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i n d i g o 
—sebuah novel 



KATA PENGANTAR 

Nanti aza deh nyusul .. ^_^ 

Yang jelas novel ini didedikasikan untuk anak-anak indigo, atau 

orang-orang yang tergolong indigo. Semoga saja gua nggak salah 

mengekspresikan keadaan mereka yang sebenarnya. Gua sendiri 

belum pernah berinteraksi—langsung maupun tak langsung—

dengan anak indigo. Semoga kalian yang membaca novel ini 

menikmatinya … ^_^ 

  



 

 

 

 

Chapter 1 

MURID BARU 

 

HUJAN BARU SAJA BERHENTI. Dingin. Langit penuh awan 

di sana-sini. Membuat matahari hanya bisa mengintip di celah-

celahnya yang sempit. Tidak ada angin. Ranting-ranting hanya 

berdiri membiarkan tetesan air melukai kulitnya. Daun-daun 

basah. Angkot berhenti. 

Akhirnya sampai juga di sekolah. Empat puluh lima 

menit perjalanan berlalu begitu saja tanpa basa-basi. 

Membosankan. Di depanku gerbang masih terbuka lebar. Pak 

Heri, satpam sekolah ini, tampak sedang menikmati koran 

paginya sambil ditemani segelas kopi. Hangatnya mengepul di 

sana. Sementara itu, anak-anak—begitulah aku memanggil siswa-

siswa di sini, teman-temanku—satu demi satu memasuki sekolah. 

Pagi mulai ramai. 

Pagi ini rasanya tidak ada bedanya dengan pagi-pagi 

biasanya. Kelas-kelas membeku dengan pintu terbuka. Beberapa 

anak duduk-duduk di kursi kayu di depan kelasnya. Yang lain 

berdiri, mondar-mandir memadati lorong yang memisahkan 

ruang piket dengan kantin. Berapa kira-kira jaraknya, pikirku 

tiba-tiba. Dan aku mulai mengabsen kelas-kelas di lorong di 

depanku. Bahasa, IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPA 1, IPA 2. Enam kelas. 



“Hallo, Zai!” tiba-tiba seseorang menepuk pundakku. 

“Hari ini nggak terlambat. Tumben,” katanya sambil lalu 

memamerkan senyumnya yang aneh. Dia Andi, teman sekelasku. 

Dari kelas satu sampai sekarang anehnya dia selalu berada di 

kelas yang sama denganku. Kebetulan yang aneh, pikirku. Apa 

mungkin ini jodoh? Aku terhenyak, melarikan diri dari pikiranku 

yang liar. Bagaimana mungkin aku memikirkan kata “jodoh” 

dengannya. Aku dan dia sama-sama laki-laki. Aku bergidik. 

Setibanya di kelas, ruangan sudah ramai. Sebagian di 

depan, sibuk ngobrol dengan suara keras-keras. Gossip, itulah 

yang dilakukan anak-anak wanita di kelas ini setiap harinya. 

Entah apa topik gossipnya hari ini. Aku tak berniat menyimak. 

Di belakang, juga seperti biasa, teman-teman mainku sedang 

berkumpul di satu meja, di pojok dekat jendela, seperti hari-hari 

biasanya, main poker. 

“Hari ini Fisika ada quiz kan !?” ujarku enteng dengan 

aksen English yang aneh. Seketika itu juga permainan mereka 

berhenti. Semuanya menatapku kaget, tak percaya. Sial, aku lupa 

hari ini ada kuis! Mungkin itu yang ada di pikirannya. 

“Yang bener aza! Hari ini !?” kata Edo. 

“Bukannya hari Kamis !?” sambung Rifki. 

“Iya. Seinget gua hari Kamis deh,” Irfan 

menambahkan. 

Kutatap mereka satu per satu. Sebagian terlihat panik. 

Sebagian lagi datar-datar saja. Seakan-akan tahu apa yang akan 

kukatakan. 

“Memang Kamis kok, bukan hari ini,” jawabku 

tersenyum sambil mengangkat bahu. “Cuma pengen bikin kaget 

doang.” 



Raut muka mereka yang tadinya panik kembali tenang. 

Bisa kurasakan kekesalan dalam hembusan napasnya. Kesal 

karena bisa ditipu dengan mudahnya, olehku, seperti biasanya. 

Mungkin ekspresiku tadi meyakinkan. Dalam hati aku tertawa. 

“Gua kira beneran hari ini. Kan gua nggak ada 

persiapan sama sekali. Dasar luw !” Edo menggerutu. 

“Gua tau kok luw bohong,” kata Rendi, 

menyunggingkan senyum separuhnya. 

“Sorry sorry,” ujarku. “Iseng doang.” 

“Yo, tujuh jenderal udah ngumpul. Kita maen lagi.” 

Angga tampak ceria dan semangat seperti biasanya. Membuat 

hari-hariku di sekolah, hari-hari kami, jadi menyenangkan. 

Tujuh Jenderal. Itulah nama kelompok main kami—aku 

lebih suka menyebutnya kelompok daripada geng, karena kami 

tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan sebuah geng, kami 

hanya bermain. Entah apa yang membuat Rendi, ketua 

kelompok ini, memilih nama Tujuh Jenderal. Yang jelas kami 

semua bertujuh. Tapi kata Jenderal masih belum jelas darimana 

latar belakangnya. Apakah mungkin diambil dari pahlawan 

revolusi yang gugur saat pemberontakan G-30 S PKI ? Ironis 

sekali, jika benar. Jenderal-jenderal pahlawan revolusi 

menghabiskan waktu luangnya di kelas dengan main poker, 

setiap hari. Tapi setidaknya, Tujuh Jenderal bukan nama yang 

buruk. 

*** 

 

BEL masuk berbunyi. Anak-anak yang tadinya ngobrol di luar 

segera masuk. Meja dan kursi dirapikan. Kartu-kartu dibereskan, 

di simpan di laci meja. Hari ini tidak ada yang terlambat. Aneh, 

pikirku. Biasanya ada saja yang baru datang ketika pelajaran 



pertama sudah dimulai sepuluh menit. Kadang-kadang aku 

sendiri terlambat. Dengan terpaksa harus mengetuk pintu, 

memohon supaya guru yang mengajar saat itu mengizinkanku 

masuk. Sesekali dimarahi. Biasanya kujadikan rumahku yang jauh 

di pelosok sebagai alasan. Meskipun sebenarnya tidak seperti itu. 

Berbohong ternyata menyenangkan dalam beberapa hal. 

Senyumku muncul begitu saja. 

Kali ini aku tidak terlambat. Dan itu cukup melegakan, 

karena pelajaran pertama hari ini adalah Fisika, Bu Amel, wali 

kelas kami. Aku bukannya takut padanya. Lagipula ia bukan tipe 

orang yang suka marah teriak-teriak. Ia lebih sering diam. 

Suaranya muncul jika memang dirasa perlu. Agaknya itulah yang 

ada di benaknya. Mungkin. 

Ia tidak galak, tapi terlalu baik. Itulah sebabnya aku 

tidak ingin terlambat hari Selasa ini. Hari-hari lain boleh saja 

terlambat, tapi tidak hari ini. Prinsip yang aneh memang. Pernah 

suatu hari ada yang mengetuk pintu ketika Bu Amel telah 

mengajar dua puluh menit. Spontan saja kami melirik ke pintu. 

Dan di sana Galih berdiri tersenyum sambil mengangguk. Bu 

Amel tidak marah. Ia hanya bertanya, “Kenapa terlambat? Dari 

mana saja?” Lalu setelah Galih menjelaskan alasannya panjang 

lebar Bu Amel menyuruhnya masuk. Begitulah, tak banyak basa-

basi. Tapi kami segan padanya—aku setidaknya. 

Kuputarkan pandanganku ke sekeliling kelas, 

memeriksa sekali lagi kalau memang ada yang belum datang. 

Semuanya lengkap rasanya, Galih juga duduk di pojok kanan 

belakang dengan Tio, tergesa-gesa menyalin PR Bahasa Inggris. 

Setelah selesai menerawang, barulah aku sadar aku hanya duduk 

sendiri. Teman sebangku yang juga sahabatku, Ria, tidak ada. 

Apa yang terjadi? Tidak pernah rasanya Ria terlambat, setahuku. 

“Wie, Ria nggak sekolah?” tanyaku pada Winie yang 

duduk di depanku. 



“Ria sakit,” katanya. 

“Sakit? Sakit apa? Jarang-jarang dia sakit.” 

“Katanya sih kecapean habis pulang pergi ke Garut. 

Melayat. Kan kakeknya meninggal kemarin lusa.” 

“Oh.” 

Aku baru tahu berita duka ini. Aneh juga kenapa Ria 

tidak memberitahu, padahal kita sebangku. Kemarin lusa berarti 

hari Minggu. Kemarin dia datang ke sekolah, seperti biasa 

dengan wajahnya yang sedikit pucat. Kalo dipikir-pikir wajahnya 

mirip Angelina Joulie—hanya saja bibirnya tipis dan memakai 

kerudung. Kemarin memang ia terlihat kurang bersemangat. 

Tadinya kukira dia lagi dapet. Ternyata ada hal lain yang serius. 

Pasti berat baginya. Sepertinya sepulang sekolah dia langsung 

ikut keluarganya ke Garut dan pulang di hari yang sama. 

Tentunya melelahkan. Semoga cepat sembuh, doaku dalam hati. 

“Assalammu alaikum,” suara Bu Amel memecah 

lamunanku. 

“Waalaikum salam,” jawab kami serentak. 

Bu Amel duduk di kursinya. Buku-buku tebal 

bernuansa Fisika diletakkannya di meja. Ia melirik ke pintu lalu 

melihat jam di tangan kirinya. Tampak keningnya berkerut; 

sepertinya ada yang membuatnya heran. Diambilnya spidol hitam 

di meja dan ia pun berdiri memunggungi kami. Pelajaran pertama 

hari ini dimulai. 

Aku menduga-duga apa yang membuatnya heran tadi. 

Apakah karena tidak ada yang terlambat kali ini? Rasanya bukan 

itu. Biasanya juga jarang ada yang terlambat. Ia seperti 

menunggu-menunggu sesuatu atau seseorang. Siapa ? gumamku. 

Nanti juga bakal tahu, firasatku mengatakan demikian. 

Kufokuskan pikiranku ke white board, waktunya belajar. 



*** 

 

SUARA ketukan di pintu membuat Bu Amel melirik. Dan 

anehnya, ia tersenyum. Kuperhatikan seseorang yang berdiri di 

balik pintu yang kacanya cukup lebar di bagian atas sehingga aku 

bisa melihat wajah orang itu. Tidak begitu jelas karena aku duduk 

di belakang. Yang jelas dia wanita. 

“Maaf, Bu, Saya terlambat,” ujarnya. Suaranya aneh. 

Suara yang belum pernah kudengar selama belasan tahun aku 

hidup. Sedikit serak. Tipis tapi lembut. 

“Kenapa memangnya kamu bisa terlambat?” tanya Bu 

Amel. Anehnya, lagi-lagi dengan senyum. Ada apa sebenarnya 

ini, pikirku. Jarang sekali melihat Bu Amel tersenyum di kelas. 

“Saya bangun kesiangan, Bu. Alarm lupa saya pasang 

semalam.” Suara anehnya itu kini dibarengi senyum yang 

dipaksakan. Matanya menghilang. 

“Ya sudah. Ayo masuk dan perkenalkan dirimu.” 

Perkenalkan? pikirku.  

“Anak-anak, kita kedatangan teman baru. Mulai hari ini 

dia akan bersama kita di kelas ini.” Bu Amel menjelaskan kepada 

kami yang dari tadi merekam momment ini. “Ayo, perkenalkan 

dirimu!” 

Wanita itu pun berjalan mendekati Bu Amel lalu berdiri 

memunggungi white-board. “Hallo, nama saya Silvia. Salam kenal.” 

Senyumnya tipis di kulit wajahnya yang kuning. Matanya kecil, 

sipit. Rambutnya lurus dengan panjang yang berbeda-beda di 

beberapa tempat. Anak ini pasti sering ke salon, pikirku. 

“Itu saja?” tanya Bu Amel heran. 



“Itu saja,” ucapnya. 

Anak yang aneh, pikirku. 

 “Ya sudah. Silakan duduk. Kamu bisa duduk di …” Bu 

Amel menerawang mencari-cari kursi yang kosong. Selain kursi 

di sebelahku yang biasa diduduki Ria, tak ada lagi kursi kosong. 

“Di sana,” katanya sambil menunjuk ke mejaku. Dan anak baru 

itu pun berjalan mendekat. Ia lalu duduk di sebelahku dan 

pelajaran kembali dilanjutkan. 

“Hai, gua Zaini,” kataku sambil mengulurkan tangan. 

“Hai, salam kenal,” katanya menyambut tanganku. Kali 

ini tak ada senyum di wajahnya. Sorot matanya tak menunjukkan 

kalau ia senang dengan penyambutan yang kulakukan. 

Ekspresinya datar. Membuatku kikuk saja. Tapi sedetik 

kemudian dia tersenyum. Senyum yang kecil. Barulah aku sadar 

kami sudah bersalaman cukup lama. Aku pun tersenyum dan 

melepaskan tangan. 

Menit demi menit berlalu tanpa sepotong suara pun 

keluar dari mulutnya. Silvia, anak yang pendiam, pikirku. Di 

depan Bu Amel sedang asyik menjelaskan klasifikasi gelombang 

bunyi. Aku menyimaknya tanpa begitu antusias. Berdasarkan 

frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi tiga: 

infrasonik—bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz, makhluk 

yang bisa mendengar suara dengan frekuensi ini contohnya 

jangkrik; audiosonik—bunyi yang biasa didengar manusia, 

frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz; ultrasonik—

gelombang bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz, yang 

bisa mendengar bunyi ini diantaranya anjing dan kelelawar. 

Rasanya aku bisa mengingatnya dengan baik. Tidak 

sulit. Lagipula Bu Amel tidak pernah tergesa-gesa dalam 

mengajar—materi yang rumit sekalipun. Seperti hari ini, ia 

mengajar dengan tenang, lantang, jelas. Tapi terkadang sedikit 



membosankan—Bu Amel hampir tidak pernah bercanda saat 

mengajar. Tapi setidaknya, aku bisa memahami materi yang ia 

sampaikan. 

Ia kemudian menguraikan nada. Kali ini aku lumayan 

kerepotan mengikutinya. Hanya beberapa hal yang kuingat: nada 

yang dihasilkan dawai, nada yang dihasilkan pipa organa terbuka, 

dan satu lagi yang tertutup. Masing-masing dibagi lagi menjadi 

tiga kasus dengan rumus-rumus yang berbeda. Jujur saja, aku tak 

bisa menghapalnya langsung saat itu juga. Materinya tidak sulit, 

tetapi butuh waktu untuk menghapal rumus-rumusnya. Inilah 

menyebalkannya Fisika. Meskipun kita paham betul konsepnya, 

mengerti materinya, tapi kalau tidak hapal rumusnya, tetap saja 

kerepotan. Konsep dan rumus, keduanya harus dikuasai. Nanti 

dirumah kubaca lagi, tekadku. 

Waktu terus berlalu sampai akhirnya Bu Amel menutup 

pertemuan hari ini dengan berkata, “Hari kamis kita kuis. Bab 1. 

Gelombang.”  

Pelajaran selanjutnya, Bahasa Inggris. It’s gonna be fun, 

gumamku. Minggu lalu Bu Elsa menyuruh kami membuat short 

conversation menggunakan ungkapan-ungkapan persetujuan dan 

penyanggahan. Agreement and disagreement statement. Itulah sedikit 

dari yang kami pelajari minggu lalu. 

“Make a short conversation with your partner using agreement 

and disagreement statement. Next week we will have a show,” katanya 

minggu lalu sambil tersenyum dan berjalan keluar ruangan. 

Partner. Tiba-tiba aku sadar, aku membuat conversation ini 

dengan Ria. Ria seharusnya menjadi partner-ku kalau seandainya 

Bu Elsa menyuruhku maju. Tapi Ria tidak ada. Aku melirik 

Silvia, menebak-nebak apakah dia mau begitu saja berbagi peran 

denganku nanti. Dia sendiri toh belum membuat PR ini, aku 

yakin. Tak ada alasan dia menolak ajakanku, pikirku. 



“Err … Silvia,” kataku. 

“Ya?” Dia melirik. Aku tidak suka tatapan matanya. 

Seakan-akan membuatku ingin berhenti. 

“Begini,” aku beranikan diri. “Habis ini Bahasa Inggris. 

Ada PR. Bikin short conversation dua orang dua orang. Nanti yang 

ditunjuk maju ke depan. Nah …” 

Aku menunggu reaksinya. Ekspresinya tidak berubah. 

Datar. Kedua mata sipit itu masih menatapku seperti tadi. 

Menyebalkan. 

“Partner gua hari ini nggak dateng. Jadi, bisa minta 

tolong luw jadi partner gua ?” kataku sedikit memohon. 

“Boleh,” katanya masih dengan ekspresi yang sama. 

“Ini conversation-nya,” kataku sambil menunjukkan buku 

catatanku padanya. Ia mengambilnya. Membaca sekilas lalu 

mengangguk. 

“Oke. Nggak masalah.” 

“Thanks.” 

Aku lega. Tapi masih sebal dengan raut mukanya yang 

tidak juga berubah. Membuatku ingin segera bergabung dengan 

teman-teman mainku. Anak baru ini tidak semanis casing-nya. 

“Good morning class!” seru Bu Elsa ketika memasuki 

kelas. Pelajaran kedua hari ini pun dimulai. 

Seperti janjinya, Bu Elsa mulai menunjuk-nunjuk siapa 

yang harus maju. “Fifteen minutes for show,” katanya bahagia. Guru 

yang satu ini suka sekali melihat murid-muridnya kebingungan. 

Beberapa kali ia tertawa pelan ketika murid-muridnya yang 



ditunjuk maju melakukan kesalahan-kesalahan kecil saat show. 

Guru yang aneh, pikirku. 

Sudah lewat sepuluh menit. Aku lega karena tak perlu 

maju. Lagipula, anak baru yang bernama Silvia ini belum tentu 

sudah menghapal semuanya atau belum. 

Bu Elsa menunjuk seseorang lagi. Kali ini di pojok 

kanan belakang, dua orang yang tadi pagi sibuk menyalin PR 

mereka, Galih dan Tio. Ugh, sial banget. Begitulah sepertinya raut 

mukanya berbicara. Aku tersenyum. Menantikan sesuatu yang 

lucu terjadi. Dan benar saja, di depan kelas Bu Elsa tak berhenti 

tertawa karena Galih dan Tio nyata-nyatanya melupakan 

sebagian conversation-nya sehingga percakapan mereka begitu 

aneh. Ditambah lagi aksen English yang dipaksakan Tio terkesan 

tidak wajar. Dan Galih beberapa kali mengambil jatah Tio di 

percakapan mereka itu, sepertinya. 

Aku ikut tertawa. Bagus sekali ada acara lawak setelah 

Fisika. Membuat rileks setidaknya. Dan aku senang Galih and 

Tio’s Show ini menghabiskan sisa waktu yang ada. Lagipula, aku 

tak bisa membayangkan seandainya aku maju—aku dan Silvia. 

Masalahnya adalah conversation yang kubuat sangat asal dan 

menggelikan. Rasanya tidak apa-apa melakukannya dengan Ria. 

Tapi jika harus dengan anak baru, yang ekspresinya kebanyakan 

datar, dan mata kecilnya yang menyebalkan itu, lebih baik mati 

saja. 

“Oh, we have a new friend here,” kata Bu Elsa sambil 

melihat orang di sampingku. Tiba-tiba saja perasaanku tidak 

enak. Jangan-jangan Bu Elsa akan menyuruh Silvia maju. Gawat. 

“What’s your name?” tanya Bu Elsa. 

“Silvia.” 



Dan seperti yang kuduga, Bu Elsa menyuruhnya maju. 

Itu berarti aku juga. Silvia berdiri lalu menatapku. Aku 

memicingkan mata. Menyebalkan.  

“Do you know, Silvia,” aku memulai show. “Many people 

told me that I’m handsome. How do you think?” Aku mengutuk diriku 

yang telah membuat conversation konyol ini. Aku menggigit bibir. 

Aksenku tadi mungkin terdengar aneh. Tapi sengaja kubuat 

lambat agar partnerku memahaminya. 

“Well, I don’t think so. I’m sure they’re blind or something.” 

Aksen English-nya sempurna. Dan lagi, cepat sekali. Untung saja 

aku sudah hapal semuanya. 

“Oh, really !? Do you think they made a mistake !?” timpalku 

dengan cepat. 

“Yeah, I’m sure.” Matanya itu membuatku jengkel. 

“Well, have you ever looked at your self? Do you think you’re 

beautiful?” makin cepat saja aku mengucapkannya. 

“I think so. I’m a kind of that. I’m cute,” ujarnya 

menyunggingkan senyum. 

“I don’t think so …” 

Aku menatapnya lama dan ia balas menatapku. Aku 

benci mata itu tapi seperti tertarik untuk menikmatinya lebih 

lama. Bu Elsa memberikan applause untuk kami. Kudengar anak-

anak pun ikut bertepuk-tangan—sebagian. 

*** 

 

SISA waktu di sekolah berlalu begitu saja. Tak ada yang spesial. 

Di jam istirahat, setelah makan mie rebus di kantin Teh Betty, 



aku dan enam jenderal lainnya, kembali ke aktivitas semula: main 

poker. Sebenarnya aktivitas harian kami ini tidak disukai guru-

guru. “Main kartu memberi image buruk terhadap siswa,” begitu 

yang sering kudengar. Rasanya memang benar juga. Kalau 

dipikir-pikir, daripada main poker, masih banyak hal positif yang 

bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang di sekolah. Belajar 

misalnya—kerajinan kupikir, mengulang materi yang baru saja 

disampaikan, atau sekedar membaca novel, tentunya hal yang 

positif. Akan tetapi, kesenangan seringkali mengalahkan akal 

sehat. 

 Pernah beberapa kali Pak Wandi memergoki kami 

sedang main poker di jam pelajaran. Waktu itu memang tidak ada 

pengajarnya. Kami hanya diberikan tugas yang dikumpulkan hari 

itu juga. Tugas itu sudah kuselesaikan sebenarnya. Lalu untuk 

mengisi waktu ya main poker. Eh, kami kena omelan panjang 

sekali dari Pak Wandi. Tindakan terakhirnya, kartu yang kami 

pakai disita. 

 Akan tetapi, kami terlalu bandel untuk menurut. 

Besoknya ada lagi yang membawa kartu. Bisa dibilang hampir 

setiap jenderal punya stock kartu. Serius. Berapa kali pun kami 

diperingatkan, tidak pernah terbersit pikiran untuk berhenti 

main. Karena di mata kami, yang kami mainkan hanya 

permainan. Tanpa uang, tanpa kekerasan. Full of happiness. 

Menggelikan. 

 Anak-anak lainnya, terutama wanita-wanita, lebih suka 

menghabiskan waktu dengan mengobrol sana-sini. Mencari-cari 

topik menarik yang kira-kira bisa bertahan berhari-hari. Kurasa 

mereka terlalu banyak nonton sinetron. Sikap mereka pun jadi 

terlalu dramatis terhadap hal-hal kecil. Dasar. Apakah Indonesia 

tercinta ini hanya bisa membuat sinetron yang begitu-begitu saja? 

Melodramatis. Berlebihan. Dipaksakan. Begitulah kesan yang 

kudapat dari sinetron-sinetron Indonesia. Kalau soal bikin acara-

acara lucu, Indonesia jago, kurasa. Daripada humor-humor 



Amerika yang tidak jelas di mana letak lucunya. Ya, setidaknya 

masih ada yang bisa kubanggakan dari negeri ini. 

 Semuanya berjalan normal seperti hari-hari biasanya. 

Kecuali anak baru bermata sipit itu. Silvia. Di jam istirahat dia 

tidak keluar. Kerjanya hanya membuka-buka buku yang ia bawa 

dalam tasnya. Bukan buku-buku sains. Bukan juga novel, puisi, 

atau sejenisnya. Tapi komik. Dan tidak hanya satu yang dia bawa, 

tapi lima. Dia habiskan jam istirahat dengan membaca kelima 

komik itu. Aku mengernyitkan kening. Jarang-jarang kulihat anak 

wanita begitu hobinya membaca komik seperti dia. Mungkin dia 

bukan anak wanita pada umumnya, pikirku, sedikit tersenyum. 

 Silvia orangnya jarang bicara. Jarang sekali. Seolah-olah 

kita harus membayar demi mendengar suaranya. Tapi dia juga 

tidak menutup diri. Beberapa anak wanita mendekatinya, memuji 

kemampuan berbahasa Inggris-nya yang bagus. Silvia 

menanggapinya dengan senyuman. Ia terkesan ramah pada anak-

anak wanita. Tapi terhadap anak-anak lelaki, ia cuek. Mungkin 

lebih tepatnya tidak peduli—terutama padaku, kurasa. 

 Saat bel pulang dibunyikan, aku masih harus 

mengerjakan piket bersih-bersih. Kelas tidak pernah begitu 

kotor. Biasanya aku hanya perlu merapikan meja dan kursi. 

Memeriksa laci-laci siapa tahu ada sampah atau barang berharga 

yang ketinggalan. Piket bersih-bersih ini nyatanya tidak berat 

sama sekali. Hanya butuh sekitar sepuluh menit. 

 Yang kebagian piket hari ini enam orang. Tiga 

diantaranya sudah pulang duluan. Izin karena macam-macam 

urusan. Yang tersisa di kelas: aku, Rayna, Novi, dan Silvia. Aku 

heran kenapa anak baru ini belum juga keluar. Apakah dia mau 

tetap di sini sampai malam? Meskipun di kelas, dia tidak 

membantu piket sama sekali—hanya merapikan meja dan 

kursinya. Ada apa sebenarnya dengan anak ini? Aku makin 

penasaran saja. Tapi malas untuk bertanya. 



 Rayna dan Novi pamit pulang—katanya mereka mau 

mencari kado ulang tahun. Untuk siapa? Aku tak begitu mau 

tahu. Akupun bergegas mengambil tasku dan setengah berlari 

keluar. 

 “Tunggu!” tiba-tiba Silvia bersuara. 

 Aku melirik heran. 

 “Zaini kan?” tanyanya pendek. 

 “Ya.” 

 “Gua ada perlu.” 

 “Sama gua?” tanyaku sambil menunjukkan telunjuk ke 

mukaku sendiri. 

 “Sama siapa lagi?” ucapnya malas. Matanya itu kembali 

membuatku jengkel. 

 “Ada apa?” 

 “Kamis ada kuis Fisika kan?” 

 “Ya.” 

 “Gua bisa pinjem catatan? Gua kan anak baru.” 

 Ya, anak baru yang menjengkelkan, gumamku. 

 “Boleh-boleh saja. Tapi harus dikembaliin besok. Gua 

juga kan perlu belajar.” 

 “Oke.” 

 Kubuka tasku. Buku catatan Fisika-ku kusodorkan 

padanya. “Besok bawa!” kataku. 



 “Iya. Pasti.” 

 Buku itu dimasukkannya ke tas. Lalu begitu saja dia 

mendahuluiku keluar ruangan. Aku masih diam memikirkan apa 

yang baru saja terjadi. Bisa-bisanya dia sedingin itu. Tidak 

bisakah sekedar bilang terima kasih, gerutuku. Lalu kudengar 

langkah kaki berlari. Anak baru itu muncul di muka pintu. 

 “Makasih ya,” kali ini ia tersenyum agak lebar. Matanya 

hampir hilang. Ia berlari kembali—kali ini benar-benar 

menghilang. Aku tersenyum separuh hati. 

*** 

 

AKU berlari melewati trotoar yang kosong. Sudah tidak banyak 

orang berjalan. Ini buruk. Aku percepat lariku—sedikit repot 

karena tasku terasa berat hari ini. Banyak buku paket tebal yang 

mau tak mau harus dibawa. Sial, gumamku. Ini gara-gara si sopir 

angkot terlalu lama ngetem. Ada setengah jam rasanya. Kulihat 

jam tangan. 7:10. Gawat. 

 Pak Heri sedang menutup gerbang saat aku akhirnya 

tiba. Dengan napas terengah-engah aku memohon supaya 

diizinkan masuk. 

 “Kamu lagi kamu lagi!” kata Pak Heri setengah 

membentak. “Sering amat kamu telat. Niat sekolah atau enggak 

sih !?” 

 Aku hanya meminta maaf sambil mengangguk-angguk. 

Tak ada waktu untuk beralasan. Ketika gerbang dibuka lagi, 

langsung saja aku berlari ke meja piket. Kalau sudah telat begini 

harus minta surat izin dulu baru dibolehkan ke kelas. Itu pun 

kalau guru yang mengajar memberi izin. Huh, repotnya. 



 Pelajaran pertama hari ini Kimia. Pak Sonny. Parah. 

Aku cepat-cepat ke kelas. Dia sedang menerangkan laju reaksi 

saat aku berdiri di balik pintu. Aku harus menunggu sampai Pak 

Sonny berhenti menerangkan sebelum akhirnya mengetuk pintu. 

Pak Sonny juga tidak pernah marah-marah—hampir. Ia hanya 

bilang, “Masuk!” 

 Aku bergegas menuju meja belakang. Di sana ada Ria, 

tersenyum kecil. Kursi di sampingnya kosong. Aku duduk di 

sana. Tiba-tiba kuingat anak baru itu. Mataku mencari ke kiri dan 

ke kanan dan menemukannya di meja sebelah kanan. Sendiri. 

Rupanya ada tambahan satu meja. Membuat kelas semakin 

sempit saja. 

 Porsi hari ini berat. Setelah Kimia dilanjutkan 

Matematika. Setelah istirahat ada Biologi. Dan sebagai penutup, 

Sejarah—mata pelajaran ini benar-benar bisa membuatku 

tertidur. 

 Sementara aku mengeluarkan buku catatan, Pak Sonny 

sudah mulai membahas Reaksi Kesetimbangan. Parah. Aku 

ketinggalan cukup jauh. Kimia merupakan salah satu mata 

pelajaran tersulit bagiku. Baru-baru ini saja mulai ada 

pencerahan. Selama dua tahun mempelajarinya, seperti 

mengambil air dengan gayung yang bocor. Bingung. Sekarang di 

saat semuanya mulai terang, sangat penting untuk tidak 

ketinggalan satu hal pun. Tapi sudah terjadi. Dan ini membuat 

mood-ku jelek. 

 “Ria, ntar pinjem ya !” kataku berbisik. 

 Ria mengangguk. Kuperhatikan ia masih kelihatan 

capek. Wajahnya agak pucat seperti biasa. Matanya lurus ke 

depan. Aku pun berusaha mengumpulkan konsentrasiku. 

*** 



 

EMPAT jam pelajaran yang melelahkan. Tak henti-hentinya 

memeras otak. Kimia terus Matematika, kenapa jadwalnya 

menyusahkan begini, gumamku. Sudah tahu Kimia itu susah. 

Sudah tahu Matematika itu rumit. Bisa-bisanya jadwalnya 

didempetkan begini. Bukankah lebih baik setelah Kimia 

dilanjutkan dengan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PKn, atau 

mungkin Agama. Setidaknya otak kiri kita bisa dibiarkan rileks 

dulu. 

 Di jam istirahat kami mengerumuni Ria—tentunya 

tidak sekelas semua. Ria menceritakan hari-hari beratnya dengan 

suara yang sama beratnya. Sesekali air matanya tak mau 

kompromi. Aku yang melihatnya jadi ikut sedih. Mungkin ini 

yang namanya empati. 

Dia mengatakan bahwa kakeknya meninggal karena 

komplikasi penyakit yang sudah tak kuat lagi ditanggungnya. Hari 

minggu sekitar jam empat sore. Dia baru tahu berita kematian itu 

malam harinya—waktu hari Minggu itu dia seharian di rumah 

Retno yang merayakan ulang tahun. Ironis sekali. Seharian dia 

tertawa-tawa, bersenang-senang, bahagia, ketika tiba di rumah 

sehabis magribh, dia menemukan mamanya menangis di dapur 

sambil memeluk lutut. Meninggalkan makan malam yang belum 

sempat dimasak. Saat Mamanya memberitahunya berita duka itu, 

dia pun spontan menangis. Mereka berdua saling berbagi tangis 

di malam yang hening itu. 

Ini pertama kalinya dia ditinggal keluarga dekat. Dia 

bilang sebelumnya pernah ada anggota keluarga jauh yang 

meninggal. Tapi saat melayat, dia tidak merasa sedih, hanya 

prihatin. Tapi kali ini dia benar-benar merasa kehilangan. Sebab 

lainnya adalah bahwa hubungan dia dengan almarhum kakeknya 

dekat.  



Aku bersyukur sejauh ini kedua kakek nenekku masih 

hidup—keempat-empatnya maksudku. 

Jam setengah dua, bel berbunyi. Aku kaget. Rasanya 

benar-benar aku tertidur barusan. Sembilan puluh menit 

mendengarkan Pak Maman bercerita memang terasa jenuh. Tapi 

ada bagusnya juga: aku tidak perlu memutar otak. Cukup 

mendengarkan. Lumayan juga setelah berpikir keras tadi pagi. 

Anak-anak berhamburan ke pintu. Aku baru hendak 

mengikuti mereka ketika teringat buku catatanku. Mataku 

mencari-cari Silvia. Anehnya kutemukan dia mendekati Ria—

padahal di jam istirahat tadi dia tidak ikut nimbrung. 

“Hai, Ria. Aku Silvia.” Sapanya lembut sambil 

mengulurkan tangan. 

“Hai,” Ria menyambut tangannya. 

“Aku turut berduka ya …” Ekspresi anak baru ini tetap 

datar. Tak terbaca. 

“Makasih,” balas Ria tersenyum. 

Silvia lalu beranjak hendak keluar. Aku memanggilnya 

lalu menanyakan buku catatanku—apakah dia lupa? Yang benar 

saja, gumamku. 

“Soal itu … ada yang perlu gua omongin ama luw.” 

“Ada apa?” tanyaku penasaran. 

“Duluan ya!” seru Ria sambil bergegas. 

Lalu tinggal aku dan dia. Seperti kemarin. Apa lagi 

maunya anak ini? Aku mulai menebak-nebak. Apakah bukuku 

rusak? Sobek-sobek? Kebakar? Yang benar saja! 



“Gua pengen minta bantuan luw,” katanya, masih 

dengan raut muka yang sama. 

“Apaan?” 

“Ajar in gua!” 

“Eh ??” 

“Ikut gua, kita belajar bareng di rumah!” 

Sebelum aku sempat berkata apa-apa, dia sudah 

berjalan keluar. Aku terpaksa mengikutinya. Jalannya cepat juga, 

sampai-sampai aku harus berlari untuk menyusulnya. 

“Apa-apaan ini?” tuntutku menghentikan langkahnya. 

“Ada yang kurang jelas?” tanyanya malas. 

Aku mendesah. Setengah tidak percaya dengan 

sikapnya yang begitu menyebalkan ini. “Nggak bisa seenaknya itu 

luw nyuruh gua ikut luw balik!” aku mulai sebal. 

“Gua butuh bantun luw dan luw butuh catatan luw. 

Kita sama-sama butuh kan?” ucapnya enteng. 

Kali ini aku benar-benar muak. 

“Oke. Tapi apa yang gua dapet—selain catatan gua 

yang luw sandra?” aku menuntut. 

“Luw mau apa lagi?” tanyanya menyepelekan. 

“Ya kalo soal catatan sih, gua bisa aza photocopy punya 

temen gua. Mereka akan dengan senang hati meminjamkannya.” 

Aku merasa menang sekarang. 

Ia memalingkan wajah. Berpikir. 



“Luw maunya apa?” tanyanya. 

“Ya luw mau ngasih apa?” jawaban sekaligus 

pertanyaanku ini hanya membuat keadaan semakin sulit. 

“Besok gua traktir luw makan.” 

“Di mana?” 

“Terserah luw di mana maunya. Habis pulang sekolah.” 

Kelihatannya dia sudah malas berdebat lagi. 

“Deal,” aku tersenyum menang. 

“Tapi…” selanya tiba-tiba. “Dengan syarat gua bisa 

ngerjain kuis besok dengan baik.” 

“Boleh.” 

*** 

  

HANYA memakan waktu dua puluh menit untuk sampai di 

rumahnya. Dua kali naik angkot. Dari sekolah naik 05A lalu 

turun di ByPass. Dari sana naik angkot Cipanasan. Rumahnya ada 

di kecamatan Cipanas, Desa Cugenang kurasa. Walaupun 

namanya Cipanas, tapi di sini dingin. Suhu udara mungkin hanya 

sekitar 200 C. Aku tidak suka cuaca dingin. Tapi lebih tidak suka 

cuaca panas. Setidaknya di cuaca seperti ini aku tidak akan 

berkeringat. 

Rumah Silvia tidak besar, tapi cantik. Aku suka warna 

catnya: hijau redup, seolah-olah dinding-dindingnya benar-benar 

bernapas—terlalu berlebihan mungkin. Ada dua lantai. Di lantai 

bawah ada garasi terbuka dengan sebuah mobil di sana. Di lantai 

atas ada balkon—tempat yang enak buat menikmati angin 

malam.  



“Ada orang?” tanyaku. 

“Ada Mama.” 

Saat memasuki rumahnya mataku semakin hijau saja. 

Warna daun mendominasi ruangan. Ada yang tua. Ada yang 

muda. Perabotan-perabotan berwarna gelap. Gordennya dua 

lapis: kuning di dalam, hijau tua di luar. Warna-warna yang ada 

seperti melekat satu sama lain. Warna-warna itu berkomunikasi, 

pikirku—wah, sudah mulai gila sepertinya aku. 

“Luw suka hijau?” tanyaku ketika sampai di lantai dua. 

“Mama yang suka hijau,” jawabnya. 

“Luw sendiri?” 

“Gua suka warna apa aza.” 

Judes banget ini anak, gumamku. 

“Kalau butuh kamar mandi, di sana.” Aku mengikuti 

arah jarinya menunjuk. Dia sendiri sudah masuk ke kamar. Aku 

beringsut membawa tas, mengeluarkan kaos lengan pendek lalu 

masuk ke kamar mandi. Dalam beberapa menit kami sudah 

duduk di meja pendek.  

“Nyokap luw nggak kerja?” aku jadi penasaran. 

“Sekarang dia lagi kerja,” jawabnya ketus. 

“Maksudnya .. ??” aku memiringkan kepala ke kanan. 

“Kita ke sini kan mau belajar. Bukannya ngebahas 

nyokap gua.” 

“Huh …” 



Tadi sebelum naik tangga aku berpapasan dengan 

mamanya Silvia. Ia sedang asyik melakukan sesuatu dengan 

laptopnya. Entah apa. Ia hanya sekilas melirik dan tersenyum. 

Aku membalasnya dengan anggukan. Ia mirip sekali dengan 

Silvia. Matanya sipit, hidungnya tidak begitu mancung, bibirnya 

tipis. Ketika melihatnya tadi, sekilas aku seperti melihat Silvia. 

Benar-benar duplikat. Hanya saja kulit lehernya tak lagi muda. 

Juga ada sedikit kerutan di dahi. Sepertinya mamanya Silvia orang 

yang suka berpikir. 

Kami mulai membuka-buka buku catatan dan buku 

paket. Ia menjelaskan bahwa setelah menyalin catatanku ada 

beberapa hal yang masih belum begitu dipahaminya seperti Efek 

Doppler dan beberapa gejala gelombang seperti polarisasi dan 

difraksi. Ia menjelaskan satu per satu kebingungannya dengan 

cepat—seperti berbicara kepada diri sendiri saja. Aku menyimak 

dengan fokus. Anak ini cerdas, pikirku. Analisanya bagus dan 

ingatannya juga kuat. Aku jadi bersemangat. 

Aku mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaannya 

satu per satu. Meskipun begitu, aku juga sama bingungnya 

dengannya dalam beberapa hal. Bayangkan saja, aku belum 

membaca-baca catatanku, dan dia sudah menghujaniku dengan 

persoalan-persoalan yang aku sendiri belum tentu bisa 

menjawabnya. Dasar ini anak, dalam hati aku mengumpat. 

Akhirnya kita sama-sama mencari tahu hal-hal yang 

masih belum kita pahami. Kami membuka lembar demi lembar. 

Melihat poin demi poin. Ia mengeluhkan buku paketnya—yang 

sama dengan buku paketku—yang terlalu banyak berisi 

percobaan, sehingga dia harus memahami sendiri penjelasan 

materi yang singkat. Dalam hal ini aku setuju dengannya. Ada 

banyak sekali intstruksi untuk mengadakan percobaan. Si penulis 

di sana mengatakan kalau kita bisa memahami hal ini dengan 

melakukan percobaan ini, dengan aktifitas itu kita bisa 

mengetahui pola itu, dsb. Niatnya mungkin bagus: mencoba 



mengembangkan kreatifitas siswa, membuat siswa berpikir. 

Namun, kenyataannya jam pelajaran di sekolah tidak cukup jika 

harus digunakan untuk melakukan begitu banyak percobaan. 

Belum lagi materi-materi tertentu begitu rumit sehingga 

memakan waktu cukup lama untuk memahaminya. 

“Gua bingung cara pake rumus efek Doppler,” katanya. 

“Giliran mana harus pake positif-negatif, gw bingung di situ.” 

“Simple aza,” jawabku. “Luw cukup inget kalo 

mendekat berarti frekuensi membesar, menjauh berarti frekuensi 

mengecil.” 

Ia tampak berpikir. 

“Kalo frekuensi membesar,” lanjutku. “Berarti 

pembilang—yang di atas—membesar dan penyebut—yang di 

bawah—mengecil.” 

“Oh, gua ngerti,” serunya. 

“Kalo frekuensi mengecil …” lanjutku. 

“Berarti pembilang mengecil dan penyebut membesar,” 

katanya memotong. 

“Excactly,” aku mengangkat alis. 

“Rupanya gitu …” 

Kami terus mendiskusikan hal-hal lainnya. Tak terasa 

waktu sudah berlalu cukup lama. 

“Jam berapa sekarang?” tanyaku. 

“Hampir setengah tiga.” 

Gawat. Aku lupa belum sholat dzuhur. 



“Gua mau sholat dulu.” Aku beringsut ke kamar mandi 

mengambil wudhu. Ketika kembali ke ruangan, Silvia menatapku 

dengan aneh. 

“Kenapa?” tanyaku. 

“Nggak ada sajadah. Nggak apa-apa kan?” katanya 

cemas. 

Aku baru sadar. Aku belum tahu Silvia islam atau 

bukan. Selama dua hari kenalan ini aku tidak pernah 

menyinggung soal itu. Buat apa juga, pikirku. Kalau mau 

berteman dengan seseorang kan tidak perlu menanyakan agama 

dan keyakinannya. Itu bukan urusanku. 

“Nggak apa-apa,” jawabku. “Yang penting tempatnya 

bersih, dan suci.” 

“Luw bisa sholat di kamar gua. Kamar cewek tapi.” 

Senyumnya muncul sedikit. “Tuh, begini,” katanya ketika 

membukakan pintu kamar. 

Kamarnya bersih, rapi, dan nyaman. Wangi malahan. 

Tapi tentu saja ada simbol-simbol keyakinannya di sana. Rasanya 

aku tidak akan nyaman sholat di sana. 

“Di sini aza deh,” kataku menunjuk ke ruang tempat 

kami belajar tadi. 

“Eh, kenapa?” 

“Lebih luas aza. Lebih enak di sini kayaknya.” Aku 

berbohong. Tak perlu mengungkapkan alasan sebenarnya, 

kurasa. 

Ia mengerutkan kening lalu mengangkat bahu. 

“Terserah,” katanya. 



 Sepuluh menit kemudian kami kembali mendiskusikan 

hal-hal yang masih membingungkan. Pada taraf tertentu aku dan 

dia sama-sama menyerah. Sampai akhirnya aku lelah. Aku 

mencoba berbaring. 

“Ngapain luw? Tidur?” tanya Silvia. 

“Gua lagi menenangkan pikiran. Agaknya gua dah 

kebanyakan mikir hari ini.”  

“Kaya gitu bisa nenangin pikiran?” 

“Coba aza.” 

“Makasih.” 

Aku berbaring sambil membuka mata, menatap langit-

langit. Aku benar-benar kelelahan. Tapi anak ini masih saja 

terlihat segar. Dia membuka-buka halaman ke depan. Mundur 

lagi ke belakang. Ke depan lagi. Ia seperti berada di dimensi lain 

sementara aku di sini menikmati kelelahanku. Payah, masa kalah 

sama anak baru, gumamku. 

“Luw nggak capek?” aku bangkit. 

“Lumayan sih.” Terus saja ia membuka-buka halaman. 

Membacanya berulang-ulang. Aku jadi asyik mengamati 

perubahan raut mukanya. Ia lebih sering tampak kebingungan. 

Sesekali mengangkat alis. Sesekali tersenyum. Sesekali 

menyentuh bibir. Sesekali mendesah. Lama-lama aku bosan juga. 

“Eh, luw punya spidol?” tanyaku tiba-tiba. 

Ia menatapku curiga. 

“Yang nggak permanent,” lanjutku. 

“Ada. Kenapa memang?” 



“Coba bawa sini!” 

Ia mengambil spidol itu di kamarnya dan 

memberikannya padaku. Wajahnya masih curiga. 

“Buat apa spidol itu?” tanyanya. 

“Kita tanding,” kataku. 

“Tanding?” 

“Kita kan sudah belajar berjam-jam. Kita tes siapa yang 

lebih hebat.” Aku menatap matanya, mencari-cari jawaban. 

“Kalo jawabannya benar, selamat. Kalo jawabannya salah, berhak 

dicoret-coret pake spidol ini.” 

“Boleh juga,” katanya. “Tapi jangan di wajah,” 

tambahnya. 

“Deal.” 

“Luw tanya gua duluan!” tantangnya. 

Aku tatap matanya yang menatapku tanpa ampun. 

Sambil berpikir keras menentukan pertanyaan apa yang akan 

kukeluarkan. 

“Gelombang yang dicirikan dengan rapatan dan 

renggangan?” tanyaku setengah berteriak. 

“Gelombang longitudinal,” jawabnya pasti. 

Aku menggigit bibir. Dia selamat. Mungkin pertanyaan 

itu terlalu mudah. Kini giliran dia memberiku pertanyaan. 

“Apa yang dimaksud dengan superposisi gelombang?” 

tanyanya menyentak. 



Aku berpikir. Memicingkan mata, tak mau kalah 

dengan keseriusannya. “Penjumlahan dua gelombang pada titik-

titik yang bersesuaian,” jawabku. Aku tersenyum. Selamat. 

Begitulah seterusnya kami melewatkan waktu: bermain-

main. Sayangnya dia masih belum melakukan kesalahan. 

Sementara punggung tangan kananku sudah digambari kepala 

kelinci. Ia tersenyum puas. Ini terjadi karena aku salah 

menyebutkan laju gelombang longitudinal yang merambat pada 

zat padat. Yang kusebutkan justru yang merambat pada zat cair. 

Sial. Sekarang aku harus memikirkan pertanyaan yang bisa 

membuatnya terpeleset. Aku tak mau kalah dari anak ini. 

“Apa bedanya superposisi gelombang dengan 

interferensi gelombang?” tanyaku akhirnya. 

Ia diam. Matanya menatapku tanpa henti. Satu menit 

berlalu. Dua menit. Tiga menit. Kemudian ia tersenyum. 

“Pada superposisi, gelombang yang digabung hanya 

dua. Sedangkan pada inteferensi, gelombang yang digabung bisa 

lebih dari dua.” 

Tepat sekali. Aku menunduk. Kalah. Senyum di 

wajahnya semakin lebar. Membuat matanya menghilang. 

Menyebalkan sekali harus kalah dari anak baru yang 

menyebalkan ini. Aku berbaring. Lelah. 

*** 

 



 


