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*Satu Jam Saja*

-satu-
Peristiwa itu terjadi sangat mengejutkan. Dalam 

sekejap lokasi itu segera menjadi ramai. Banyak orang 
berdatangan ke tempat itu. Hujan yang turun deras seakan 
tak menyurutkan rasa ingin tahu mereka. Beberapa bahkan 
ada yang datang dengan kamera tergantung di leher 
mereka. Mereka pasti orang media. Pihak kepolisian juga 
sudah berada di tempat untuk melakukan olah TKP.

Dua orang anak manusia dibalut pakaian putih 
dikeluarkan dari dalam mobil. Mereka adalah korban 
kecelakaan. Mobil yang mereka gunakan terjungkir balik 
hingga jatuh ke sungai. Beruntunglah mereka dapat segera 
diselamatkan oleh tim gabungan SAR dan kepolisian. 
Darah mengucur di sekujur tubuh mereka.

Hanya satu hal yang mengundang banyak orang 
berdatangan ke tempat itu. Salah satu yang mengalami 
kecelakaan itu adalah seorang penyanyi populer Indonesia. 
Rasa ingin tahu masyarakat semakin besar ketika tahu 
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bahwa penyanyi itu berada bersama seorang wanita di 
dalam mobil. Tak ada satu pun yang mengenali wanita 
berjilbab itu. Wanita itu memang bukanlah seorang artis.

Orang-orang media tidak menyia-nyiakan kesempatan 
emas itu. Mereka segera mengambil gambar penyanyi itu. 
Dapat dĳ amin bahwa beberapa menit ke depan hingga 
beberapa minggu ke depan pembicaraan seputar selebriti 
akan mengarah pada penyanyi populer itu.

Banyak mobil yang diparkirkan begitu saja di 
jalanan jembatan Talumolo dua. Tim SAR kesulitan untuk 
membawa korban ke dalam ambulans. Ditambah lagi 
dengan masyarakat yang ingin tahu siapa wanita berjilbab 
itu. Ribuan tanya segera menghinggap di kepala mereka. 
Penyanyi top dan wanita itu, mereka mengenakan gaun 
pengantin. Apa yang sebenarnya terjadi?

ooOoo
 

Ambulans yang membawa korban kecelakaan itu 
melaju tenang. Sesaat kemudian mereka sudah memasuki 
gerbang RSUD Aloei Saboe. Di sana lebih banyak orang 
yang menanti. Sepertinya kabar kecelakaan bintang itu 
sangat cepat tersebar di kalangan masyarakat. Di sana 
juga wartawan lebih banyak. Tidak hanya wartawan lokal. 
Wartawan TV nasional juga sudah berkumpul di sana.

Mereka segera berhambur ke jalanan ketika melihat 
kedatangan ambulans. Walaupun berdesakan mereka tidak 
peduli. Yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana 
caranya mendapatkan informasi penting terkait kasus 
kecelakaan yang menimpa penyanyi tampan itu yang siap 
menelurkan album internasional dalam beberapa bulan ke 
depan.
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Tubuh penuh darah itu diturunkan dari mobil dan 
segera dilarikan ke dalam ruangan ICU untuk mendapatkan 
penanganan lebih khusus. Banyak orang yang bergegas 
masuk mengikuti penyanyi itu dan seorang gadis berjilbab 
yang terbaring lemah tak berdaya. Beruntunglah pihak 
rumah sakit dengan sigap menahan mereka agar tidak 
masuk hingga ke dalam ruangan ICU.

Pihak keluarga masuk dari tempat yang berbeda. 
Tidak ada orang yang tahu kedatangan pihak keluarga 
dari mereka berdua. Para dokter segera bertindak cepat. 
sejurus kemudian, dua insan berlumuran darah itu segera 
ditangani oleh dokter spesialis. Kabel-kabel infus segera 
melilit di sekitar tubuh mereka. Tidak ada yang boleh 
masuk ke ruangan ICU kecuali pihak rumah sakit.

Sementara di luar rumah sakit, ramai dibicarakan 
tentang kecelakaan yang dialami oleh penyanyi muda itu. 
Bukan hanya kehadirannya di Gorontalo yang terkesan 
misterius hingga tidak diketahui oleh media yang ramai 
dibicarakan, tetapi juga tentang gadis yang ditemukan 
di dalam mobil bersamanya. Apa hubungan gadis itu 
dengannya? Yang tidak kalah menghebohkan adalah 
mereka ditemukan dengan dibalut gaun pengantin.

Dugaan-dugaan segera beredar di kalangan 
masyarakat. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa 
kehadirannya di Gorontalo untuk melangsungkan 
pernikahan dengan gadis itu. Tapi mengapa pernikahan itu 
terkesan disembunyikan dari media? Padahal dia adalah 
artis tenar yang selama ini tidak pernah bersembunyi dari 
media. Kalaupun dia mau, banyak media yang siap untuk 
meliput serangkaian acara pernikahannya.
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Beberapa orang juga menduga bahwa pernikahan 
itu dilakukan karena telah terjadi hubungan di luar nikah. 
Untuk dugaan yang satu ini memang cukup kuat karena 
pernikahan itu yang terkesan ditutup-tutupi. Tetapi mereka 
hanya bisa menduga-duga. Di luar itu mereka berharap 
mendapatkan berita yang benar keberadaannya.

Keadaan itu sudah cukup membuat rumah sakit 
gempar. Banyak orang yang berkumpul di sekitaran 
ruangan ICU. Bukan hanya pengunjung, bahkan beberapa 
pasien juga perawat ikut dalam keramaian itu untuk 
sekadar mencari tahu sebuah kebenaran.

ooOoo
 

Senja menyapa dengan lembutnya. Di langit timur, 
tampak pelangi bergaris indah pada langit putih yang 
mulai memerah senja. Susunan warna-warna indahnya 
seakan mengukuhkan dirinya sebagai cahaya penghapus 
duka hujan.

Beberapa orang masih bertahan di pelataran 
rumah sakit untuk mendapatkan berita tentang artis itu. 
Pihak rumah sakit masih memilih bungkam dan tidak 
memberikan pendapat sama sekali. Keluarga dari korban 
juga masih susah untuk dimintai keterangan.

Dari gerbang rumah sakit sebuah mobil Jazz putih 
masuk. Seorang gadis berambut lebat hitam kemerah-
merahan turun dari dalam mobil. Dibalut jaket putih 
cokelat dipadu jeans ketat berwarna hitam ia melangkah 
cepat masuk ke rumah sakit. Sontak ia menjadi perhatian 
orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk para awak 
media.
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Hampir semua orang yang ada di situ sering melihat 
wajah gadis itu di televisi. Mereka yakin kedatangan 
gadis itu ada hubungannya dengan kecelakaan yang 
menimpa artis pop itu. Dalam sekejap gadis itu menjadi 
buruan para wartawan. Langkah cepatnya nyatanya tak 
mampu membawa dirinya menghilang dari hadapan para 
wartawan.

“Carissa… Carissa… bisa wawancara sebentar?” cegat 
seorang wartawan dari depan.

Carissa—gadis itu, tidak bisa mengelak kecuali 
mengiyakan permintaan dari wartawan berkepala plontos 
itu. Carissa adalah gadis yang sering digosipkan punya 
kedekatan khusus dengan Restu. Restu tidak lain adalah 
artis tenar yang kini sedang terbaring di ruangan ICU RSUD 
Aloei Saboe akibat kecelakaan maut yang terjadi tadi.

“Lalu bagaimana sekarang keadaan Restu?” 
pertanyaan mulai meluncur dari para wartawan.

“Untuk sekarang aku belum tahu. Aku baru tiba di 
Gorontalo beberapa jam yang lalu setelah mendapat kabar 
dari mamanya Restu,” jawab Carissa.

“Apakah Anda kenal dengan gadis yang di dalam 
mobil bersama dengan Restu pada saat kecelakaan itu?” 
wartawan yang lainnya ikut bertanya.

“Gadis?” Carissa mengerutkan dahinya.
“Iya. Di dalam mobil Restu ada seorang gadis. Apakah 

Anda mengenalinya?”
“Aku belum tahu kalau tentang itu.”
“Apakah benar Restu datang ke Gorontalo untuk 

melangsungkan pernikahan?”
“Mengapa pernikahannya terkesan ditutupi?”
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“Atau jangan-jangan Restu menikahi gadis itu karena 
telah terjadi sesuatu?”

Carissa diam tak bisa menjawab. Wartawan yang 
mengerumuninya seakan tak ingin memberikan ruang 
berbicara sedikit pun padanya. Dia diserang terus dengan 
pertanyaan-pertanyaan.

“Pernikahan?” Carissa balik bertanya.
“Iya. Sebab di dalam mobil, Restu dan gadis itu sama-

sama mengenakan pakaian pengantin.”
“Mungkin gadis itu seorang model video klip. Mungkin 

teman-teman semua belum tahu kalau dalam waktu dekat 
ini Restu akan mengeluarkan single terbarunya. Mungkin 
saja gadis itu adalah model di video klip terbarunya.”

“Benarkah demikian?”
“Iya. Nanti aku konfi rmasi lagi. Aku harus menjenguk 

Restu…,” Carissa berusaha keras keluar dari kerumunan 
wartawan.

“Carissa… apakah benar Restu telah menghamili 
anak orang?”

“Carissa tunggu… satu pertanyaan lagi….”
Carissa seakan tak peduli dengan pertanyaan-

pertanyaan itu. Ia terus berlalu meninggalkan para 
wartawan yang berdiri dihadang oleh petugas keamanan 
rumah sakit. Carissa mempercepat langkahnya menuju 
ruangan ICU.

ooOoo
 

Dua hari berlalu….
Kondisi Restu masih belum pulih. Ia dan gadis itu 

masih tak sadarkan diri. Mereka sudah ditempatkan di 
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kamar VVIP. Teman-teman sesama artis banyak yang datang 
menjenguk dan mencari tahu keadaan Restu. Kecelakaan 
yang menimpanya sungguh menjadi pemberitaan hangat 
di kalangan selebriti. Beberapa rekan artis bahkan ada yang 
mengatakan bahwa jika Restu masih tak sadarkan diri maka 
Restu akan mengalami kerugian hingga puluhan miliar.

Pihak keluarga Restu masih menutup diri dari media. 
Tidak semua rekan artis yang datang menjenguk bersedia 
memberikan keterangan. Ada beberapa yang ikut memilih 
diam dari media. Setiap kali ditanyai perihal keadaan 
Restu dan gadis berjilbab itu, semuanya seakan bungkam 
tak ingin menjawab. Sontak itu mengundang tanya para 
wartawan.

Tak ada yang bisa dilakukan selain memberikan 
perawatan intens pada mereka berdua. Vina, adik Restu 
yang kini menghabiskan hari-harinya di rumah sakit. 
Kadang orang tuanya datang menjenguk tapi tidak setiap 
waktu. Itu semua dilakukan untuk menghindar dari kejaran 
para pekerja media. Selama di rumah sakit Vina ditemani 
Tania, asisten pribadi Restu.

Tubuh tak berdaya itu terbaring lemah dengan 
kabel-kabel infus melilit di sekujur tubuhnya. Ia laksana 
robot yang sedang diperbaiki oleh pemiliknya. Sungguh 
Restu masih dalam keadaan koma. Vina dan Tania setia 
menemaninya. Berharap suatu saat nanti Restu terbangun 
dari tidurnya.

“Jangan sampai orang-orang tahu tentang hal 
ini,” suara itu menyusup masuk ke dalam kamar dan 
mengejutkan Vina dan Tania. Dua gadis itu secara 
bersamaan melempar pandangan ke arah datangnya suara 


