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    PETUALANGAN TIGA SAHABAT 

 

 

 Begitu mereka masuk pemukiman indian itu langsung disambut dengan wajah 

wajah penuh pengharapan dan sorotan tajam penduduk, Mungkin mereka sedang cemas 

sekaligus berharap-harap agar sakit yang diderita anak kepala suku segera bisa 

disembuhkan…………………………………………………………………..bersambung 

 

 

Kemudian para Indian itu mengajak mereka masuk ke sebuah panggung , Tampak 

di dalam ruangan itu seorang anak laki-laki berusia belasan tahun, Sedang terbujur kaku 

dan wajahnya tampak pucat pasi , bibirnya kering dan matanya sayu. 

 Robert memeriksa tubuh anak laki-laki itu, layaknya seorang dokter memegang 

tangan, menyentuh kening dan pipi anak laki-laki itu, Kemudian menghela nafas panjang 

seperti sedang berfikir keras. 

”Tampaknya anak bapak terserang malaria, Saya akan mencari daun-daun obat 

ke hutan dulu” Kata Robert kepada kepala suku Indian itu 

Tanpa menunggu waktu lagi Robert mengajak Jimy dan Adrew kehutan 

mengumpulkan daun-daun obat yang mereka perlukan ditemani para indian itu. 

”Bet, Kau yakin dengan apa yang kau kerjakan sekarang?” Tanya Jimy. 

”Kalian tenang saja, Kebetulan aku punya sedikit pengetahuan tentang obat-

obatan , Kita coba saja, Lagi pula kita tidak ingin menjadi tahanan para Indian itu 

bukan ?” Terang Robert kemudian. Tak berapa lama kemudian telah terkumpul berbagai 

macam daun, Bunga dan akar-akaran. 

 “Kita harus meramu obat-obatan ini secepatnya, Sebelum semuanya terlambat” 

Kata Robert.  

Kemudian tak berapa lama ramuan-ramuan itu telah dipersiapkan dan mereka 

bergegas ke perkampungan para Indian itu. Tampak Kepala suku itu mempersilahkan 
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naik kepanggung tempat dimana anak kepala suku itu dirawat, Kemudian Robert 

menyiapkan ramuan dalam sebuah mangkuk minuman dan meminumkanya kepada anak 

yang sakit itu. 

 Tampak mulut Robert komat-kamit, Seperti membaca mantera kemudian 

mengusapkan telapak tanganya kemuka anak itu, Tak berapa lama kemudian tampak 

tubuh anak itu bergerak-gerak dan mulai menandakan perubahan dari yang semula pucat 

pasi menjadi agak kemerahan dan berkeringat 

”Hai anak ku bagaimana keadaanumu sekarang?”Tanya Kepala suku itu pada 

anakny, Yang masih lemah dan hanya mengangguk tanda agak baikan, Kepala sukupun 

yang sedari tadi wajahnya tampak tegang menjadi agak tenang.  

”Biarkan dia istirahat yang cukup”kata Robert. 

 “Baiklah kita berkumpul saja diruang perjamuan, Saudara-saudara kami sudah 

mempersiapkan jamuan untuk kalian bertiga”, Kata Kepala suku. 

“Tidak usah repot, yang penting putera anda sembuh dulu”, Jawab Robert. 

Kemudian Kepala suku mengajak mereka bertiga menuju sebuah bale terbuka 

yang luas, Yang lengkap dengan makanan dan minuman ala Indian. Sambil menikmati 

hidangan, Malam harinya mereka juga di suguhi acara api unggun dan di sajikan pula 

tari-tarian khas suku Indian. 

 Tampak salah seorang penari yang memimpin tarian itu terlihat berbeda dan 

paling cantik dari penari-penari yang lain, Robert begitu menikmati tarian itu dan 

menghayatinya, Tanpa disadarinya, Kepala suku menuangkan minuman lagi pada gelas 

Robert yang telah kosong itu, Tampaknya Robert sedang jatuh cinta pada seorang penari 

itu. 

”Silahkan diminum dulu” Tiba-tiba Kepala suku memecahkan suasana. 

”Oh ya terimakasih” Jawab Robert. 

”Saya terkesan dengan penari itu,Tampaknya paling beda sendiri dari yang lain, 

siapa dia?” Tanya Robert, Terlihat kagum pada gadis itu. Kemudian Kepala suku sambil 

menengguk minuman khas india itu 

“Ya, Dia bukan asli suku kami, Kami menemukanya saat masih kecil dan 

bersembunyi sendirian di hutan dengan rasa ketakutan, Akhirnya kami mengambilnya 
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dan menjadikannya anak angkat kami sampai menjadi gadis seperti sekarang ini” 

Terang Kepala Suku itu. 

”Oh begitu…”, Robert mengangguk-anggukan kepala .Dalam hatinya terbersit 

simpati dan benih-benih cinta dari pandangan pertama. 

Tak terasa malam semakin larut banyak tarian dan hiburan malam itu membuat 

mereka bertiga terasa terhibur , Perlahan waktu malam berganti pagi. Di tengah suasana 

cerah tampak seorang gadis sedang duduk sendirian ditepi danau, Dialah anak angkat 

Kepala suku itu, 

”Permisi……”Suara Robert memecah suasana pagi itu. 

”Boleh saya menemani disini?” Tanya Robert pada gadis itu. 

”Silahkan…”Jawab gadis itu. 

 “Siapa namamu?”, 

”Hallen…”Jawab gadis itu dengan wajah malu-malu. 

”Saya dengar kamu bukan asli penduduk sini ya?” 

 “Maaf kalau aku terlalu ikut campur dalam urusanmu,Tapi aku telah mendengar 

cerita dari pak kepala suku tadi malam, Saat kau menyuguhkan tarian itu, Aku sungguh 

terkesan” Lanjut Robert. 

 Sementara suasana makin memanas karena matahari mulai meninggi,Suara 

burung burung pemakan serangga di tepi danau bernyanyi seolah mengiringi perkenalan 

dua insan itu. 

“Bagaimana kalau kita berteduh dibawah pohon itu, Disana agak teduh”  

Kemudian mereka berjalan menuju ke pepohonan yang rindang itu. 

 “Nah disini lebih enak, Coba ceritakan bagaimana kejadianya” Lanjut Robert. 

Gadis itu merenung dan kemudian dengan terisak mulai menceritakan asal-muasal dia 

disini. 

“Waktu itu saya masih usia dua tahun, Kami sekeluarga sedang liburan di hutan 

dan bermalam dihutan, Tanpa disadari sekelompok Indian Liar (bukan indian di sini) 

tiba-tiba menyerang kami, Mungkin mereka mengira kami adalah bagian dari suku 

Indian yang lain, Yang mungkin  musuh mereka, Sehingga dengan membabi buta dan 

tanpa ampun mereka menyerang kami dan hanya saya yang bisa lolos dari  kejaran 
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mereka, aku tidak tahu nasib orang tua kami selanjutnya….uhuk-uhuk “ Suara hellen 

yang terisak menangis menginat kejadian waktu itu. Sambil mengusap matanya yang 

berkaca-kaca meneruskan ceritanya. 

”Aku sembunyi dibalik semak-semak dan pingsan disana, Kemudian takala 

bangun saya sudah berada di keluarga Kepala suku ini dan diterima sebagai anggota 

keluarganya sampai sekarang” Terang Hellen 

Dengan sangat serius Robert mengikuti semua cerita dari Hellen, Tampak Hellen 

menceritakan itu dengan sungguh-sungguh dan tersirat kesedihan dan penyesalan disana. 

”Aku ikut bersedih mendengar ceritamu, bersabarlah dan tetaplah tegar.” Kata 

Robert berusaha menenangkan dan memberi semangat hidup pada Hellen. 

Sementara suasana makin terik, Tiba-tiba Hellen menatap dengan sorotan mata 

tajam karah Robert. 

“Aku terlalu terbuka pada orang asing yang baru kukenal,Lalu siapa kamu?” 

Tanya Hellen, Dengan tatapan tajam menatap Robert. Robert pun membelai rambut 

Hellen. 

 “Aki Robert, Nanti kau akan mengerti sendiri, Kita balik dulu yuk, Melihat 

perkembangan anak Kepala Suku itu”Ajak Robert, Dengan pelan akhirnya Hellen dan 

Robert pun beranjak bangkit dan berjalan menuju panggung Kepala suku , Tampak 

disana Kepala suku sedang berbincang dengan para anak buahnya, Kelihatan serius 

perbincangan mereka. Ada gambaran cemas pada wajah Kepala suku itu, Tampak Robert 

tegang dan bertanya dalam hati jangan-jangan terjadi sesuatu pada Anak kepala suku itu. 

”Ada apa Pak Kepala suku, Apa yang terjadi pada anakmu?” Tanya Robert 

kepada Kepala suku itu. 

“Bukan, ini bukan soal anak ku , Tapi soal nasib suku kita disini, Ada laporan 

dari penjaga luar daerah kami, Bahwa ada sekelompok Indian liar yang sedang menuju 

kemari dan mereka dengan perlengkapan senjatanya sedang mendirikan perkemahan 

tidak jauh dari perbukitan seberang itu, Ini berarti pertanda buruk bagi penduduk kami” 

Jelas Pak Kepala suku. 

”Apakah mereka akan menyerang kita malam ini?”Tanya Robert, 
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 “Tentunya tidak, Tapi dalam beberapa hari, Mereka sudah sampai disini, Itu 

berarti mulai hari ini kita harus bersiap-siap untuk menghadapi mereka, Dari laporan 

jumlah mereka tidak sedikit, Bahkan hampir dua kali lipat dari kita” Lanjut Kepala suku. 

Robert berfikir keras dan bertanya pada Jimy dan Adrew yang sedari tadi duduk 

mendengarkan diantara para Indian itu. 

”Bagaimana pendapat kalian, Kita mau tak mau haru menbantu mereka, Kita 

masih punya sisa persenjataan?”Tanya Robert. 

 “Masih ada, Tapi itu pun terbatas” Jawab Jimy 

 “Tidak apa kita gunakan semaksimal mungkin” Lanjut Robert. 

Mendengar perbincangan mereka bertiga, Kepala suku manggut-manggut dan 

berkata kemudian, 

”Kami tidak ingin melibatkan kalian dalam masalah kami, Kami ijinkan kalian 

pergi dari sini sebelum mereka tiba dan menyerang kita” Kata Kepala suku, 

”Tidak Kepala Suku, Ini juga menjadi tanggung jawab kami, kami masih punya 

persenjataan, Kita bagikan kepada para pemimpin pasukanmu dan kita pimpin mereka 

menhadapi Indian liar itu  nanti”Kata Robert dengan bersemangat. 

 “Ijinkan saya bertempur digaris depan ayah!”tiba-tiba Anak Kepala suku 

menyahut dari dalam dan keluar dari panggung, Tampak kelihatan sudah segar bugar.  

”Kamu baru sembuh anakku, Di sini saja, Menjaga perkemahan dan para wanita 

dan anak-anak, Kami yang akan berjuang di garis depan” 

“Tapi Ayah…….., Ini menjadi pengalaman yang berharga dan saya harus bisa 

bertempur!, Karena saya nanti akan menjadi penerusmu memimpin kaum kita”Jawab 

sang Anak. 

”Baiklah kalau itu sudah menjadi tekad mu tapi harus berhati-hati, dan bersipa-

siaplah!”. 

Sementara itu, Nun jauh disana, Para Indian liar itu telah bersiap-siap dengan 

perlengkapan senjatanya merangsek kearah perkampungan itu.  

“Merekakah yang dulu menyerang keluargamu hellen?”Tanya Robert pada 

Hellen. 

 5



PETUALANGAN TIGA SAHABAT 
Oleh:@gust Nasihin 

(http://goeswriting.wordpress.com) 
(Email:agustnasihin@gmail.com) 

aguse999@yahoo.com 
 

“Saya tidak ingat persis, Karena waktu itu aku masih kecil, Tapi aku yakin 

mereka…..!, Karena Indian Liar di daerah sini cuma satu!” Tampak ada rasa dendam 

dan marah dihati Hellen. Wajahnya yang cantik itu berubah merah merona seakan 

menyimpan untuk membalas dendam. 

“Aku yang akan membalaskan perlakuan mereka pada keluargamu!” Lanjut 

Robert. 

“Tidak, Aku tidak ingin mereka membunuhmu, Jika kau tidak kembali, Lalu siapa 

lagi yang aku harapkan”Kata Helen dengan harap-harap cemas. 

”Jangan kawatir,Kkami semua pasti bisa mengatasi Indian Liar itu, Mereka telah 

membunuh banyak orang, Sudah waktunya mereka menerima pembalasanya 

sekarang!”Geram Robert. 

Sementara hari beranjak sore dan kabut–kabut malam mulai menghias ufuk barat, 

Tampak Kepala suku sedang memimpin para anak buahnya, Menyiapkan semua 

persenjataan, Kemudian mengumpulkan semua penduduk di perkampungan itu berunding 

bersama, Mengenai siasat perang yang akan dipakai untuk menghadapi Indian liar itu. 

“Besok pagi siapkan semua pasukan diperbatasan, Kita hadang mereka dibalik 

bukit, Jangan sampai mereka merangsek masuk kedalam perkampungan ini”Kata Kepala 

suku. 

“Apa mungkin kita menghadapi mereka secara tebuka besok pagi?, Mengingat 

jumlah mereka yang lebih banyak dari kita?” Tanya Robert. 

“Lalu bagaimana?, Punya pendapat lain?”Tanya Kepala suku. 

“Kita serang mereka saat fajar dinihari, Saat mereka masih tertidur 

diperbatasan, Kita bergerilya ,Dengan serangan fajar itu akan mengejutkan mereka , 

saat mereka tidak siap itulah kita serang!” 

“Baiklah, Kalau begitu tengah malam ini kita berangkat dan besok fajar kita 

serang mereka!” 

“Semua bersiap-siaplah!, Malam ini kita tumpas musuh kita” PerintahKepala 

suku. 

Akhirnya malam itu berangkatlah mereka menuju perbatasan , Dibawah pimpinan 

Kepala suku.  Mereka bertiga serta anak Kepala suku sebagai pemimpin digaris depan. 
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“Bawalah pistol ini, Ini senjatamu, Gunakan seperti yang telah aku ajarkan 

kemarin”Kata Robert. 

 “Aku tak ingin menggunakan pistol ini…., karena bila aku menggunakan pistol 

ini, itu berarti musuh berhasil mengalahkan kalian” Jawab Hellen dengan tatapan mata 

penuh kecemasan. 

“Baiklah, Setidaknya kau mengerti cara menggunkanaya, Aku berangkat dulu” 

Kata Robert, Sambil memberikan ciuman dan pelukan pada Hellen, Tampak sinar mata 

kecemasan tersorot di mata Hellen. 

Sementara malam semakin larut dan sesuai jadwal, Tengah malam mereka telah 

bersiap-siaga diperbatasan dan telah mengintai pasukan musuh yang telah memasang 

tenda peistirahatan mereka dibalik bukit. 

Sesuai kesepakatan, Bila panah api telah dilepaskankan kelangit, Berarti serangan 

fajar dimulai, Untuk beberapa saat, Semua masih bersiap-siap dan saat sebelum fajar 

menyingsing, Saat Indian Liar masih tertidur pulas, Kepala suku memerintahkan untuk 

melepaskan panah kelangit tanda peperangan telah dimulai. 

”SERANG!!!….” Dengan gerakan cepat secara bersama-sama semua pasukan 

dibawah pimpinan Kepala suku menyerang ke perkemahan Indian Liar itu…………, 

Panah-panah api telah dilepaskan dari busurnya, Dan bola-bola api telah digelindingkan 

ke pekemahan Indian liar itu, Dengan seketika perkemahan itu terbakar dan menjadi 

lautan api, suara-suara jeritan dan teriakan pun terdengar memcah suasana pagi buta itu.  

Sementara desingan peluru dari Robert, Jimy, Adrew dan Anak  Kepala suku 

terdengar berdesingan dan suara sorak-sorai, teriakan perang dari pasukan kepala suku 

telah membahana, Dalam waktu relatif singkat Indian liar itu telah dibuat kocar-kacir dan 

pemimpin sang Indian liar pun telah tewas, Terkena Peluru Robert. 

”Ini untuk keluarga Hellen, DOORR….DOORRr…DOORR…!!!” Tembakan  

kearah tubuh pimpinan Indian liar yang sudah sekarat itu , Dengan tertembaknya Kepala 

Indian Liar itu membuat anak buahnya menyerah dan sebagian besar telah terbunuh. Ini 

menjadi kemenangan terbesar buat Kelapa suku bersama pasukanya. 

Fajar telah berlalu dan Matahari makin meninggi, Nampaklah asap mengepul 

hitam di perkemahan itu dan kepala suku dan pasukanya melucuti persenjataan dan 
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menawan pasukan musuh, Tampak wajah-wajah keceriaan dan kemenangan menghiasi 

kepala suku dan Anaknya beserta anak buahnya. 

“Kita bawa tawanan dan semua rampasan perang menuju perkampungan dan 

kita rayakan kemenangan ini” 

Hore…!!!” Sambutan para pasukan serentak sambil mengacung-acungkan 

senjata, Kemudian mereka ramai-ramai kembali ke perkampungan dengan membawa 

kemenangan. 

Sementara para wanita dan anak-anak diperkampungan dengan gembira 

menyambut kedatangan mereka. Dan pada malam harinya, Mereka merayakan 

kemenangan bersama. Seperti biasa bila suku Indian telah mendapatkan suatu 

kemenangan, Baik dari perang maupun perburuan, Mereka mengadaka upacara dengan 

tari-tarian dan musik-musik traditional sambil memanggang binatang perburuan untuk 

makan besar bersama. 

Tampak Robert dan Hellen di tengah-tengah mereka sedang berbincang-bincang .

 “Sungguh ini menjadi petualangan yang menakjubkan, Seperti pengalaman 

hidupmu, Hellen”  

“Ya, Dan Tuhan telah mengirimkan Pangerannya padaku” Kata Hellen sambil 

tersenyum, Kemudian tampak pasangan itu berbincang sampai larut malam. Tak terasa 

malam pun telah berganti pagi. 

Robert dipanggil Kepala suku, Sepertinya ada perlu penting yang harus 

dibicarakan, Tampak dipanggung lengkap dengan Anak Kepala suku dan anak buahnya. 

“Begini,Kami telah berunding semalam dan sebagai rasa terimakasih kami 

kepada kalian , Jika tidak keberatan, Kami akan mengangkat saudara Robert sebagai 

Panglima perang di suku kami, Sekaligus Tabib, Sementara Jimy dan Adrew sebagai  

pimpinan pasukan disini, Bagaimana?” Kata Kepala suku, Robert berfikir dan menengok 

Jimy dan Adrew dan bertanya, 

”Bagaiman menurut pendapat kalian?” 

“Kami masih diharapkan dikota, Terserah Robert  saja gimana?” 

Kemudian Robert menengok ke arah Hellen, Terlihat disana sinar mata penuh 

harapan. 
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“Sepertinya saya telah menemukan harta karunku?…” Kata Robert sambil 

menatap Hellen. Sepertinya Kepala suku mengerti isyarat itu dan menanggapinya. Tanpa 

disadari oleh kedua pasangan, itu Kepala suku telah mempersiapkan acara perkawinan 

mereka , Dan dengan serta merta para anak buah mempersiapkan panggung perkawinan 

itu. 

“Hari ini, Dengan semua pengunjung sebagai saksi, Aku nikahkan Robert dan 

Hellen menjadi pasangan suami istri” dan sah dihadapan Tuhan dan dihadapan Kami”. 

Suasana khidmat dan menggembirakan menghiasi kedua memepelai dan dua orang 

sahabat Jimy dan Adrew . Akhirnya Robert menemukan apa yang dicarinya selama ini , 

Bukan emas dan perak tapi pasangan hidup dan berkeluarga yang membawa kebahagiaan 

hidup.  

Namun Kepala suku telah mempersiapkan semuanya, Harta rampasan perang dari 

suku lain ditambah harta dari sukunya sendiri dihadiahkan pada pasangan itu disamping 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sukunya itu tentunya. Kemudian Esok harinya 

Jimy dan Adrew bergegas melanjutkan perjalanan dengan mengendarai kuda-kuda 

pemberian kepala suku.  

…………………………………………………………………………………bersambung  
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