
 

 

 

 

 

Chapter 8 

KEJADIAN-KEJADIAN 

 

HARI-HARI BERIKUTNYA BERLALU BEGITU SAJA. Tiba 

di rumah menjelang magribh. Diomelin ibu semalaman. 

Setumpuk PR membuatku baru bisa tidur tengah malam. 

Besoknya kesiangan. Mandi tergesa-gesa. Tak sempat sarapan. 

Belum lagi angkot Ciranjangan suka ngetem terlalu lama. Kadang-

kadang sampai setengah jam. Aku kehabisan waktu. Ketika 

akhirnya tiba di sekolah, aku harus berlari karena Pak Heri 

sedang menutup gerbang. Untung masih sempat. Dalam keadaan 

lapar begini sepertinya aku ingin muntah. Aku bergegas ke kamar 

mandi. 

 Jam-jam di sekolah lebih banyak kuhabiskan dengan 

Silvia. Tak lagi ikut nimbrung main poker dengan para Jenderal. 

Meskipun sesekali aku masih suka mendekati mereka. Aku 

seperti lupa kalau aku sudah keluar dari kelompok. Dan baru 

menyadari kembali saat jenderal-jenderal itu menatapku sinis. 

Semacam jetleg mungkin.  



 Empat Cewek Cantik (ECC), walaupun aku belum 

begitu akrab dengan mereka, rupanya tak jauh reaksinya dengan 

Jenderal-jenderal itu. Mereka bahkan memalingkan muka jika 

secara kebetulan kami bertatapan. Menyebalkan. Kecuali Ria. Dia 

masih sama deperti sebelum kekacauan ini terjadi. Ria masih Ria. 

Sahabatku. Teman sebangku. Tak sedikitpun sikapnya berubah. 

 Dia pun rupanya cukup mengerti untuk tidak 

membicarakan masalah ini lagi. Suatu hari pernah dia memintaku 

menjelaskan kenapa jadi seperti ini. Aku menolak membahasnya. 

Dan Ria tak pernah menanyakannya lagi. Ya, lebih baik tak usah 

membahas hal buruk terus-menerus. Lagipula ini bukan 

infotainment.  

 Karena lagi-lagi pulang terlambat, Ibu memarahiku 

habis-habisan. Setiap kali ia bertanya, “Dari mana saja?” 

jawabanku hanya, “Habis ngenet.” Belakangan ini aku memang 

kecanduan internet. Awalnya hanya sekedar browsing di google 

mencari-cari informasi. Kebetulan juga tugas-tugas di sekolah 

banyak yang menuntut siswa untuk mencari tahu sendiri. Lama-

lama aku jadi asik download. Musik lah, video lah, games lah, 

macam-macam. Dan dari hari ke hari seperti tak pernah habis. 

Ada saja hal-hal lainnya. Benar-benar buang-buang waktu. 

 Satu hal lagi yang membuatku candu: Facebook. Facebook 

sudah menjadi keharusan bagi  mereka yang suka ber-internet. 

Entah sejak kapan. Aku sendiri pada awalnya membuat account 

facebook hanya untuk mencari teman. Setelah cukup banyak orang 

di friendlist akhirnya account-ku itu menjadi semacam halaman 

tempat orang-orang menumpahkan unek-uneknya. Mungkin bisa 

dibilang tempat curhat.  

Tapi seringkali malah jadi ajang pamer. Pernah suatu 

kali seseorang menulis di statusnya bahwa dia sedang makan di 

restoran ini. Berikutnya di restoran itu. Berikutnya di hotel ini. 

Hotel itu. Tempat ini. Tempat itu. 



 Ada juga yang melulu meng-upload photo. Ada yang 

kerjaannya maen games. Ada yang bermain-main di link. Ada yang 

mengutak-atik notes. Ada yang sekedar chat. Ada pula yang begitu 

hobi mengomentari status orang. Lama-lama, facebook menejlma 

menjadi media yang menampung hal-hal kecil penggunanya. 

Sungguh tak penting. Buang-buang waktu. Tapi menyenangkan. 

Dasar. 

 Makanya kalau sudah buka facebook seringkali lupa 

waktu. Asik update status. Comment sana-sini. Melayani orang 

chatting. Tahu-tahu sudah sore. Akhirnya malam hari yang 

seharusnya aku pakai buat istirahat malah dipadati dengan tugas-

tugas sekolah. Hufh, memilih prioritas itu seringkali salah. 

 “Daripada waktu kamu habis buat ngenet, lebih baik 

ikut bimbel saja!” ibu masih saja mengomel padahal aku sedang 

pusing mengerjakan PR. 

 “Besok daftar ke bimbelan deket sekolah!” kata ibu. 

“Ini uangnya. Bentar lagi kamu ulangan, kan?!” 

 “Tiga minggu lagi mid semester,” jawabku. 

 “Tuh, bentar lagi padahal. Ini malah main mulu 

kerjaannya!” 

 Ah, aku pusing mendengarkan ibu. Ditambah lagi 

tugas-tugas ini ternyata tidak mudah. Aku harus membuka-buka 

buku paket. Melihat-lihat catatan. Mencari-cari rumus. 

Melelahkan. 

*** 

 

BESOKNYA setelah sholat jumat di Mesjid Agung Cianjur, aku 

mendaftarkan diri mengikuti bimbel. Akhirnya. Padahal 

sebenarnya aku terbilang malas mengikuti kursus, bimbel atau 



semacamnya. Tapi karena ini perintah ibu, apa boleh buat. 

Lagipula tempatnya dekat dari sekolah. Dari pertigaan cukup 

jalan ke atas. Kurang dari lima menit juga sudah sampai. 

 “Kelasnya sudah berjalan beberapa minggu loh, Mas. 

Nanti mas harus mengejar banyak. Bagaimana?” tanya 

resepsionis perempuan di depanku. 

 “Nggak apa-apa,” jawabku singkat. 

 “Nggak repot nantinya?” 

 “Nggak apa-apa. Saya pasti bisa kok mengikuti 

pelajaran.” 

 “Serius?” 

 “Iya, Mbak. Kenapa memangnya?” aku mulai kesal. 

“Kan saya sudah bilang kalau saya nggak keberatan.” 

 “Bukan begitu masalahnya. Ini supaya nanti Mas nggak 

mengeluh karena harus mengejar.” 

 “Saya nggak keberatan kok, Mbak.” 

 Lalu kami pun membahas hal-hal lainnya seperti jadwal 

yang akan saya ambil, biaya, dan buku paket. Biayanya ternyata 

cukup mahal—walaupun masih di bawah satu juta. Dan karena 

aku masuk tiga besar di kelas, aku mendapat potongan. Baguslah. 

Menjadi pintar terkadang berguna juga. Tadinya aku masih coba 

menawar siapa tahu bisa dikurangi lagi. Soalnya aku sudah 

ketinggalan beberapa pertemuan. Tapi si resepsionis mengatakan 

kalau itu bukan tanggung jawab lembaga. “Salah Mas sendiri 

kenapa tidak dari kemarin-kemarin daftarnya, bareng-bareng 

sama temen-temen?” katanya. 

 Untuk jadwal, aku ambil Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi 

setelah segala urusan administrasi selesai aku langsung pulang. 



Hari ini entah kenapa tak ada niat untuk ber-facebook ria. 

Mungkin sedikit lelah karena akhir-akhir ini baru tidur tengah 

malam. Tiba-tiba saja aku menguap. Di atasku langit mendung. 

 Lega rasanya setelah memindahtangankan sejumlah 

uang ke Mbak resepsionis tadi. Entah kenapa. Aku tak biasa 

memegang uang dalam jumlah banyak. Banyak nggak 

nyamannya. Gelisah. Khawatir kalau-kalau jatuh atau bahkan 

dicuri orang. Membawa kartu ATM jauh lebih nyaman. Padahal 

sebenarnya isinya uang-uang juga. Justru malahan jumlahnya 

lebih banyak. Hanya saja kalau ATM hilang tinggal buru-buru ke 

bank lalu minta diblokir. Uangnya aman. Tapi kalau uang kontan 

hilang, buru-buru ke bank pun tak akan membantu. Mungkin di 

situ bedanya. 

 Selain itu lega juga karena hari ini pulang cepat. 

Tentunya tidak akan lagi diomeli ibu di rumah. Sesampainya 

nanti aku mau tidur saja. Capek. Ngantuk. Hujan mulai turun 

dan aku masih di angkot. 

*** 

 

BESOK  paginya aku berpapasan dengan Ria di gerbang. 

 “Kamu udah tahu, Zai?” tanyanya tiba-tiba. 

 “Tahu apa?” 

 “Edo..” ujarnya pendek. 

 “Edo kenapa?” 

 “Motor Edo hilang.” 

 “Eh? Dicuri?” 

 Ria mengangguk. Kami sudah sampai di koridor. 



 “Kapan?” tanyaku antusias. Edo adalah salah satu 

Jenderal. Dan meskipun aku sudah keluar dari kelompok, ia tetap 

temanku—mereka tetap temanku. Kalau ada kejadian penting 

seperti ini, seharusnya aku sudah tahu. 

 “Katanya sih kemarin habis pulang sekolah.” 

 “Pas jumatan?” 

 “Agaknya sih. Lebih baik tanya langsung ke orangnya 

aza deh. Biar nggak salah info.” 

 Aku mengangguk pelan. Kini kami sudah sampai di 

pintu kelas. Ria masuk lebih dulu. Sementara itu aku langsung 

menuju meja di belakang tempat jenderal-jenderal itu berkumpul. 

 “Motor luw ilang, Do?” tanyaku tiba-tiba. 

 Seketika itu juga berpasang-pasang mata menatapku 

sinis. Membuatku grogi saja. 

 “Gua cuma pengen tahu..” kataku. 

 Lalu mereka satu per satu pergi meninggalkan aku dan 

Edo di meja itu. Aku pun lalu mulai menanyai Edo tentang 

motornya yang hilang itu. Pada awalnya Edo malas meladeniku 

tapi aku mendesaknya hingga akhirnya ia bicara. 

 Menurut ceritanya pencurian dilakukan saat sholat 

jumat berlangsung. Karena dia ingat betul motornya itu diparkir 

di sekolah di depan kantin dekat gerbang. Dan sepulangnya dari 

jumatan di Mesjid Agung, motornya sudah hilang. Yang 

namanya sholat jumat di Mesjid Agung—mesjid besar—memang 

selalu memakan waktu cukup lama. Lebih dari setengah jam 

biasanya. Cukup untuk mencuri sebuah motor dengan tenang—

meskipun di siang bolong. 



 Pada waktu itu Pak Herry pasti juga sedang jumatan. 

Otomatis sekolah tidak ada yang menjaga. Lagipula jam sekolah 

memang sudah selesai. Dan gerbang biasanya memang tidak 

digembok karena hanya akan menyusahkan siswa-siwa maupun 

guru yang akan mengambil kendaraan nantinya. Jadi pastinya si 

pencuri dengan leluasa mengambil motor itu. 

 Yang sedikit mengherankan adalah pernyataan dari 

satpam Telkom di seberang jalan berhadapan dengan gerbang. Ia 

mengatakan bahwa pada jam itu ada seseorang keluar dari 

sekolah dengan membawa motor tanpa menghidupkannya. Dan 

entah apa yang dipikirkan satpam itu, dia membiarkan begitu saja 

orang itu menghilang di pertigaan. Apa tidak ada rasa curiga 

sedikit pun? 

 Selain motor Edo, motor Ilham—teman sekelas Edo di 

kelas 2—juga bisa raib sebenarnya. Untung saja kunci stang 

motor Ilham diaktifkan. Jadi si pencuri tak bisa apa-apa. Hanya 

bisa mencoba membobolnya tapi gagal. Dari keterangan Edo 

katanya memang ada bekas-bekas upaya penjebolan di motornya 

Ilham. 

 “Terus kenapa motor luw nggak dikunci?” tanyaku. 

 “Gua lupa. Gua kira udah dikunci.” jawab Edo.  

 Inilah pentingnya memastikan motor anda dalam 

keadaan aman. Kita tak pernah tahu kapan hal buruk akan 

terjadi. 

*** 

 

BEL istirahat dibunyikan. Silvia segera keluar mengikuti anak-

anak lainnya. Dua jam Bahasa Indonesia kali ini cukup 

melelahkan. Dan menegangkan. Tadi satu demi satu siswa maju 

ke depan untuk berpidato. Membuat sebuah pidato dengan 



Bahasa Indonesia yang benar sungguh tidak mudah. 

Membacanya di hadapan banyak orang apa lagi. Lebih susah lagi 

kalau harus menghafalnya. Tadi aku sempat berdoa supaya Silvia 

kebagian maju. Rasanya pasti puas melihatnya berpidato. Kalau 

soal isi pidato sudah pasti dia hapal benar. Yang pasti lucu adalah 

melihat caranya berpidato—nada dan ekspresinya. Tapi sayang 

Bu Ella tak menunjuknya. Justru aku yang malah kebagian jatah 

maju. Untung saja ku bisa. 

 Sejak tadi sebenarnya aku terus memikirkan motor Edo 

yang hilang. Dan akhirnya aku berpikir kalau Silvia pasti bisa 

membantu. Aku bergegas keluar mencarinya. Kutemukan dia 

berjalan menuju kantin. Aku berlari. 

 Silvia sedikit kaget ketika aku tiba-tiba memegang 

tangannya dan sedikit menyeretnya ke kantin Teh Betty. Aku 

duduk lalu memesan mie rebus. Kedua tanganku sudah jatuh di 

bangku. Silvia pun akhirnya duduk. Masih dengan tatapan heran. 

 “Ada apa sih?” tanyanya ketus. 

 “Luw tahu kan kejadian tadi pagi?” aku balik 

menatapnya. “Apa yang gua denger dan gua omongin sama 

Edo.” 

 “Ya,” jawabnya. 

 “Ini mie rebusnya, Zai,” Teh Betty menyela. 

 “Terus apa?” tanya Silvia. 

 Aku tak langsung menjawab. Perlahan kuaduk 

semangkuk mie di hadapanku itu sampai saosnya merata. 

 “Luw bisa tahu gimana kejadiannya?” tanyaku. 

 “Pencuriannya?” 



 “Yupz.” 

 “Mungkin. Kenapa emang?” 

 Mie rebus ini masih agak panas sehingga aku harus 

meniupinya dulu. Silvia pun akhirnya memesan sesuatu. 

 “Luw bisa bantu, kan, nemuin pelakunya?” 

 “Ini kan bukan urusan gua, Zai.” 

 “Ngebantu temen bukan hal yang buruk,” ujarku 

sambil terus memakan mie. 

 “Terus luw mau bilang ke mereka kalo gua bisa melihat 

yang udah terjadi?” 

 “Ya nggak lah. Maksud gua kita diam-diam.” 

 “Ntar kalo misalkan si pelakunya ketemu, mau apa?” 

 “Soal itu mah lihat aza nanti.” 

 Akhirnya kami memutuskan untuk membahas ini lagi 

nanti sepulang sekolah di rumah Silvia. Tapi kami tidak pergi 

bersama-sama. Silvia pulang lebih dulu tanpa menyapaku. Dan 

aku baru meninggalkan kelas sekitar lima menit setelah itu. Edo, 

masih dengan wajah muram. Pasti menyebalkan baginya seharian 

ini. Mungkin sejak kemarin siang. 

 Silvia sudah menunggu di lantai dua. Tante Selvi sendiri 

yang membukakan pintu. Kali ini ia kelihatan sehat. Sudah 

sembuh benar sepertinya.  Aku segera menaiki tangga. 

 “Hari ini ada ekskul?” tanyanya ketika aku duduk. 

 “Hmm.. ada kayaknya. Basket. Jam tigaan.” 



 “Harus sekarang dong. Nggak boleh ada yang lihat 

soalnya.” 

 “Sekarang? Gua baru aza duduk!” 

 “Ini udah hampir jam dua. Luw kira ntar bakal cepet?” 

 “Oke deh. Tapi biarin gua habisin dulu apel ini. Sayang 

dah digigit.” jawabku tersenyum. Silvia mengeluh pendek. Lalu 

menuruni tangga. 

 “Ma, mobilnya Silvia pake bentar ya!” 

 “Ya,” jawab Tante Selvi. 

*** 

 

“MOBIL diparkir di dalam aza kali yah,” kata Silvia. 

 “Iya. Di dalam aza. Nggak ada orang juga lagian.”  

Aku lalu turun dari mobil dan menggeser gerbang. 

Sepertinya benar-benar tak ada orang saat ini. Pos satpam 

kosong. Lapangan upacara yang sekaligus lapangan basket juga 

kosong. Entah mungkin di kelas-kelas. Di perpustakaan. Di aula. 

Yang penting di tempat parkir sedang sepi dan kami harus segera 

mulai—Silvia harus segera mulai. 

“Motornya diparkir di sini, kan?” tanya Silvia. 

Aku hanya mengangkat bahu. Tak tahu persis tentunya 

di sebelah mana Edo memarkir motornya terakhir kali. 

“Pastiin nggak ada orang yang ngelihat! Gua perlu 

konsentrasi.” 



Sekali lagi aku cek apa di sekitar lapangan parkir ini ada 

orang. Setelah memastikannya kuberi sinyal OK dan bersandar di 

dekat gerbang. Di etalase kantin Silvia duduk. Dan ia mulai 

memejamkan mata sambil kedua tangannya disiman menutupi 

hidung. Sebenarnya aku ingin sekali memperhatikan dari dekat. 

Tapi mungkin itu malah mengganggu. Dan lagi aku harus 

berjaga-jaga seandainya ada orang datang baik dari jalan maupun 

dari koridor. 

Sudah ada dua menit. Silvia masih saja duduk. Aku baru 

ingat kalau jam tiga nanti aku ada bimbel. Kulihat jam tangan. 

Sudah lewat setengah tiga. Silvia berdiri. Ia kini mondar-mandir 

di sana dengan kedua tangan dilipat di perut. Ekspresinya aneh. 

Kalau dipikir-pikir anak ini cakep juga—terlepas dari 

sikapnya yang menjengkelkan. Tingginya hampir sama denganku. 

Ramping tapi sedikit gemuk. Hanya sedikit. Kulitnya kuning 

bersih. Matanya sipit. 

Suara langkah kaki mengagetkanku. Dua orang datang 

menuju gerbang dari pertigaan. Anak basket sepertinya. Aku 

segera menghampiri Silvia. Di sana dia masih saja mondar-

mandir seperti setrikaan. 

“Ada orang datang,” kataku. 

Silvia diam sejenak. 

“Gimana sekarang?” tanyaku. 

“Masuk mobil aza,” jawabnya. 

Ketika dua anak basket itu memasuki gerbang kami 

masih di tempat parkir. Tapi suara mesin dihidupkan membuat 

mereka melirik. Tapi tentu saja mereka tak bisa melihat siapa di 

dalamnya. Jendela mobil ini cukup gelap. Lagipula aku dan Silvia 

duduk di kursi depan. Jadi kami tak khawatir. 



“Sebenernya gua ada bimbel jam tiga,” ujar Silvia. 

“Gua juga sama,” jawabku pendek. 

“Oh? Di mana? Jangan-jangan sama lagi.” 

Silvia menyentuh tanganku lalu tampak berpikir 

sejenak.  

“Sama?” tanyaku. 

Silvia mengangguk. 

“Soal yang ini ntar aza diomongin habis les,” ucapnya. 

“Gua harus ke rumah dulu. Mobilnya mau dipake Mama.” 

“Hmm.. gitu aza kali yah,” timpalku setuju. 

*** 

 


