
 

 

 

 

Chapter 5 

KAMI ATAU DIA 

 

PAGI HARI INI SEDIKIT BERANGIN. Tidak ada hujan. 

Tapi jejak-jejaknya semalam masih terasa. Dingin. Kumasukkan 

kedua tanganku ke saku jaket. Entah suhu udara yang terlalu 

dingin atau suhu tubuhku yang terlalu hangat. Rasanya aku tak 

enak badan. Mungkin sebaiknya hari ini istirahat saja di rumah. 

Untuk membuat surat pernyataan sakit saja tentunya tidak susah. 

Aku cukup mengatakan kepada Ibu bahwa aku demam. Dan Ibu, 

walau sedang kesal pun padaku, pasti akan memeriksa suhu 

tubuhku, membandingkannya dengan suhu tubuhnya. Kalo 

sudah begitu, Ibu akan menulis surat untuk memberiku izin tidak 

masuk sekolah. Tapi karena rumahku yang jauh dari sekolah, tak 

mungkin surat itu dikirimkan hari itu juga. Ibu—yang seorang 

guru SD—tentunya punya pekerjaan. Dan sayangnya, teman-

temanku di sini, tidak ada yang bersekolah di SMANDA. 

Jadinya, surat itu akan kusampaikan besoknya. Untuk keterangan 

hari itu, Ibu akan menelepon ke sekolah. 

 Kira-kira begitulah yang akan terjadi seandainya aku 

tidak memaksakan untuk sekolah. Masalahnya hari ini Rabu. Ada 

dua mata pelajaran yang benar-benar tidak ingin kulewatkan: 

Kimia dan Matematika. Bukan karena aku menyukainya. Bukan 

pula karena aku menikmatinya. Tapi karena kalau aku 



melewatkan satu pertemuan saja, pertemuan berikutnya aku akan 

kebingungan. Walaupun memang bisa meminjam catatan teman 

untuk disalin, tapi tetap saja, akan ada banyak hal yang tak bisa 

kupahami dengan hanya membaca dan menyalin. Berinteraksi 

dengan guru kadang-kadang terasa sangat penting. 

 Untungnya pagi ini aku tidak terlambat. Aku tak siap 

untuk mendengar omelan-omelan dengan kondisiku yang kurang 

sehat ini. Aku bukan tipe orang yang mudah sakit sebenarnya. 

Tapi kalau sudah sakit—demam misalnya—jadi mudah emosi, 

kepalaku mudah pusing. Untungnya lagi, tidak ada PR yang harus 

dikumpulkan hari ini. Selama di kelas, aku akan berusaha rileks, 

gumamku. 

 Ria sudah kembali dari lombanya kemarin. Dia 

menceritakan apa-apa yang dilaluinya sewaktu lomba dengan 

antusias. Katanya seharian dia merasa bebas. Tidak harus 

mengikuti jam-jam belajar yang baginya menjemukan. Ketika 

kemarin kami di sini belajar, di sana dia asyik menonton film—

namanya juga lomba resensi film.  

 “Film-film yang diputar kemarin adalah film-film yang 

diangkat dari novel best seller,” katanya. “Dua novel dalam negeri. 

Satu novel luar. Yang pertama,  Ayat-ayat Cinta. Ria kan udah 

pernah baca novelnya. Jadi, pas lihat filmnya, banyak kecewanya. 

Ceritanya nggak sama. Banyak yang diubah. Padahal novel ini 

dibuat atas persetujuan si penulisnya kan ya? Tapi kenapa jadi 

nggak sama gitu?” ia mengungkapkan pendapatnya seperti 

berbicara kepada diri sendiri. 

 “Awalnya aza udah beda,” lanjutnya. “Memangnya di 

novelnya ada kejadian Maria diminta ngebantu Fakhri yang 

komputernya kena virus? Nggak ada kan? Kalo mau juga, 

pertemuan Maria sama Fakhri yang ditunjukkin yang waktu di 

metro aza. Di situ kan menarik. Maria bahkan baca surat 

Maryam. Kalo adegan itu diangkat kan pasti menarik. 



 “Banyak deh pokoknya hal-hal yang beda sama 

novelnya. Kalo di novel kan si Maria meninggal nggak lama 

setelah dia masuk islam—nggak nyampe sejam malah. Terus 

ending-nya juga pas: Maria meninggal,  Ibunya bangun, di luar 

kaca mengembun. Enak kan? Tapi di filmnya malah dipanjangin. 

Sampai-sampai ada acara Aisha pergi dari rumah gara-gara 

cemburu. Cerita kaya gitu sih memang masuk akal, tapi kalo 

diangkat dari novel best seller, dengan banyak hal yang beda, 

penonton jadi kecewa. Mereka kan tentunya ngarepin alur 

ceritanya sama kaya di novel. Kalo mau bikin beda, ya beda aza 

sekalian. Bikin yang baru. Jangan yang udah ada diubah-ubah.” 

  Ria selalu berapi-api kalau mengemukakan 

pendapatnya. Ekspresinya hidup. Dan itu membuat orang-orang 

yang mendengarkannya terbawa suasana. Ria sama sekali bukan 

tipe orang yang membosankan.  

 “Film kedua,” lanjutnya. “Laskar Pelangi. Ria 

sebenernya udah nonton beberapa kali. Tapi pas nonton kemarin 

tetep aza banyak ketawanya. Lucu sih filmnya. Banyak hal-hal 

kecil, hal-hal sederhana yang disajikan begitu menarik. Misalnya 

waktu si ikal jatuh cinta sama Aling cuma gara-gara ngelihat 

kukunya. Atau waktu anak-anak itu lagi bengong, serius di kelas 

ngeliatin sesuatu. Eh, taunya ngeliatin piala pertama mereka. 

Waktu itu kan ekspresinya lucu banget.  

“Di film ini, bagian-bagian yang sedih juga terasa. 

Seperti waktu kepala sekolah meninggal—padahal di novel nggak 

begini. Atau yang lebih sedih lagi waktu Lintang datang ke 

sekolah buat pamitan. Padahal tinggal dikit lagi dia lulus. Pas 

adegan itu, Ria nggak bisa lagi nahan air mata. Pokoknya filmnya 

bagus deh. Banyak pesan moral yang bisa diambil. Dan 

dibandingkan Ayat-ayat Cinta, film yang ini nggak terlalu beda 

sama novelnya. Kelemahannya mungkin, akting anak-anak lain—

selain ikal dan Lintang—yang kurang rileks. Wajar sih, mereka 

kan masih anak-anak. Nggak ada pengalaman akting lagi. Jadi 



kelemahan yang satu ini ketutup sama banyaknya hal yang 

menarik. Ini baru film.” 

Aku masih mendengarkan seluruh ceritanya dengan 

seksama. Melihatnya bersemangat seperti ini membuatku senang. 

Dia bisa melupakan kesedihan yang beberapa hari lalu dia 

rasakan—atau setidaknya menutupinya. Ternyata Ria lebih kuat 

daripada yang kuperkirakan. 

“Film yang terakhir dari luar. Twilight. Jujur aza Ria baru 

pertama kali nonton film ini kemaren. Novelnya sendiri sih udah 

baca. Dan menurut Ria novelnya nggak luar biasa banget. Cara si 

Stephenie Meyer  bercerita juga simple. Tapi mungkin gara-gara 

simple, mudah dimengerti, jadinya kita bisa ngebayangin kejadian 

demi kejadian tuh dengan jelas. Dan hebatnya, setiap kita selesai 

membaca satu bab, pasti pengen lanjut ke bab seterusnya. Kalo 

nggak dipaksa distop, bisa dari awal sampe akhir nggak berhenti-

berhenti seharian. Bisa emang ya?” dia tertawa sendiri. Aku 

hanya menyunggingkan sedikit senyum. 

“Filmnya kalau kata Ria sih standar-standar aza. Dilihat 

dari sudut mana pun agaknya nggak ada yang spesial sama film 

ini. Kecuali mungkin peran Bella yang pas banget sama di novel. 

Si Kristen Stewart cocok banget ngebawain karakter si Bella. Si 

sutradara—Catherine Hardwicke—agaknya   terburu-buru bikin 

film ini. Coba aza perhatiin, ada banyak karakter yang nggak 

digarap dengan baik. Jadinya terkesan terlalu banyak tempelan. 

Itu sih sebenernya risiko bikin film dari novel. Pasti ada banyak 

karakter yang nggak bisa banyak dijelasin di filmnya. Jadi 

kesimpulannya, Twilight ini biasa aza. Adapun keberhasilannya 

masuk box office dan meraup untung sampai US$ 129 juta—

padahal biaya produksi cuma sekitar US$ 37 juta—itu bukan 

karena filmnya luar biasa melainkan novelnya yang luar biasa. 

Kalo novelnya biasa-biasa saja, orang-orang nggak akan begitu 

penasaran ingin melihat filmnya.” 



Dia menutup ulasan panjangnya dengan tersenyum. 

Aku tak tahu apakah aku bisa mengingat semua hal yang sudah 

dikatakannya. Dari tadi perhatianku sebenarnya tertuju pada hal 

lain—dua hal. Pertama, menebak-nebak bagaimana Ria bisa 

sesemangat ini setelah hari-hari beratnya kemarin. Kedua, apa 

yang akan terjadi denganku istirahat nanti. Kemarin aku baru saja 

bersikap buruk terhadap teman-teman dekatku. Dan sekarang 

mereka ternyata masih malas-malasan melihatku. Aku berpikir 

apa yang harus kulakukan. Mungkin meminta maaf adalah 

tindakan paling bijaksana saat ini. 

“Zai, gimana kata kamu ulasan Ria tadi?” tanya Ria. 

“Eh …” aku kaget, baru sadar kalau barusan aku 

melamun. “Bagus banget. Analisisnya detail dan masuk akal. 

Sebagian besar sama kok dengan yang ada di pikiran Zai. 

Maksudnya pendapat kita banyak yang sama.” 

“Gitu ya?” tanyanya tersenyum. 

“Jadi, kapan diumumin hasilnya?” 

“Hari ini. Hari ini kan sebenarnya ada lomba resensi 

buku. Lanjutan dari acara kemarin. Karena Ria nggak ikut ya 

males pergi ke sana. Lagipula hari ini kan Kimia sama 

Matematika. Kalo soal pengumuman, titipin aza sama Bu Elsa.” 

“Iya sih. Buat apa juga ke sana kalo cuma ngeliatin 

doang. Nggak seru.” 

Tiba-tiba bel masuk berbunyi. Pelajaran pertama 

dimulai sebentar lagi.  

*** 

 



AKU masih bingung bagaimana menghadapi keenam jenderal 

itu. Mudah saja mengatakan bahwa meminta maaf adalah jalan 

terbaik. Tapi melakukannya tidaklah semudah itu. Selama 

delapan jam pelajaran hari ini, aku sama sekali tidak berinteraksi 

dengan mereka. Aku tidak menghindar sebenarnya, dan mereka 

juga tidak menghindariku. Kami hanya sama-sama membiarkan. 

Membiarkan kerenggangan ini semakin lebar. Dasar bodoh. 

Ria rupanya memperhatikan ada yang tidak beres 

denganku dan keenam jenderal itu. Aku baru ingat kalau Ria 

tidak tahu akar permasalahannya. Dia kan tidak ada ketika aku 

jelas-jelas setengah membentak teman-temanku itu. Padahal 

mereka sudah cukup sabar tehadapku. 

“Ada apa sebenarnya?” tanya Ria ketika jam istirahat. 

“Ntar aza deh habis bel pulang diceritainnya,” jawabku. 

Akhirnya sampai bel pulang dibunyikan, aku benar-

benar tak mengeluarkan sepatah kata pun untuk meminta maaf, 

atau hanya sekedar menyapa. Aku sungguh buruk dalam hal-hal 

seperti ini. Mungkinkah aku terlalu egois? Mungkinkah karena 

aku anak pertama dan satu-satunya anak lelaki di keluargaku, aku 

jadi egois? Ah, yang benar saja. Masa sampai hal-hal seperti itu 

ikut disangkutpautkan. 

Selama jam-jam yang tidak menyenangkan itu, aku pun 

tidak menyapa Silvia. Aku tahu menyapanya hanya akan 

memperburuk keadaan. Mereka sudah jelas-jelas tidak suka 

denganku yang lebih memilih dia ketimbang mereka. Seandainya 

saja tadi aku mendekati Silvia, entah apa yang akan terjadi. 

Mungkin tittle jenderalku sudah dipastikan hilang. 

“Jadi ada kejadian apa kemarin?” tanya Ria ketika kami 

tinggal berdua di kelas. 



“Ceritanya panjang sih …” kataku, bingung mau 

memulainya dari mana. 

“Ria punya banyak waktu kok sampe sore,” katanya. 

Akhirnya kuceritakan kejadian-kejadian yang membuat 

mereka jadi membenciku. Hari ketika aku harusnya bersama-

sama mereka berkumpul, malah kuhabiskan dengan Silvia. 

Kukatakan juga bahwa aku sudah membohongi mereka dua atau 

tiga kalinya. Dan tentu saja aku tidak mungkin tidak merasa 

bersalah.  

“Itu sih memang Zai yang salah,” kata Ria 

menyimpulkan. “Harusnya bilang aza mau ketemu Silvia. Nggak 

usah pake ngebohong segala. Ya pantas lah kalo mereka sakit 

hati.” 

“Iya sih. Tapi kalo bilang mau ketemu sama anak baru 

itu, ya pasti pada curiga lah. Belum tentu juga diizinin ...” 

“Tapi berbohong kan nggak lebih baik,” selanya. 

Aku tersenyum. 

“Kamu suka ya sama Silvia?” tanyanya tiba-tiba. 

“Eh..?” setengah kaget aku mendengarnya. “Nggak. 

Siapa bilang Zai suka sama dia?” 

“Ya.. terus ngapain ngabisin waktu sama anak baru 

padahal kalo bareng temen-temen pasti lebih menyenangkan? 

Pasti ada apa-apanya kan?” 

“Ya nggak bisa gitu juga lah. Memangnya kenapa juga 

Zai harus suka sama dia? Apa motivasi Zai?” kataku kesal 

dengan arah pembicaraan ini. 



“Nggak usah sewot gitu sih. Malah makin ketahuan kan 

kalo kamu tuh suka sama dia.” 

“Nggak,” sangkalku. “Sama sekali nggak ada perasaan 

kaya gitu.” 

“Terus kenapa lebih milih dia daripada temen-temen?” 

“Itu karena …” aku berhenti sedetik. Hampir saja 

kubocorkan rahasia-rahasia Silvia. Gua nggak mau orang-orang tahu 

kalo gua ini indigo. Kira-kira begitulah yang diucapkannya waktu di 

café. Kalo sampai aku keceplosan, setelah dia menceritakan 

banyak hal padaku tentang dirinya, entah apa reaksinya nanti. 

Bisa-bisa aku kehilangan dua-duanya: teman-teman mainku dan 

Silvia. 

“Karena apa?” desak Ria. 

Aku tak tahu harus berkata apa. Untung saja langit di 

luar mulai mendung. Aku jadi punya alibi untuk menyudahi 

percakapan ini sampai di sini.  

“Ria, bentar lagi hujan kayanya. Obrolannya sampai di 

sini aza dulu ya.” 

“Tuntasin aza dulu sih kenapa,” katanya kesal. 

“Kalo nggak buru-buru pulang, ntar kehujanan di jalan. 

mana kondisi badan lagi nggak bagus gini.” 

Menggunakan kondisi tubuhku yang lagi jelek rupanya 

berhasil menahan keinginan Ria untuk mengorek lebih jauh. Ia 

setuju untuk menyudahi percakapan sampai di sini. Lain kali 

tentunya akan dilanjutkan. Bukan hal yang baik, pikirku. Entah 

apa yang harus kukatakan agar Ria mengerti bahwa aku tak bisa 

menceritakannya. Setidaknya, masih ada banyak waktu untuk 

memikirkannya. 



*** 

 

BESOKNYA keadaan tidak juga membaik. Teman-teman masih 

saja mendiamkanku. Tak acuh. Sepertinya mereka mengharapkan 

aku bereaksi lebih dulu. Dilihat dari sisi mana pun memang aku 

yang salah. Tidak ada alasan yang cukup baik yang bisa 

kukatakan. Sambil menunggu jam istirahat, aku menimbang-

nimbang apa yang akan kukatakan nanti. Apakah langsung saja 

mengatakan “maaf” ataukah lebih baik menjelaskan dulu kalau 

aku menyesal? Apakah lebih baik mengatakannya sendiri-sendiri 

ataukah justru langsung ke semuanya lebih efektif? Apakah harus 

menunggu sampai bel pulang nanti ataukah justru sekarang lebih 

baik? Huh, entah kenapa meminta maaf saja begitu sulit. Begitu 

banyak yang dipertimbangkan. Seolah-olah mau memilih 

presiden saja. 

 Bu Amel baru saja meninggalkan kelas. Bel istirahat 

sebentar lagi berbunyi. Sudah kuputuskan, aku akan mendatangi 

mereka berenam, sekarang, sebelum semuanya jadi lebih sulit 

diatasi. Kulihat Silvia masih menyalin sisa-sisa catatan di white 

board. Kutunggu saja sampai dia keluar, pikirku. 

 “Ehm..” kataku ragu-ragu. Mereka memandangku kaku, 

menghentikan sejenak permainan mereka yang baru saja dimulai. 

“Sori banget gua udah bersikap buruk sama kalian beberapa hari 

ini. Gua salah. Bener-bener salah. Seharusnya gua memang lebih 

milih kalian daripada anak baru itu. Gua minta maaf udah 

ngebohongi kalian dua atau tiga kali. Dan gua maklum kalo 

kalian jadi males ngobrol sama gua. Gua memang salah. 

Keterlaluan bahkan. Sori ya. Gua dimaafin kan?” Kalimat-

kalimat itu kuucapkan tanpa banyak jeda. Sehingga aku terkesan 

tergesa-gesa dan panik. Tapi itu tak penting lagi. Sekarang tinggal 

bagaimana mereka menyikapinya. Aku menggigit bibir. 



 “Kenapa nggak dari kemaren?” tanya Rendi ketus. Tapi 

sejurus kemudian dia tersenyum. Kelima jenderal lain pun satu 

per satu melebarkan senyum, menyambutku kembali ke 

kelompok ini. Aku tak pernah mengira bisa secepat dan semudah 

ini. Jelas sekali aku terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal 

kecil. Ah, leganya. 

 Kami pun lalu menikmati jam istirahat seperti hari-hari 

biasanya—hari-hari ketika masalah ini belum muncul. Beberapa 

menit kemudian beberapa orang ikut nimbrung. Empat cewek 

cantik tentu saja sudah memulai permainan mereka sendiri di 

meja tengah. Kami sendiri kini membuat dua grup—masing-

masing grup lima orang. Memang di satu permainan hanya ada 

empat orang. Tapi karena ada orang kelima yang menunggu 

giliran. Akibatnya yang pada pertandingan itu kalah harus keluar 

dan mengocok kartu untuk pertandingan selanjutnya yang tidak 

diikutinya. Hukuman yang cukup ringan sebenarnya. Biasanya 

kalau di luar sekolah, hukumannya lebih dari sekedar mengocok 

kartu. Terkadang mencoret-coret wajah dengan bulao, kadang 

melepas satu per satu baju yang dipakai—strip poker—tapi tidak 

sampai telanjang tentunya. Lucu sekali kalau misalnya sampai 

telanjang. Kalau aturannya seperti itu, jelas aku tak akan berani 

ikutan. Bukan masalah tubuhku tidak bagus atau bagaimana. 

Malu saja rasanya kalo harus bertelanjang di depan orang lain—

biar pun sejenis. Bertelanjang cukup di kamar mandi saja. 

*** 

 

SILVIA masih saja di kursinya ketika semua orang—selain 

aku—sudah meninggalkan kelas. Bel sudah dibunyikan sekitar 

lima menit lalu. Anak-anak yang kebagian piket menyelesaikan 

kerjanya dengan cepat karena tak perlu ada yang benar-benar 

dibersihkan. Kelas ini tidak pernah terlihat kotor. Meskipun 

mungkin kaca-kaca jendela tidak bisa juga dikatakan mengkilap. 

Hari Sabtu sepulang sekolah, lusa, rencananya ada acara bersih-



bersih kelas. Ini bukan acara sekolah. Hanya acara kelas. Inisiatif 

dari si Ketua Kelas, Andi—salah satu anggota tujuh jenderal. Bu 

Amel sendiri sebenarnya tidak begitu ambil pusing dengan 

agenda bersih-bersih kelas seperti ini. Ia hanya mengatakan 

bahwa kelas tidak boleh kotor. Tentang bagaimana caranya dia 

serahkan kepada kami. Mungkin di matanya kami sudah dewasa.  

 “Luw kenapa belum balik juga,” tanyaku menghampiri 

Silvia yang masih saja duduk di kursinya: membaca komik. 

 “Tanggung,” jawabnya tanpa melirik. 

 “Luw suka banget baca komik. Sejak kapan?” 

 “Sejak  SMP. Kenapa?” tanyanya judes. 

 “Cuma pengen tahu,” kataku sambil menggelengkan 

kepala. 

 Tampaknya dia benar-benar serius membaca halaman 

demi halaman yang dibukanya. Sejak tadi bahkan dia tidak 

melirik padaku. Menyebalkan juga sebenarnya. Seolah-olah aku 

tak dianggap. Tapi beginilah Silvia. Aku sudah lumayan terbiasa. 

Terutama setelah mengetahui keindigoannya. Mungkin sikapnya 

yang menyebalkan ini adalah efek dari keindigoannya itu. Kalau 

sudah begitu, apa boleh buat. Harus sabar saja menghadapinya. 

Aku tersenyum.  

 “Kenapa luw?” tanyanya melihatku tersenyum. Aku 

sedikit kaget sehingga tidak bisa menjawab dengan cepat. 

“Senyum-senyum nggak jelas. Kaya orang gila aza.” 

 “Gua minta nomor handphone luw donk,” kataku sambil 

mengeluarkan handphone dari saku celana. 

 “Buat apa?” ia kini memandangku dengan sadis. 



 “Ya.. biar gua bisa ngehubungin luw—kalau ada apa-

apa.” 

 “Maksudnya?” matanya memicing, mengecil. 

 “Pokoknya minta aza deh. Nomor hp doang susah 

amat.” 

 Dia lalu menyebutkan dua belas digit nomor dengan 

cepat. Aku tak bisa mengingat semuanya sehingga memintanya 

untuk mengucapkannya lagi—kali ini dengan lambat. Setelah itu 

nomornya kusimpan. Dan aku berpamitan, meninggalkan kelas 

lebih dulu, meninggalkannya sendiri di sana dengan komik-

komiknya. 

 Sebenarnya sekolah tidak mengizinkan siswa-siswanya 

membawa handphone. Ada banyak alasan yang mendasari 

diberlakukannya kebijakan ini: handphone mengganggu 

konsentrasi guru dan siswa ketika di kelas, handphone yang hilang 

di sekolah hanya akan membuat susah pihak sekolah, handphone 

sering dijadikan alat untuk curang dalam ujian—terutama ujian 

akhir sekolah. “Sekolah bukan tempat untuk pamer,” ada juga 

guru yang berkata seperti itu. 

 Alasan-alasan yang masuk akal dan bisa diterima 

sebenarnya. Tapi kami lagi-lagi terlalu bandel untuk menurut. 

Memang kadang-kadang ada saja yang lupa handphone-nya tidak 

di-silent sehingga ketika guru sedang menerangkan di depan kelas 

suaranya benar-benar mengganggu. Tapi anehnya guru-guru 

dibebaskan membawa handphone ke kelas. “Pengecualian,” 

katanya. Padahal sering juga handphone mereka berbunyi ketika 

mereka sedang mengajar. Pengecualian-pengecualian seperti ini 

banyak terjadi. Sesuatu yang aneh sebenarnya untuk bisa 

diterima. 

 Kebijakan ini diberlakukan sejak mulai ramainya kabar 

di televisi tentang anak-anak sekolah yang melakukan hal-hal 



tidak senonoh di sekolah dan merekamnya lewat handphone. 

Mereka yang melakukan hal-hal tak senonoh itu mungkin tidak 

berniat menjadikannya santapan publik. Tapi selalu saja ada 

rekaman yang bocor di internet. Tahu sendiri bagaimana reaksi 

para netter menanggapi hal-hal semacam itu. Hasilnya, dalam 

waktu dua tiga hari saja, beritanya sudah sampai ke media massa. 

Sungguh mengecewakan. Kalau melihat berita-berita seperti itu 

di televisi, aku selalu membayangkan bagaimana perasaan si 

orang tua. Sakit pastinya—kalau dia orang tua yang sehat. Untung 

saja tidak pernah terbersit di benakku untuk melakukan hal-hal 

seperti itu. Kalau tiba-tiba saja aku tergerak ke sana, berarti aku 

sudah gila. 

 Di sekolahku ini, SMANDA, aku tak tahu apakah hal 

seperti ini ada. Aku tidak pernah menyaksikannya secara 

langsung. Dan kabar dari mulut ke mulut pun cuma sekedar 

bualan. Tapi untuk mengatakan siswa-siswa di sekolah ini bersih 

dari pornografi, rasanya terlalu naif. Pastinya ada saja yang 

menjadikan pornografi sebagai hobby: maniak. Di antara teman-

teman sekelasku, rasanya tidak ada yang begitu maniak. Pada 

umumnya normal-normal saja. Aku sendiri, normal, agaknya. 

*** 

 

HARI Sabtu pagi. Dingin. Hujan semalam masih membekas di 

jalan-jalan. Ranting-ranting tertidur. Daun-daun bergerak-gerak 

mengibaskan air. Aku masukkan kedua tanganku ke saku jaket. 

Sambil berjalan menunduk, kuhembuskan napas berkali-kali. 

Lumayan, sedikit hangat. 

 Baru saja masuk ke kelas, Angga langsung berteriak 

memanggil. Di meja belakang dekat jendela, enam jenderal 

berkumpul. Tampaknya akan ada rencana kumpul-kumpul lagi. 

Aku beringsut mendekati mereka. Kedua  tanganku masih setia 



di dalam saku. Dingin membuatku mual. Untung saja kondisi 

tubuhku sudah jauh lebih baik daripada kemarin lusa. 

 Benar saja dugaanku. Hari sepulang sekolah, setelah 

acara bersih-bersih selesai, tujuh jenderal ditemani empat cewek 

cantik akan berkumpul di rumah si ketua, Rendi. Aku tak tahu 

rencana mereka kali ini. Aku biasanya juga selalu hanya ikut—

selalu hanya setuju. Tidak pernah benar-benar mengemukakan 

ide. Aku hanya pengikut kelompok ini. Tapi tentunya pengikut 

yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Entah kenapa, tapi kalau 

aku tidak datang, mereka selalu saja complaint. Memang waktu 

yang lain—Irfan misalnya—absen pun mereka tetap menanyakan 

kenapa dia tidak datang dan sebagainya. Tapi tidak sesensitif jika 

aku yang tidak datang. Padahal jabatanku di sini cuma jenderal. 

Sama dengan yang lain. Aneh. 

 Setelah bel pulang dibunyikan, kami langsung 

merapikan kursi dan meja. Sampah-sampah yang ada di laci, di 

lantai, di depan, di belakang, di dalam, maupun di luar kelas, 

semuanya dimasukkan ke kantong-kantong plastik yang dibawa 

Andi. Kantong plastiknya besar-besar. Mungkin cukup muat 

untuk anak umur sepuluh tahun. Dalam hati aku tertawa. Kurang 

kerjaan juga ini anak. 

 Tujuh jenderal memilih membersihkan bagian luar. Aku 

sendiri sedang membersihkan jendela. Sementara itu anak-anak 

wanita sibuk membersihkan lantai dari noda-noda saos dan 

lainnya. Sebagian ikut membersihkan jendela dari dalam. Kelas 

benar-benar ramai. Lebih ramai dari biasanya. Kegiatan bersih-

bersih sebenarnya membosankan. Tapi kalau melakukannya 

bersama-sama. Apalagi sampai satu kelas berpartisipasi. Rasanya 

kata “membosankan” tak lagi relevan, kata “menyenangkan” 

mungkin lebih cocok. 

 Jendela di depanku belum juga bersih padahal sudah 

kulap berulang kali. Kali ini lagi-lagi kertas koran yang kupakai 



untuk mengelapnya sudah terlalu basah. Kuambil lagi sobekan 

kertas koran di bawah kakiku.  

 Aku kaget ketika melihat Silvia tiba-tiba di depanku—di 

balik jendela tentunya. Dia sedang mencoba membersihkan 

ujung-ujung atas jendela sambil berjinjit-jinjit. Aku diam. Tiba-

tiba saja sulit bergerak. Jacky menyenggolku. “Kenapa, Zai?” 

tanyanya. Kulihat Jacky tersenyum kecil. Tapi teman-temanku 

yang lain sepertinya punya reaksi yang berbeda. Aku kumpulkan 

kembali konsentrasiku dan membersihkan jendela di depanku. 

Lucu sekali, membersihkan jendela saja sampai harus 

berkonsentrasi. 

 Silvia kini membersihkan bagian tengah jendela. Dia 

persis di hadapanku. Tapi tingkahnya seolah-olah aku tidak ada 

saja. Tidak melirikku. Tidak juga menghiraukan tanganku yang 

mengikuti gerak tangannya. Silvia adalah cewek super judes yang 

pernah kutemui. Mungkin tak akan pernah kujumpai orang 

seperti dia lagi. Sungguh langka. Tapi menyebalkan. 

 Lama-lama kesal juga melihat tingkahnya—bukti bahwa 

aku belum benar-benar terbiasa. Aku gambar saja di jendela di 

depanku sebuah lingkaran. Kutambahkan sepasang mata di 

dalamnya. Lalu kugambar mulut dengan lidah yang menjulur. 

Kuketuk-ketuk pelan dan Silvia melirik ke tempat telunjukku 

mengarah. Raut mukanya tidak bereaksi sama sekali. Tapi ia 

mulai menggambar lingkaran yang lebih besar. Lebih besar 

daripada yang kugambar. Mulutnya dibiarkan datar saja. 

Sedangkan kedua matanya ditutupi tangan yang ukurannya besar-

besar. Aku tak mau kalah. Kugambar lingkaran yang jauh lebih 

besar lagi—sampai-sampai menutupi lebar jendela. Kubiarkan 

kedua mata di dalamnya melotot. Mulutnya kubiarkan terbuka 

dengan gigi-gigi hiu yang tajam. Lalu kutambahkan lingkaran lain 

di atasnya. Di dalam lingkaran itu kutuliskan kata-kata yang 

bahkan olehku sendiri tak terbaca—maksudnya gambar yang 

kubuat itu sedang mengomel marah-marah. Silvia, dengan 



ekspresi datarnya itu, menggambar lingkaran kecil di bawah 

lingkaran-lingkaran besarku. Dia hanya menambahkan dua titik 

untuk mata, satu garis untuk mulut. Sementara kedua telinganya 

ditutup dengan tangan. Aku melirik untuk melihat ekspresinya. 

Masih begitu-begitu saja. Jacky di sampingku tersenyum-senyum. 

Sedangkan teman-temanku yang lain sepertinya tidak begitu 

senang seperti Jacky. 

 Silvia diam. Tiba-tiba. Matanya kosong meskipun ia 

menatapku. Ada sesuatu yang dilihatnya, pikirku. “Mama,” 

katanya pelan. Ia langsung turun dari meja. Bergegas mengambil 

tasnya lalu berlari menuju pintu. 

 “Sori, gua harus balik, lupa kalo di rumah ada urusan,” 

katanya dengan cepat. Andi—si Ketua Kelas—hanya 

mengangguk. Kurasa ia sama kagetnya denganku. Bedanya, Andi 

tak tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan aku tahu. Silvia terus 

berlari sampai akhirnya lenyap di balik lapangan upacara—

lapangan upacara sekolah ini memang ditembok dan dipagari 

kawat. 

 Aku tak sadar sudah meninggalkan jendela yang sama 

sekali belum bersih. Rendi memanggilku. 

 “Zai, inget kita habis ini ada kumpul,” katanya tenang. 

Tapi sorot matanya tidak setenang itu. 

 Mudah untuk memutuskan jika saja aku tak pernah 

tahu hal-hal tentang Silvia. Saat ini—atau beberapa saat lalu 

tepatnya—pasti terjadi sesuatu dengan mamanya. Entahlah apa 

itu. Pastinya sesuatu yang buruk. Aku pernah melihat ekspresi 

kagetnya. Sama seperti waktu di depan telepon umum. 

 “Zai,” kata Rendi mengingatkanku. 

 “Ya. Gua tahu.” Tapi jawabanku itu sama sekali bukan 

pernyataan setuju. “Tapi gua …” hampir saja aku menjelaskan 



kenapa aku begitu khawatir dengan keadaan Silvia yang tiba-tiba 

aneh. Hampir saja aku membongkar rahasianya. Dan kini aku tak 

tahu harus mengatakan apa kepada teman-teman yang 

memandangku. Bingung. Kutatap Ria. Ia tersenyum tipis. 

Sementara Jacky malah menyungging senyum lebarnya. Sisanya 

menatapku kejam. Aku seperti berada di tengah-tengah 

perangkap dan siap dihujam anak-anak panah sebentar lagi. Aku 

melihat jam tanganku. 

 “Luw harus milih, Zai,” Rendi rasanya terlalu tenang 

mengucapkannya. “Kami atau dia.”  

 Kata-katanya itu seperti menikamku dari depan. Aku 

tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Benar-benar tak 

tahu. Kulihat mereka semua sekali lagi. Satu per satu. Ria masih 

seperti tadi. Jacky masih tersenyum. Ekspresi mereka masih 

sama. Aku tahu persoalan seperti ini pasti akan kuhadapi. Tapi 

tidak menyangka akan secepat ini. 

 “Zai, kami atau dia !?” nada Rendi kini tegas. 

 Lalu begitu saja kakiku membawaku ke ruangan kelas 

yang masih berantakan. Anak-anak menghentikan pekerjaan 

demi melihat momen ini. Kuambil tasku dan bergegas menuju 

pintu. 

 “Zai?” Rendi menatapku dengan mata tak percaya. 

Mereka semua di sana menatapku separuh benci—mungkin lebih 

dari separuh. Semuanya—termasuk Jacky. Kecuali Ria. Dia 

pastinya bisa memahamiku, pikirku, walaupun dia tak tahu apa 

yang sebenarnya terjadi. 

 “Sori,” kataku. Bisa kurasakan tangan dan kakiku 

gemetar. “Gua pilih dia.” 

 Kulihat ekspresi mereka sekilas sebelum akhirnya 

berlari menjauh. Bagus sekali, umpatku. Baru saja kemarin lusa 



rasanya hubunganku dengan mereka membaik. Tiba-tiba saja 

berubah dalam lima menit. Ini buruk. Lebih buruk daripada 

sebelumnya. Aku bernapas kesal. Matahari di atasku terasa panas. 

*** 

 

  

   

 


