
 

 

 

 

 

Chapter 7 

EKS-JENDERAL 

 

UPACARA BENDERA TADI PAGI BERJALAN SEPERTI 

BIASA. Hanya saja ada sedikit yang berbeda. Karena yang 

kebagian piket upacara adalah anak-anak 3 Bahasa, maka 

otomatis pidato pembina upacara sedikit berbeda. Bu Rahma—

Wali Kelas 3 Bahasa yang sekaligus guru bahasa Jerman—pada 

awalnya bercuap-cuap dalam bahasa yang sama sekali asing di 

telingaku—mungkin di telinga sebagian banyak orang di sekolah 

ini: bahasa Jerman. Satu kata pun yang diucapkannya aku tak 

mengerti. Bu Rahma asyik memainkan aksen Jermannya yang 

khas sambil menggerakkan tubuh dan kepalanya ke kiri dan ke 

kanan. Sementara itu kami—para siswa—hanya terus mengeluh 

karena cuaca begitu panas sambil sesekali tersenyum karena 

benar-benar tak mengerti apa yang diucapkan si pembina 

upacara. Setelah beberapa menit, akhirnya Bu Rahma berbahasa 

Indonesia. Dia menjelaskan apa-apa yang diucapkannya tadi 

dalam bahasa Jerman. 

 “Saya tadinya hendak menyampaikan pidato upacara 

hari ini dalam bahasa Jerman seluruhnya,” katanya. “Tapi saya 



yakin, tidak akan ada yang mengerti apa yang saya sampaikan. 

Jadi percuma saja saya berbicara panjang lebar dengan bahasa 

asing yang dianggap canggih sementara tidak ada yang 

memahaminya. Karena alasan itu, saya akan beridato dalam 

bahasa Indonesia saja.” 

 Lalu pidato pun dilanjutkan dengan bahasa yang 

sepenuhnya kami pahami. Walaupun begitu, kami masih saja 

mengeluh karena cuaca hari ini tak bersahabat. 

 Ada satu lagi perbedaan upacara pagi ini dengan 

upacara-upacara sebelumnya. Pada waktu menyanyikan lagu 

wajib nasional, anak-anak 3 Bahasa membawakan lagu Padamu 

Negeri dalam versi English. Nada dan lainnya sama, hanya 

liriknya yang di-translate. Sebenarnya isi dan pesan lagu itu tetap 

sama, tapi entah kenapa feel-nya berbeda. Seolah-olah lagu itu 

kehilangan nyawa. Hambar. Ada-ada saja mereka ini, pikirku, 

mengubah-ubah lagu orang seenaknya. Apakah sudah mendapat 

restu dari si composer? Mungkin di alam lain si composer tadi 

mendengarnya. Entah bagaimana ekspresi di wajahnya. 

 Jam demi jam pun rasanya berlalu begitu saja. Tak ada 

kejadian penting kecuali pengunduran diri yang kulakukan. 

Kejadian hari Sabtu tentunya masih terekam jelas di kepalaku—

dan aku yakin juga di kepala teman-temanku. Karena kesalahan 

yang kulakukan begitu parah, aku memutuskan untuk 

mengeluarkan diri dari kelompok. Sebenarnya itu hanya akal-

akalanku. Lebih baik mengundurkan diri daripda dipecat, begitulah 

yang kupikirkan. Lagipula, rasanya tidak mungkin mereka mau 

begitu saja menerimaku kembali tanpa ada pengucilan seperti 

sebelumnya. Aku harus tahu diri. Dan mereka ternyata tidak 

menunjukkan sikap untuk memaksaku tinggal. Jadi, aku pergi 

saja. Lagipula, bukannya aku sudah memilih? 

 “Nyokap luw gimana keadaannya? Udah di rumah?” 

tanyaku saat Silvia memasukkan buku-bukunya ke dalam tas. 



 “Mau gua jemput sekarang,” jawabnya. 

 “Gua ikut ya?” Sekilas dia menatapku heran. “Gua 

nggak ada kerjaan soalnya,” lanjutku. 

 “Tapi gua mau ke rumah dulu. Ngambil mobil.” 

 “Oke.” 

 Saat ini aku tidak merasa canggung atau ragu-ragu lagi 

untuk menyapa Silvia. Memangnya kenapa juga harus ragu-ragu? 

Aku sudah keluar dari kelompok. Aku bebas. Tak ada lagi 

kesepakatan-kesepakatan yang membatasi dengan siapa aku 

harus dekat dengan siapa aku harus jauh. Aku memang terbuka 

untuk berteman dengan siapa saja. Tapi kenyataannya aku tetap 

pilih-pilih untuk benar-benar “berteman” dengan seseorang. Toh 

kita tidak mungkin merasa cocok dengan semua orang. 

Setidaknya bagiku tidak mungkin. 

 Silvia sudah membuka garasi dan membuka pintu 

mobil ketika dia bertanya, “Luw mau nyetir?” 

 “Ah, nggak. Luw aza,” jawabku cepat. 

 “Luw ngebiarin cewek yang nyetir?” tanyanya heran. 

 “Mau gimana lagi,” aku mengangkat bahu. “Gua nggak 

bisa nyetir. Kecuali kalo luw mau mobil luw hancur karena 

tabrakan atau terperosok ke jurang,” aku tersenyum. 

 Di perjalanan aku menanyakan padanya kenapa dia 

sendiri yang harus menjemput mamanya. Seingatku, Om Rivan 

pernah berjanji untuk menjemputnya. Silvia tidak begitu senang 

membicarakannya. Dia hanya berkata, “Gua bisa ngurus Mama. 

Nggak perlu bantuan dia.” 

 Kalau dipikir-pikir, Om Rivan itu terlihat seperti orang 

baik-baik. Dari caranya berpakaian, bersikap, bicara, tak ada 



tanda-tanda keburukan. Kalau saja bukan Silvia yang mengatakan 

bahwa dia itu koruptor, mungkin aku tak akan percaya. 

Penampilan memang bisa menipu. 

 “Eh, nyokap luw tuh siapa namanya?” tanyaku ketika 

tiba di tempat parkir. 

 Dia menatapku dan berkata, “Baru nanya sekarang 

luw.” 

 Aku tersenyum. “Iya, gua baru nyadar kalo gua belum 

tahu.” 

 “Selvi,” ucapnya. “Selvilia.” 

 Kami lalu bergerak menuju lorong-lorong yang 

lengang. 

*** 

  

TANTE Selvi terlihat jauh lebih baik daripada kemarin lusa. 

Memar-memar di lengannya sudah hampir tak terlihat. Wajahnya 

juga lebih cerah. Segar. Sepertinya dia memang sudah sembuh. 

Di sampingnya Silvia sibuk membereskan pakaian dan makanan 

yang akan dibawa pulang. Cemberut. 

 Sebelum ke ruangan ini kami mampir dulu untuk 

mengurus biaya perawatan. Tapi ternyata sudah tidak ada lagi 

biaya yang perlu dibayar. Rupa-rupanya Om Rivan berinisiatif 

membayar semuanya. Dan sepertinya dia tahu kalau hari ini 

Tante Selvi akan pulang sehingga dia melakukan pembayaran tadi 

pagi sambil menjenguk. Mungkin juga dia sudah berencana 

menjemputnya hari ini. Tapi kami tiba lebih dulu. 



 Entah Tante Selvi tahu atau tidak tentang hal ini. Yang 

jelas Silvia sama sekali belum berkata apa-apa sejak meninggalkan 

loket administrasi tadi.  

 Ada empat kantong plastik yang akan dibawa pulang. 

Silvia memaksakan membawa keempat-empatnya sekaligus. Aku 

menawarkan diri untuk membantu. Dia menolak. Tapi aku 

memaksa untuk membantu. Akhirnya dia melangkah ketus 

meninggalkan kamar. Kulihat punggungnya menjauh. Lalu 

kulihat Tante Selvi. Dia tersenyum padaku. 

 “Sabar ya!” katanya lembut.  

 Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Bergegas 

kuikuti jejak Silvia di lorong-lorong yang kini sepi. 

 Jalan Silvia selalu cepat dan tergesa-gesa. Dan aku 

sedang tak berniat menyusul. Kubiarkan saja dia sampai lebih 

dulu di tempat parkir. Dua kantong plastik di tangan kanan dan 

kiriku berayun ke depan dan ke belakang. Sama sekali tidak berat. 

Kantong yang sebelah kanan isinya kebanyakan buah-buahan. 

Ada apel, jeruk, pir, jambu biji. Kantong yang sebelah kiri berisi 

wafer, kue-kue kering, dan juga roti. Heran juga. Bisa ada begini 

banyak makanan selama dua tiga hari Tante Selvi di rumah sakit. 

Memangnya siapa saja yang datang menjenguk kemarin? 

 Sebenarnya aneh juga, seolah-olah ada aturan bahwa 

kalau menjenguk seseorang itu harus membawa sesuatu. Biasanya 

makanan. Dan makanan-makanan itu akan dihabiskan oleh 

orang-orang  yang sedang menjaga si sakit. Pasti seperti itu. 

Lagipula si sakit sedang dalam kondisi tak ingin makan. 

Bayangkan,  menghabiskan separuh porsi makanan yang 

dibawakan suster saja sulit, apalagi harus menghabiskan macam-

macam kue dan buah yang ada. Tentu saja tidak mungkin. Oleh 

karena itu waktu kita membawa makanan ketika menjenguk 

seseorang, kita membawanya untuk yang menjaga si sakit, bukan 

untuk si sakit. Beruntung kalau yang menjaga cukup banyak. 



Lebih beruntung lagi kalau semuanya tukang makan dan tukang 

ngemil. Tapi kalau sudah sedikit, tidak banyak makan, tidak juga 

ngemil, akhirnya makanan-makanan itu hanya menumpuk. 

Semakin banyak dan banyak. Seperti halnya di kedua kantong 

plastik ini. Mubazir. 

 Kedua tangan Silvia masih memegang kantong berisi 

pakaian ketika aku melihatnya berbicara dengan seseorang: Om 

Rivan. Kelihatannya cukup serius. Tapi aku tak bisa 

mendengarnya karena jarak dari lorong ke mobilnya lumayan 

jauh. Aku berjalan pelan. Berharap percakapan mereka sudah 

berakhir ketika aku cukup dekat. Aku tak mau mencuri dengar 

apa yang mereka perselisihkan. Kulihat Silvia beberapa kali 

mengangkat bahu. Di hadapannya, Om Rivan begitu ekspresif 

mengeluarkan argumen—aku tak bisa mendengarnya. Tangannya 

bergerak ke sana ke mari. 

 Ketika aku  sudah cukup dekat, Silvia melihatku. 

Dibukanya pintu mobil. Kedua kantong berisi pakaian itu 

disimpan di kursi tengah. Om Rivan diam kini. Kedua tangannya 

disematkan di pinggang. Kuberikan kedua kantong di tanganku 

kepada Silvia. Beberapa saat kemudian dia sudah mengunci pintu 

dan berjalan menuju koridor. Aku bergegas menyusulnya. Di 

belakang kami, Om Rivan menatap kesal. 

 “Ada apa?” tanyaku. 

 “Nggak ada apa-apa,” jawab Silvia pendek. 

 Kami pun lalu melangkah cepat-cepat menuju 

kompleks Flamboyan. Kali ini lorong mulai ramai. 

*** 

  

MATAHARI ternyata terik juga. Tidak ada awan. Langit benar-

benar biru sebiru-birunya. Di luar sana, di trotoar, pasti gerah 



sekali. Belum lagi debu dan deru mesin akibat jalanan yang ramai. 

Penat pastinya. Tapi di sini, di dalam mobil ini, rasanya sejuk-

sejuk saja. Aku tersenyum.  

Aku duduk di kursi depan seperti ketika berangkat tadi. 

Tante Selvi menolak ketika kutawarkan untuk duduk di depan. 

“Tante sedang tidak ingin di depan,” katanya. Kini ia sedang 

memejamkan mata sambil memeluk bantal. Kantong-kantong 

plastik di kanan dan kirinya.  

“Gua masih sebel sama tuh cewek,” gerutu Silvia. 

Tadi saat meninggalkan rumah sakit kami mampir ke 

sebuah mini mart di sana—di depan rumah sakit. Silvia masuk 

sendirian, karena memang hanya dia yang tahu apa-apa yang mau 

dibeli. Sementara aku di mobil bersama mamanya. Lima menit 

kemudian dia kembali dengan sebuah kantong plastik putih 

berisi susu kalsium. Saat duduk di kursinya dia mengeluh, 

“Kenapa sih kalo belanja-belanjang sekarang ini hampir selalu 

dapet permen?” Ditunjukkannya permen-permen itu padaku. 

Kuambil semuanya—ada empat. 

“Sejak kapan alat pembayaran di negeri ini berubah dari 

rupiah menjadi permen?” lanjutnya. “Sekali dua kali sih oke. Tapi 

ini hampir setiap belanja. Lama-lama nyebelin juga. Tadi gua 

minta kembaliannya recehan saja, bukan permen. Eh, si 

Mbaknya bilang, ‘Uang recehnya sedang kosong, Mbak’. Masa 

sih dari berjam-jam operasi, 400 perak doang nggak ada!?” 

“Kenapa sih luw?” tanyaku santai sambil mengunyah 

satu permen. “Kenapa luw begitu kesel karena hal sepele kaya 

gini?” 

“Huh…” dia memandangku dengan aneh. “Kalo 

kesalahan-kesalahan sepele saja dibiarkan, bagaimana bisa 

mengatasi kesalahan-kesalahan besar?” 



“Hmm… iya juga sih,” kataku, masih mengunyah 

pemen. 

“Udah, yang penting susunya dapet. Ayo kita pulang!” 

Tante Selvi menenangkan. 

Begitulah selama lima menit ini Silvia terus saja 

menggerutu. Wajahnya semakin tak bersahabat saja sejak 

perselisihannya dengan Om Rivan di tempat parkir tadi. Entah 

apa. Silvia menolak membahasnya. Tante Selvi sendiri sepertinya 

benar-benar tertidur.   

*** 

 


