
 

 

 

 

SI KAKEK TUA ILYAS 

Cerpen Ardy Kresna Crenata 

 

 

LAGI-LAGI AKU TERBANGUN KARENA MIMPI BURUK.  Sudah 

tiga malam tidurku tak pernah nyenyak. Selalu saja gelisah. 

Selalu saja kuterjaga di tengah-tengah sepi. Mengganggu saja.  

Ini gara-gara ramalan yang dilontarkan Pak Tua Ilyas 

tiga hari yang lalu tentang kematianku. Dikatakannya aku 

akan mati dalam empat hari. Ini hari ketiga. Berarti besok aku 

akan mati. Aku malas memikirkannya dan mencoba kembali 

tidur. Lagipula besok masih ada ujian. 

Aku bukan orang yang percaya ramalan. Dan 

seandainya ramalan itu keluar dari mulut orang lain, bukan 

Kakek Tua Ilyas, tentu saja aku tak akan jadi khawatir. 

Masalahnya adalah Kakek Tua itu sudah terkenal jitu dengan 

ramalan-ramalannya.  



Pernah suatu kali dia menyapa seorang ibu yang 

baru pulang belanja dan mengatakan padanya bahwa nanti 

malam suaminya meninggal. Begitu saja. Tiba-tiba. Si ibu itu 

tentunya tak percaya. Tapi besoknya di mesjid ada 

pemberitahuan bahwa suami si ibu itu meninggal semalam. 

Seringkali ramalannya itu tentang kematian, tentang 

kecelakaan, tentang pencurian, hal-hal buruk pokoknya. Tapi 

terkadang ia juga meramalkan hal-hal baik. Teman sekelasku 

Riki misalnya, ketika ia kebetulan datang ke kosanku untuk 

mengejarkan tugas, dia menceritakan padaku bahwa di jalan 

dia sempat dihentikan seorang kakek yang sedang menyapu 

jalan lalu tiba-tiba saja si kakek itu bilang kalau mulai minggu 

depan ia tak perlu lagi naik angkot karena ayahnya sudah 

menyiapkan motor untuknya. Riki menceritakannya dengan 

tawa. Tapi aku tentunya tak punya lagi selera humor untuk 

ramalan-ramalan si Kakek Tua itu. Seminggu setelah itu Riki 

mengabariku bahwa ternyata ayahnya memang sudah 

menyiapkan motor untuknya. Dia senang sekali. Aku pun 

tentunya ikut senang karena ramalan baik bekerja untuk 

temanku itu. 

Si Kakek Tua Ilyas bukannya tidak pernah salah. Dari 

tujuh belas ramalan-ramalannya yang pernah kudengar, dua 

diantaranya meleset, sisanya tepat sasaran. Persentase 

keberhasilan yang luar biasa tentunya. Makanya ketika 

ramalan buruk tiba-tiba ditujukannya padaku, aku gelisah 

bukan main. Bukan karena aku percaya. Bukan karena aku 

penakut. Tapi keadaan yang membuatku begitu. 

*** 

 



AKU kesiangan. Parah. Sudah jam delapan dan aku 

baru selesai menggosok gigi. Ujian dimulai tepat jam delapan 

di lantai lima FAPET. Sialan. Aku tak punya waktu untuk 

mandi. 

Dengan terburu-buru kumasukkan bolpoin dan kartu 

ujian ke dalam tas. Kunci kamar kumasukkan ke saku celana 

jeans.  Pintu kugembok dari luar. Segera saja aku berlari 

menyusuri gang-gang sempit. Belok ke kanan. Lalu ke kiri. Ke 

kanan lagi sampai akhirnya jalan besar terlihat. 

Entah apa yang ada di pikiranku saat itu, begitu saja 

aku berlari menyeberang jalan sementara mobil dan motor 

masih lalu-lalang di sana-sini. Hampir saja sebuah sedan 

menabrakku. Untungnya si pengemudi cukup lihai mengerem 

hingga bempernya hanya menyentuh sedikit lututku. Aku 

malah diam tak bergerak. Si pengemudi itu memaki-makiku 

dengan kasar tapi kubiarkan saja. Setelah kesadaranku pulih 

aku berlari menyusuri kampus yang masih dipenuhi embun. 

Pagi-pagi di sini memang selalu dingin. 

Setelah berlari cukup jauh, aku baru sadar kenapa 

aku malah berlari. Padahal tadi banyak tukang ojek 

menawari. Tapi aku seperti tak melihat mereka. Sepertinya 

tubuhku bergerak begitu saja tanpa kusadari. Tiba-tiba aku 

ingat kata-kata si Kakek Tua dua hari lalu: sebelum mati, kau 

hampir ditabrak mobil dan malah ingin berlari. Seketika itu 

juga aku merinding. Kupercepat lariku hingga keringat 

kurasakan mulai turun ke alis. FAPET masih jauh. Sialan. 

Akhirnya walaupun terlambat setengah jam aku bisa 

menyelesaikan ujian terakhirku semester ini dengan baik—

setidaknya itu menurutku. Ya, paling tidak aku bisa menjawab 

semua soalnya. Sebelum pulang kuceritakan apa yang tadi 



kualami kepada Riki. Dana lagi-lagi ia menanggapinya dengan 

santai. “Alah, ramalan gitu doank dipercaya,” katanya sambil 

senyum. 

Dua hari lalu aku masih bisa bersikap santai seperti 

Riki. Sekalipun ramalan Kakek Tua Ilyas hampir selalu tepat, 

aku masih berharap dia meleset untuk yang satu ini. Lagipula 

siapa yang ingin diramal soal kematiannya sendiri. Bisa-bisa 

tak bisa tenang di sisa hidupnya. 

Tapi sayangnya aku jadi semakin khawatir kalau 

ramalannya lagi-lagi tepat. Pelan-pelan, dari hari ke hari, satu 

per satu ramalan-ramalannya tentang tanda-tanda 

kematianku terjadi tanpa kusadari. Misalnya saja waktu aku 

lupa memakai handuk sehabis mandi dan berjalan begitu saja 

ke jalan memesan semangkuk bubur. Si tukang bubur 

melihatku kaget. Terlebih lagi Bu RT yang kebetulan sedang 

memesan bubur juga. Kedua matanya seakan mau copot. 

Setelah itu terjadi, barulah aku ingat yang dikatakan si Kakek 

Tua Ilyas: hari masih dingin tapi kau malah menanggalkan 

pakaian. 

Pernah juga suatu hari secara tak sengaja aku 

menolong seorang perempuan yang terjatuh dari lantai dua. 

Waktu itu aku hanya sedang berjalan pulang setelah 

dipusingkan tiga ujian beruntun, tiba-tiba saja seseorang 

berteriak di atasku dan tanganku refleks memangkunya. Aku 

sebenarnya terdorong dan jatuh juga. Kaki kiriku bahkan 

terkilir. Tapi si perempuan itu selamat dari kecelakaan yang 

bisa membunuhnya dan malah balik mengobatiku. Setela 

sekian lama barulah aku ingat lagi kata-kata si Kakek Tua itu: 

sebelum mati, kau membuat seorang perempuan tetap hidup. 



Hari ini di hari ketiga, aku semakin gelisah 

memikirkan kematianku yang katanya akan datang besok. 

Segera saja kuingat-ingat lagi sisa-sisa ramalan tentang tanda-

tanda kematianku yang dilontarkan Kakek Tua itu dengan 

santai padaku. Setelah semuanya kuingat, kutuliskan dalam 

selembar kertas binder. Masih ada tiga tanda lagi ternyata: 

tangan kirimu juga ingin menulis, hujan membuatmu ingin 

diam, dan di halte ini kau terakhir kali melihat matahari. Tiga 

hal ini sebisa mungkin harus kuhindari. Harus. 

*** 

 

JAM delapan pagi. Aku mungkin telah berhasil 

menghindari tiga tanda itu. Lagipula mimpi buruk yang tiga 

hari ini terus menggangguku tadi malam tiba-tiba hilang.  

Semalam tidurku begitu nyenyak sampai-sampai aku merasa 

segar ketika bangun. Mudah-mudahan saja ini pertanda baik, 

doaku. 

Hari ini tak ada kuliah, tak ada ujian. Rencananya aku 

dan beberapa teman akan nonton di XXI di Botani. Ada film 

seru yang baru saja ditayangkan seminggu lalu. Jadi jadwal 

tayangnya pasti masih ada. Kami akan berangkat setelah 

sekitar jam dua dan kemungkinan baru akan tiba di sini lagi 

menjelang isya. Dengan begitu aku bisa menghindari tanda 

yang ketiga. Tiba-tiba saja aku merasa lega. 

Maka hari itu aku menjalani menit demi menit 

dengan tenang seperti biasa sebelum ramalan itu kudengar. 

Kamar yang sudah ada sebulan tak dibersihkan, hari itu aku 

bersihkan sampai ke sudut-sudutnya. Baju-baju dan celana 

kotor kucuci bersih semua. Jendela-jendela kugosok, 



kubersihkan. Tampaknya hari ini akan jadi hari yang 

membahagiakan. 

Jam 1.13 siang ada sms dari mama. Dia menanyakan 

apakah aku sudah memasukkan uang lima ratus ribu itu ke 

rekening untuk kemudian ditransfer ke rekening adikku. Aku 

lupa. Kukatakan pada mama bahwa akan kulakukan sekarang 

juga. 

Di hadapan teller yang selalu tersenyum itu aku 

menyerahkan lima lembar uang ratusan ribu. Setelah melihat 

buku tabunganku dan menghitung jumlahnya, si teller yang 

ramah itu menyuruhku menandatangai bukti setoran. 

Langsung saja kuambil bolpoin di depanku dan dengan cepat 

membubuhkan tanda tangan. 

“Udah, Mbak,” kataku. 

“Loh, mas kidal ya?” tanya teller itu. 

Kulihat tangan kiriku. Ternyata bolpoin tadi kuambil 

dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri itu juga kutuliskan 

tanda tangan. Tangan kirimu juga ingin menulis. Teringat lagi 

ramalan kematianku itu. Aku buru-buru berlari ke pintu 

keluar. Rasanya seperti ditusuk tiba-tiba. Kukira aku sudah 

berhasil menghindari sisa-sisa ramalan itu. Tapi ternyata 

belum. Dan ini masih hari keempat. Aku harus lebih hati-hati. 

Waktu sudah hampir jam dua dan aku masih di 

kamar, asyik main PES. Tiba-tiba handphone-ku berdering. 

Ada yang menelepon. 

“Hallo,” ucapku. 



“Jadi ikut nggak?” tanya temanku Rian. “Anak-anak 

sudah pada ngumpul nih.” 

“Oke-oke. Sebentar lagi gua ke sana.” 

Setelah menyelesaikan match itu kumatikan 

komputer.  Jaket hitam yang menggantung kusambar dan 

kukenakan. Tak lupa sabuk, jam tangan, dan flashdisk. Siapa 

tahu nanti perlu. Baru saja aku hendak menggembok pintu, 

tiba-tiba hujan. Perlahan hujan itu makin deras. Membuatku 

menutup pintu dari dalam dan mulai berpikir lagi untuk pergi. 

“Kalau hujan gede begini siapa yang mau pergi,” 

gumamku. “Mereka juga pastinya nunggu hujan reda dulu.” 

Aku lalu duduk dan mulai mengetik sms supaya 

teman-temanku itu menunggu. Hampir saja kukirim sebelum 

aku sadar bahwa ramalan itu terjadi lagi: hujan membuatmu 

ingin diam. Maka segera saja kuambil payung dan kutembus 

hujan yang lebat itu. 

Tapi aku kembali ke kamar. Hujan rupanya terlalu 

ganas untuk ditembus. Baju dan celanaku pun basah. 

Terpaksa kuganti. Sambil menunggu hujan reda aku terus 

memikirkan ramalan-ramalan yang satu per satu terjadi ini. 

Tinggal satu lagi. Dan jika itu pun terjadi, apakah aku akan 

mati hari ini? Pertanyaan itu terus berkelebat di kepalaku 

membuatku pusing. Tiba-tiba terpikir olehku satu ide: aku 

harus ketemu si Kakek Tua Ilyas. Ya, aku akan menemuinya. 

Siapa tahu dia bisa memberiku solusi. 

Hujan masih lebat dan aku kini berada di jalan 

tempat Kakek Tua Ilyas biasa menyapu. Tapi ia tak ada.  

Lagipula dalam hujan selebat ini siapa yang mau diam di sini 

menyapu? Dasar bodoh. Apa yang kupikirkan? Aku lalu 



menyusuri jalan ke timur, mencari-cari di mana si Kakek Tua 

itu. Sesekali aku mampir di warteg, di salon, di rentalan, di 

café, tapi si Kakek Tua Ilyas tak kutemukan. Baju dan celanaku 

lagi-lagi basah. 

Tiba-tiba hujan mengecil dan hilang. Dan tiba-tiba 

pula kutemukan Kakek Tua itu sedang duduk di halte. Apa 

yang dilakukannya? Menunggu bis? Langsung saja aku duduk 

du sampingnya. 

“Kakek, ada yang mau kutanyakan,” kataku sambil 

menyentuh pundak kanannya. Tapi ia tak menjawab. 

“Kakek,” kataku lagi. Ia hanya diam. Lalu kuguncang-

guncang pundaknya itu dan ia malah terjatuh. Aku sempat 

diam sekian detik sebelum akhirnya menyadari bahwa si 

Kakek Tua Ilyas sudah mati. Entah kapan. Entah kapan dia 

mati. Aku lemas. Tiba-tiba saja semua otot di tubuhku ingin 

diam. Di jalan di depanku sebuah bus melintas. Di langit jauh, 

masih ada matahari. Dan aku jadi ingat novel Takashi 

Matsuoka yang dulu pernah kubaca. Di novel itu dia menulis: 

ramalan sering terjadi dengan cara tak terduga. 

Dan kini aku duduk di halte dengan setumpuk lelah. 

Di sampingku Kakek Tua Ilyas terbaring mati. Di depanku 

matahari masih ada. Di halte ini kau terakhir kali melihat 

matahari. Apakah hari ini aku akan mati? Dari timur kudengar 

teman-teman memanggilku. 

*** 
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