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KATA PENGANTAR 

 

 

Biasanya saat kita membahas tentang makhluk mitologi, kita 

akan berpikir bahwa makhluk itu tidak benar-benar ada. Mereka 

hanya hidup sebagai kepercayaan suatu masyarakat yang kabar 

beritanya diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, 

dan terkadang menjadi momok yang menakutkan.  

Tapi bagaimana jika para makhluk itu...benar-benar ada? 

Bagaimana jika mereka tidak sekedar hidup di pikiran dan alam 

imajinasi manusia, tapi berada di balik bayang-bayang, 

mengendap-endap dalam kegelapan, menunggu untuk 

menunjukkan eksistensinya yang sebenarnya? 

Terkadang kita perlu membuka pikiran-pikiran kita akan 

segala kemungkinan yang ada. Kita tidak bisa percaya seratus 

persen apa yang sudah dikatakan oleh orang-orang selama lintas 

generasi. Pun kita juga harus menghadapi kemungkinan bahwa 

makhluk-makhluk yang selama ini diceritakan pada kita 

sebenarnya adalah makhluk nyata, makhluk yang benar-benar 

eksis dalam kehidupan kita, hanya saja kita belum bertemu 

dengannya secara langsung. 

Maka akan lebih bijaksana bagi kita untuk terus berhati-hati 

atas kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar kita. Kita perlu 

menimbang baik-baik apakah kejadian-kejadian itu hanyalah 

perbuatan manusia biasa, ataukah entitas lainnya yang kita belum 

tahu? Jika terbukti bahwa itu bukan perbuatan manusia biasa, apa 

yang akan Anda lakukan? Bagaimana Anda akan bisa menghadapi 

ketakutan Anda selama ini yang menjelma menjadi nyata? 

Sekarang, marilah kita melihat ke belakang dengan 

seksama, kita kembali ke masa-masa di mana mitos masih 

dipercayai sebagai hal yang memiliki kekuatan khusus di tengah 

masyarakat. Bagaimana awal mula mitos itu terbentuk, dan 

mengapa mitos itu sampai bisa terbentuk. Maka Anda akan bisa 

menemukan benang merah yang akan menuntun Anda kepada 
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kejadian-kejadian tidak masuk akal yang diperkirakan adalah 

perbuatan makhluk mitos tersebut. 

Kita memang tidak bisa begitu saja menghilangkan mitos itu 

dari masyarakat, tapi alangkah baiknya menjadikan mitos itu 

sebagai peringatan bahwa kita hidup di dunia ini mungkin tidak 

sendiri. Ada hal-hal lain yang belum kita tahu menunggu untuk 

diungkapkan di luar sana, hal-hal yang mungkin di luar nalar kita 

selama ini. 

 

Magelang, 21 Juni 2022 

 

Aulia Hazuki 
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PROLOG 

 

 

Makhluk itu mengendap-endap di balik bayang-bayang, 

proporsi tubuhnya aneh. Badannya normal tapi kepalanya besar. 

Terlalu besar untuk tubuhnya sendiri dan bentuknya sendiri juga 

aneh. 

Dia sudah menetapkan tujuan. Ada banyak tempat yang 

bisa diteror dan disambanginya malam ini. Malam ini akan begitu 

seru! Warga desa itu layak mendapatkannya atas perlakuannya 

selama ini pada keluarganya.  

Dia melanjutkan berjalan sambil sesekali memperhatikan 

sekelilingnya, memastikan aksinya tidak ada yang melihat. 

Walaupun begitu, dia membatin jika ada satu atau dua manusia 

yang melihat sosoknya, akan sangat menyenangkan melihat paras 

kedua orang itu saat melihat dirinya. Walaupun tentu saja hal itu 

tidak akan sebanding jika kedua orang itu lalu mengadu dan 

mengajak warga lainnya untuk mengejarnya. 

Tapi dia selalu bisa lolos. Selalu. Makhluk seperti dirinya, 

yang memiliki kekuatan gaib, bukanlah tandingan orang biasa. 

Dia akan bisa menaklukkan mereka semua bahkan sebelum 

mereka sempat menarik napas. Mereka akan kalah bahkan 

sebelum mereka semua bisa menyebut namanya.   

Kandang kambing Pak Warno akan menjadi target 

pertamanya malam ini. Pak Warno menaruh kandang itu tak jauh 

dari rumahnya agar masih bisa mengawasinya. Cukup jauh juga 

agar baunya tidak sampai ke rumahnya.  

Pak Warno adalah orang yang sombong dan menyebalkan, 

hampir semua orang di desa membencinya. Jadi tentu akan 

menyenangkan menjadikannya target pertama, bukan? Toh 

sebagai balasan akan apa yang dulu pernah dilakukannya terhadap 

keluarganya. Dia layak mendapatkan balasan yang setimpal, 

bukan? Orang yang jahat harus mendapat ganjaran yang 
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sepatutnya, nyawa dibalas nyawa. Karma akan menantinya malam 

ini. Oh, pembalasan dendam tak pernah terasa semanis ini! 

Bulan purnama muncul dari balik awan, dan memberi 

sedikit penerangan di desa yang tidak begitu terang itu. Lampu-

lampu di setiap rumah sudah dimatikan. Hanya ada beberapa 

lampu jalan yang berjarak masing-masing lima meter.  

Kegelapan itu sangat membantu aksinya. Dia bahkan 

berpikir apakah malam memang sengaja berpihak padanya agar 

dia bisa melakukan aksinya? Jika ya, berarti dia sudah diberkati! 

Sinar bulan meneranginya dan dia merasa ingin mengaum. 

Untuk menunjukkan jati dirinya, untuk memberi tahu bahwa dia 

adalah sosok yang berbahaya.   

Dialah aul, sang serigala jadi-jadian.  
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´$\R��'RQ1. 3XODQJ�µ 

Aluna menghela napas. Ini sudah kesekian kalinya ibunya 

menyuruhnya pulang. Bukannya dia tidak mau, tapi dia sudah 

hampir menghabiskan jatah cutinya bulan lalu saat pulang 

kampung dan dia menginginkan sisanya untuk dirinya sendiri. 

Belum lagi jarak Jakarta-Banyumas yang jauh, membuatnya 

tambah malas untuk pulang. Gadis berparas cantik, berambut 

hitam legam sepunggung dan mata yang bersinar tajam dan 

cerdas itu menggaruk dahi mulusnya yang tidak gatal, 

memikirkan permintaan ibunya. 

´0EDKPX� kangen sama kamu. Ibu rasa ... bukan, 

maksudnya mbah kamu merasa kalau beliau udah nggak akan 

ODPD�DGD�GL�VLQL�µ�ODQMXW�LEXQ\D�GHQJDQ�VXDUD�VHQGX� 

Aluna tercekat. Ya, dia tahu sudah betapa sepuhnya 

mbahnya di kampung. Umur beliau sudah 80 tahun. Sudah tua 

renta. 

´%DLN� %X�� QDQWL� /XQD� PLQWD� FXWL� GXOX� \D� %X�� 7DSL� FXPD�

VHPLQJJX�%X��QJJDN�ELVD�OHELK�ODPD�ODJL�µ�NDWDQ\D� 

´,\D� QJJDN� DSD-apa, Nduk. Seminggu itu udah lama kok. 

Waktunya juga cukup. Makasih banyak ya, Nduk. Nanti ibu 

kabarin Mbah. Mbah pasti senenJ�µ�SXQJNDV�LEXQ\D� 

Setelah mengucapkan salam, telepon lalu ditutup. Aluna 

kembali menghela napas. 

Jujur, dia sendiri tahu dia membutuhkan jeda dari 

pekerjaannya yang berlarut-larut. Makin lama dia makin stres 

 

1 Singkatan dari wadon, panggilan untuk anak perempuan dari 
Banyumas. 
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Suara dari pengeras suara terdengar dan aku langsung 

waspada. Stasiun Sumpiuh, Banyumas sudah terlihat dari jauh. 

Aku sudah tiba! Rupanya aku sudah tertidur lama. Para 

penumpang lainnya sudah bersiap untuk turun. Aku segera 

mengambil barang-barangku dan mengikuti mereka menuju 

pintu.  

Udara sejuk menerpa wajahku saat aku turun. Ah, segar 

sekali. Wajahku yang masih wajah tidur seolah dibasuh hingga 

segar kembali. Aku lalu mendorong koperku dan berjalan menuju 

pintu keluar stasiun. Kata ibu nanti aku akan langsung menemui 

Lik Sapto persis di sisi satunya pintu keluar. Beliau juga sudah 

mendapat waktu kepulanganku, jadi sudah siap ketika aku turun 

dari kereta. Aku berhenti sejenak dan mengulet. Ah, rasanya 

badanku pegal-pegal karena tidur dalam posisi yang sama dalam 

waktu lama.  

Ketika sampai di sisi satunya pintu keluar, aku celingak-

celinguk. Ada banyak orang. Yang mana penjemputku? Aku lupa 

bertanya pada ibu lebih jauh soal penjemputku dan sekarang aku 

jadi menyesal karenanya. 

Ketika aku mengambil ponsel, hendak mengirim pesan 

pada ibu, ibu tiba-tiba meneleponku. 

´1GXN��VXGDK�VDPSDL"�Lik Sapto pakai kaos warna biru tua. 

Kamu masih ingat Lik Sapto kan?µ 

Syukurlah! Ibu benar-benar penyelamat. Aku tadi hendak 

menelepon ibu, malah ibu sudah menelepon duluan. 

´0DVLK� GRQJ� %X�� PDVD� VDPD� beliau Luna QJJDN� LQJDW�µ�

balasku. Ya, walaupun sudah hampir setahun tak bertemu Lik 

Sapto, masa iya aku sampai lupa.  



 

15 

 

3 
 

 

Ibu dan nenek sedang duduk-duduk di luar, dan langsung 

menyambutku saat aku datang. Rumah nenek cukup besar dan 

asri. Di luar rumah ditanami banyak pohon dan halamannya juga 

tidak kosong, melainkan diisi dengan aneka tanaman. Nenek 

memang suka suasana yang asri saat duduk-duduk di luar rumah, 

makanya beliau rajin menanam tanaman atau membeli tanaman 

pot hampir setiap bulannya. 

´$OXQD�µ�VHUX�LEX�VHQDQJ�ODOX�PHPHOXNNX� Beliau kelihatan 

senang sekali melihat kedatanganku. Aku merasakan kehangatan 

yang kurindukan saat beliau memelukku dengan penuh rasa 

sayang. 

´:DK�� XGDK� ODPD� QJJDN� NHWHPX�� NDPX� WDPEDK� FDQWLN�µ�

Nenek ikut menyapa senang dan memelukku. 

´,\D�%X��1HN�µ�EDODVNX�GHQJDQ�JHPELUD� 

´&XFX� VLDSD� GXOX� GRQJ�µ� NDWD�Lik Sapto setelah memarkir 

mobil. Beliau terkekeh.  

´Lik Sapto ini bisa VDMD�µ�EDODV�LEX�VDPELO�WHUVHQ\XP�OHEDU� 

´.DPX�FDSHN"�<XN�PDVXN��LEX�ELNLQNDQ�WHK� Lik Sapto ikut 

PDVXN�\XN�µ�NDWD�LEX� 

´:DK�VLDS�µ�EDODV�Lik Sapto senang. Beliau memang terlihat 

haus. 

´.UDFD�ada"µ�WDQ\DQ\D�WLED-tiba. 

Ibu tersenyum. 

´Ada dong. Ayo masuk Lik�µ�NDWD�LEX� 
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´7DUXK�VLQL�sDMD��\D�µ�NDWD�0EDK�  

Saat aku kembali dari berolahraga, aku melihat ada dua 

sosok baru di rumah Mbah. Ya, aku memang biasa olahraga lari di 

sekitar kontrakanku, dan kebiasaan itu tetap kuteruskan saat di 

rumah Mbah ini. Apalagi suasana desa yang asri membuatku 

betah berlari lama-lama. Walaupun desa Mbah cukup luas, tapi 

sudah kukenal dengan baik jadi aku bisa asyik berlarian tanpa 

takut tersesat.  

Aku berangkat sejak subuh tadi, sambil mencari udara segar 

sebelum matahari mulai naik dan cuaca menjadi agak panas. Aku 

sudah hampir dua jam berkeliling desa nenek. Sesekali minum 

dari botol yang kubawa dari rumah. Geliat desa nenek 

kuperhatikan.  

Ada pasar kecil di desa nenek, dan sejak subuh tadi sudah 

ramai oleh penjual dan pembeli. Aku sempat membeli beberapa 

jajanan pasar untuk mengganjal perutku. Para petani juga sudah 

turun ke sawah. Anak-anak desa mulai terlihat bermain-main saat 

jam tanganku baru menunjukkan pukul setengah tujuh. Aku 

menyapa beberapa penduduk desa. Ada satu dua yang kukenal 

dan kami sempat mengobrol sejenak sebelum aku meneruskan 

berlari. 

Jam tujuh tepat, aku pulang ke rumah. Penampakan dua 

cowok itu terlihat asing karena aku belum pernah bertemu dengan 

mereka. Mereka sedang menurunkan dua kardus besar dari 

sebuah mobil yang rasanya tak asing. Ketika kuperhatikan lagi, itu 

mobil Lik Sapto! Siapa dua orang itu?    

´$OXQD�µ� VHUX� 0EDK� PHPDQJJLONX�� $NX� VHJHUD�

menghampiri beliau, yang sedang berdiri di dekat dua cowok itu. 
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Pagi itu aku ikut ibu ke pasar. Ibu ingin masak 

menggantikan mbah yang katanya tiba-tiba merasa pusing. 

´0EDKPX� LWX� VHNDUDQJ� MDGL� JDPSDQJ� VDNLW-sakitan, Nduk. 

Kita harus lebih peduli dan nggak membebani mbah dengan 

EDQ\DN� SLNLUDQ�µ� NDWD� LEX� WLED-tiba sambil memilih wortel yang 

bagus untuk dimasak.  

´,\D�%X�µ�NDWDNX�SDWXK� 

´2PRQJ-RPRQJ�NLWD�PDX�PDVDN�DSD�%X"µ�ODQMXWNX� 

´6RS� DMD� 1Guk. Mbahmu lagi pengin yang seger-seger. 

Masakan yang berkuah pasti bisa membuat selera makan mbah 

naik dan membuat badannya lebih enak. Untuk lauknya ibu mau 

memasak ayam goreng, juga sambal terasi�µ�MDZDE�LEX�� 

Aku mengangguk. Kami lalu meneruskan berbelanja. 

´2K�L\D�QDQWL�LQJDWNDQ�LEX�EXDW�EHOL�NHRQJ�\D��0EDKPX�LWX�

pengin masak kraca, tapi badannya lagi nggak kuat. Ibu bilang beli 

aja kracanya, tapi mbahmu tidak mau. Katanya lebih enak 

PDVDNDQ�VHQGLUL�µ�NDWD�LEX�ODJL� 

Aku mengangguk. Untungnya kami segera menemui 

pedagang keong. Ibu membeli cukup banyak keong sawah untuk 

dimasak. Ibu juga tak lupa membeli bumbu-bumbunya,yang 

kebanyakan adalah bumbu-bumbu rempah. 

Keong sawah itu nantinya harus direndam dulu semalaman, 

setelah itu dicuci berkali-kali sampai bersih baru bisa dimasak. 

Aku sendiri menyebut masakan kraca itu sebagai sebuah karya 

seni karena proses mengolahnya yang tidak singkat dan 

menghasilkan masakan yang sangat lezat. 
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Aku baru saja selesai wudhu untuk menunaikan shalat 

Subuh ketika hal itu terjadi. Suara jeritan melengking di tengah 

pagi buta yang mendirikan bulu roma.  

Aku langsung panik dan merasa ngeri. Itu tadi jeritan Mbah! 

Kenapa Mbah menjerit subuh-subuh begini? 

Aku segera menunaikan shalat Subuh terlebih dahulu, baru 

mendatangi Mbah, karena kupikir pasti ibu akan langsung 

mendatangi Mbah terlebih dahulu. Lagipula aku takut ketinggalan 

waktu untuk menunaikan shalat.  

´,EX��,EX�DGD�DSD"�.HQDSD�0EDK�PHQMHULW"µ�WDQ\DNX�VHJHUD�

setelah menemukan ibu dan Mbah, yang rupanya sedang di 

halaman belakang. 

Tapi aku segera terenyak, karena di depanku tersaji 

pemandangan yang mengerikan. Kambing-kambing milik Mbah 

tergeletak di tanah dengan kondisi yang membuat bulu kuduk 

berdiri karena isi perut mereka ... terburai keluar semua. Darah di 

mana-mana, langsung membuatku merasa mual. Yang paling 

mengerikan bukan itu, tapi organ dalam kambing-kambing itu 

lenyap. Hati, jantung, paru-paru ... 

Sementara itu kandang dalam keadaan berantakan seolah-

olah siapa pun yang melakukan kejahatan ini tidak puas hanya 

dengan membunuh kambing-kambing itu. 

´$VWDJD� ���� DVWDJD�µ� $NKLUQ\D� KDQ\D� LWX� \DQJ� ELVD� NHOXDU�

dari mulutku.Aku lalu menekapkan tangan ke mulut, mataku 

membelalak lebar. Aku merasa ingin muntah, tapi segera kutahan. 

Aku melihat bahwa sekarang tidak ada lagi kambing yang 

tersisa. Mbah punya tujuh kambing dan sekarang semuanya sudah 
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Dua hari kemudian Mbah sudah kembali enakan, tapi masih 

terlihat syok dan belum bisa menerima keadaan. Kadang malah 

Mbah tampak linglung dan menanyakan bagaimana keadaan 

kambingnya, atau apakah kambingnya sudah diberi makan atau 

belum. Ibu menjawab sebisa mungkin tanpa menyinggung insiden 

kematian kambing-kambing itu.   

Ibu belum bisa meninggalkan Mbah sendirian di rumah jadi 

beberapa hari ini adalah aku yang harus berbelanja ke pasar.  

Tugas itu kulakukan dengan senang hati, sekalian sambil 

joging. Jarak pasar dan rumah nenek tidak terlalu jauh, jadi aku 

tidak ada masalah dengan jarak. Toh lagipula aku sudah biasa 

joging sampai jauh. 

Setelah selesai berbelanja, aku langsung melanjutkan 

jogingku setelah sebelumnya minum air terlebih dahulu. Aku 

sangat haus. Pagi-pagi desa ini sudah panas disiram cahaya 

matahari. 

Sebentar lagi aku sampai rumah ketika kudengar suara 

orang beradu mulut. 

´+HQWLNDQ��+HQWLNDQ�VHPXD�LQL�µ� 

Aku memberhentikan lariku dan celingak-celinguk 

memandang sekeliling. 

´6WRS�VDPSDL�GL�VLQL��.RUEDQQ\D�VXGDK�WHUODOX�EDQ\DN��0DX�

VDPSDL�NDSDQ�VHSHUWL�LQL"µ 

´%LDUNDQ� DNX�PHODNXNDQ� DSD� \DQJ� LQJLQ� NXOakukan! Akan 

kubalas semua warga desa itu! Mereka sudah membuat kakek 

EX\XW�NLWD�PHQGHULWD�µ 
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Siang itu ibu mengajakku untuk melihat pertunjukan 

kesenian khas Banyumas, yaitu Ebeg. Ibu bilang akan bagus 

untukku melihat kesenian tanah kelahirannya. 

Nama Ebeg sendiri diambil dari nama kuda kepang yang 

terbuat dari bambu yang dinaiki oleh para penarinya. Para penari 

itu diibaratkan seorang prajurit yang menaiki kuda. 

Jujur aku sama sekali tidak mengerti akan kesenian itu, 

namun ibu bersikeras ingin mengenalkanku pada kesenian khas 

Banyumas dan sekitarnya yaitu Banyumas, Purbalingga, Cilacap 

dan Kebumen. 

Kesenian itu diadakan di alun-alun. Aku cukup senang 

karena sekaligus akan mengunjungi tempat yang ternyata 

memiliki nilai sejarah itu. Ada sebuah pesawat tempur yang 

terdapat di sana. Pesawat tempur itu pernah digunakan oleh TNI 

AU dan terlibat dalam perang Irian Barat. Suasana sangat ramai 

dan padat, seolah semua warga Banyumas dikumpulkan di sana.  

Aku terkejut ketika mendapati bahwa aku sangat menikmati 

pertunjukan Ebeg. Pertunjukan itu rupanya sangat bagus dan 

menarik! 

´%DJXV�NDQ"µ�NDWD�LEX�PHPXML�NHVHUXDQ�DFDUD�LWX� 

´,\D� %X�µ� NDWDNX� VDPELO� WHUNHVLPD� NHWLND� PHOLKDW� SHPDLQ�

Ebeg yang kesurupan. Aku tak menyangka akan bisa melihat 

adegan pemain memakan beling! Aku sampai merinding 

dibuatnya. 

Ketika kami sedang asyik menonton, tiba-tiba pandangan 

ibu terpaku ke satu titik. 
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Jeritanku langsung membangunkan ibu dan mbah yang 

bergegas ke tempat aku masih berdiri, di depan kandang kambing. 

´/XQD��$OXQD��'L�PDQD�NDPX"µ 

´/XQD�µ�0EDK�LNXW�berteriak. 

´'L�PDQD�NDPX�1DN"�µ� 

Aku mampu mendengar teriakan ibu, tapi aku tak mampu 

untuk membalasnya. Tak lama kemudian kulihat ibu sudah di 

dekatku, beliau menemukanku dengan cepat, mungkin mengikuti 

arah jeritanku tadi. 

´/XQD�µ�VHUX�LEX�VHWHODK�berada di dekatku. 

´.HQDSD�NDPX�GL�VLQL"�.HQDSD�NDPX�WDGL�WHULDN"µ�WDQ\D�LEX�

bertubi-tubi. Beliau terengah-engah, jelas beliau tadi berlari 

secepat mungkin. 

Aku berusaha menggerakkan mulutku tapi rasanya terkunci 

begitu rapat. Mulutku terasa kering.  

Ibu melihat ekspresiku dan segera peka. 

´6XGDKODK�� QJJDN� DSD-apa. Nggak apa-DSD�µ� NDWDQ\D�

menenangkan. 

´$\R� PDVXN� NH� UXPDK� GXOX�µ� lanjutnya lalu menggamit 

tanganku. Kali ini tubuhku bisa kugerakkan dan aku dengan 

patuh mengikuti ibu masuk kembali ke dalam rumah. 

Sesampainya di dalam rumah ibu langsung 

mendudukkanku di sofa ruang tamu lalu membuatkan secangkir 

teh.  
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Pagi itu aku memutuskan untuk joging kembali. Aku perlu 

mengisi bateraiku dan merasa rileks kembali dan joging 

menawarkan ketenangan yang kubutuhkan. Semua urusan 

tentang aul ini benar-benar membuatku merasa bahwa sebaiknya 

aku meninggalkan desa ini secepat mungkin. Tapi tidak mungkin 

aku melakukan itu. Tidak ketika keadaan nenek masih belum 

stabil dan kondisi desa sedang gonjang-ganjing seperti ini. 

Tepat saat aku melewati pertigaan kulihat ada seseorang 

bergegas menyambangiku dan menyamai lariku. 

´2K�µ�VHUXNX�NDJHW� 

Orang yang sekarang ikut berlari bersamaku 

memandangku, wajahnya kelihatan merah seperti tersipu-sipu. 

´+D�����KDL�µ�NDWDQ\D� 

´0DV� ���� 6HQD"µ� tanyaku kaget dan tak menyangka. Sedang 

apa laki-laki itu? Kenapa dia tiba-tiba muncul? 

Sena tersipu-sipu lagi. 

´$NX�OLKDW�NDPX�MRJJLQJ�GDQ�DNX�SLNLU��EDLNQ\D�DNX�LNXWDQ�

MXJD��%ROHK"µ�WDQ\DQ\D�WLED-tiba. 

Aku mengernyitkan dahi. Kenapa cowok ini tiba-tiba ingin 

ikut jogging bersamaku? Tapi aku tak punya kuasa untuk 

menolak, jadi aku mengangguk saja. Lagipula masa aku mau 

melarangnya ikut joging? Aku bukan wanita yang sekasar itu. 

´6LODNDQ�VDMD�µ�NDWDNX� 

Dari dekat aku memperhatikan Sena. Cowok itu memang 

benar-benar manis. Rambutnya agak awut-awutan, perawakannya 
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