
 

 

 

 

 

Chapter 9 

MENCARI 

 

SEBENARNYA SUDAH SANGAT SORE DAN AKU 

HARUS PULANG, TAPI SILVIA MEMAKSAKU MASUK 

MOBIL DAN KITA PERGI. Entah kemana. Silvia hanya diam 

selama menyetir. Ada sesuatu yang buruk, pikirku. Di sebuah 

rumah makan di ByPass ia berhenti. Tak lama kemudian kami 

sudah duduk berhadapan dengan minuman-minuman yang kami 

pesan. 

 “Luw yakin mau nyari motor si Edo?” tanyanya 

menatapku. 

 “Ada yang buruk, ya?” tanyaku sambil menyeruput jus 

alpukat. 

 “Kita mungkin bisa nemuin motor itu. Tapi …” 

 “Tapi apa?” tanyaku balik menatapnya. 

 Silvia menyeruput dua kali jus mangganya itu. 

 “Abunai,” katanya. “Bahaya.” 



 “Sebahaya apa?” 

 “Gua nggak tahu coz gua nggak bisa ngelihat yang bakal 

terjadi. Tapi yang jelas, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi 

nanti.” 

 “Luw takut?” tanyaku pelan. 

 Silvia lagi-lagi menyeruput jusnya. 

 “Gua khawatir. Gua khawatir. Itu saja.” Dari nadanya 

bicara tampak ada keraguan tentang misi pencarian itu. 

 Kini giliranku menyeruput jus alpukat di depanku 

sampai habis. 

 “Kita coba saja dulu sejauh mana kita bisa. Kalo 

memang terlalu berbahaya, kita hentikan. Gimana?” tanyaku. 

 “Oke,” jawabnya. “Kapan luw mau mulai nyari?” 

 “Kalau besok? Bisa?” 

 “Nggak masalah. Gua nggak ada kerjaan. Kita bisa 

mulai dari pagi.” 

 “Sip. Ketemu di rumah luw berarti ya?” 

 “Ya.” 

*** 

  

HARI Minggu ini cukup dingin. Cianjur seperti dihinggapi kabut 

tipis. Aku menyesal tak memakai jaket atau sweater. Di 

sepanjang perjalanan dari Ciranjang ke Cianjur tadi aku terus-

terusan mengusap-usap tanganku biar agak hangat. Sebentar lagi 

sampai di rumah Silvia. Aku mendekat ke pintu keluar. Tak ada 



penumpang lain di angkot biru ini. Tapi untunglah si sopir tak 

banyak berhenti menunggu penumpang. Ketika aku turun dan 

angkot itu kembali jalan, kulihat di seberang jalan, Silvia sedang 

berdiri menungguku. 

 Baru saja aku sampai ke seberang, Silvia sudah 

menyetop angkot. Dia naik begitu saja. Aku masih diam 

menghela napas. 

 “Jadi nggak?” tanyanya. 

 Aku pun naik. 

 “Kita mau ke mana dulu?” tanyaku setelah duduk di 

sebelah kirinya. Dalam jarak sedekat ini bisa kucium bau harum 

parfum di tubuhnya.  

 “Kita turun di ByPass terus naik 05A terus turun di 

TELKOM terus jalan ke DKC,” jelasnya cepat. 

 “Buset deh. Repot amat. Kenapa nggak pake mobil luw 

aza si?” tanyaku. 

 “Mobilnya dipake Mama,” ujarnya ketus. Mulai lagi 

sifat menyebalkannya ini muncul. 

 Sampai di ByPass kami pun turun dan menyeberang. 

Lalu lintas belum ramai. Wajar. Baru jam sepuluh. Ketika Silvia 

mau menggerakkan tangan kanannya untuk menyetop angkot, 

kutahan tangannya dan berkata, “Mengapa nggak jalan aza dari 

sini ke DKC. Toh nggak jauh-jauh amat. Irit ongkos pula.” Aku 

sedikit tersenyum di kalimat terakhir. Tapi Silvia membalasnya 

dengan ketus, “Terserah.” 

 Maka kami pun mulai menelusuri trotoar yang sepi. Tak 

banyak orang. Kalau dipikir-pikir trotoar-trotoar di Cianjur ini 

selalu sepi manusia. Kecuali di trotoar-trotoar dekat sekolah. 

Mungkin orang-orang di sini sudah nyaman naik angkot. 



Memang ada kelebihan angkot-angkot di Cianjur dengan di 

tempat lain—di Ciranjang misalnya. Angkot-angkot di sini jarang 

sekali berhenti untuk ngetem sampai angkotnya penuh. Mereka 

hanya berhenti jika ada seseorang menyetop. Jika tidak, mau ada 

penumpangnya atau tidak, angkot tetap jalan. Makanya jarang 

sekali ada macet. Ini mungkin perlu ditiru oleh supir-supir 

angkot di tempat-tempat lain. Angkot-angkot yang suka berhenti 

terlalu lama itulah yang merupakan faktor utama terjadinya 

macet. 

 Karena ini hari Minggu, tak ada anak berseragam 

sekolah. Sambil terus menengok ke kanan dan ke kiri aku 

berusaha mengimbangi jalan Silvia yang cepat.  

 “Kenapa kita ke DKC?” tanyaku. 

 “Sebenarnya tujuan kita bukan DKC. Tapi jalan di 

samping kanannya.” Silvia mengatakan semua itu sambil terus 

melangkah tanpa menoleh. 

 “Terus kita mau ngapain?” 

 “Ke tempat pertama yang gua lihat,” katanya masih 

terus berjalan. 

 “Tempat pertama itu di mana?” 

 “Cerewet sih luw nanya-nanya mulu,” katanya kesal. Ia 

kini berhenti. “Ntar juga luw tahu sendiri. Jadi please deh, jangan 

bikin gua kesel dengan pertanyaan-pertanyaan luw itu.” 

 “Gua kan cuma nanya. Apa salahnya,” kataku sambil 

mengangkat bahu. Silvia mendesah dan berjalan kembali. 

 Belum juga sampai di DKC, hujan tiba-tiba turun. 

Spontan saja kami berdua menengadah. Awalnya Silvia 

mengusulkan untuk berlari. Tapi setelah hujan semakin deras, 

aku mengusulkan untuk berteduh dulu. Ia setuju. Dan kami 



berhenti di sebuah toko fotokopian. Rambutku basah. Di bajuku 

juga ada bercak-bercak air. Aku semakin menyesal saja tak 

membawa jaket. Baru kusadari kalau di samping kiriku Silvia 

menggigil. Kedua tangannya dilipatkan di dada. Rambutnya yang 

sebahu itu sedikit basah. 

 “Luw nggak bawa jaket?” tanyaku. 

 “Nggak,” jawabnya sambil menggeleng. 

 “Terus isi tas yang luw soren ini apa aza?” 

 “Hal-hal nggak penting. Bukan urusan luw juga.” 

 Dasar, gumamku. Dalam keadaan menggigil saja masih 

juga dia ketus. Aku bergerak meninggalkannya. 

 “Mau ke mana?” tanyanya tiba-tiba. 

 “Gua ke atas dulu sebentar. Kalo nggak salah ada yang 

jual minuman anget.” 

 “Gua ikut,” katanya melangkah. Tapi setelah melihat 

lagi hujan yang deras ini dia berhenti. 

 “Luw tunggu aza di sini,” ucapku. Dan aku pun berlari 

menembus hujan melewati beberapa toko dan rumah. Untunglah 

tidak ada orang di trotoar. Sehingga dengan mudah aku sampai 

di tempat yang kumaksud. Baju dan rambutku tambah basah. 

Aku memesan satu platsik susu dan satu plastik teh manis. Dua-

duanya hangat.  

 Ketika kembali ke fotokopian itu, aku kaget melihat 

Silvia tak ada. Aku berputar-putar mencarinya. Tapi tak ketemu. 

Barulah setelah kupanggil namanya dia menyahut. “Di sini,” 

suara bergetar karena dingin. Dia keluar perlahan dari sebuah 

gang satu rumah dari fotokopian tadi. 



 “Ngapain luw di situ?” tanyaku heran. 

 “Gua … nggak nyaman,” katanya terbata-bata. Jelas 

sekali ia kedinginan. “Si tukang fotokopi itu … ngeliatin gua 

mulu.” 

 Aku tersenyum. Aku mengerti. Karena hujan, kaos yang 

dikenakannya basah. Dan kaos itu tak begitu tebal sehingga 

dalam keadaan basah seperti ini tampak jelas lekukan-lekukan di 

tubuhnya. Perempuan seharusnya lebih berhati-hati dalam 

memilih pakaian. Terutama di cuaca buruk seperti ini. 

Kutunjukkan padanya minuman yang baru kubeli. Dia memilih 

teh. Dan kini kami duduk bersandar di sebuah toko yang tutup, 

menuggu hujan reda. 

*** 

SILVIA sudah tak lagi menggigil. Mungkin karena teh manis 

hangatnya sudah habis. Dan hujan juga sudah hampir habis. Aku 

bertanya apakah dia baik-baik saja. Masalahnya kaosnya yang 

basah itu. Dia sempat bertanya apakah aku bawa jaket. Kubilang 

padanya kalau aku bawa jaket, kaosku tak akan sebasah ini. Tapi 

rupanya ia tetap ingin melanjutkan misi pencarian hari ini. Maka 

setelah hujan tinggal gerimis kecil, kami pun berjalan kembali di 

trotoar menuju DKC. 

 “Gua boleh tahu nggak apa saja yang luw lihat kemarin?” 

tanyaku. Kali ini Silvia tak seketus tadi. 

 “Yang gua lihat sih ada dua orang.Yang satu rambutnya 

panjang diiket. Yang satu lagi botak plontos. Yang bawa 

motornya si Edo yang gondrong. Si botak cuman jaga-jaga siapa 

tahu ada yang curiga. Hebatnya, motor itu dibawa pelan ke jalan 

di samping Mesjid Agung. Waktu itu memang nggak ada orang 

yang memperhatikan kayaknya. Di sana gantian si plontos yang 

bawa. Terus dibawa sampe ke pasar terus ke DKC. Di sini nih, 

seseorang sudah menunggu mereka.” Kami sudah sampai di 



pertigaan di dekat DKC. Sampai ke tempat inilah katanya tempat 

ini dibawa. 

 “Orang yang nunggu itu, pake jaket kulit hitam, kaca 

mata hitam juga. Dia ngasih uang, nggak tahu berapa ke si 

gondrong dan si plontos. Terus motor itu dia bawa sendiri 

masuk ke jalan ini terus belok di sana.” Silvia menunjuk ke arah 

belokan sekitar 100 meter di depan kami. “Habis itu gua nggak 

tahu deh,” katanya menggeleng. 

 “Loh?” tanyaku refleks. 

 “Kemarin kan keburu ada anak basket..” ucapnya agak 

tinggi. 

 “Oke,” kataku mengangkat kedua tangan. “Sekarang 

kita ke sana?” tanyaku menunjuk belokan itu. Silvia mengangguk. 

Sesampainya di belokan itu Silvia berhenti. 

 “Loh, kenapa?” tanyaku. 

 “Gua mau nyoba konsentrasi di sini. Luw tolong jaga-

jaga!” katanya yang kini sudah jongkok dengan kedua tangan 

disimpan menutupi hidung dan mulutnya. 

 “Bisa nggak sih luw berdiri aza, nggak usah jongkok?” 

sergahku. 

 “Berisik!” katanya. “Gua butuh ketenangan!” 

 “Nanti kalo ada orang lewat dia bisa curiga,” ucapku. 

 Silvia mengeluh tapi akhirnya berdiri juga. Kini ia 

bersandar di tembok. Aku mulai berjalan ke kanan dan kirinya 

melihat-lihat siapa tahu ada yang datang. 

 “Bisa nggak sih luw diem?!” tanyanya kesal. “Gua mau 

mulai nih!” 



 “Lah, kan luw bilang gua mesti jaga-jaga kalau ada yang 

dateng. Gimana sih?” 

 “Ah, rese deh ..” 

 Saat itu kudengar langkah kaki di belakangku. Ketika 

hendak menengok, Silvia memegang tanganku.  

“Jangan menengok!” katanya. Aku lihat ada sedikit 

kekhawatiran di kedua matanya. “Peluk gua!” katanya tiba-tiba. 

“Apa?” ucapku kaget. 

“Udah cepetan!” Kekhawatiran di matanya itu berubah 

jadi rasa takut. Aku pun dengan enggan memeluknya. Biarpun 

begitu, aku merasa nyaman menghirup bau parfum di tubuhnya. 

Aku merasa suhu tubuhku naik. Hangat. Mungkin karena hujan 

tadi membuat tubuhku kedinginan. 

“Udah!” tiba-tiba Silvia melepaskan diri dan 

mendorongku. “Jangan keenakan,” katanya ketus. Kedua 

matanya itu kembali menyebalkan seperti biasanya. 

“Ada apaan sih barusan?” tanyaku. 

“Orang yang barusan lewat itu …. si gondrong.” 

“Si gondrong yang luw ceritain tadi?” 

“Sst..” Silvia mengingatkan nada bicaraku terlalu tinggi. 

Aku mengangguk meminta maaf. 

“Ke mana tadi dia pergi?” tanyaku. Memang tadi ketika 

dia lewat aku tak memperhatikan. Terlalu terbawa suasana 

sepertinya. 

“Ke arah yang kita tuju,” ujar Silvia. 



“Jadi, kita ikutin?” 

“Ya.” 

Dan kami pun berjalan melewati rumah demi rumah. 

Aku tak henti-hentinya melihat ke kanan dan ke kiri. Silvia lurus 

saja ke depan. Tak ada orang. Mungkin mereka sedang 

menonton acara TV. Atau mungkin sedang jalan-jalan 

sekeluarga. Ini kan hari Minggu. Kami sampai di pertigaan 

kompleks perumahan ini. Silvia menyuruhku mengikutinya ke 

kanan. Kami terus berjalan tanpa bicara. 

Ada suara. Ada yang sedang bicara tak jauh di depan 

kami. Semakin lama semakin jelas kami mendengarnya. Silvia 

mengusulkan untuk berhenti dulu. 

“Janjinya kan nggak segini …” kata yang satu. Suaranya 

berat. 

“Ntar lah beberapa hari lagi. Nunggu kondusif dulu.” 

Yang satu ini suaranya agak serak. 

“Ya udah ntar Kamis yah. Awas kalo nggak gua cari 

luw.” Jelas sekali itu ancaman. Kudengar langkah kaki mendekat. 

Silvia menatapku. Gawat. Jangan sampai dia melihat kami lagi. 

Kupegang tangan Silvia dan setengah berlari membawanya 

kembali ke pertigaan tadi. Sampai juga. Tapi suara langkah kaki 

itu masih saja mengikuti. Kutatap Silvia. Dia agak terengah-

engah. Aku juga. Kulihat-lihat di sekitarku siapa tahu ada tempat 

untuk sembunyi. Tak ada. Sial. Langkah kaki itu semakin dekat 

saja. Bagaimana ini? Tak ada cara lain. Kuraih lagi tangan Silvia 

dan membawanya masuk ke halaman rumah orang. 

“Ngapain?” tanyanya. 

“Udah ikut aza,” jawabku pendek. 



Untung saja tak ada anjing atau hewan peliharaan lain di 

halaman rumah ini. Setelah sampai di teras, kuajak Silvia untuk 

duduk dan membuka sandal. Dengan ujung mataku kulihat si 

gondrong itu berlalu. Dia sempat menengok ke arah kami tapi 

untungnya terus saja berjalan. Seram juga wajahnya. Setelah dia 

menghilang aku menghela napas panjang. Lega. Entah 

bagaimana jadinya kalau dia menyadari kami menguntitnya. 

Apakah aku takut? Tidak. Bukan itu. Aku sedang bersama 

seorang wanita. Itu yang membuatku khawatir kalau-kalau terjadi 

cekcok bahkan perkelahian. Bahaya untuk Silvia. Bahaya untukku 

juga sebenarnya. Tapi untunglah. Kulihat Silvia pun tesenyum. 

“Cari siapa, Dek?” tanya seseorang di belakang kami. 

Celaka. Yang punya rumah. Kami perlahan menengok ke 

belakang dengan pandangan khawatir. “Cari siapa?” tanyanya 

lagi. Perempuan itu gemuk dan cukup berumur. Tapi dari 

suaranya menandakan ia ramah. 

“Ah ..nggak, Bu, kami cuma numpang istirahat,” 

ucapku asal. 

“Hah?” tanya yang punya rumah heran. 

Silvia menyikutku. 

“Maaf, Bu. Kami segera pergi.” 

Ia lalu menyeretku kembali ke jalan. Untunglah si 

gondrong sudah benar-benar hilang. 

*** 

 


