warga Padukuhan Ujung Galuh yang 
semula menyangka bahwa Ki Jagaraga, Andika dan seorang lelaki 
yang belum dikenalnya itu akan menjadi korban pembantaian 
dari Ki Balap dan orang-orangnya.  

Ternyata dugaan mereka tidak terjadi, bahkan sebaliknya 
justru orang-orang Ki Balap lah yang satu persatu jatuh tidak 
bergerak lagi. Satu dua orang telah dapat dilukai oleh Andika 
yang masih menghadapi lawan yang cukup banyak. 

Sementara itu Ki Sandikala telah bertekad untuk secepatnya 
mengurangi lawannya. Maka terlihat Ki Sandikala tidak lagi 
hanya menanti datang lawan. Ki Sandikala telah bergerak 
mendekati orang-orang Ki Balap. 

Semua mata tidak lagi melihat pertempuran Ki Jagaraga 
dengan Ki Balap. Juga tidak begitu memperhatikan Andika. 
Semua mata tertuju seperti terkesima menyaksikan bagaimana Ki 
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Sandikala dengan cangkul pendeknya merobohkan lawannya satu 
persatu dengan begitu mudahnya. Pangkal cangkul Ki Sandikala 
seperti bermata, tidak ada satu pun gerakannya yang tidak 
membawa sebuah keluh kesah bahkan jerit sakit yang sangat. 
Dan hanya dalam beberapa gebrakan saja sudah banyak orang-
orang Ki Balap yang tergeletak tidak mampu bangkit berdiri lagi. 

“Eh…mengapa kalian meninggalkan aku?”, berkata Ki 
Sandikala melihat sisa lawannya telah menghindarinya berlari 
memilih mengeroyok Andika. Ternyata mereka merasa begitu 
jerih melihat beberapa kawannya yang terkapar tidak mampu lagi 
melanjutkan pertempurannya dikibas pukulan pangkal cangkul 
Ki Sandikala. 

Ki Sandikala tidak melepas begitu saja lawannya yang lari 
menyingkir pindah ke arah Andika. Maka Ki Sandikala telah 
masuk menyeruak memporak-porandakan kerumunan lawannya 
yang tengah menyerang Andika. 

Kembali beberapa tubuh terlempar terkena pukulan pangkal 
cangkul Ki Sandikala. 

Sisa orang-orang Ki Balap hanya tinggal lima orang. Terlihat 
mereka langsung mundur penuh rasa jerih ketika Ki Sandikala 
mendekatinya. 

“Lari menjauhlah kalian, atau ujung cangkul ini terpaksa 
tertanam di kepala kalian”, berkata Ki Sandikala sambil 
mengangkat cangkulnya tinggi-tinggi. 

Kelima orang itu seperti melihat sebuah senjata yang begitu 
menakutkan, padahal hanya sebuah cangkul di tangan Ki 
Sandikala.  

Mereka sepertinya termakan dengan ucapan Ki Sandikala, 
dimana mereka membayangkan hanya dengan pangkal 
cangkulnya beberapa kawannya tidak dapat bangkit berdiri, 
bagaimana dengan ujung cangkul yang tajam itu yang dapat 
tertanam di kepalanya. 

Berpikir seperti itu mereka tidak lagi memperdulikan Ki Balap 
yang masih bertempur bersama Ki Jagaraga. Yang mereka 
pikirkan adalah keselamatan diri sendiri. Maka terlihat kelima 
orang itu mengikuti perintah Ki Sandikala, pergi jauh-jauh !!!. 
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“Dasar orang-orang bodoh”, bergerutu Ki Balap yang 
menyaksikan lima orangnya telah pergi meninggalkannya. 

“Lihatlah, kamu hanya seorang diri”, berkata Ki Jagaraga 
kepada Ki Balap sambil melompat menghindar kebelakang 
sambil memberi kesempatan kepada Ki Balap menilai keadaan. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Jagaraga, Ki Balap 
memang sudah tinggal seorang diri. Begitu cemas hati Ki Balap 
ketika melihat lingkaran banyak orang yang terdiri dari para 
prajurit Singasari dan beberapa warga padukuhan Ujung Galuh 
yang berbondong-bondong datang ketika mendapat kabar adanya 
keributan di Padukuhan mereka. 

Melihat keadaan itu membuat Ki Balap mulai menjadi gentar. 
Apalagi ketika mendengar sebuah percakapan yang sengaja 
suaranya dikeraskan yang mungkin bermaksud agar dirinya 
mendengar dan menjadi surut melanjutkan tandingnya. 

“Tuan Senapati…..apa hukumannya untuk seorang yang telah 
membuat sebuah keributan?”, berkata seseorang dengan suara 
agak terdengar keras bermaksud Ki Balap agar mendengarnya. 
Ternyata suara itu berasal dari Ki Sandikala yang berdiri tidak 
jauh dari Raden Wijaya. 

“Hukuman yang pantas untuknya adalah ditawan selama dua 
bulan, namun bila tidak dapat dibina akan dipaksa menjadi 
seorang budak belian”, berkata Raden Wijaya mengerti maksud 
dari Ki Sandikala dengan ikut berkata keras-keras. 

“Dengar Ki Balap, urusan ini kukira tidak ada gunanya di 
lanjutkan. Dan aku akan meminta ampunan kepada Tuan 
Senapati Singasari untukmu”, berkata Ki Jagaraga yang cepat 
tanggap memberi kesempatan kepada Ki Balap untuk berpikir. 
“Sarungkan golokmu”, berkata kembali Ki Jagaraga. 

Ternyata suara dan perkataan Ki Jagaraga seperti membius 
diri Ki Balap. Terlihat perlahan telah menyarungkan kembali 
golok panjangnya. 

Melihat Ki Balap menuruti apa yang diminta, terlihat Ki 
Jagaraga datang menghampiri Raden Wijaya yang tengah berdiri 
tidak jauh darinya. 
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“Tuan Senapati….ijinkan hamba memohon ampunan untuk 
sahabat hamba yang tanpa sengaja telah membuat sebuah 
keributan kecil di Padukuhan kami”, berkata Ki Jagaraga dengan 
merangkapkan tangannya penuh hormat dan berharap Raden 
Wijaya memenuhinya. 

Terlihat Raden Wijaya tersenyum penuh kebanggaan kepada 
keluasan hati Ki Jagaraga yang telah memohonkan ampunan 
kepada seseorang yang baru saja akan mencelakai dirinya dan 
anaknya. Raden Wijaya memberi tanda kepada Ki Jagaraga untuk 
melangkah bersama mendekati Ki Balap yang masih berdiri 
mematung, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. 

“Ki Balap”, berkata Raden Wijaya kepada Ki Balap ketika 
berdiri berhadapan. “Aku sebagai seorang Senapati yang 
berwenang membuat sebuah hukuman di Tanah Ujung Galuh ini, 
atas nama Ki Jagaraga telah memberikan ampunan untukmu”, 
berkata Raden Wijaya dengan suara yang penuh wibawa. ”Aku 
tidak akan memaafkanmu untuk yang kedua kalinya bila di suatu 
hari kamu kembali berbuat keonaran”, berkata kembali raden 
Wijaya. 

“Terima kasih, hamba berjanji”, berkata Ki Balap seperti 
seorang yang telah terlepas dari sebuah jepitan yang menghimpit 
dadanya. 

“Bawalah orang-orangmu kembali ke padukuhanmu”, berkata 
Raden Wijaya kepada Ki Balap. 

Terlihat Ki Jagaraga memanggil beberapa orang warga 
Padukuhan Ujung Galuh membantu beberapa orang Padukuhan 
Randu yang terluka cukup parah. Terlihat juga Ki Balap ikut 
membantu memapah orangnya sendiri. 

“Ternyata ada petani dengan cangkulnya mengamuk di 
Padukuhan ini”, berkata seseorang sambil menuntun seekor 
kudanya mendekati Raden Wijaya dan Ki Sandikala yang ternyata 
adalah Adipati Arya Wiraraja. Dibelakangnya mengiringi Mahesa 
Amping. 

“Apa hukumannya untuk seorang petani yang telah 
menyalahgunakan cangkulnya, menggunakannya untuk sebuah 
kekerasan”, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. 
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“Menjamunya dengan sebuah acara makan siang yang 
meriah”, berkata Raden Wijaya yang ditanggapi tawa gelak 
panjang oleh Ki Sandikala, Mahesa Amping dan Adipati Arya 
Wiraraja. 

“Sebuah hukuman yang setimpal”, berkata Adipati Arya 
Wiraraja sambil mengacungkan jempolnya keatas tinggi-tinggi. 

Siang itu Raden Wijaya tidak kembali ke tempat pembangunan 
benteng prajurit, tapi telah melangkah bersama Adipati Arya 
Wiraraja, Ki Sandikala dan Mahesa Amping kembali ke baraknya. 
Raden Wijaya seperti tidak sabar untuk mendengar berita apa 
yang akan didengarnya dari ketiga orang itu yang baru saja 
kembali dari perjalanan mereka ke Kotaraja Singasari. 

Diatas mereka mentari telah menempel ditengah lengkung 
payung langit, merampas semua bayang-bayang. Namun berjalan 
diatas tanah padukuhan yang rimbun bersama semilir angin 
memberi hati teduh dan damai. Tidak terasa mereka telah sampai 
di barak sementara.  

Beberapa orang di barak itu sepertinya dengan penuh gembira 
menyambut kembali datangnya Mahesa Amping, Ki Sandikala 
dan Adipati Arya Wiraraja. 

Para prajurit yang bertugas di dapur umum ternyata telah 
menyiapkan hidangan makan siang untuk mereka. 

“Terima kasih”, berkata Raden Wijaya kepada seorang prajurit 
terakhir yang telah membawa beberapa hidangan untuk mereka. 

Adipati Arya Wiraraja sepertinya mengetahui isi hati Raden 
Wijaya yang ingin mendengar apa saja yang telah mereka bertiga 
dapatkan dari Kotaraja Kediri. Namun Adipati Arya Wiraraja 
sepertinya menunda hingga mereka menyelesaikan sajian 
hidangan yang sudah tergelar didepan mereka. 

Setelah mereka usai menikmati hidangan makan siang yang 
cukup meriah itu, ternyata Adipati Arya Wiraraja masih juga 
belum membuka pembicaraan yang diharapkan oleh Raden 
Wijaya. Terlihat Adipati Arya Wiraraja, Mahesa Amping dan Ki 
Sandikala hanya membuka pembicaraan yang kurang penting. 



 
68 

“Tidak sabar aku ingin mendengar kabar Paman Arya Wiraraja 
dari Kotaraja Kediri”, berkata Raden Wijaya seperti memotong 
pembicaraan mereka. 

Adipati Arya Wiraraja, Ki Sandikala dan Mahesa Amping 
terlihat saling berpandangan penuh senyum tersirat. Ternyata 
mereka bertiga memang tengah menggoda dan menguji 
kesabaran Raden Wijaya. 

“Aku takut Senapati penguasa Tanah Ujung Galuh ini akan 
mememerintahkan sepuluh orang prajuritnya untuk membuka 
mulutku”, berkata Adipati Arya Wiraraja yang ditanggapi tawa 
oleh Ki Sandikala, Mahesa Amping dan Ranggalawe. 

“Ternyata kalian bertiga sudah seperti batok, sumbu dan 
minyak api, senang melihat orang lain terbakar”, berkata Raden 
Wijaya sambil tersenyum memandang tiga orang yang terlihat 
telah begitu bersahabat, telah saling mengenal dan sehati. 

Akhirnya dengan wajah penuh kesungguhan Adipati Arya 
Wiraraja menyampaikan beberapa kesepakatan yang telah 
mereka terima dari Raja Jayakatwang. 

“Penguasa Kediri itu bersedia memberikan Tanah ujung Galuh 
dan sekitarnya sebagai daerah swatantra dengan sebuah syarat 
bahwa Raden harus menarik semua pasukan Singasari yang 
menutup dan mengusik daerah perdagangan mereka”, berkata 
Adipati Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya. 

“Aku menerima kesepakatan itu, segera akan kukirim 
utusanku untuk menarik semua prajurit Singasari”, berkata 
Raden Wijaya dengan penuh gembira menerima kesepakatan itu. 

“Saatnya membangun sebuah kekuatan baru”, berkata Adipati 
Arya Wiraraja penuh dukungannya. 

“Terima kasih untuk dan atas segala dukungan Paman 
Adipati”, berkata Raden Wijaya. 

“Aku pernah bersama Mahesa Amping dan Ki Sandikala 
melihat sendiri keadaan hutan Maja. Sebuah tempat yang cukup 
tersembunyi untuk membangun kekuatan baru itu”, berkata 
Adipati Arya Wiraraja menyetujui rencana Raden Wijaya 
membangun kekuatan barunya di atas tanah Hutan Maja. 
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Demikianlah, pembicaraan pun semakin menajam kepada 
jumlah kekuatan yang harus mereka miliki. 

“Sedikitnya kita harus mempunyai kekuatan yang seimbang 
dengan kekuatan mereka”, berkata Adipati Arya Wiraraja 
memberikan sebuah usulannya. 

“Hamba dapat membawa seribu orang para cantrik Padepokan 
Teratai Putih yang tersebar di Jawadwipa dan Balidwipa”, 
berkata Ki Sandikala. 

“Aku dapat membawa seratus orang para cantrik Padepokan 
Pamecutan dari Balidwipa”, berkata Mahesa Amping memastikan 
dirinya untuk dapat membawa para cantriknya dari Padepokan 
Pamecutan. 

“Baiklah, aku akan menitipkan dua ribu warga Tanah Perdikan 
Songenep bergabung bersama kekuatan barumu”, berkata Adipati 
Arya Wiraraja. 

“Aku tidak akan melupakan budi Paman dan Kalian berdua”, 
berkata Raden Wijaya merasa begitu terharu atas dukungan yang 
diberikan kepadanya. Hanya kata itulah yang mampu 
diucapkannya, selebihnya rongga dadanya sepertinya tersegug 
keharuan hati atas ketulusan dan kesetiaan para sahabatnya yang 
setia dan bersedia berdiri dibelakangnya. 

Demikianlah, hari itu juga Raden Wijaya telah mengutus 
beberapa prajuritnya ke Kotaraja Singasari untuk menarik semua 
kekuatannya bergabung terpusat di Tanah Ujung Galuh. 

Angin semilir dingin menembus lewat celah-celah dinding 
kayu barak prajurit di Tanah Ujung Galuh. Terlihat Adipati Arya 
Wiraraja, Raden Wijaya, Mahesa Amping, Ki Sandikala dan 
Ranggalawe masih berbincang diatas tikar pandan merancang 
sebuah rencana panjang mereka. 

“Orang-orangku akan datang di awal, guna membangun 
sebuah lumbung besar di Hutan Maja”, berkata Adipati Arya 
Wiraraja. 

“Orang-orangku akan datang kemudian untuk membangun 
sebuah padukuhan yang besar”, berkata Ki Sandikala. 
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“Raja Jayakatwang tidak akan melihat bahwa didalam 
padukuhan besar itu bersembunyi sebuah kekuatan yang akan 
menghancurkannya. Di Padukuhan baru itulah kita akan 
menempa para prajurit yang kuat, para prajurit yang memiliki 
semangat baja siap turun di medan laga”, berkata Adipati Arya 
Wiraraja penuh semangat. 

Semilir angin terasa semakin dingin, ternyata senja sudah 
datang menghimpit hari dan terus merayap menghampiri tepi 
jurang kelam malam. 

“Bicara tentang sebuah rencana yang besar telah membuat 
diriku yang tua ini lupa atas kewajibanku sendiri sebagai seorang 
Adipati, besok aku akan kembali ke Tanah Perdikan Songenep”, 
berkata Adipati Arya Wiraraja menyampaikan maksudnya untuk 
kembali pulang ke Tanah Perdikannya setelah merasa cukup 
menyampaikan beberapa hal yang sangat berguna, bekal dan 
pegangan untuk Raden Wijaya. 

“Aku mengucapkan beribu panjatan rasa terima kasih yang tak 
terkira untuk semua nasehat Pamanda Adipati. Bilamana rencana 
besar ini telah menemui muara kemenangan gemilang, aku yang 
muda akan merasa suka dan rela berbagi kekuasaan bersama 
Pamanda Adipati”, berkata Raden Wijaya penuh hormat dan rasa 
terima kasih kepada Adipati Arya Wiraraja. 

“Semoga umurku dapat bertahan melihat kemenanganmu 
Raden, dan setiap setengah jengkal tanah yang Raden berikan 
kepadaku akan kubagi lagi sebagai sejengkal tanah yang akan 
melindungi tanah kekuasaan yang Raden miliki”, berkata Adipati 
Arya Wiraraja penuh kesungguhan hati kepada Raden Wijaya. 

Semilir angin dingin berhembus begitu keras berdesir lewat 
celah-celah kayu barak. Beberapa prajurit di barak lain terdengar 
masih berkumpul mungkin sambil menunggu rasa kantuk yang 
belum juga datang. Dan malam pun terus merayapi hari yang 
terus berjalan menggeser waktu demi waktu. Sementara itu langit 
malam sepi diatas barak terlihat terbungkus warna kelabu 
menyembunyikan kerlip bintang dan cahaya bulan. Langit 
memang terlihat sebentar lagi akan mencurahkan air hujan. 
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“Nikmatnya bila hujan turun dimalam ini, kita bisa tidur pulas 
tanpa gangguan nyamuk yang nakal”, berkata seorang prajurit 
sambil menatap langit. 

“Semoga tidak datang angin menerbangkan awan mendung”, 
berkata kawan prajurit itu disebelahnya ikut memandang langit 
berawan hitam tebal berharap hujan akan turun. 

“Kemarin warna langit sama seperti malam ini, tapi jangankan 
hujan besar, gerimis saja tidak juga turun”, berkata prajurit 
lainnya sambil menuangkan minuman wedang jahe kedalam 
mangkuknya. 

Pagi itu mentari sudah bergeser setinggi alis diatas hamparan 
laut biru ketika sebuah perahu bercadik berlayar tunggal terlihat 
mulai merenggang bergeser dari dermaga kayu Bandar Ujung 
Galuh. 

“Bila ada kesempatan, aku akan sering-sering menengok 
Ayah”, berkata Ranggalawe melambaikan tangannya kepada 
seorang tua yang terlihat masih gagah penuh senyum membalas 
lambaian tangan Ranggalawe. Orang tua berpenampilan 
bangsawan dan sangat begitu gagah itu tidak lain adalah Adipati 
Arya Wiraraja yang akan kembali pulang ke tanah Perdikan 
Songenep. 

Raden Wijaya, Ranggalawe, Ki Sandikala dan Mahesa Amping 
mengantar Adipati Arya Wiraraja sampai di dermaga Bandar 
Ujung Galuh. Mata mereka terus mengiringi perahu bercadik 
yang memuat Adipati Arya Wiraraja bersama dengan empat 
orang prajurit Singasari yang ditugaskan untuk mengantar orang 
tua itu sampai di Tanah Perdikannya sendiri, di Tanah Perdikan 
Songenep Pulau Madhura. 

Dan akhirnya perahu bercadik itu telah semakin jauh tersamar 
bersama puluhan perahu nelayan dibawah lengkung langit biru 
yang bersanding bersama gumpalan kapas awan putih yang 
bergerak tertiup angin menuju arah timur bumi. 

Hari itu Raden Wijaya seperti biasa meninjau pembangunan 
benteng prajuritnya. Namun hanya beberapa saat saja. Karena 
tidak begitu lama terlihat Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Ki 
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Sandikala telah menyeberangi sungai Kalimas. Ternyata mereka 
menuju ke Hutan Maja. 

Matahari pagi telah merangkak naik menerangi padang perdu 
yang berhadapan dengan Hutan Maja. 

“Diatas padang perdu inilah kita akan membangun petak-
petak sawah dan ladang”, berkata Raden Wijaya diatas sebuah 
batu sungai kecil yang jernih membelah padang perdu. 

“Aku merasakan ratusan tahun silam diatas padang perdu ini 
sudah pernah tumbuh sebuah ladang yang luas dipenuhi 
tanaman umbi”, berkata Ki Sandikala sambil menyapu 
pandangannya ke hamparan padang perdu di tepi hutan Maja 
yang cukup luas. 

“Beberapa bulan lagi akan berubah seperti yang Ki Sandikala 
bayangkan, menjadi hamparan petak-petak sawah dan ladang”, 
berkata Mahesa Amping kepada Ki Sandikala. 

“Mari kita melihat Tanah Keraton kita”, berkata Ki Sandikala 
seperti tidak sabar mengajak Mahesa Amping dan Raden Wijaya 
masuk ke Hutan Maja. 

Tangan-tangan cahaya matahari pagi sepertinya tertahan di 
bibir Hutan Maja, melepas Ki Sandikala, Mahesa Amping dan 
Raden Wijaya yang telah masuk ke dalam Hutan Maja yang gelap 
dirimbuni daun dan dahan pohon hutan yang rapat seperti pagar 
berlapis dipenuhi tanaman rimba, lumut dan perdu yang 
menjalar membelit batang-batang pohon kayu yang besar dan 
kokoh berdiri tak terjamah. 

“Disinilah kita akan mendirikan sebuah bangunan utama, 
singgasana Sang Syiwa menjaga keseimbangan semesta 
buminya”, berkata Ki Sandikala ketika mereka telah masuk lebih 
dalam lagi ke tengah hutan Maja berhenti di sebuah tanah datar 
dipenuhi semak perdu. “Tanah datar ini sepertinya telah 
menunggu ratusan tahun silam dengan penuh kesabaran hati. 
Semoga kitalah orang pertama yang dinantikannya itu”, berkata 
Ki Sandikala sambil memandang semak perdu. 

“Ada tanah lapang bersemak perdu berjumlah delapan 
mengelilingi tanah ini”, berkata Mahesa Amping sambil 
berkeliling matanya memandang tempat disekitarnya. 
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“Cakra Nawasanga”, berkata bersamaan Ki Sandikala dan 
Raden Wijaya. 

Bertiga mereka seperti tersentak mengagumi keberadaan yang 
aneh, seperti berdiri diatas sebuah hamparan delapan arah mata 
angin cakra, dan mereka seperti tiga sosok makhluk kerdil berdiri 
diatasnya. 

“Hanya ada tiga buah pohon Maja berjajar menaungi sebuah 
blumbang bermata air jernih” berkata Mahesa Amping mendekati 
sebuah blumbang yang airnya begitu jernih. 

“Sungai kecil yang kita temui di padang perdu berasal dari 
blumbang ini”, berkata Raden Wijaya 

“Gusti Yang Maha Agung sepertinya telah mengaruniakan 
tanah ini untuk kita”, berkata Ki Sandikala dengan wajah penuh 
rasa syukur. 

“Kita sudah dapat gambaran yang jelas tentang tanah di Hutan 
Maja ini, kuserahkan kepada Ki Sandikala untuk merancang 
bangunan diatasnya. Aku yakin di dalam benak pikiran Ki 
Sandikala semuanya sudah tergambar nyata”, berkata Raden 
Wijaya kepada Ki Sandikala. 

“Kuterima tugas maha karya ini sebagaimana Sri 
Sanggramadananjaya memerintahkan Gunadharma membangun 
candi Borobudur. Semoga persembahan bakti karya hamba ini 
tidak mengecewakan tuanku Raden Sanggrama Wijaya”, berkata 
Ki Sandikala penuh rasa hormat. 

Matahari telah berada di puncak langit, cahayanya telah 
menembus tanah datar bersemak perdu itu. Raden Wijaya, Ki 
Sandikala dan Mahesa Amping telah melangkah keluar dari 
Hutan Maja. 

Panas matahari menyengat tubuh mereka yang baru keluar 
dari Hutan Maja. Semilir angin berhembus lembut menyapu 
pucuk-pucuk daun perdu. Bunga liar warna-warni seperti 
tersenyum mengiringi langkah kaki mereka yang terlihat tengah 
menyusuri sungai kecil yang membelah padang perdu berjalan 
diatas batu-batu hitam yang berserak sepanjang sungai kecil 
berair jernih itu. 
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Hutan Maja telah semakin jauh dari punggung-punggung 
mereka seperti gadis rindu yang menatap sayu berharap sang 
jejaka datang kembali berkunjung merangkai kembali cinta kasih 
masa depan yang indah dalam canda dan damai kebahagiaan 
yang abadi. 

“Maaf telah membuat kamu menunggu lama”, berkata Raden 
Wijaya kepada seorang prajurit yang memang telah menunggu 
mereka dengan rakitnya. 

“Seorang prajurit tadi datang menyampaikan pesan bahwa ada 
tamu dari Kotaraja Kediri menunggu tuanku”, berkata prajurit 
muda itu kepada Raden Wijaya. 

“Apakah kamu menanyakan apa keperluan tamu itu?”, 
bertanya Raden Wijaya ketika mereka sudah berada diatas rakit. 

“Maafkan hamba yang tidak menanyakannya”, berkata prajurit 
itu merasa bersalah. 

“Tugas kamu hanya menyeberangkan kami, bukan bertanya”, 
berkata Raden Wijaya penuh senyum kepada prajurit itu sambil 
menepuk bahunya membesarkan hatinya kembali. 

Ketika Raden Wijaya, Ki Sandikala dan Mahesa Amping tiba di 
depan barak, terlihat beberapa orang berdiri menyambut 
kedatangan mereka. Mereka bertiga langsung bergabung duduk 
di barak dengan hanya beralas tikar bersih yang begitu 
sederhana. 

“Maaf bila penerimaan kami tidak sebagaimana mestinya, 
inilah tempat kami yang sederhana”, berkata Raden Wijaya 
memulai sambutannya kepada utusan Raja Kediri itu. 

Utusan Raja Kediri itu pun menyampaikan maksud 
kedatangannya untuk menyerahkan sebuah prasasti tanda 
pengancingan atas tanah Swatantra kepada Raden Wijaya. 

“Tuanku Baginda Raja Jayakatwang telah berkenan 
mempercayakan prasasti ini kepada hamba untuk diserahkan 
kepada yang berhak menerimanya”, berkata utusan Raja Kediri 
itu sambil menyerahkan sebuah prasasti kepada Raden Wijaya. 

“Aku terima prasasti ini, sebagai bukti rasa terima kasihku 
kepada tuanmu akan kuserahkan Senapati Jaran Pekik untuk 
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kamu bawa kembali ke Kotaraja Kediri bersama guru dan dua 
orang kawannya”, berkata Raden Wijaya kepada utusan raja 
Kediri itu. 

Terlihat Raden Wijaya memerintahkan seorang prajurit 
membawa tawanan mereka, Senapati Jaran Pekik bersama guru 
dan dua orang kawannya. 

Maka tidak lama berselang, terlihat beberapa prajurit sudah 
membawa Senapati Jaran pekik bersama guru dan dua orang 
kawannya. 

“Mari kita rayakan hari perpisahan kita”, berkata Raden 
Wijaya yang meminta Senapati Jaran Pekik bersama guru dan 
dua orang kawannya duduk bersama dalam satu perjamuan. 

Demikianlah, mereka menikmati perjamuan siang itu tidak 
lagi seperti dua kubu yang berbeda, tapi layaknya sebuah 
keluarga yang satu penuh persaudaraan. 

“Kami datang lewat jalur air”, berkata utusan Raja Kediri 
ketika menyampaikan maksud hatinya untuk pamit diri kembali 
ke Kotaraja Kediri. 

“Terima kasih telah memperlakukan kami dengan baik selama 
ini”, berkata Senapati Jaran Pekik sambil merangkapkan kedua 
tangannya penuh rasa hormat kepada Raden Wijaya dan 
beberapa prajurit yang terlihat mengantar keberangkatan 
rombongan utusan Raja Kediri di depan barak mereka. 

Terlihat mata Raden Wijaya terus mengiringi rombongan 
utusan raja Kediri itu yang berjalan semakin jauh menuju muara 
Kalimas dimana perahu mereka telah menunggu untuk 
membawa mereka kembali Ke Kotaraja Kediri lewat jalur air 
sebagaimana mereka datang. 

Matahari telah bergeser ke barat bersama awan putih 
memenuhi langit biru mengantar rombongan utusan Raja Kediri 
itu menuju muara Kalimas di ujung tatap mata Raden Wijaya 
yang masih berdiri di depan baraknya. 

“Pada suatu saat aku akan meminta lebih, meminta semua 
yang telah terampas”, berkata Raden Wijaya kepada dirinya 
sendiri sambil menggenggam erat-erat prasasti ditangannya. 
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