
 

 

 

RATU-BUKU.BLOGSPOT.COM 



BAB 1 

 

 

Awal di Sekolah 

 

Bandung di pagi yang cerah... 

Abit memacu motornya menembus jalan-jalan kota Bandung yang belum 

begitu ramai. Jarum jam masih menunjukkan pukul setengah tujuh kurang, tapi 

cowok kelas 3 SMA itu udah dekat dengan sekolahnya. Padahal sekolah baru 

dimulai jam tujuh, dan jarak antara rumah dan sekolah dapat ditempuh 

dengan motor dalam waktu setengah jam kalo pake mode santai, dan lima 

belas menit kalo ngebut. Dan melihat kecepatan NSR150 yang dipakai Abit, dia 

gak mungkin sedang dalam mode santai.  

Sedikit lagi, beberapa ratus meter lagi dia akan sampai. Gedung sekolahnya 

udah kelihatan. Ini pertama kalinya Abit masuk sekolah setelah libur semester 

dua minggu. Sekarang dia harus serius belajar, gak boleh maen-maen karena 

sebentar lagi akan menghadapi ujian kelulusan.  

Di sebuah perempatan kecil, Abit mendadak mengerem motornya. Sebuah 

NSR150 lain membelok dari sebelah kirinya dengan kecepatan tinggi. 

Pengendaranya memakai helm tertutup dan berjaket serta bercelana parasut 

warna biru.  

Sial! umpat Abit. Dia kembali memacu motornya, mengejar motor yang tadi 

memotongnya. Motor yang dikejarnya memperlambat lajunya begitu dekat 

sekolah Abit, karena di situ agak ramai. Lalu dia berbelok memasuki halaman 

SMA 41, tempat Abit sekolah.  

Abit mengikuti motor di depannya. Motor itu berhenti di tempat parkir untuk 

siswa-siswi SMA 41. Abit memarkir motornya di sebelah motor itu.  

Pengendara motor di sebelahnya turun, dan melepaskan helm. Ternyata dia 

cewek. Rambutnya panjang seleher dan tampak kaku, persisi gaya rambut 

cewek di anime-anime Jepang yang sekarang lagi tren dan disebut J-style. Abit 

mengenalnya sebagai Oyien, teman sekolahnya yang juga tetangganya. Rumah 

Abit berada beberapa rumah di seberang rumah Oyien.  

"Payah lo..." ujar Oyien singkat sambil tersenyum mengejek. "Gue kirain gak 

ketemu gue dua minggu, skill lo udah meningkat. Ternyata makin ancur aja. 



Padahal lo udah curi start lagi," lanjutnya sambil melepas jaketnya. Dia juga 

mengenakan celana parasut yang bisa dilepas dengan membuka kancing di 

sisinya, persis kayak training pack yang biasa dipake atlet-atlet basket NBA. 

Celana itu tetap dipakainya, karena gak mungkin dia ganti dengan rok 

seragamnya di tempat parkir. Kini di depan Abit berdiri sosok cewek 

berseragam SMA, minus rok abu-abunya.  

"Kalo lo gak motong gue di perempatan, gue gak bakal kalah," balas Abit 

sengit.  

"Lagian siapa suruh lo gak awas! Kan lo tau gue pasti lewat situ," kata Oyien 

sambil melipat jaketnya kemudian memasukannya ke ransel.  

"Lo lewat mana sih?" 

"Kalo gue kasih tau, gue harus ngebunuh lo. Lagian lo kan tinggal di Bandung 

dari bayi, masa sih masih gak apal jalan-jalan di Bandung?" Oyien mendekati 

Abit dan motornya. "Awas, jangan kabur. Taruhan tetap berlaku," tantang 

cewek itu.  

"Emang gue pernah kabur?" jawab Abit.  

Oyien tersenyum mengejek. "Udah ah! Gue mau ke WC dulu, ngerapiin rambut 

ama ganti rok. Lo siap-siap aja terima tagihan dari gue. Daaaah..." Oyien 

melangkah meninggalkan Abit. Tapi baru beberapa langkah, dia berhenti dan 

menoleh. "Oya, servis tuh motor lo. Suaranya udah gak enak. Masa kalah ama 

motor gue? Motor lo kan lebih baru dari punya gue." Setelah berkata begitu, 

Oyien kembali melanjutkan langkahnya. Dia sempat ngebentak cowok anak 

kelas X yang hampir menabrak dirinya. Abit hanya geleng-geleng kepala 

melihat kelakuan Oyien.  

Udah hampir sepuluh tahun Abit bersahabat dengan Caroline, atau yang biasa 

dipanggil Oyien, cewek tomboi yang dikenalnya pas kelas 3 SD. Oyien yang 

baru pindah rumah kebetulan sekolah di SD yang sama dengan Abit. Satu kelas, 

lagi. Waktu itu Abit sering ikut mobil Oyien pas cewek itu dijemput papanya. 

Lama-lama oyien gak lagi dijemput, dan mereka pun sering pulang naek angkot 

bareng-bareng. Setelah lulus SD, mereka sempat sekolah di SMP yang berbeda, 

hingga akhirnya ketemu lagi di SMA yang sama, SMA 41. Hanya aja sampai 

kelas 3 ini pun mereka gak pernah satu kelas. Oyien di kelas 3 IPA 1, sedang 

Abit di 3 IPA 3.  

Soal hobi, Oyien punya hobi yang hampir sama dengan Abit, yaitu suka motor. 

Entah karena pengaruh papanya yang kerja di perusahaan otomotif atau 



karena keseringan bergaul dengan Abit yang dari kecil udah seneng ama segala 

sesuatu tentang motor-selain hobinya yang lain yaitu basket. Mereka juga 

kompak dalam beberapa hal, ternyata punya motor yang mereknya sama. 

Mengenai hal ini Oyien menganggap Abit yang yang ikut-ikutan dia, soalnya dia 

yang beli motor duluan. Abit tentu aja membantah dengan mengatakan dia 

juga udah lama ngincer motor tersebut, cuma belum ada duit aja waktu itu. 

Entah siapa yang benar, soalnya debat soal itu sama aja debat mana yang lebih 

dulu ada, ayam atau telur. Gak bakal selesai-selesai.  

Saking deketnya hubungan mereka, sAat pertama kali masuk SMA 41 mereka 

sempat dikira jadian. Dan sAat ditanya soal itu, baik Abit maupun Oyien cuma 

ngakak.  

"Emang gue buta apa!?" begitu komentar oyien waktu ditanya bener gak dia 

jadian ama Abit.  

Lain lagi komentar Abit. "Mungkin aja. Tapi kalo dia cewek terakhir di muka 

bumi ini, dan gue gak keburu jadi pertapa!" 

Dan gosip itu pun hilang dengan sendirinya. Apalagi Abit saat ini udah punya 

cewek, yang gak lain adalah teman sekelas Oyien. Oyien sendiri sewaktu di 

kelas 1 sempat jadian dengan kakak kelasnya yang sekarang udah lulus, 

walaupun hubungan mereka hanya berjalan beberpa bulan. Alasan Oyien saat 

itu karena cowoknya terlalu banyak mengatur, meminta Oyien mengubah 

penampilan dan gayanya, dan -yang gak bisa Oyien terima- menyuruh Oyien 

agar jangan terlalu dekat dengan Abit. Sejak putus sampe sekarang Oyien 

belum pacaran lagi, walau ada gosip beberapa cowok di sekolahnya diam-diam 

naksir padanya. Wajah oyien memang lumayan, bahkan bisa dikatakan di atas 

rata-rata. Kulitnya agak putih, hidung agak mancung, dan tinggi badannya 

proposional dengan berat badan. Tapi semua kecantikan itu kadang-kadang 

tertutup sifat Oyien yang tomboi dan berpenampilan agak cuek.  

 

*** 

 

Saat Oyien tiba di kelas, ruangan itu udah ramai dengan makhluk-makhluk 

penghuni tetap kelas 3 IPA 1. Mulai dari Sony yang kutu buku, sampai Irwan 

yang sok borju. Ceweknya mulai dari ratu gosip kayak Sherly, sampe yang bisa 

dijadiin objek penderita kayak Ina, semua udah dateng. Oyien sendiri 

mendapat salam pembuka dari Sherly yang lagi ngegosip di depan kelas.  



"Hai...." Oyien menyapa Karin, teman sebangkunya yang juga sahabatnya sejak 

mereka kelas 1. Karin yang sedang menulis sesuatu di bukunya menoleh. 

Begitu melihat siapa yang menegurnya, dia tersenyum. Oyien memeluk Karin.  

"Dua minggu gak ketemu, kok tambah item sih, Yien?" tanya Karin.  

"Iya nih! Di Purwkerto lagi panas banget! Gue jadi gak betah. Kalo aja Mama 

gak sibuk ama kateringnya, gue udah pulang dari dulu," jawab Oyien sambil 

duduk di sebelah Karin. Liburan semester ini memang dihabiskan Karin 

bersama mamanya di Purwokerto, kota kelahirannya.  

"Oleh-olehnya mana?" tagih Karin.  

"Ada di rumah. Lo ambil aja sendiri. Ntar kalo gue bawa ke sini dan ketauan 

ama anak yang lain, kan gak enak. So, lo ngapain aja selama liburan ini? Lo 

bareng Abit? Udah diapain aja lo ama di?" tanya Oyien.  

"Apaan sih kamu?" Sekilas mata Karin melihat Abit melintas di depan kelas 

mereka. Abit sempat melongok sebentar ke dalam kelas. "Kamu taruhan lagi 

ama Abit?" 

Oyien cuma nyengir mendengar pertanyaan Karin.  

"Dia kalah lagi, kan? Kamu mau morotin cowok Karin, ya?" 

"Tenang, Rin, gue tau kok modal cowok lo. Tenang aja. Lo masih kebagian kok." 

Karin hanya geleng-geleng kepala mendengar ucapan Oyien.  

"Lo belum jawab pertanyaan gue," kata Oyien.  

"Pertanyaan apa?" 

"Ngapain aja lo selama liburan? Pas gue gak ada, lo ngapain aja ama Abit?" 

tanya oyien beruntun, persis kayak polisi lagi menginterogasi tersangka. Wajar 

aja, abis Oyien emang penggemar berat cerita-cerita berbau detektif dan 

kriminal. Dari novel impor kayak novel Agatha Christie sampe komik-komik 

Jepang yang disebut manga, yang temanya detektif kayak Detective Conan dan 

Detektive Kindaichi dia pasti baca. Tapi kalo ditanya nanti mau jadi apa, 

jawaban Oyien pasti berbeda 180 derajat ama hobinya.  

"Gue pengin jadi arsitek. Jadi mungkin gue mau kuliah di jurusan arsitektur," 

jawab oyien ketika suatu hari ditanya Karin mau ke mana setelah lulus SMA.  

"Kok arsitek? Bukannya kamu seneng hal-hal yang berbau detektif?" 

"Terus apa hubungannya? Suka-suka gue dong mau jadi apa. Kok lo yang 

ribut?" 

Kembali ke pertanyaan Oyien. Karin hanya bengong mendengar pertanyaan 

Oyien seperti itu.  



"Maksud kamu tadi apa sih? Asal kamu tau, pas liburan karin diajak Mami 

nengokin paman yang lagi sakit di Jakarta. Karin di sana hampir seminggu. Pas 

pulang, Karin denger Abit pergi ama temen-temennya ke Pangandaran. Jadi 

baru dua hari yang lalu kami ketemu. Gitu lho..." 

"Ya udah jangan sewot dong. Gue kan cuma nanya." 

"Siapa yang sewot? Karin gak papa kok." 

"Iya deh." 

Tiba-tiba oyien melihat air muka Karin seperti berubah. Seperti ada sesuatu 

yang sedang dipikirkannya.  

"Ada apa, Rin?" 

"Ha? Maksud kamu apa?" 

"Kok muka lo kayak lagi mikirin sesuatu?" 

"Masa? Gak kok. Karin gak mikirin apa-apa..." 

"Jangan boong. Kalo lo lagi ada masalah cerita aja. Siapa tau gue bisa bantu." 

"Gak. Gak ada apa-apa kok. Mungkin karena tadi malam Karin kurang tidur aja. 

Nonton film di TV sampe malam." 

"Gitu! Bener gak apa-apa?" 

"Bener kok! Suer..." 

"Ya udah kalo gitu. Tapi kalo ada masalah, lo cerita ke gue, ya? Gue kan 

sahabat lo." 

Karin mengangguk.  

"Thanks ya, Yien." 

Walau Karin udah bilang gak ada apa-apa, Oyien yakin ada sesuatu yang 

mengganggu pikiran Karin. Tapi dia gak pengin mendesak sahabatnya lebih 

jauh.  

 

*** 

 

Kecurigaan Oyien bertambah kuat karena seharian ini kayaknya wajah Karin 

gak bergairah. Dia gak begitu konsen di kelas. Untung hari pertama masuk 

sekolah belum diisi pelajaran. Paling cuma mencatat daftar mata pelajaran, 

terus guru-guru mata pelajaran yang bersangkutan datang buat menjelaskan 

materi singkat pelajarannya dan buku-buku apa yang dipergunakan. Coba kalo 

Karin gak konsen pas lagi ada ulangan, bisa berabe! Bukan cuma buat Karin, 

tapi buat Oyien juga. Paling gak Oyien akan kehilangan salah satu sumber buat 



nyontek! 

 

Tapi apa benar Karin punya masalah? Gak jelas juga. Yang jelas sore ini dia 

datang lagi ke sekolah. Kali ini buat nungguin Abit. Dua kali seminggu, setiap 

Senin dan Rabu sore Abit latihan basket di sekolah. Dia termasuk andalan tim 

basket SMA 41. Setelah Abit naik kelas 3, dia punya tambahan tugas melatih 

pemain baru, anak kelas 1 yang baru aja bergabung. Tapi kemungkinan tugas 

itu sebentar lagi akan ditinggalkannya, karena dalam sebulan ke depan Abit 

akan sibuk belajar untuk menghadapi ujian, sama seperti pemain lain yang 

udah kelas 3. Istilah kerennya, mereka sedang melakukan regenerasi.  

Latihan selesai sekitar pukul lima. Seusai latihan, Abit menghampiri Karin yang 

duduk di bangku pinggir lapangan, setia menunggui tasnya sambil ngobrol 

dengan anak-anak cewek lain yang rata-rata juga pada nungguin cowok 

mereka yang sedang latihan.  

"Sebentar ya, Say," kata Abit sambil mengambil tasnya. Seperti biasa, Abit akan 

ganti baju dulu di WC sekolah. Karin mengangguk sambil tersenyum. Tapi 

ternyata Abit gak langsung menuju WC sekolah. Di pinggir lapangan dia sempat 

ngobrol dan bercanda dulu dengan Erie, cewek kelas 2 yang juga anggota tim 

basket putri. Entah apa yang mereka obrolin, tapi kayaknya asyik banget. Erie 

aja sampe ketawa ngakak dan meninju pelan pundak Abit. Dan hal itu 

membuat karin sedikit cemburu.  

 

"Kamu ngobrol apa aja ama Erie? Kok kayaknya akrab banget?" tanya karin 

saat mereka berdua dalam mobil Karin. Abit yang nyetir.  

"Oo... itu. Aku cuma gangguin Erie. Dia kan cerita soal cowok kelas 2 IPS 2 yang 

naksir dia. Kamu tau Hendra, kan? Nah ceritanya tuh dia baru aja ngirimin Erie 

surat. Nah, Erie tuh bingung mau ngapain. Dibales atau dicuekin aja? Karena 

sebetulnya dia gak suka ama Hendra. Ya aku bilang aja ke dia, lumayan kan 

punya cowok macho, biar gak ada yang gangguin. Eh, dia malah ketawa..." 

"O ya? Kenapa dia cerita ke kamu? Emang kamu apanya dia?" 

Abit merasa ada yang lain dalam nada bicaranya Karin.  

"Kamu cemburu?" 

"Emang kamu ngerasa karin begitu?" 

"Dari cara ngomong kamu." 

"Gak kok. Karin cuma nanya." 



Abit menghela napas. Susah kalo cewek udah mulai curiga! Bawaannya 

ngambek melulu! batin Abit.  

"Sayang, Erie tuh udah aku anggap kayak adek sendiri. Kamu tau kan, dari 

mulai masuk SMA dan ikut ekskul basket, dia udah deket ama aku. Aku yang 

ngajarin dia mulai tekhnik-tekhnik dasar basket sampe sekarang dia jadi 

pemain inti. Jadi wajar kalo antara aku dan dia udah gak ada jarak lagi. Dia suka 

cerita mengenai dirinya ke aku, karena dia anggap aku sebagai kakaknya. 

Lagian kamu kan juga sering ngobrol ama dia. Dia juga ngehormatin kamu 

sebagai cewekku kok." 

"Iya, Karin tau. Gak papa kok. Karin gak cemburu," ujar Karin walau Abit 

menangkap apa yang ada dalam diri Karin berlawanan dengan apa yang 

diucapkannya.  

"Oya..." Abit merogoh saku jaketnya, dan mengeluarkan amplop berwarna biru 

langit. "Tadi Arfi nitip ini. Minta tolong dikasih ke Oyien," kata Abit sambil 

menyerahkan amplop itu ke Karin.  

"Arfi? Maksud kamu Arfi yang satu kelas ama kamu?" 

"Arfi yang mana lagi? Emang di sekolah ini ada berapa orang yang namanya 

Arfi?" 

"Arfi yang ketua basket?" 

"Ketua yang mau dikudeta," Abit menegaskan, mengingat masa jabatan Arfi 

tinggal dalm hitungan hari.  

"Dia kan cowoknya Nia. Kenapa dia ngirim surat ke Oyien?" 

"Kamu belum tau gosip terbaru?" 

"Gosip apa?" 

"Dia kan udah putus ama Nia." 

"Putus?" 

"Ini gosip terbaru loh. Fresh from oven. Belum banyak anak SMA 41 yang tau. 

Arfi dan Nia juga masih ngerahasiain hal ini kecuali dari teman-teman terdekat 

mereka. Mereka baru putus sekitar seminggu yang lalu." 

"Iya, tapi kenapa? Kayaknya mereka rukun-rukun aja. Paling gak sebelum 

liburan semester kemaren. Karin liat Nia mesra banget ama Arfi." 

"Itu kan dari luar. Sebetulnya Arfi tuh udah lama gak cocok ama Nia. Nia terlalu 

cemburu. Ngeliat Arfi ngobrol ama cewek lain aja langsung ngambek. Udah 

gitu dia terlalu ngatur Arfi. Suka nyuruh Arfi nganterin atau ngejemputin dia 

secara mendadak, dan kalo Arfi-nya gak bisa, Nia-nya ngambek. Padahal 



mungkin aja saat itu Arfi punya acara lain yang lebih penting. Arfi gak tahan, 

dan akhirnya mutusin Nia." 

"Kok kamu tau semuanya sih? Kamu sering jadi tong sampah, ya?" tanya Karin. 

Abit cuma nyengir.  

"Kadang-kadang enak juga jadi tong sampah. Kita bisa tau sifat dan isi hati 

orang lain. Contohnya aku jadi tau sifat Nia yang sebenarnya. Makanya aku 

sekalian mau bilang ke kamu, jadi cewek tuh boleh-boleh aja cemburu. Itu 

wajar. Tapi jangan keterlaluan. Ngobrol ama cewek lain aja udah dicemburuin. 

Padahal cewek itu teman sekelasnya, dan mungkin mereka ngobrol soal 

penting yang gak ada hubungannya sama sekali ama soal cinta." 

"Kamu nyindir Karin?" 

"Gak. Aku ngomong perasaan cowok yang sebenarnya. Emang sih, cowok kalo 

dicemburuin juga seneng. Itu tandanya ceweknya bener-bener sayang ama dia. 

Tapi kalo sedikit-sedikit kayak gitu, cowok sabar kayak Arfi lama-lama juga gak 

tahan." 

Karin hanya diam mendengar ucapan Abit.  

"Jadi sekrang ceritanya Arfi lagi ngincer Oyien?" 

"Bukan cuma sekarang. Sebetulnya diam-diam tuh anak udah merhatiin Oyien. 

Cuma waktu itu udah keduluan ama Andi, cowok Oyien yang dulu. Pas Oyien 

putus ama Andi, Arfi udah jadian ama Nia. Jadi sekaranglah waktu yang pas 

menurut Arfi buat nyampein isi hatinya ke Oyien. Soalnya sebentar lagi kan kita 

semua mau lulus." 

"Kenapa gak Arfi-nya aja langsung pedekate ke Oyien?" 

"Aku juga bilang gitu. Kenapa gak dia sendiri aja yang pedekate langsung? Tapi 

kata Arfi, dia gak tau Oyien suka dia apa gak. Dia pengin mancing dulu reaksi 

Oyien pas baca surat ini. Kalo ada tanda-tanda Oyien juga suka, baru dia mau 

pedekate." 

Emang Oyien ikan? Pake dipancing segala! batin Karin. Karin membayangkan 

reaksi Oyien saat membaca surat dari Arfi. Bukan sekali ini Oyien menerima 

surat mellow dari cowok. Dan biasanya Oyien membaca surat itu keras-keras di 

depan Karin sambil ketawa ngakak, kemudian menaruh surat itu sembarangan 

di antara tumpukan kertas miliknya. Setelah itu sikap Oyien biasa aja. Kalo 

ketemu si pengirim surat, Oyien gak menampakkan sikap memberi harapan 

ataupun membenci. Oyien pun gak peduli kalo surat yang diterimanya masuk 

tempat sampah atau kebuang Bi Parmi, pembantunya yang membersihkan 



kamarnya setiap pagi.  

Tapi ini surat dari Arfi. Salah satu "Most Wanted Boy" di SMA 41. Arfi yang 

kalem, cool, dan jago basket. Yang selalu jadi incaran cewek-cewek dari 

pertama masuk SMA, gak cuma temen seangkatannya, tapi juga para senior 

waktu itu. Termasuk Oyien dan Karin. Apalagi Oyien yang waktu kelas 1 selalu 

semangat kalo liat Arfi lagi main basket. Karin ingat dulu dia dan Oyien sering 

berteriak memberi semangat untuk Arfi. Setelah Karin jadian ama Abit, dia gak 

lagi nyemangatin Arfi, tapi Abit. Sedang Oyien masih sesekali berteriak buat 

Arfi kalo kebetulan melihat dia maen, walau gak seheboh dulu.  

Dan sekarang Oyien nerima surat dari Arfi? Walau Karin gak tau apa sekarang 

Oyien masih tetap jadi fans Arfi, pasti perlakuan oyien pada surat-surat Arfi gak 

seperti surat-surat lainnya. Karin juga gak nyangka kalo diam-diam Arfi 

merhatiin Oyien. Pantas aja waktu kelas 1 tuh anak kelihatan sering diam atau 

salah tingkah kalo ngobrol ama Oyien.  

"Kenapa kamu kasih ke Karin? Kan kamu yang dimintain tolong ama Arfi?" 

"Kamu aja deh yang ngasih ke dia. Aku males ngurusin hal-hal yang kayak gitu. 

Tadi cuma gak enak aja ama Arfi. Masa diminta nyampein surat aja gak mau." 

"Tapi kan rumah kamu deket rumah Oyien?" 

"Gak perlu malam ini. Besok aja di kelas kamu kasih ke dia." 

 

 

BAB 2 

 

 

Dua Sahabat 

 

"Apa nih?" tanya Oyien ketika Karin menyodorkan surat dari Arfi.  

"Udah, buka aja." 

"Bukan dari lo, kan?" 

Karin memelototkan matanya ke arah Oyien. "Ya bukan lah..." 

"Jadi? Dari siapa?" 

"Buka aja dulu, ntar kamu juga tau." 

Oyien menatap Karin dengan pandangan gak percaya. Dia mau liat apa saat ini 

Karin lagi ngerjain dirinya. Tapi Karin bukan orang yang suka ngerjain orang, 



gak kayak dirinya dan Abit.  

"Kamu gak percaya? Kenapa gak buka aja buat tau siapa yang ngirim?" 

Tanpa diduga, Oyien memasukkan surat dari Arfi ke saku rok sekolahnya.  

"Gue percaya kok!" 

"Kok gak dibuka?" 

"Ntar aja di rumah. Sekarang kan udah mau masuk." 

Karin hanya menatap heran pada Oyien. Sikap Oyien gak seperti biasanya kalo 

menerima surat dari cowok. Hal itu makin memperkuat dugaan Karin bahwa 

Oyien masih suka pada Arfi. Kalo begini jadinya klop deh! Dia tinggal nunggu 

mereka jadian dan minta traktir Oyien. Dan perkiraan Karin hal itu gak bakal 

lama lagi, karena mereka semua udah pada mau lulus. Belum tentu nanti 

setelah lulus mereka bisa ketemu lagi.  

 

*** 

 

"Kuya!" 

Abit yang lagi di kantin pas istirahat menoleh ke arah suara yang udah lama 

dikenalnya. Gak salah lagi, itu suara cempreng Oyien. Cuma Oyien satu-satunya 

orang yang suka manggil dia seenaknya. Suka-suka dia.  

"Lo punya kunci pas nomer delapan di motor lo, gak? Kayaknya motor gue 

karburatornya kotor. Tarikannya rada lelet," kata Oyien dengan cuek. Oyien 

sempat melirik ke arah Arfi yang duduk di sebelah Abit.  

"Hai, Fi!" sapa oyien pendek. Arfi yang gak nyangka bakal disapa Oyien jadi 

kaget sendiri. Untuk menghilangkan kekagetannya, dia buru-buru 

menghabiskan dua tahu isi yang baru diambilnya.  

"Punya. Emang lo mau bongkar motor sekarang?" 

"Gak. Ntar aja pas pulang." 

"Kenapa gak ke bengkel aja? Kan ada bengkel deket sini." 

"Gak ah. Ngapain ke bengkel kalo bisa gue kerjain sendiri? Lumayan kan ngirit 

lima belas ribu. Lagian mereka kan gak tau setelan motor gue. Mana kunci 

motor lo? Biar gue ambil sendiri." 

Abit merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci motornya dan 

memberikannya pada Oyien.  

"Lo mau lebih irit lagi?" tanya Abit pas memberikan kunci ke Oyien.  

"Mau. Diapain?" 



"Lo bongkar motor lo deket bengkel mobil aja. Lo ngirit lima puluh ribu," jawab 

Abit sambil ngakak. Anehnya Oyien gak ketawa. Dia malah menatap Abit.  

"Bit..." 

"Apa?" 

"Kok lo makin lama makin garing sih? Absolutely dry..." 

"Biarin. Kok lo yang sewot!" sergah Abit gak mau kalah.  

"Oke deh, thanks ya. Ntar gue balikin ke Karin deh." Oyien kembali melirik ke 

arah Arfi.  

"Gak usah lo kasih aja langsung ke gue pas pulang." 

"Oke!" 

"Pelan-pelan aja makannya, Fi! Ntar kesangkut loh!" goda Oyien sambil 

nyengir, lalu pergi ke luar kantin setelah gak lupa ngambil satu tahu isi yang 

belum dimakan dari tangan Abit.  

"Eh! Tinggal satu tuh!" protes Abit. Tapi oyien keburu kabur.  

"Surat dari gue udah lo kasihin, kan?" tanya Arfi sepeninggal Oyien.  

"Udah, udah kok!" jawab Abit tapi dengan suara gak yakin. Abit gak tahu Karin 

udah memberikan surat dari Arfi ke Oyien atau belum.  

"Tapi..." Arfi heran melihat sikap Oyien. Kok sama sekali gak berubah? Gak ada 

tanda-tanda kalo Oyien suka padanya atau malah jadi gak suka setelah nerima 

surat darinya. Memikirkan ini bakal membuat Arfi gak bisa tidur malam ini.  

 

Sepulang sekolah, Abit melihat Oyien udah sibuk berkutat dengan motornya. 

Tempat parkir sekolah yang udah mulai sepi berubah jadi bengkel dadakan. 

"Beneran lo bongkar motor di sini?" tanya Abit.  

"Emangnya gue bercanda pas minjem kunci ke lo?" balas Oyien sengit sambil 

mengelap tangannya yang berlepotan oli.  

"Mau gue bantuin?" 

"Kalo lo mau. Eh, mana Karin? Lo gak pulang bareng dia?" 

"Gak. Dia kan mau bimbel. Tadi nebeng mobil Icha yang satu tempat bimbel 

ama dia. Masa lo gak tau sih?" jawab Abit sambil mulai jongkok dan membantu 

Oyien.  

"Gue lupa. Lo kan juga ikut bimbel. Kenapa gak bimbel bareng Karin? Biar 

kalian bisa bareng..." 

"Gak ah. Tempat bimbelnya Karin kan mahal. Khusus buat orang berduit. Kalo 

mau bisa aja gue bimbel di situ, tapi gue ngerasa sayang aja. Lagian bimbel 



mahal juga gak ngejamin kita lulus SPMB, kan? Itu semua kan tergantung kita 

juga. Banyak kok tempat bimbel yang bagus tapi murah." 

"Bisa juga lo ngeles. Bilang aja lo lagi ngumpulin duit buat modif motor, kan? 

Ngaku aja, gue udah tau lo luar-dalem." 

Abit cuma nyengir mendengar ucapan Oyien.  

Beberapa siswa yang akan pulang dengan motor mereka sempat melihat 

pemandangan yang gak biasa ini. Oyien sedang membersihkan karborator 

motornya dibantu Abit.  

"Buka bengkel, Yien?" goda Tono, temen sekelas Oyien.  

"Bisa dong lo sekali-sekali servis motor gue?" lanjut Dani sambil mengeluarkan 

motornya.  

"Boleh. Ongkosnya seratus ribu. Mau? Dijamin motor BMW lo bisa ngalahin 

motornya Abit," balas Oyien sambil menatap motor bebek milik Dani, produksi 

tahun 70'an yang sering disebut Oyien BMW. Artinya Bebek Merah Warnanya.  

Dani hanya menjulurkan lidah menanggapi ucapan Oyien.  

"Lo katanya mau ikut bimbel? Katanya mau ngambil intensif?" tanya Abit saat 

kedua temen mereka itu udah ngacir.  

"Rencananya. Tapi gue lagi mikir-mikir mau masuk bimbel yang mana. Jadi gak 

percuma Papa ngeluarin duit buat gue." 

"Kenapa gak masuk tempat bimbel gue aja? Tempatnya oke kok. Ada AC-nya 

lagi." 

"Promosi nih? Lo dibayar berapa buat promosiin tempat bimbel lo? Karin juga 

nawarin gue masuk tempat bimbel dia. Jadi dia ada temen. Kalo gue mau, dia 

mau bawa mobil ke sekolah." 

"Ya udah, kenapa lo gak bareng Karin aja?" 

"Kan udah gue bilang, gue mau pikir-pikir dulu. Gue juga sayang kalo buang 

duit banyak tapi ternyata ntar gak ada hasil. Makanya gue mau liat 

perkembangan lo ama Karin." 

"Kok ngeliat perkembangan gue ama Karin?" 

"Iya. Gue mau tau siapa di antara kalian berdua yang paling cepet meningkat 

perkembangan belajarnya, baru gue bisa ngambil keputusan." 

"Sialan. Lo kira gue ama Karin kelinci percobaan apa? Tapi lo harus cepet, 

mumpung belum terlambat. Ntar tau-tau udah deket SPMB, lagi. Kecuali otak 

lo kayak Einstein..." 

"Einstein sih gak perlu ikut bimbel juga udah pinter. Lagian kan gara-gara dia 



juga kita pusing gini. Coba kalo gak ada Einstein, paling gak kan gak ada 

pelajaran teori relativitas di fisika. Bener, gak?" 

"Bener sih. Tapi kalo gak ada Einstein belum tentu negara kita merdeka tahun 

'45. Mau pake apa Amrik ngebom Jepang kalo gak pake nuklir? Pake molen?" 

"Hehehe... Bener juga kata-kata lo." 

Setengah jam kemudian Oyien selesai dengan pekerjaannya. Dia kini mengetes 

motornya.  

"Gimana?" tanya Abit.  

"Oke!" Tapi tiba-tiba Oyien meringis kecil. 

"Kenapa, Yien?" 

"Gue laper. Lo kan masih punya utang ke gue, nah sekarang saatnya lo bayar 

utang." 

"Bilang aja kalo lo mau nagih, pake alesan laper segala." 

Oyien cuma nyengir.  

"Mau, gak? Ikhlas, gak? Gue juga gak mau kalo lo gak ikhlas. Ntar gak jadi 

daging lagi." 

"Ya udah, mau di mana?" 

"Di mana ya? Ntar deh gue pikirin dulu. Gue mau cuci tangan dulu nih," kata 

Oyien sambil menunjukkan tangannya yang berlepotan oli. Sebagian oli itu 

bahkan nempel di wajahnya.  

"Jangan lama-lama, soalnya ntar sore gue harus bimbel." 

"Gak. Lo tunggu di sini, ya? Awas kalo kabur. Nih sekalian jagain tas gue." 

Sehabis berkata begitu Oyien berlari menuju WC sekolah.  

 

*** 

 

Lo gak dijemput Abit?" tanya Icha pada Karin saat istirahat di sela-sela kegiatan 

bimbel mereka.  

"Gak, kan dia juga bimbel," jawab Karin sambil menyedot teh botolnya.  

"Hubungan kalian baek-baek aja, kan?" 

"Baek. Emang kenapa, Cha?" 

"Gak, gak papa. Cuma tadi pas gue ngambil mobil, gue sempet liat Abit lagi 

berdua ama Oyien di tempat parkir mobil. Kayaknya Abit ngebantuin Oyien 

benerin motornya." 

Mendengar ucapan Icha, Karin cuma tersenyum.  



"Soal itu? Oyien emang tadi bilang kalo motornya rada ngadat. Dia mau 

bongkar dulu pas pulang sekolah. Biasa kan kalo Abit ngebantuin Oyien? 

Emang ada yang aneh?" 

"Bukan gitu. Gue sempet merhatiin mereka agak lama. Kayaknya Abit mesra 

banget ama Oyien. Sampe ketawa-ketawa segala. Apa lo gak curiga?" 

Karin terdiam sejenak mendengar ucapan Icha, lalu dia kembali tersenyum.  

"Icha, Icha, karin ama kamu udah berapa lama kenal Oyien sih? Dia emang gitu. 

Bisa akrab ama semua orang. Apalagi ama Abit. Mereka kan udah temenan 

dari SD." 

"Tapi lo harus tetep hati-hati. Bagaimana pun Oyien tuh cewek, Abit tuh 

cowok. Kalo sering deket, lama-lama kan..." 

"Kamu gak usah kuatir. Karin tau kok siapa Oyien. Dia ama Abit cuma temenan. 

Gak lebih. Oyien tuh udah kebal ama Abit, juga sebaliknya. Kalo Oyien ama Abit 

ada apa-apa, kenapa gak dari dulu aja mereka jadian? Malah Oyien yang 

ngenalin Abit ke Karin." 

"Itu kan dulu. Sekarang kan bisa laen. Apalagi sekarang Oyien lagi gak punya 

cowok. Iya, kan?" 

"Karin percaya Abit. Juga Oyien. Karin yakin Oyien gak akan nyakitin perasaan 

Karin. Lagi pula Karin tau siapa sebenernya cowok yang ditaksir Oyien," jawab 

Karin.  

"Oya? Oyien lagi naksir cowok? Siapa? Anak sekolah kita?" 

Karin memandang Icha.  

"Gak ah. Ntar jadi gosip, lagi. Lagian itu juga belum pasti. Ntar kalo udah resmi, 

kamu juga tau siapa orangnya," jawab Karin.  

"Yaaa... Karin..." 

 

*** 

 

"Lo tau kalo Karin lagi ada amasalah?" tanya Oyien sambil mengunyah 

masakan Jepang-nya. Emang gak punya perasaan dia! Ngajak Abit ke restoran 

masakan Jepang yang lumayan mahal. Padahal duit Abit lagi pas-pasan. Pas 

buat bayarin maksudnya.  

"Emang karin lagi ada masalah?" Abit malah balik nanya.  

"Ditanya kok malah nanya?" 

"Kan gue gak tau.  



"Sama dong." 

"Jadi? Lo tau dari mana kalo Karin lagi ada masalah?" 

"Gue ngerasa aja. Kelakuan Karin akhir-akhir ini sedikit aneh. Gak seperti 

biasanya." 

"Aneh gimana? Gue rasa dia biasa aja kok..." 

"Yaaa, aneh aja. Kenapa lo ngeliatin gue?" 

"Lo ada bakat jadi paranormal, ya? Atau terlalu semsitif?" 

"Sialan. Gue serius nih!" 

"Gue juga serius." 

"Gue cuma kuatir ama Karin." 

"Emangnya gue gak?" Abit kembali memandang Oyien. "Lo tenang aja. Kalo 

ada apa-apa, Karin pasti cerita. Kalo gak ke gue ya ke lo." 

"Kalo masalahnya kita berdua?" 

"Lo ngomong apa sih?" 

"Eh, gak. Gue cuma asal ngomong." 

Untung Abit gak menanggapi ucapan Oyien. Dia kembali menyantap 

makanannya.  

"Oya, kemaren gue ketemu Rudi. Katanya malem Minggu besok anak-anak 

mau pada ngumpul lagi. Tempat biasa. Lo mau, ikut?" ujar Oyien lagi. 

Mengalihkan pembicaraan.  

"Lo masih ikut kayak gituan?" tanya Abit.  

Oyien hanya mengangkat bahu. "Abis gimana lagi? Duitnya kan lumayan. Lo 

juga kebagian, kan? Kata Rudi ada anak-anak baru yang perlu dicoba." 

"Gue sih mau aja. Tapi Karin pasti gak bakal ngizinin. Dia juga pasti ngelarang lo 

kalo tau lo mau ikut." 

"Ya jangan ketauan Karin dong!" 

"Gimana bisa? Gue kan harus ngapelin dia tiap malem Minggu." 

Kali ini giliran Oyien yang balas menatap Abit sambil geleng-geleng kepala.  

"Dua minggu liburan, lo bukan cuma jadi makin garing, tapi kok jadi makin 

parah begonya sih?" 

"Emang kenapa?" 

"Emang lo mau ngapelin Karin sampe jam berapa? Mau sampe pagi? Acaranya 

juga mulai paling cepet jam sebelas malam. Yang lainnya juga baru dateng 

setelah pulang ngapel. Kecuali gue tentunya." 

Ucapan Oyien menyadarkan Abit. Iya ya, kenapa gue jadi bego gini? batin Abit.  



 

 

BAB 3 

 

Balapan di Malam Minggu 

 

Malam Minggu... 

Hari sudah menjelang tengah malam, tapi suasana di jalan sekitar Lapangan 

Gasibu masih rame. Puluhan anak muda memenuhi sekeliling lapangan yang 

menjadi landmark kota Bandung tersebut. Rata-rata mereka memakai motor. 

Biasanya setiap malam Minggu jalan-jalan di sekitar kawasan gasibu sering 

dipakai sebagai ajang kumpul para pecinta BaLi alias balap liar. Walu gak rutin 

setiap malam Minggu karena harus kucing-kucingan dengan polisi yang sering 

merazia kawasan ini, tapi kalo gak ada polisi kawasan tersebut berubah rame 

kayak pasar malam.  

"Hai, Yien!" sebuah suara menyapa ketika Oyien baru aja dateng dengan 

motornya. Oyien malam itu pake celana dan jaket kulit berwarna hitam. Kalo 

udah pake setelan kayak gitu, Abit suka manggil Oyien dengan sebutan Satria 

Baja Hitam. Oyien menghampiri kerumunan temannya yang sedang nangkring 

di atas motor masing-masing.  

"Gimana, Rud? Udah mulai?" tanya Oyien pada seorang cowok berambut 

gondrong di antara mereka.  

"Udah tiga race. Lo kenapa telat sih? Padahal lo kan gak punya cowok?" jawab 

Rudi sambil mengisap rokonya dalam-dalam.  

"Sialan lo! Gue ketiduran, tau! Ini juga buru-buru. Untung Mama ama Papa 

udah tidur," balas Oyien sambil meninju lengan Rudi. Dia melihat Abit udah 

ada di samping rudi. "Tru? Ada berita menarik? Mana anak-anak baru yang lo 

bilang?" tanya Oyien lagi.  

"Payah! Gak ada apa-apanya," jawab Abit.  

"Yup! Kecuali satu orang. Tuh orangnya..." 

Oyien melihat ke arah yang ditunjuk Rudi. Seorang cowok berambut gondrong 

sedang ngobrol sambil duduk di atas motornya.  

"Rambutnya hampir sama ama lo. Kalian kaka-adik, ya?" goda Aries yang 

berdiri di belakang Oyien.  



"Enak aja. Dia yang niru gue." Oyien menoleh kembali pada Rudi. "Dia hebat?" 

"Dia udah menang dua dari tigarace," jawab Rudi.  

"Itu karena satu race dia gak ikut," sambung Aries.  

"Oya? Jadi kalian pada keok? Lo juga! Bit?" 

"Gue bisa aja menang di race pertama kalo dia gak motong jalur race gue," Abit 

mencoba membela diri.  

"Kalah tetep aja kalah, Bit. Gak usah pake alesan." 

"Siapa sih dia?" 

"Namanya Dimas. Dia baru di sini sekitar sebulan. Pindahan dari Jogja. Katanya 

sih dia sering juara road race di sana." 

"Juara road race? Menarik juga.  

"Hati-hati Yien. Gue rasa setelan motornya agak beda. Kayaknya emang disetel 

khusus buat balap." Oyien kembali melihat ke arah Dimas, tapi kali ini khusus 

ke motor yang didudukinya. Kawasaki Nija berwarna hijau.  

"Dia pake motor itu?"  

Rudi mengangguk.  

"Jalurnya lewat mana?" 

"Biasa, lurus sepanjang sini, belok ke arah jalan Diponegoro sampe Supratman, 

terus belok di jalan Ciliwung, tapi kali ini gak lewat Cilaki, tapi lurus sampe jalan 

Riau, belok di jalan Citarum dan balik lagi ke jalan Diponegoro, dan finish dari 

atas," Rudi menjelaskan.  

"Biar lebih menantang. Tapi kalo gak hati-hati bisa kesamber mobil di Jalan 

Riau," tambah Aries.  

"Apa gak ada polisi di Jalan Riau?"  

"Sejauh ini masih aman." 

Seorang cowok berbadan kurus mendatangi mereka.  

"Race berikutnya lima belas menit lagi. Mau ikut gak?" tanyanya.  

"Gimana, Yien?" tanya Rudi ke Oyien.  

"Dia ikut?" Oyien menunjuk ke arah Dimas.  

"Ntar gue usahain.  

"Kalo dia ikut, gue ikut," tandas Oyien.  

 

Lima menit kemudian rudi menghampiri Oyien yang sedang memeriksa 

motornya dibantu Abit.  

"Dia ikut, yien. Lo siap-siap aja," kata Rudi.  



"Lo hati-hati aja. Cara ngebalapnya bagus banget. Gue gak pernah bisa 

ngalahin dia di tikungan. Bisa-bisa gelar raja tikungan bisa lepas dari lo," kata 

Abit.  

"Tenang! Gak akan semudah itu dia ngalahin gue." 

 

*** 

 

Oyien bersiap di garis start. Di sebelahnya ada Dimas dan tiga pembalap 

lainnya. Satu race emang hanya boleh diikuti lima pembalap. Untuk keamanan. 

Mereka emang anak-anak nekat, tapi buka berarti bodoh.  

Oyien melirik ke arah Dimas. Tepat saat itu Dimas juga melirik ke arahnya. 

Kayaknya Dimas tersenyum padanya walau gak jelas karena mukanya tertutup 

helm full face." 

"Semua pos, lapor situasi," kata cowok bertubuh kurus di handy talkie yang 

dipegangnya. Dia sedang mengecek situasi di jalan-jalan yang akan dipake 

balapan, terutama ada gak polisi di sana.  

"Diponegoro clear." 

"Supratman clear." 

"Ciliwung clear." 

"Riau 1 clear." 

"Riau 2 clear." 

"Citarum clear." 

Cowok kurus itu memberi tanda acungan jempol pada temannya yang menjadi 

petugas start. Lampu sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan digunakan 

sebagai tanda start. Jika lampu menyala berarti lomba dimulai.  

"Siap?" 

"Tiga, dua, satu... Go!" 

Bersamaan dengan itu, lampu mobil pun menyala. Tanpa membuang waktu 

kelima peserta balapan memacu motor mereka. Suara knalpot memekakkan 

telinga malam itu.  

Seperti udah diduga, posisi terdepan di pegang oyien dan Dimas. Pembalap 

lainnya kayaknya cuma jadi objek pelengkap.dua ratus meter pertama Dimas 

sedikit unggul di depan Oyien, tapi pelan-pelan Oyien mulai mendekat. Oyien 

tau, Kawasaki ninja yang dipakai dimas emang unggul dalam hal akselerasi, tapi 

belum tentu dalam kecepatan. Memasuki jalan Supratman, motornya berhasil 



menjajari motor Dimas. Bahkan kemudian Oyien unggul tipis dari saingannya.  

Tikungan ke kanan di depan membuat Oyien sedikit mengerem. Tapi di luar 

dugaan, dimas masuk dari sebelah kanannya, dan langsung membelok dengan 

kecepatan tinggi. Roda belakang motor Dimas sepat bergoyang li3, sebelum 

akhirnya cowok itu dapat menguasai motornya.  

Rupanya begitu! kata Oyien dalam hati. Dia gak nyangka Dimas menguasai 

tekhnik sliding-tekhnik membelok dengan hanya menginjak rem belakang dan 

menurunkan gigi dari kecepatan tinggi ke gigi yang lebih rendah secara sepat. 

Akibatnya bagian belakang motor menjadi sedikit liar dan gak terkendali.  

Tapi itu bisa membuat motor membelok dari sudut yang sempit tanpa perlu 

kehilangan banyak kecepatan. Setau oyien, tekhnik itu hanya dikuasai sebagian 

pembalap di kejuaraan dunia MotoGP. Di Indonesia paling hanya satu atau dua 

pembalap nasional yang bisa tekhnik ini, itu pun gak secara sempurna, karena 

sangat berbahaya dan membutuhkan nyali yang gak kecil. Risikonya ialah 

motor menjadi gak terkendali dan slip. Tapi sekarang Oyien melihat Dimas 

melakukan tekhnik sliding dengan baik.  

Oyien gak mau kalah. Untung aja Oyien udah mengenal rute balapannya 

dengan baik. Dia hafal detail setiap sentimeter jalan di kawasn gasibu dan 

sekitarnya. Dan itu yang gak dipunyai Dimas. Oyien memilih membalap di 

sebelah kiri yang permukaan aspalnya relatif rata. Permukaan aspal yang gak 

rata akan memperlambat laju motor. Dan benar. Oyien kembali bisa menyusul 

Dimas.  

Menjelang tikungan kedua Oyien gak mau kecolongan lagi. Dia sengaja 

memotong laju motor Dimas, membuat Dimas terpaksa melebar, hingga gak 

bisa mengeluarkan tekhnik sliding-nya. Oyien tersenyum puas. Dia yakin saat 

ini Dimas pasti sedang menyumpahi dirinya. Tapi biar aja! Dalam balap liar, 

segala cara boleh dilakukan kecuali melakukan kontak fisik dengan lawan. 

Oyien kini unggul beberapa meter di depan Dimas. Walau kemudian berhasil 

memperpendek jarak di tikungan berikutnya, tetap Dimas gak berhasil 

mengejar Oyien.  

Rupanya cuma segitu kemampuan lo! batin oyien. Satu tikungan lagi di 

depannya, kemudian jalan lurus beberapa ratus meter hingga finish. Oyien 

yakin bakal menang, ketika tiba-tiba seekor kucing menyeberang jalan, 

memotong lintasannya. Oyien yang kaget mengerem mendadak. Motornya jadi 

sedikit liar. Asap keluar dari roda belakangnya. Saat Oyien mengerem itulah, 



Dimas yang sedari tadi menguntit di belakangnya segera melesat mendahului 

Oyien. Gak cuma itu. Akibat mengerem terlalu keras, motor Oyien kehilangan 

banyak kecepatan, akhirnya dia gak cuma dilewati Dimas, tapi juga dua 

pembalap lainnya.  

Sialan! umpat Oyien dalam hati. Oyien kembali memacu motornya. Dia 

berhasil melewati dua pembalap yang tadi melewatinya, tapi udah gak 

mungkin mengejar Dimas dengan jarak ke garis finish yang tinggal beberapa 

puluh meter. Oyien masuk finish di belakang Dimas.  

"Kucing sialan!" Oyien kembali mengumpat sambil membuka helmya. Dia 

melihat ke arah Dimas yang sedang dielu-elukan temen-temennya sambil 

menerima duit hasil taruhan.  

"Kalah tetep aja kalah, Yien, gak usah pake alesan," kata Abit meniruka ucapan 

Oyien tadi.  

"Rud, bilang ke dia, gue mau revenge," kata Oyien pada Rudi. 

"Sori, Yien. Lo tau kan peraturannya. Pembalap yang kalah gak boleh turun di 

race berikutnya. Itu udah pemerataan sekaligus mencegah si pembalap turun 

dengan hati masih panas dan emosional. Bahaya," jawab Rudi.  

"Gue juga tau. Maksud gue race setelah ini..." 

Belum sempat Oyien menyelesaikan ucapannya, Aries berlari ke arah mereka.  

"Polisi lagi ke sini!!" kata Aries dengan napas ngos-ngosan.  

"Shit!!" umpat Oyien. "Cabut, Bit!!" 

 

*** 

 

Jarum jam menunjukkan hampir jam dua dini hari ketika oyien memasuki 

halaman rumahnya. Dia sengaja mematikan motornya beberapa meter dari 

rumah, agar gak membangunkan penghuni rumah. Oyien sendiri membawa 

kunci pagar dan kunci rumah, hingga dia bisa langsung masuk tanpa 

membangunkan yang lain.  

"Baru pulang?" sebuah suara terdengar saat oyien melewati ruang tamu. 

Seorang wanita berusia tiga puluh tahunan berdiri di dekat pintu dapur.  

"Eh, iya, Ma," jawab Oyien sedikit kaget.  

Wanita yang ternyata mama Oyien melihat ke arah jam dinding di ruang tamu.  

"Kamu habis balapan lagi, ya?" tanyanya. Oyien gak bisa mengelak. Alamat 

bakal dimarahin lagi nih! pikirnya. Tapi Mama hanya memandang ke arah 



Oyien dengan wajah tenang.  

"Cepat masuk kamar sebelum papamu tahu," kata mamanya kemudian. Oyien 

tersenyum.  

"Makasih, Ma," kata Oyien kemudian menuju kamarnya di lantai atas.  

 

 

BAB 4 

 

 

Kasus buat Oyien 

 

Oyien masih asyik tidur di dalam selimut ketika Karin memasuki kamarnya.  

"Wooiii! Bangun!!" seru karin sambil menyibak selimut Oyien. Oyien 

menggeliat dan membuka mata sedikit.  

"Eh, lo? Ngapain lo pagi-pagi ke sini?" 

"Pagi? Kamu bilang sekarang masih pagi?" Karin menuju jendela kamar Oyien 

dan membuka gorden. Sinar matahari menyeruak masuk kamar.  

"Adu, Rin! Silau, tau!" 

"Sekarang udah jam sebelas, Non! Kamu mau tidur sampe jam berapa?" 

Dengan malas oyien duduk di tempat tidurnya. Matanya masih setengah 

membuka. Udah jam sebelas? Perasaan gue baru tidur sebentar! batinnya.  

"Kamu abis balapan, ya?" tanya Karin.  

"Gak. Kata siapa?" 

"Jangan boong. Tuh jaket kulit kamu masih ngegeletak di bawah tempat tidur. 

Kalo gak, ke mana aja kamu semalam? Karin juga udah telepon Abit, dan dia 

juga masih tidur. Dia juga ikut balapan, kan?" 

Oyien gak menjawab pertanyaan Karin. Dia sibuk ngumpulin nyawanya yang 

sebagian masih ketinggalan di alam mimpi.  

"Udah berapa kali sih Karin bilang, kamu ama Abit gak usah balapan kayak gitu. 

Itu kan liar, Yien! Dan lagi risikonya kalian bisa ditangkap polisi!" 

"Tenang aja, Rin, itu gak bakal kejadian..." 

"Pokoknya Karin gak setuju kalian berdua masih ikut balapan. Ntar Karin juga 

bilang ke Abit!" 

Mampus lo, Bit! batin Oyien. Oyien tau Abit paling gak berkutik kalo udah 



diomelin Karin. Dia cuma diem tanpa ngomong sepatah kata pun.  

"Juga soal taruhan antara kamu dan Abit yang hampir setiap hari. Karin gak 

setuju. Kalian balapan di jalan raya. Berlomba siapa yang lebih cepat nyampe, 

hanya demi uang yang gak seberapa. Karin kan udah pernah bilang itu bahaya. 

Kalo kamu masih nganggap Karin temen, jangan taruhan lagi, please..." 

Sebagai orang awam tentu aja Karin gak tau arti sebenarnya persaingan Oyien 

dan Abit. Bukan uang yang menjadi daya tarik mereka, tapi sensasi yang 

mereka dapatkan dan kepuasan setelah mencapai finish, apalagi jika berhasil 

mengalahkan lawan. Kesempatan itu juga sekaligus mereka gunakan sebagai 

ajang latihan dan mengasah tekhnik membalap masing-masing.  

Tapi Oyien gak mau berdebat dengan Karin soal itu. Dia cuma diam.  

"Kamu mau kan janji gak balapan lagi?" 

"Iya deh," jawab Oyien singkat. Karin jadi tersenyum, walau gak begitu yakin. 

Sebab gak cuma sekali ini Oyien janji gak ikut balapan lagi, tapi tetap aja 

dilanggarnya. Abit? Setali tiga uang. Mereka kan kompak dalam hal beginian.  

"Jadi lo ke sini cuma buat marah-marah? Cuma buat ngelarang gue balapan?" 

"Ya... dan gak sih. Karin cuma gak mau terjadi apa-apa pada diri kalian berdua." 

"Makasih deh kalo gitu." 

Oyien bangkit dari tempat tidurnya.  

"Mau ke mana?" tanya Karin.  

"Mau cuci muka ama sikat gigi, Non. Lo gak liat muka gue masih out of focus 

gini?" jawab Oyien sambil melangkah ke luar kamar.  

Sepeninggal Oyien, Karin duduk di kursi depan meja belajar Oyien. Dia melihat 

sekeliling kamar Oyien. Walau tomboi, ternyata Oyien masih memiliki 

sentuhan feminim dalam menata kamarnya. Itu dibuktikan dengan warna biru 

muda yang mendominasi kamar, mulai dari gorden sampai selimut yang dipake 

Oyien. Biru muda emang warna kesukaan Oyien. Yang menbedakan kamar 

Oyien dengan kamar cewek lain cuma gak ada sebiji pun boneka mellow dalam 

kamarnya, seperti layaknya kamar cewek.  

Yang ada malah miniatur kecil tokoh-tokoh superhero yang berjajar rapi di 

meja belajar Oyien. Ada juga replika motor yang dipake pembalap-pembalap 

dunia. Oyien sendiri bukannya gak pernah diberi boneka. Hampir di setiap 

ulang tahunnya ada aja kado boneka untuknya, terutama dari cowok-cowok 

yang naksir dia. Tapi semua boneka itu biasanya diberikan lagi pada mamanya, 

lalu biasanya dipajang dalam lemari di ruang tamu.  



Di meja belajar Oyien terdapat beberapa frame foto kecil. Ada foto Oyien 

dengan Karin, foto Oyien dengan Abit, dan foto Oyien dengan mamanya. 

Mama kandungnya. Orangtua Oyien emang bercerai saat cewek itu berusia 

lima tahun. Oyien kemudian ikut mama dan kakak cowoknya ke Purwekorto. 

Setahun kemudian papanya menikah lagi. Tapi setelah dua tahun, pernikahan 

papanya ini gak juga membuahkan anak. Karena itu atas persetujuan istri 

barunya, papa Oyien meminta Oyien untuk tinggal bersama mereka di 

Bandung. Walau dengan berat hati, Mama kandung Oyien akhirnya merelakan 

anak itu ikut papanya. Ternyata mama tiri Oyien sangat baik. Dia merawat dan 

membesarkan Oyien seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan ketika kemudian 

Mama Wida-begitu Oyien memanggil mama tirinya-mengandung dan 

melahirkan anak laki-laki, dia tetap menyayangi Oyien sampe sekarang. Itulah 

yang membuat Oyien betah tinggal bersama papa dan mama tirinya, walau 

sesekali kalo liburan dia menengok mama kandungnya di Purwekorto.  

Sepuluh menit kemudian Oyien kembali ke kamarnya.  

"Papa kamu tau kamu balapan lagi?" tanya Karin.  

"Papa? Jangan sampe deh. Bisa abis gue diomelin. Bisa-bisa motor gue ntar 

dijual. Paling cuma Mama yang tau." 

"Mama..." 

"Mama Wida. Pas gue pulang dia belum tidur. Untung Mama gak ngelaporin ke 

Papa," kata Oyien sambil mengeringkan rambutnya yang basah dengan 

handuk. Air dari rambutnya terciprat ke mana-mana, termasuk ke arah karin.  

"Kamu untung ya, punya mama tiri yang baek. Jadi serasa mama kandung 

sendiri." 

Oyien cuma nyengir mendengar ucapan Karin.  

"So, sekarang ko jelasin kenapa lo bisa sampe di sini dan ngeganggu tidur gue? 

Kenapa lo gak ganggu tidur Abit aja sih?" tanya Oyien.  

Mendengar pertanyaan Oyien wajah Karin tiba-tiba berubah. Ekspresi yang 

sama yang dilihat Oyien di kelas beberapa hari yang lalu. 

"Karin... Karin mau..." 

"Kok gue jadi laper ya?" tiba-tiba Oyien memotong ucapan Karin. Seenaknya 

aja dia melakukan hal itu. "Lo udah makan? Makan dulu yuk! Lo gak cuma 

sebentar di sini, kan?" 

Karin menggeleng.  

"Karin udah makan kok. Kamu aja makan sendiri. Biar Karin tunggu di sini," ujar 



Karin lirih.  

Karena gak enak ama Karin, Oyien memutuskan untuk makan di kamar. "Bener 

lo gak mau? Mama masak semur ayam loh..." 

Karin hanya menggeleng.  

"Karin mau curhat ama kamu, Yien. Soal Abit," ujar Karin. Oyien yang lagi asyik 

menggerogoti paha ayam terkesiap.  

"Soal Abit? Ada apa? Kalian berantem?" 

"Gak sih, cuma..." 

"Cuma apa? Lo diapain ama Abit? Awas kalo dia berani macem-macem ke lo." 

"Bukan, bukan gitu. Karin gak tahu harus dari mana mulainya." 

Melihat wajah karin begitu serius, oyien menghentikan makannya sejenak.  

"Ada apa sih, Rin? Cerita aja pelan-pelan. Gue selalu ada waktu buat lo kok." 

Karin pindah dari duduknya dan duduk di samping Oyien, di lantai deket 

tempat tidurnya. Tanpa diduga dia memeluk Oyien.  

"Karin rasa... Abit mencintai orang lain," kata Karin dengan suara bergetar. 

Matanya mulai berkaca-kaca.  

Oyien setengah gak percaya dengan apa yang dikatakan Karin. Dia sebenarnya 

ingin membelai rambut temannya, menghiburnya. Tapi saat ini tangannya 

berlepotan nasi dan kuah semur. Ntar rambut Karin malah kotor.  

"Masa sih? Lo tau dari mana? Trus siapa cewek yang disenangin Abit?" 

Karin melepaskan pelukannya.  

"Karin gak tau siapa cewek itu. Karin juga gak begitu pasti. Tapi Karin rasa, Abit 

suka ama cewek lain selain Karin. Karin bisa ngerasain hal itu." 

"Iya, tapi dari mana lo bisa ngedapetin perasaan itu? Lo kan bukan 

paranormal!" 

"Banyak. Salah satunya saat Karin jagain tas Abit pas lagi latihan basket. Pas 

Karin lagi nyari tisu yang kata Abit ada di dalam tasnya, Karin gak sengaja 

nemuin secarik kertas dalam salah satu buku tulisnya. Di sana ternyata ada 

tulisan tangan Abit. Semacam ungkapan isi hatinya." 

"Ungkapan isi hatinya? Ungkapan gimana?" 

"... Gue ngerasa begitu damai kalo ada di deketnya. Rasanya gue gak mau 

berpisah darinya. Pengin selalu dekat dengannya. Apa ini cinta? Kenapa 

perasaan itu muncul lagi? Terus terang, gue gak mau nyakitin hati orang yang 

deket ama gue. Lagi pula gue masih gak yakin kalo dia punya perasaan yang 

sama pada diri gue, walau kelihatannya begitu. Ini mungkin cuma perasaan gue 



aja..." Karin membacakan isi tulisan Abit.  

"Emang bener Abit nulis gitu? Yang gue tau kan Abit gak bisa bikin puisi..." 

"Ini bukan puisi. Karin rasa Abit ngungkapin perasaan hatinya." 

"Lo yakin yang bikin tuh Abit? Lo udah tanya ke dia?" 

"Udah. Tapi Abit cuma ketawa. Katanya itu bikinan temen sekelasnya yang lagi 

jatuh cinta. Kebetulan aja nyelip di bukunya. Padahal Karin tau itu tulisan Abit. 

Karin gak mau ngedesak Abit lebih jauh, takut dia tersinggung dan marah ke 

Karin." 

Oyien menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar cerita Karin. "Masa sih 

Abit berani selingkuh? Mungkin aja dia nulis tulisan itu buat ngungkapin isi 

hatinya ke lo. Pas lo baca, dia malu buat ngaku, jadi bikin segala macam 

alasan." 

"Apa ini cinta? Kenapa perasaan itu muncul lagi? Terus terang, gue gak mau 

nyakitin hati orang yang deket ama gue. Itu bukan buat Karin, tapi buat orang 

lain. Abit jelas-jelas gak pengin nyakitin Karin." 

"Lo bilang banyak alasan yang membuat lo yakin Abit selingkuh. Yang lainnya?" 

"Kalo Abit nerima telepon di HP-nya deket Karin, dia kadang-kadang menjauh. 

Mungkin supaya Karin gak denger apa yang dia bicarain. Pas Karin tanya 

telepon dari siapa, Abit cuma bilang dari temennya. Anehnya Abit gak menjauh 

dari Karin kalo nerima telepon dari temen cowoknya, atau dari seseorang yang 

Karin kenal, misalnya kamu." 

"Karin jadi bingung harus ngapain. Karin sangat sayang pada Abit, tapi karin 

juga gak mau diduain. Karin gak mungkin mendesak Abit supaya ngaku. Karin 

gak mau dia marah ke Karin. Makanya karin dateng ke sini. Karin mau minta 

bantuan kamu." 

"Lo minta supaya gue yang ngomong ke Abit? Gak masalah. Ntar gue paksa dia 

ngaku." 

"Jangan! Kalo gitu Abit pasti tau Karin yang minta kamu nanyain hal iti. Karin 

gak mau Abit sampe tau Karin curiga ama dia." 

Oyien heran mendengar ucapan Karin. "Jadi, lo mau suruh gue ngapain?" 

"Karin minta tolong kamu nyelidikin masalah ini. Kamu cari tau bener gak Abit 

suka ama cewek lain. Dan kalo iya, siapa cewek yang disukai Abit. Kamu mau, 

kan?" 

"Gue? Tapi..." 

"Ayolah, Yien. Kamu kan suka baca cerita-cerita detektif. Kamu pasti tau apa 



yang harus kamu lakukan. Please..." 

Sebetulnya bukan oyien gak mau nolong Karin. Dia cuma gak enak kalo harus 

mata-matain sahabatnya sendiri. Apalagi kalo sampe Abit tau, bisa berabe 

ntar. Tapi Oyien gak tega melihat tatapan mata Karin yang memohon. Karin 

seperti menaruh harapan besar pada dirinya." 

"Lo bener-bener sayang ama Abit?" tanya Oyien.  

"Karin sangat sayang ama dia. Karin gak mau kehilangan dia.  

"Jadi ceritanya gue jadi detektif cinta nih?" 

"Jadi kamu mau membantu Karin?" 

Oyien mengangkat bahu. "Demi hubungan kalian." 

"Thanks, Yien." Karin memeluk Oyien.  

"Jadi, lo berani bayar berapa buat nyewa gue?" kata oyien sambil nyengir.  

"Kamu maunya berapa?" 

"Kok serius sih? Gue kan cuma bercanda. Gue ikhlas kok nolong lo," 

"Gak papa. Jangan sampe ini ngerugiin kamu. Kan karin yang minta tolong ke 

kamu. Minimal buat biaya operasional kamu." 

"Emangnya apaan pake biaya operasional segala? Tapi terserah lo deh." 

"Tapi jangan sampe Abit tahu soal ini, ya?" 

"Tentu. Gue juga gak mau Abit marah ke gue. Kira-kira siapa yang lo jadiin 

tersangka.  

"Maksud kamu?" 

"Cewek yang Abit senengin. Ada daftar yang dicurigai?" 

Karin berpikir sejenak.  

"Ada tiga cewek yang saat ini deket dengan Abit selain kamu dan Karin. 

Ketiganya setau Karin sering nelepon Abit dan ngobrol cukup lama. Yang 

pertama adalah Nadia. Kamu pasti tau dia." 

"Nadia? Nadia temen sekelas Abit?" 

"Iya. Dia sering ngobrol dengan Abit kalo di kelas. Bahkan kalo istirahat. Abit 

sendiri bilang dia akrab dengan Nadia sejak mereka berdua satu kelompok 

pratikum biologi waktu kelas 2." 

"Oke, satu Nadia. Terus berikutnya?" 

"Erie, anak kelas 2A." 

"Erie? Anggota tim basket cewek? Abit emang sering ngomongin Erie. Katanya 

Erie punya bakat jadi pemain nasional." 

"Bener. Erie sejak kelas 1 dilatih Abit. Hubungan mereka sangat deket. Abit 



sendiri sih pernah bilang Erie itu udah dianggap adiknya sendiri. Tapi gak tau di 

dalam hati erie, kan?" 

"Erie, ya? Next?" 

"Temen bimbel Abit. Namanya Putri. Biarpun baru kenal, kayaknya Putri udah 

akrab banget ama Abit. Karin emang belum pernah ketemu langsung 

dengannya. Tapi Karin pernah nemuin SMS dari Putri di HP Abit. Kayaknya di 

sering curhat ke Abit. Pas Karin tanyain ke Abit, dia bilang, 'Biasa kan kalo 

cewek curhat ke siapa aja'. Tapi Karin gak yakin. Menurut Karin, seorang cewek 

gak mungkin curhat ke orang yang belum begitu dikenalnya, orang yang belum 

bisa dipercayainya. Apalagi curhat menyangkut kehidupan pribadinya dan 

keluarganya. Bener, kan?" 

"Jadi Putri masuk dalam daftar. Cuma itu?" 

"Seingat Karin cuma tiga cewek itu yang akhir-akhir ini dekat dengan Abit. 

Emang masih ada temen cewek Abit yang lain, tapi karin rasa mereka masih 

dalam tahap wajar sebagai teman." 

"Gue gak masuk daftar?" 

"Maksud kamu?" 

"Gue kan termasuk deket ama Abit. Terlalu deket malah. Masa gue gak masuk 

daftar yang dicurigai?" 

"Kamu jatuh cinta ama Abit?" 

"Gue? Gue sih udah kebal ama dia. Gue udah bosen ngeliat mukanya dari 

kecil." 

"Karin percaya. Karin juga percaya kamu gak bakal nyakitin hati Karin. Karena 

itu gak pantes Karin curiga ama kamu." 

Oyien menatap mata Karin. Dia melihat ada ketulusan di sana. Tulusnya 

sebuah persahabatan.  

"Jadi, apa yang akan pertama kali kamu lakukan?" tanya Karin.  

"Apa ya?" Oyien mengingat-ingat apa yang biasanya dilakukan detektif ketika 

mulai menyelidiki kasus dalam cerita-cerita yang sering dibacanya.  

"Saat ini gue belum tau. Ntar deh gue pikirin... Kalo udah ketemu, gue kasih tau 

lo," jawab Oyien lalu menghabskan sisa makanannya.  

 

*** 

 

Seharian Oyien memikirkan cara menolong Karin. Mengorek keterangan 



tentang siapa cewek yang disukai Abit bukan hal gampang. Paling gak Oyien 

harus bisa mendapat informasi tanpa membuat target penyelidikannya curiga. 

Apalagi sampe Abit tau. Dan butuh strategi khusus buat ini. Sebagai referensi, 

Oyien kembali membaca-baca novel dan komik-komik detektif yang dimilikinya 

yang kira-kira punya kasus mirip dengan yang dia hadapi. Tapi akibatnya 

bukannya menemukan jalan keluar, dia malah ketiduran. Lagian siapa suruh 

baca sambil tiduran! Oyien tertidur dengan buku komik menutup matanya. 

Buku hariannya terbuka di sampingnya, lengkap dengan bolpoinnya. Di 

halaman tengah buku harian itu ada tukisan tangan Oyien.  

 

Kasus Detektive Caroline Valentyani 

 

Misi: Siapa cewek yang disukai Abit? 

Tujuan: menyelamatkan hubungan Karin dan Abit 

Klien: Karin Wulandari (Karin) 

Target: Abimanyu Wibowo (Abit) 

Tersangka: •Nadia, 17 Tahun, •Erlie, 16 Tahun, •Putri, ? Tahun 

 

 

BAB 5 

 

 

Rencana Detektif Cinta 

 

Sampe besok paginya Oyien belum juga menemukan ide untuk memulai 

rencananya. Yang dia tau, langkah pertama adalah mendekati para cewek yang 

jadi tersangka. Tapi itu juga gak gampang. Masalah utama adalah dunia Oyien 

berbeda dengan dunia mereka. Nadia misalnya. Selain tercatat sebagai siswi 

SMA 41, Nadia juga punya profesi sebagai fotomodel. Wajahnya udah sering 

menghiasi berbagai halaman majalah remaja. Dalam sebulan, gak pernah 

Nadia full masuk sekolah. Pasti ada aja hari dia izin gak masuk, karena ada 

acara pemotretan, dan lain sebagainya. Nadia emang mendapat dispensasi 

langsung dari Kepsek. Walau begitu dia juga sempat mendapat peringatan agar 

lebih mengutamakan sekolahnya. Apalagi sekarang menjelang ujian.  



Salah satu hobi Nadia adalah clubbing. Hampir setiap malam minggu Nadia 

melewatkan waktu di diskotek yang ada di seputar Bandung, sendirian atau 

bersama teman-temannnya. Nadia sekarang lagi gak punya cowok. Kabarnya 

cowok terakhirnya diputusin sekitar tiga bulan yang lalu. Alasannya sepele. 

Udah bosen. Itulah Nadia, yang terkesan gampang mendapatkan cowok, 

gampang juga mencampakannya. Dia emang punya modal untuk itu. Dengan 

wajah Indo, rambut berombak panjang agak kemerahan, dan tinggi badan 

sekitar 175 sentimeter dengan berat seimbang, kayaknya cuma cowok gay atau 

cowok goblok aja yang gak mungkin tertarik ama dia. Sekilas Nadia emang 

mirip Karin. Sama-sama cantik. Hanya saja Karin gak setinggi Nadia. Hidungnya 

pun gak semancung Nadia, juga kulitnya. Kulit Nadia udah hampir seputih kulit 

orang bule. Tapi menurut Oyien lebih bagus kulit Karin. Kulit karin putih mulus, 

tanpa noda. Sedang Nadia walau lebih putih tapi ada sedikit bercak merah. 

Kulitnya pun memerah kalo kena sinar matahari. Lagi-lagi ciri khas kulit orang 

bule. Makanya Nadia paling sebel kalo pelajaran olahraga. Seluruh kulitnya bisa 

berwarna kayak udang rebus.  

Yang kedua adalah Erie. Cewek 2A ini sedikit tomboi, sama dengan oyien. 

Cuma bedanya Erie jadi tomboi di saat-saat tertentu aja, misalnya pas main 

basket. Dia bisa juga berubah menjadi gadis yang manis di sekolah. Tubuhnya 

juga hampir sama dengan Oyien, cuma kali ini Oyien sedikit lebih tinggi. Gak 

cuma itu, rambut Erie juga hampir sama dengan Oyien, panjang seleher. Cuma 

bedanya rambut Erie selalu ditata rapi. Erie juga sering make bando. Gak kayak 

oyien yang suka nyisir rambut seenaknya aja. Boro-boro bando, jepit rambut 

aja Oyien gak punya. Kalo rambutnya udah panjang biasanya Oyien langsung 

memotongnya. Gerah punya rambut panjang! katanya.  

Oyien udah agak kenal Erie. Dulu dia sering ada di pinggir lapangan waktu Abit 

melatih Erie main basket. Dia juga beberapa kali ngobrol dengannya. Sekilas 

kelihatannya Erie anak baik. Dia juga tau Karin pacar Abit dan tampaknya gak 

mau mengganggu hubungan mereka. Tapi siapa yang tau apa isi hatinya? 

Yang ketiga... Putri. Terus terang di antara ketiga tersangka, cuma Putri yang 

data dirinya sama sekali gak diketahui Oyien. Oyien cuma tau putri temen 

bimbel Abit. Itu juga dari Karin. Kayak gimana muka Putri aja Oyien belum 

pernah liat. Tapi kayaknya di antara yang lain, justru dia lebih mudah 

mendekati Putri. Oyien punya rencana mendaftar ke tempat bimbelnya Abit. 

Dia akan memilih hari dan jam yang sama dengan Abit. Otomatis dirinya akan 



satu kelas dengan Abit juga Putri. Itu saat yang tepat untuk mengenal Putri 

lebih jauh. Bahkan tanpa Abit sadari, cowok itu bisa dimanfaatkan untuk 

mendekati Putri.  

 

*** 

 

Jadi kamu mau mendaftar ke bimbelnya Abit?" tanya Karin saat Oyien 

menjelaskan rencananya.  

"Yup. Jadi gue bisa ketemu Putri." 

"Tapi apa Abit ntar gak curiga kalo kamu milih hari dan jam yang sama ama 

dia?" 

"Gak akan. Justru dia pernah nawarin gue supaya bimbel bareng dia." 

"Oo... gitu. Bagus deh. Ntar biar Karin yang bayarin kamu." 

"Jangan, Rin! Gue bayar sendiri aja." 

"Kenapa? Itu kan biaya operasional." 

"Bukan gitu," oyien merendahkan suaranya, takut anak-anak lain di kantin 

mendengar pembicaraannya dengan Karin.  

"Gue sebetulnya emang udah punya rencana mau bimbel. Papa udah siap 

ngasih dananya. Kalo ntar gue gak pake duit dari Papa, pasti papa nanya dari 

mana gue dapet duit buat bimbel. Nah, gue harus jawab apa? Masa gue bilang 

gue dibayarin ama lo? Bisa ngamuk Papa. Ntar dikiranya gue nganggep Papa 

udah gak sanggup ngebiayain gue lagi. Papa kan gengsinya tinggi." 

"Kalo gitu terima aja duit papa kamu, trus disimpen. Lumayan, kan?" 

"Gak ah. Gue gak mau nipu ortu. Takut kualat." 

"Ya udah. Terserah kamu deh.  

"Lo bayarin bakso aja, ya? Gue mau nambah lagi nih," kata Oyien sambil 

mengeluarkan mimik memelasnya. Senjata andalannya kalo minta ditraktir.  

"Laper, ya? Tapi ini kan mau masuk?" 

"Alaa... cuek aja. Abis ini sejarah, kan? Gampang ngadepin Pak Junarto. Kasih 

senyum aja. Sedikit genit. Pasti dia gak bakal nanya macem-macem," jawab 

Oyien lalu meneruskan makannya." 

 

*** 

 

Walau awalnya sempat heran dengan keputusan Oyien memilih tempat 



bimbel, Abit akhirnya mau nemenin Oyien ngedaftar Selasa sore. Kebetulan 

hari ini juga jadwal dia bimbel. 

"Jadi lo mengakui kalo kemajuan belajar gue lebih baik dari Karin?" tanya Abit 

saat Oyien baru mendaftar.  

"Gak juga sih," jawab Oyien sambil membereskan kuitansi pendaftaran dan 

buku-buku materi bimbel yang baru diterimanya.  

"Terus, kenapa lo mutusin bimbel di sini?" 

"Gue liatnya dari sisi ekonomis aja. Selain murah, gue kan ntar bisa nebeng lo 

kalao kebetulan males bawa motor. Pasti lo nganterin gue sampe rumah, kan? 

Daripada gue nebeng Karin? Kasian kalo dia harus nganterin gue sampe 

rumah," kata Oyien sambil cengengesan. Terang aj, rumah Abit kan di depan 

rumah Oyien. Jalan kaki gak sampai lima menit juga udah sampe.  

"Sialan... Jadi itu sebabnya jadwal lo sama ama gue? Kirain lo pengin deket-

deket gue. Lo untung. Sebetulnya kelas gue udah penuh. Tapi ada satu anak 

yang pindah jadwal, jadi ada satu tempat kosong." 

"Apa? Gue pengin deket lo? Dalam mimpi lo, kali..." 

"Jangan ge-er dulu. Gue juga gak mau deket-deket lo. Makanya kita gak pernah 

satu kelas." 

"Lo yang ge-er." 

Oyien selesai memasukkan semua yang baru didapatnya ke ranselnya.  

"Kenapa sih gue gak bisa ikut pelajaran sekarang?" tanya Oyien.  

"Ya gak bisa dong. Data lo kan baru masuk. Harus diproses dulu. Lo belum 

masuk absensi. Kamis lo baru bisa masuk." 

"Lo mau langsung masuk?" tanya Oyien sambil matanya berkeliling ke semua 

arah. Tempat bimbel ini sangat ramai. Oyien mencari-cari yang mana yang 

namanya Putri. Siapa tahu dia lagi lucky.  

"Yup. Tuh udah bel. Gue masuk dulu ya!" Tanpa menunggu jawaban Oyien, 

Abit setengah berlari meninggalkannya. Kini tinggal Oyien sendiri di ruang 

tunggu.  

 

*** 

 

Sehabis mendaftar Oyien gak langsung pulang. Dia jalan-jalan dulu di pusat 

pertokoan di Jalan Merdeka. Setelah sempet makan dan cuci mata, Oyien 

akhirnya membaca-baca buku di toko buku. Tapi hari ini dia kecewa, karena 



komik yang biasa dibacanya ternyata masih tersegel plastik. Ya, harus beli deh! 

Atau kalo gak nunggu orang lain yang buka! kata Oyien dalam hati. Dia gak 

mau ambil risiko membuka sendiri plastik komik tersebut. Kalo ketauan 

penjaga toko kan bisa berabe. Emang sih dia bisa bayar kalo disuruh ganti, tapi 

malunya itu loh... 

Saat di dalam toko buku itulah Oyien melihat seseorang yang udah dikenalnya. 

Dimas! batin Oyien. Dimas yang memakai kaus lengan panjang berwarna putih 

tampak sedang melihat-lihat di bagian novel, beberapa meter di depannya. 

Dimas kayaknya perhatian banget dengan apa yang dilihatnya sehingga gak 

melihat Oyien. Hal itu dimanfaatkan Oyien untuk memperhatikan Dimas 

sedetail-detailnya. Ternyata Dimas boleh juga! batin Oyien. Entah kenapa 

Oyien senang melihat wajah Dimas yang menurutnya gak beda jauh ama Keanu 

Reeves. Oyien segera memalingkan muka ketika pandangan Dimas terarah ke 

bagian komik tempatnya berada. Untung di situ agak rame dan tubuh Oyien 

tertutup dua orang yang lagi baca komik di depannya. Mudah-mudahan dia gak 

ngenalin gue dari belakang! begitu harapan oyien. Pelan-pelan Oyien 

menyelinap meninggalkan bagian komik di lantai dua, dan turun ke bagian 

majalah di lantai satu.  

"Rossi gak akan bisa dikalahin, bahkan untuk lima tahun ke depan," terdengar 

suara di samping oyien, yang sedang membaca majalah tentang pembalap-

pembalap dunia. Oyien menoleh ke sebelah kanannya. Ternyata Dimas udah 

berdiri di sampingnya. Cowok itu memegang majalah yang sama dengan yang 

dipegang Oyien.  

"Rossi terlalu hebat. Dia hanya bisa dikalahkan kalo Doohan lahir lagi," kata 

Dimas lagi.  

"Tapi Honda kan bikin mesin baru yang lebih hebat dari mesin tahun kemarin," 

sahut oyien. 

"Gak ada gunanya. Semua itu tergantung pembalapnya. Man behinde the 

bike." 

Dimas menaruh kembali majalah yang tadi dipegangnya. Tangan kanannya 

terulur ke arah Oyien.  

"Kita belum berkenalan secara resmi. Gue Dimas. Lo?" 

Oyien bukannya menyambut jabatan tangan Dimas, tapi malah pergi 

meninggalkan cowok itu. Dalam hati dia masih kesal atas kekalahannya minggu 

lalu. 



Diperlakukan seperti itu, Dimas bukannya mundur, dia malah membuntuti 

Oyien.  

"Lo kenapa sih ngikutin gue!" kata Oyien ketus.  

"Gue cuma mau kenalan. Itu aja," kata Dimas sok pede.  

"Jangan sok cool. Siapa yang mau kenalan ama lo!?" 

"Oya? Kalo gitu ngapain tadi lo lama ngeliatin gue? Emangnya ada yang aneh?" 

Oyien terenyak. Dia gak nyangka Dimas tau dia tadi memperhatikan cowok itu. 

Tapi dasar Oyien, mana mau dia kalah gertak. Untuk menutupi rasa malunya, 

Oyien kembali berbalik dan meninggalkan Dimas.  

"Lo hebat," kata Dimas sebelum Oyien pergi. "Seharusnya lo yang menang." 

Ucapan Dimas menghentikan langkah Oyien. Bagi Dimas ini kemajuan.  

"Lo bisa menang, kalo gak ngerem. Lo bisa aja nabrak kucing itu. Gak akan 

banyak menurunkan kecepatan lo." 

Oyien menoleh ke arah Dimas. 

"Lo tau?" tanya oyien. Selama ini banyak yang mengira alasan kucing itu 

dibuat-buat Oyien buat menutupi kekalahannya. Sampai Oyien sendiri sangsi 

apakah emang bener ada kucing yang menyeberang jalan malam itu atau 

hanya halusinasinya.  

"Tentu aja. Kucing berbulu kuning lebat." 

Tajam betul penglihatan Dimas. Padahal dia ada di belakang Oyien. Oyien 

sendiri gak tahu persis apa warna kucing itu. Kuning atau putih. Suasana jalan 

saat itu gelap tanpa lampu penerangan. Hanya cahaya lampu motor yang 

menjadi satu-satunya sumber penerangan mereka.  

"Gue gak mau sial. Ada yang bilang nabrak kucing itu bisa bawa sial." 

Dimas tersenyum mendengar ucapan Oyien.  

"Lo mau revenge, kan? Oke, gue tunggu. Kali ini gue akn betul-betul ngalahin 

lo," kata Dimas, lalu berbalik meninggalkan Oyien.  

"Tunggu!" Kini giliran Oyien yang menghentikan langkah Dimas. Oyien 

mendekati Dimas.  

"Gue Oyien. Dan gue yakin gak akan ngalamin nasib sial lagi kayak mereka. Gue 

akan lebih siap dan hati-hati," kata Oyien sambil mengulurkan tangan. Dimas 

menyambut jabat tangan Oyien sambil tersenyum.  

 

 

 



BAB 6 

 

 

Rencana Karin 

 

Malam ini Karin gak bisa tidur. Dia sedang mikirin sesuatu. Apa dia mikirin 

Abit? Ternyata gak. Karin udah nyerahin masalahnya dengan Abit ke tangan 

Oyien, dan dia yakin Oyien bisa membereskan masalahnya. Yang menjadi 

pikiran Karin saat ini adalah pembicaraannya dengan papi dan maminya tadi, 

saat makan malam.  

"Papi ingin kamu melanjutkan kuliah di Jepang setelah lulus nanti. Kata Tobi, 

sekolah dokter di sana mutunya sudah diakui dunia internasional. Kamu masih 

ingin jadi dokter, kan?" tanya papinya di meja makan.  

"Masih sih, Pi. Tapi Karin pengin kuliah kedokteran di sini aja. Di sini kan juga 

banyak sekolah kedokteran yang mutunya bagus. Karin mau coba ikut SPMB. 

Karena itulah Karin ikut bimbel." 

"Papi tau. Tapi kan gak ada salahnya kamu kuliah di sana. Perkembangan ilmu 

kedokteran di sana jauh lebih cepat dari di sini. Fasilitasnya pun memadai. 

Mumpung Papi masih bisa membiayai kamu. Lagi pula bukannya dulu kamu 

ingin sekolah di luar negeri? Ingin ikut Tobi?" 

"Itu kan dulu. Sekarang gak lagi. Karin gak mau pisah ama Papi dan Mami. 

Nanti Karin tinggal ama siapa?" 

"Alasan aja kamu. Kamu kan bisa tinggal ama Tobi. Kakakmu itu bersedia 

menampung kamu selama di sana. Nanti kalo kamu sudah agak lama di sana, 

kamu bisa pindah ke apartemen, atau nyewa rumah sendiri. Papi dan Mami 

gak masalah, asal kamu bisa jaga diri," kali ini maminya yang bicara.  

"... Kamu masih muda. Masih punya banyak waktu untuk menambah wawasan. 

Waktu seusia kamu, Papi sudah pergi ke berbagai tempat di dunia. Ke 

Malaysia, Mesir, Inggris, Amerika, dan banyak lagi..." papinya menambahkan.  

"Terang aja, Papi kan dulu pelaut." 

"Tapi intinya, kita gak bisa puas dengan apa yang telah kita capai sekarang. 

Kalau ada kesempatan untuk maju, kenapa gak diambil? Itu seharusnya yang 

tertanam di dada remaja sekarang. Dan sekarang Papi menawarkan 

kesempatan itu ke kamu." 



"Tapi rencana Karin kan emang mau ikut SPMB. Kalo gak, percuma dong Karin 

ikut bimbel?" 

"Karin, kamu boleh aja ikut bimbel sampai kamu lulus. Papi dan Mami gak 

keberatan. Itu kan juga dapat meningkatkan prestasi belajar kamu, bukan 

hanya untuk ikut SPMB," tandas maminya.  

Karin terdiam mendengar ucapan maminya. Dia tampak memikirkan hal itu.  

"Boleh Karin minta waktu untuk berpikir, Pi? Karin gak bisa mutusin sekarang." 

"Baik. Papi tunggu jawaban kamu. Semakin cepat semakin baik, karena 

kakakmu bilang mengurus kuliah di sana gak gampang, apalagi untuk 

perguruan tinggi yang termasuk favorit. Gak bisa mendadak. Apalagi kamu 

harus belajar bahasa Jepang dulu, kan?" kata papinya.  

"Kalo itu sih Karin udah bisa sedikit-sedikit. Kak Tobi yang ngajarin sedikit-

sedikit lewat e-mail atau kalo nelepon." 

"Kamu janji mau memikirkannya?" tambah maminya.  

Karin mengangguk.  

 

*** 

 

Sebetulnya alasan utama Karin bukan hanya berat berpisah dengan kedua 

orangtuanya. Dulu karin emang punya cita-cita sekolah di luar negeri. Apalagi 

pas kakaknya Tobi melanjutkan kuliah di Jepang. Tapi saat itu kedua orangtua 

Karin melarang dengan alasan Karin masih kecil. Saat itu Karin sempet 

ngambek dan gak mau mengantar keberangkatan kakaknya ke bandara. 

Namun waktu telah mengikis semuanya. Karin gak lagi berminat sekolah di luar 

negeri. Setelah mengenal Oyien kemudian Abit, Karin merasa berat berpisah 

dengan mereka. Apalagi Oyien. Selama ini dia udah menganggap oyien bukan 

sebagai teman, tapi saudara. Oyien-lah orang yang bisa menghapuskan 

keinginan Karin untuk sekolah di luar negeri. Sejak pertama kali berkenalan, 

Oyien selalu bisa membawa keceriaan dalam hidup Karin. Dia selalu ada saat 

dibutuhkan Karin, dan selalu menghiburnya kalo dia sedih. Dan satu jasa Oyien 

yang gak akan dilupakan Karin adalah ketika Oyien mengenalkan dia pada Abit. 

Walau gak seketika itu dia jatuh cinta pada Abit, perkenalan tersebut 

membuka langkah baru dalam kehidupan Karin.  

Dan Abit? Saat ini Karin gak sanggup berpisah dengan Abit. Dia terlanjur 

mencintai Abit, dan ingin kehilangannya. Itu juga salah satu alasan dia minta 



bantuan Oyien untuk mencari tahu apa benar Abit suka ama cewek lain, dan 

siapa cewek itu? Karin juga belum tau apa yang harus dilakukan jika ternyata 

dugaannya selama ini benar. Kalo Abit bener-bener suka ama cewek lain, Karin 

gak tahu apa yang akan terjadi pada hidupnya. Karena itu sebenarnya dalam 

hati Karin berharap dugaannya itu salah. Dan jika dia berpisah dengan Abit 

walau misalnya untuk sementara, Karin juga gak tahu apa dia bisa. Emang ada 

pepatah yang mengatakan waktu bisa membuatmu melupakan segalanya. Tapi 

Karin gak yakin apa dia bisa.  

Karin tau dia emang gak mungkin selamanya bersama Oyien, atau mungkin 

juga dengan Abit. Tapi terus terang dia belum siap menerima semua itu. Walau 

nanti mereka telah lulus SMA dan kuliah di tempat yang berbeda, mereka 

masih bisa ketemu sewaktu-waktu. Apalagi Abit dan Oyien rencananya juga 

akan tetap kuliah di Bandung. Tapi kalo Karin ke luar negeri, mereka gak akan 

bisa ketemu sewaktu-waktu. Bisa sih jika berhubungan lewat telepon, tapi 

tetap aja Karin merasa ada sesuatu yang hilang.  

 

*** 

 

Besoknya di sekolah, Karin masih memikirkan tawaran papinya. Oyien yang 

baru dateng dengan wajah happy sambil bersiul-siul kayak burung perkutut, 

heran melihat wajah Karin yang sedikit mendung.  

"Kenapa, Rin? Masih mikirin soal itu? Kan lagi gue selidikin," tanya Oyien 

sambil menaruh tasnya di meja, lalu dengan cueknya melempar sisa-sisa kertas 

yang dia temukan di laci mejanya ke arah Bayu yang lagi asyik nyalin PR di 

bangku depan mereka.  

"Bukan, bukan soal itu." 

"Soal apa lagi?" 

Karin menghela napas sejenak, kemudian menceritakan keinginan papinya.  

"Wah... Asyik dong kuliah di luar? Kira-kira Papa mau gak ya ngebiayain gue 

kuliah di luar negeri?" komentar Oyien saat Karin selesai bercerita.  

"Kamu mau kuliah di luar negeri juga?" tanya Karin.  

"Maksud Oyien tuh di luar sekolah negeri, alias swasta!!" tiba-tiba Bayu yang 

ikut mendengar pembicaraan mereka ikut nimbrung. Oyien segera menjitak 

kepala Bayu dari belakang.  

"Adoww!! Sakit tau!" 



Oyien gak peduli dengan jeritan Bayu. Dia kembali dengan topik 

pembicaraannya ama Karin.  

"Gak ah. Gue gak yakin Papa sanggup ngebiayain gue. Sekolah di luar kan gak 

murah. Sayang duitnya. Lagian gue kan masih suka produk lokal kok!" kata 

Oyien. "Trus, kenapa muka lo malah mendung gitu? Bukannya lo malah 

seneng?" lanjutnya.  

"Karin pengin kuliah di sini aja. Karin bakal kesepian di sana. Karin gak pengin 

ninggalin temen-temen Karin. Ninggalin kamu, juga Abit. Tapi Papi kayaknya 

berharap banget Karin bisa ngelanjutin kuliah di Jepang. Dan terus terang Karin 

gak mau bikin Papi kecewa." 

"Yien, lo kasih apa ke Karin sampe dia gak pisah ama lo?" celetuk Bayu lagi, 

membuat mata Oyien melotot.  

"Hei, Bangsat! Sekali lagi lo ikut nimbrung, jangan salahin gue kalo nih sepatu 

mampir ke jidat lo! Mending lo terusin aja nyonteknya. Sebentar lagi bel 

bunyi!" ancam Oyien. Mendengar itu Bayu langsung diam. Dia, juga anak-anak 

lain yang mengenal Oyien, tau Oyien gak pernah main-main kalo ngancem 

orang. Dia pernah benar-benar melempar sepatunya ke arah Ferdi, teman 

sekelas mereka, cuma gara-gara Ferdi gak mau mengembalikan PR Karin yang 

juga mau disalin Oyien.  

"Lo kok gitu sih? Ini kan demi masa depan lo. Lo gak mungkin kan selamanya 

ama gue? Kalo Abit mungkin. Siapa tau kalian ntar kawin, terus punya anak, 

punya cucu..." 

"Yien?" 

"Eh, sori. Kok gue jadi ngelantur gini? Maksud gue, dalam hidup ini segalanya 

pasti akan selalu berubah, gak mungkin tetap. Cepat atau lambat kita harus 

menerima perubahan pada diri kita, dan harus bisa menyesuaikan diri. Lo juga 

gak nyangka bakal ketemu gue atau Abit pas pertama kali masuk ke sini, kan? 

Dan gue yakin lo pasti kaget pas pertama kali ketemu gue. Ngeliat sifat gue 

yang gak bisa diem, bahkan mungkin lo pernah merasa keganggu ama gue. 

Mungkin lo pernah ngerasa pengin nonjok gue. Tapi lama-lama lo kan bisa 

menyesuaikan diri ama sifat gue. Gue juga menyesuaikan diri ama sifat lo, 

sehingga akhirnya kita jadi sahabat. Semua itu ada prosesnya, Non." 

Bener juga apa yang dikatakan oyien. Semua itu butuh waktu. Apapun yang 

akan dilakukan Karin nanti lama-lama dia akan terbiasa. Karin memandang ke 

arah oyien.  



"Kamu setuju gak kalo Karin sekolah di luar?" 

"Kok nanya gue setuju apa gak sih? Kalo mau jujur, gue pasti juga berat 

berpisah ama lo. Tapi gue tau gue gak bisa berpikiran sempit kayak gini. Gue 

gak bisa dan gak mau menghalangi cita-cita atau keinginan seseorang atas 

nama persahabatan. It's up to you. Gue gak mau ikut campur dalam keputusan 

lo. Gak tau deh kalo Abit. Lo sebaiknya tanya dia juga." 

"Itu pasti. Thanks ya atas nasihatnya. Perasaan Karin jadi sedikit lega. Tapi 

walau begitu Karin masih butuh waktu buat berpikir. Papi dan mami juga gak 

mendesak Karin buat ngambil keputusan cepet-cepet." 

Oyien hanya mengangkat bahu.  

"Ngomong-ngomong, Karin baru tau kamu ternyata bisa juga nasihat kayak 

gitu." 

Hehehe... Gue kemarin baca di majalah punya Mama, ada yang punya masalah 

sama kayak lo. Gak persis sama sih, tapi kira-kira solusinya sama lah. Untung 

gue masih inget sebagian," kata Oyien sambil nyengir dan menggaruk 

kepalanya yang gak gatal.  

 

*** 

 

Tumben jam istirahat Oyien gak bareng Karin. Tentu aja, karena Karin sedang 

dipanggil Bu Rustiani, guru bahasa Inggris yang juga wali kelas mereka. 

Gosipnya Karin akan ikut loma pidato dalam bahasa Inggris antar SMA. Bahasa 

Inggris Karin kan lumayan fasih, karena dia sering pergi ke luar negeri.  

Jadilah sekarang sendirian Oyien ngejogrok di pinggir lapangan basket. Dia 

duduk di bangku semen sambil ngeliatin anak-anak cowok yang lagi pada 

maen, sambil ngedengerin lagu-lagu dari MP3 player yang baru aja dibeliin 

Karin waktu Oyien nganterin Karin beli HP di Bandung Elektronik Center (BEC).  

Tapi bukannya maen basket, anak-anak cowok itu malah maen futsal. Tadinya 

Oyien diajak ikut maen, seperti biasa. Tapi kali ini oyien lagi males. Lagian 

cuaca lagi panas-panasnya. Oyien juga sempet gabung ama Sherly dan gengnya 

di depan kelas. Tapi lama-lama dia bete juga ngedenger cewek-cewek itu pada 

ngegosip mulu. Apa aja bisa dijadiin gosip. Dari mulai cowok-cowok keren yang 

ada di sekolah ini, sampe kenaikan harga BBM. Padahal apa hubungannya? 

"Ada. Kalo BBM naek kan harga-harga barang pada naek, termasuk harga 

kosmetik dan baju. Jadi anggaran belanja kita makin berkurang dong..." jawab 



Sherly pas ditanya. Dasar cewek tukang belanja.  

Tanpa disadari Oyien, diam-diam Arfi memperhatikannya. Dia lalu 

menghampiri Oyien.  

"Haii... Yien..." sapa Arfi. Sok akrab banget! 

Oyien tentu aja gak denger! Arfi menenpuk pundak Oyien, baru cewek itu 

nengok ke arahnya.  

"Eh, lo, Fi," kata Oyien sambil melepaskan earphone dari telinganya.  

"Boleh duduk, gak?" 

"Duduk aja. Bangku ini bukan punya gue kok!" 

Setelah duduk di samping Oyien, Arfi jadi bingung sendiri. Dia ingin 

mengatakan sesuatu, tapi gak tau harus mulai dari mana. Sementara oyien 

kembali asyik menonton futsal di hadapannya. Sesekali dia ketawa kalo adegan 

lucu dalam permainan itu.  

"Yien, aku mau ngomong." 

"Ngomong apa?" 

"Yien, aku..." Kata-kata Arfi terhenti karena saat itu tawa Oyien meledak. 

Bagaimana gak, di hadapannya ada pemandangan yang menurutnya sangat 

lucu. Haris, salah seorang teman sekelasnya mencoba melewati pemain lawan, 

dan berhasil. Mungkin karena gak rela dilewati, pemain lawan itu menarik 

sabuk yang melilit pinggang Haris. Tanpa diduga tarikannya terlalu kuat hingga 

sabuk itu lepas dari celana sekolah Haris. Kontan aja celana panjang yang 

menutupi tubuh haris yang ceking itu melorot dan terlihatlah segitiga 

pengamnannya yang berwarna ijo! Kontan anak-anak cewek yang melihat 

kejadian itu membalikkan muka, atau menutupi mata. Tapi ada juga yang 

mengintip dari balik tangan dengan malu-malu.  

"Idiiih... apaan tuh?" 

"Kok CD-nya tambalan sih?" 

"Gue gak nyangka ternyata Haris anggota kolor ijo!" 

Oyien sendiri terus ngakak sampe matanya berair. Haris tadinya gak terima. 

Hampir aja terjadi perkelahian kalo gak dilerai teman-temannya. Permainan 

futsal pun berakhir tanpa ada komando.  

"Eh, tadi lo mau ngomong apa?" tanya oyien setelah berhenti ketawa.  

"Eee..." 

"Oya? Gimana kabarnya Nia? Gue jarang liat dia akhir-akhir ini. Jangan pacaran 

terus dong..." cerocos Oyien. Payah juga nih anak! Padahal kabar putusnya 



hubungan Arfi dan Nia udah beredar luar di kalangan sekolah. Karin aja udah 

tau! Oyien menanyakan kabar Nia karena mereka pernah sekelas waktu kelas 

1.  

"Suratku udah dibaca?" tanya Arfi tanpa menghiraukan pertanyaan Oyien. 

Mendengar itu Oyien menoleh ke arah Arfi.  

"Surat? Surat yang mana? Kapan llo ngirim surat ke gue?" 

"Eee itu... surat yang..." Arfi tampak ragu-ragu.  

"Surat yang mana?" 

"Yang amplop biru. Yang aku titipin ke Abit." 

"Amplop biri? Lo titipin ke Abit?" Oyien mencoba mengingat-ingat. "Gue gak 

pernah nerima surat dari Abit. Apalagi yang pake amplop biru.  

Sialan! batin Arfi. Ternyata Abit membohonginya. Dia gak menyampaikan 

suratnya untuk Oyien. Entah apa maksudnya. Arfi mendadak jadi salah tingkah 

di depan Oyien.  

"Ada juga dari Karin. Yang amplopnya biru dan ada gambar bunga di sudut kiri. 

Itu bukan?" ucapan Oyien membuat wajah Arfi kembali ceria.  

"Iya. Yang itu." 

"Jadi itu dari lo?" 

"Kamu belum baca?" 

Oyien menggeleng. "Lupa. Waktu itu gue masukin ke saku rok. Eh, kebawa pas 

roknya dicuci. Pas gue ambil, kertasnya udah ancur. Tulisannya udah luntur, 

gak bisa kebaca. Emang surat apaan sih?" tanya Oyien penasaran.  

"Gak. Gak papa." 

"Lo mau curhat ke gue? Jangan malu-malu deh. Gue akhir-akhir ini emang 

sering jadi tong sampah. Iya, kan?" 

"Ngg... eh, iya, kira-kira begitu." 

 

*** 

 

Oyien baru tau yang sebenarnya dari Karin ketika dia menceritakan obrolannya 

dengan Arfi.  

'Kamu gak tau apa emang pura-pura gak tau? Kamu kan bukan sekali ini nerima 

surat cinta?" tanya Karin.  

"Mana gue tau itu surat cinta? Gue kan taunya Arfi belum putus ama Nia." 

"Jadi?" 



"Jadi apanya?" 

"Ayolah, kamu dulu kan suka banget ama Arfi. Sekarang dia udah ada di depan 

kamu. One step closer." 

Oyien menghela napas.  

"Gue gak tau, Rin.""Kok?" 

"Gue akuin dulu gue emang suka ama dia. Tapi gak tau kenapa sekarang tiba-

tiba perasaan itu udah gak ada lagi. Perasaan gue sekarang biasa-biasa aja. 

Sama seperti ke temen-temen lain. Mungkin seperti yang pernah gue bilang, 

waktu dapat mengubah segalanya. Eh, gue kok mulai serius lagi, ya?" 

"Jadi, sekarang kamu gak punya perasaan apa-apa lagi ke dia?" 

Oyien menggeleng.  

"Sedikit pun? Berarti kamu gak bakal ngebalas cintanya?" 

"Hmmm... mungkin kalo dia berusaha dari awal lagi, siapa tau hati gue bisa 

goyah. Tapi kan lo juga tau gimana sifat Arfi. Dia juga bisa jadian ama Nia 

karena Nia-nya Aja yang rada aktif." 

"... Lagian gue lagi disewa ama lo jadi detektif cinta. Gue harus konsentrasi 

dong. Ntar kalo ditambah masalah yang satu itu, malah ngerusak konsentrasi 

gue," lanjut Oyien sambil tersenyum.  

"Oyien, kamu gak usah terlalu mikirin hal itu. Karin gak bermaksud membuat 

kehidupan pribadi kamu tersingkir karena masalah Karin. Malah jika itu terjadi, 

Karin akan merasa sangat berdosa ke kamu. Karin emang ngarepin bantuan 

kamu, tapi Karin juga gak mau waktu kamu tersita untuk itu." 

Mendengar ucapan Karin, Oyien menepuk pundak sahabatnya itu.  

 

"Jangan kuatir, gue gak papa kok. Sungguh gue emang lagi gak mood pacaran 

aja. Lagian sebentar lagi kan mau ujian. Soal pacaran itu bisa ntar. Ini sama 

sekali gak ada hubungannya ama pertolongan gue ke lo. Percaya deh..." kata 

Oyien.  

"Syukur deh kalo begitu. Karin jadi lega. Tapi bener kamu mau ngelepasin Arfi? 

Syang, kan? Atau kamu udah pindah ke lain hati?" 

"Kariiiin..." 

 

 

 



BAB 7 

 

 

Detektif Cinta Beraksi 

 

Bgedeketin Nadia ternyata lebih susah dari yang dibayangkan. Sampe sekarang 

Oyien masih mencari cara untuk itu. Dia mencari kesamaan antara dirinya dan 

Nadia yang kira-kira bisa membuatnya gampang ngedeketin cewek itu. Tapi 

semakin dicari-cari, bukannya nemuin kesamaan mereka, malah semakin 

banyak perbedaan antara dirinya dan fotomodel itu. Apalagi sikap Nadia yang 

cenderung jutek kalo ketemu dengannya. Pernah suatu ketika Oyien datang ke 

kelas Abit untuk menemuinya, kebetulan saat itu Abit lagi ngobrol dengan 

Nadia. Nadia kayaknya gak seneng Oyien memutus obrolannya dengan Abit.  

Tapi niat baik selalu mendapat jalan dari Tuhan. Ketika pulang sekolah, Oyien 

melihat Toyota Vios milik Nadia berada di pinggir jalan, dengan cewek itu 

berada di dekatnya. Kebingungan. Oyien segera menepikan motornya.  

"Ada apa?" tanya Oyien. Nadia kaget melihat Oyien tau-tau udah ada di 

dekatnya.  

"Eh, ini. Ban depan mobil gue bocor," jawab Nadia sambil menunjuk roda 

depan kiri mobilnya. Oyien melihat ke sekelilingnya. Pantas aja Nadia keliatan 

bingung. Jalan tempatnya berada sekarang sangat sepi. Jangankan tukang 

tambal ban, orang lewat juga jarang. Yang ada cuma kios rokok sekitar seratus 

meter dari situ. Itu pun kelihatan sepi. Yang ditakutkan adalah bila ada orang 

jahat yang kebetulan lewat dan memanfaatkan situasi sepi ini, apalagi melihat 

Nadia yang cantik dan bermobil bagus. Sendirian, lagi.  

"Eeengg, boleh pinjam HP lo gak? Gue mau telepon ke rumah, suruh sopir gue 

ke sini buat ganti ban. Soalnya HP gue baterainya habis. HP-nya ja kok! 

Kartunya pake punya gue," kata Nadia malu-malu. Oyien melihat lagi ke arah 

roda mobil Nadia yang bocor. Tiba-tiba ide timbul di kepalanya.  

"Lo ada ban cadangan, kan?" tanya Oyien.  

"Ada. Tapi buat apa?" 

"Lama kalo harus nunggu sopir lo, di mana-mana macet." 

Nadia tambah bingung dengan ucapan Oyien.  

"Biar gue yang ganti bannya. Lo ada alatnya, kan?" 



"Ada sih, tapi gak usah deh! Biar gue tunggu sopir gue aja." 

"Gak papa. Cuma sebentar kok. Paling setengah jam." 

"Emang lo bisa?" 

"Gue pernah ngeganti ban mobil papa gue. Paling ntar lo bantuin angkat 

bannya, ya? Gue gak kuat sendirian." 

Tanpa melepas jaketnya Oyien segera menuju bagasi mobil Nadia. Nadia hanya 

bengong melihat apa yang akan dilakukan Oyien.  

"Buka bagasinya," perintah oyien.  

Gak sampe setengah jam, Oyien sudah selesai mengganti ban mobil Nadia yang 

bocor. Keringat membasahi wajahya.  

"Nih," Nadia menyodorkan botol air mineral dari mobilnya. Tapi bukannya 

diminum, air mineral itu malah dipake Oyien untuk mencuci tangannya yang 

kotor.  

"Thanks ya, udah nolongin gue," kata Nadia yang walaupun masih kelihatan 

kaku tapi udah mau tersenyum pada Oyien.  

"You're welcome. Itulah gunanya temen." 

Beberapa saat kemudian Oyien kembali menaiki motornya dengan gembira. 

Dia telah membuka komunikasi dengan Nadi, dan itu berarti mempermudah 

rencana selanjutnya.  

 

*** 

 

Erie turun dari angkot yang berhenti di dekat jalan masuk menuju rumahnya. 

Selepas magrib dia baru pulang dari latihan basket di sekolah. Wajah manis 

Erie terlihat lelah, karena emang sejak bubaran sekolah dia gak pulang dulu ke 

rumah. Sekarang yang diinginkan Erie adalah mandi air hangat biar badannya 

seger, lalu makan. Sebenarnya Erie pengin langsung tidur, kalo aja dia gak inget 

ada PR fisika yang besok harus dikumpulin pada jam pertama.  

Ketika Erie lagi asyik jalan menuju rumahnya yang berjarak kira-kira dua ratus 

meter dari mulut jalan, sebuah motor menghampirinya dari belakang.  

"Hai, Rie!" 

Erie kaget karena sapaan yang tiba-tiba. Dia menoleh ke arah pengendara 

motor yang menyapanya.  

"Kak Oyien?" 

Oyien menghentikan motornya tepat di samping Erie.  



"Baru pulang, ya?"  

"Iya. Biasa, latihan dulu. Kakak dari mana? Kok bisa ada di sini?" 

"Gue? Dari rumah temen. Kebetulan aja ngeliat lo di sini. Rumah lo di sini? Yuk 

gue anterin sekalian." 

"Gak usah, Kak. Rumah Erie udah deket kok." 

"Alaa.. Gak usah basa-basi deh. Sekalian gue pengin minta minum di rumah lo. 

Haus nih." 

Erie gak bisa membantah lagi. Dia duduk di jok belakang motor Oyien.  

"Tadi Abit juga latihan?" tanya oyien sambil menjalankan motornya.  

"Latihan. Malah tadi Kak Abit sempet ngobrol lama ama Erie." 

"Oya? Ngobrol apaan?" 

"Biasalah, Kak. Apalagi kalo bukan soal basket." 

"Ooo..." 

"Stop di depan situ, Kak!" 

Motor oyien berhenti di depan sebuah rumah berukuran sedang.  

"Rumah kamu gede juga." 

"Kak Oyien bisa aja. Ini kan bukan rumah Erie, tapi rumah ortu Erie." 

"Yah, maksud gue juga gitu." 

"Masuk Kak." 

"Udah malem." 

"Katanya mau minta minum?" 

"O iya. Lupa." 

Sambil nungguin Erie mandi, oyien duduk di ruang tamu. Segelas es sirop ada 

di depannya, juga kue-kue yang disuguhin Erie, atau tepatnya disuguhin 

pembantunya.  

Oyien memperhatikan keadaan rumah Erie. Ukuran rumah Erie kira-kira sama 

dengan rumahnya. Tapi rumah ini jauh lebih asri dan rapi. Walau begitu Oyien 

merasa ada sesuatu yang kurang dari rumah ini. 

Erie muncul dari arah belakang. Tampak segar setelah mandi. Rambutnya yang 

masih basah dikeringkannya dengan handuk kecil.  

"Sori ya, Kak, nungguin lama. Abis badan Erie udah lengket nih. Kalo gak 

langsung mandi takut ntar jadi penyakit." 

"Gak papa kok. Minumnya juga belum abis," balas Oyien. "Kok rumah lo sepi? 

Bokap-nyokap lo ke mana?" tanya oyien kemudian.  

"Ayah ama Ibu gak di sini. Mereka ada di Surabaya, karena Ayah dipindahkan 



tugasnya ke sana sekitar lima bulan yang lalu." 

"Jadi lo tinggal di sini ama siapa?" 

"Ama Kakak peremmpuan Erie yang udah nikah. Tapi sekarang dia ikut 

suaminya besuk ibu suaminya yang lagi sakit di Jakarta. Besok juga pulang." 

"Ooo gitu. Jadi sekarang lo sendirian dong?" 

"Kan ada Bibi. Lagian gak papa kok. Di sini aman, gak ada apa-apa." 

Pendekatan pertama Oyien ke Erie berjalan lancar. Erie menerimanya dengan 

tangan terbuka. Bahkan Erie udah mulai menceritakan sebagian tentang 

dirinya pada Oyien. Oyien juga meminta Erie ngajarin dia main basket, dengan 

alasan biar bisa saingan ama Abit. Dan ternyata Erie menyanggupi dengan 

senang hati. Itu bisa dijadikan jalan oleh Oyien untuk lebih dekat dengan cewek 

itu.  

 

*** 

 

Di tempat bimbel Oyien gak bisa tenang. Matanya sedari tadi melirik ke sana 

kemari, seolah mencari sesuatu. Oyien masih mencoba mencari orang yang 

namanya Putri.  

Masa gak ada sih!? kata Oyien dalam hati.  

Oyien mulai berpikir Karin salah memberinya informassi. Mungkin aja orang 

yang bernama Putri itu gak sekelas ama Abit. Buktinya namanya juga gak ada di 

daftar absen kelas ini yang tadi sempat dilihat Oyien. Atau mungkin Putri itu 

cuma nama panggilan? 

"Lo lagi ngapain sih?" Abit yang duduk di sebelah Oyien menegur dengan suara 

lirih.  

"Gak. Gak ngapa-ngapain. Iseng aja," jawab oyien, lalu kembali memperhatikan 

pengajar mereka yang lagi menerangkan soal-sola matematika yang 

menurutnya bisa dikerjakan dengan cara yang lebih singkat dari biasanya. 

 

*** 

 

Lo serius gak sih ikut bimbel?" taya Abit saat keluar kelas bareng Oyien.  

"Serius, kenapa lo tanya gitu?" 

"Abis keliatannya loi tadi gak konsen banget. Sibuk sendiri. Kayak lagi nyari 

sesuatu." 



"Itu kan perasaan lo aja. Lo kan gak pernah sekelas ama gue di sekolah, jadi lo 

gak tau kan gimana gue kalo di kelas? Karin pasti udah biasa ngeliat gue kayak 

gitu." 

"Kali gitu kasian banget Karin duduk deket lo." 

"Sialan lo." 

Tadinya Oyien ingin menanyakan langsung ke Abit tentang Putri. Tapi gimana 

kalo Abit curiga? Abit pasti akan langsung tau Oyien tau soal Putri dari Karin.  

"Heii..." 

Suara Abit menbuat oyien tersadar dari pikirannya. Abit melambaikan 

tangannya pada seorang cewek berambut panjang dan berkacamata ti. 

Dandanan cewek itu sangat sederhana, dengan hanya mengenakan long dress 

dan sandal cewek. Pokonya cewek banget deh! 

"Siapa tuh?" tanya Oyien.  

"Temen. Eh, Yien, lo pulang duluan deh. Gue masih ada perlu," jawab Abit.  

"Itu yang namanya Putri?" Oyien gak bisa lagi menahan apa yang ada dalam 

pikirannya.  

"Lo tau dari mana? Dari Karin, ya?" 

"Karin pernah cerita ama gue, dia pernah denger tentang temen seklas lo yang 

namanya Putri. Tapi kok tadi dia gak masuk?" 

"Dia udah gak sekelas ama gue lagi. Udah pindah jam setelah ini. Makanya di 

kelas gue ada satu tempat yang kosong, yang sekarang diisi ama lo," Abit 

menjelaskan. "Udah ah! Ntar dia keburu masuk." Abit setengah berlari 

meninggalkan Oyien yang cuma bisa bengong. Kenapa Abit jadi semangat 

begitu ngeliat Putri? pikir Oyien.  

 

*** 

 

Ternyata sampe malam Abit belum juga pulang. Oyien sempat nanya ke Shinta, 

adik Abit pas dia iseng lewat depan rumah temannya itu. Kebetulan Shinta lagi 

jajan bakso di depan rumahnya. Kata shinta, Abit belum pulang sejak pergi 

bimbel. Kemana lo, Bit? tanya Oyien dalam hati. Oyien gak nelepon ke HP Abit 

karena dia pikir gak perlu. Mungkin nanti dia akan minta Karin yang nelepon. 

Bukannya wajar kalo Karin yang nelepon? Tapi gimana kalo Karin malah 

ngambek begitu tau Abit lagi ama Putri? Bukannya malah timbul masalah 

baru? Oyien akhrnya memutuskan membiarkan hal ini. Dia gak akan 



memberitahu Karin. Kalopun ternyata ntar Karin nelepon Abit dan tau Abit lagi 

ama Putri, itu kebetulan aja. Oyien bertekad untuk tetap pada rencananya 

semula.  

 

*** 

 

Paginya Abit bersikap biasa aja. Seolah dia merasa gak ada kejadian apa pun 

dan gak perlu menjelaskan apa pun pada Oyien. Abit malah nanya soal rencana 

balapan malam Minggu besok.  

"Kata Rudi sih kemungkinan ada. Tapi belum pasti juga, soalnya sekarang lagi 

musim razia. Katanya liat sikon dulu," jawab Oyien pas ditanya Abit di tempat 

parkir.  

"Lo mau dateng?" 

"Yup. Gue kan mau revenge. Lo?" 

Abit menggaruk-garuk kepalanya. "Gimana ya? Gue sebetulnya pengin..." 

"... Tapi lo dilarang Karin, kan?" sambar Oyien seolah tau isi pikiran sahabatnya 

itu.  

Abit mengangguk.  

"Bukannya lo juga dilarang ama Karin?" tanya Abit.  

"Emang sih. Tapi kan gue bukan pacarnya Karin. Gak mungkin kan Karin 

mutusin persahabatan ama gue cuma gara-gara ga ikut omongan dia. Paling 

dia cuma ngomel. Beda ama lo." 

Abit manggut-manggut mendengar kata-kata Oyien. Dia jadi bingung.  

"Lo pengin gue dateng, gak?" tanya Abit kemudian.  

"Apa urusannya ama gue. Gue sih gak peduli lo mau dateng apa gak. Gak ada 

pengaruhnya buat gue," jawab Oyien, "...jadi, selamat berpikir." Oyien lalu 

melangkah meninggalkan Abit.  

"Eh, Yien! Tunggu!!" 

 

 

 

 

 



BAB 8 

 

 

Malam Minggu ini kawasan Gasibu kembali ramai. Kabar cepat tersiar bahwa 

malam ini gak ada razia polisi hingga dalam sekejap para pembalap liar 

berkumpul di lapangan dekat pusat pemerintahan Jawa Barat itu.  

Oyien juga udah ada di sana. Sejak jam delapan dia emang udah keluar dari 

rumahnya untuk menghindari kecurigaan papa-mamanya. Oyien sempat 

mampir ke rumah Erie, tapi anak itu gak ada. Lagi pergi ama kakaknya.  

Abit lagi nemenin Karin ke resepsi kawinan tetangga Karin. Abit jelas gak bisa 

menolak ajakan Karin. Lagi pula kata Karin dia sengaja ngajak Abit supaya bisa 

lebih deket ama papi-maminya yang juga datang. Jadi ceritanya pedekate ke 

calon mertua. Siapa tau setelah deket dengan Abit, papi-maminya gak 

mendesak Karin lagi buat sekolah di luar. Ada-ada aja Karin. Padahal oyien tau 

Abit sama kayak dia, gak suka dateng ke acara-acara kayak gitu. Suruh nemenin 

ibunya ke kawinan tetangga aja ogah. Di sana juga gak ada yang kita kenal satu 

pun. Alamat jadi patung nih! Oyien tersenyum sendiri membayangkan 

bagaimana tersiksanya Abit di sana. Apalagi Abit pakai pakaian resmi. Pake 

batik.  

Selamat menikmati, Bit! batin Oyien sambil tersenyum geli.  

Dugaan oyien bener. Abit emang merasa seperti dalam neraka. Sedari tadi 

keringat gak berhenti mengucur dari badannya. Padahal gedung tempat 

resepsi pernikahan itu sangat mewah dar ber-AC.  

Abit tambah menderita karena harus selalu tersenyum dan pasang muka manis 

di hadapan kedua orangtua Karin. Dia harus pura-pura menyimak apa yang 

diucapkan papi dan maminya Karin. Orangtua Karin emang gak menolak 

kehadirannya, tapi juga masih agak menjaga jarak. Mungkin karena mereka 

belum lama mengenal Abit. Beda dengan kedua orangtua Oyien yang udah 

mengenal Abit sejak kecil. Bahkan kalo Abit datang ke rumah Oyien dan 

ketemu papa cewek itu, dia suka diajak maen catur dulu. Dan kalo udah begitu 

biasanya Oyien ikut nimbrung meramaikan suasana, ngegangguin konsentrasi 

Abit dan papanya kalo lagi mikir.  

Karena itu ketika ada kesempatan, Abit memisahkan diri dari kedua orangtua 

Karin. Kebetulan saat itu mereka sedang berbicara dengan salah satu tetangga 



Karin. Dengan alasan ingin mengambil minum, Abit mengajak Karin 

meninggalkan kedua orangtuanya.  

"Papi dan Mami kayaknya seneng ama kamu. Apalagi Papi. Gak biasanya dia 

ngobrol panjang lebar dengan kamu. Kalian kan jarang ketemu," kata Karin 

yang menemani Abit mengambil makanan. Karin malam ini begitu cantik 

dengan gaun pesta berwarna krem dan rambut digelung ke belakang.  

"Syukur deh kalo gitu," tukas Abit sambil membuka kancing paling atas baju 

batiknya.  

"Kenapa dibuka?" 

"Panas," jawab Abit. Karin memandang Abit dengan pandangan heran.  

"Kamu gak suka deket papi-mami?" 

"Kata siapa?" 

"Kok kayaknya..." 

"Suka. Cuma tadi aku agak nervous. Makanya aku mau cari minum dulu. Biar 

gak keringetan kayak gini," ujar Abit. Untung Karin percaya dengan apa yang 

dikatakan Abit. Padahal kalo mau jujur, Abut bukan aja merasa tersiksa berada 

di tempat ini, tapi pikirannya juga tertuju pada balapan yang akan berlangsung 

malam ini. Pikirannya lagi bimbang, antara datang atau gak. Dia udah berjanji 

ama Karin gak akan balapan lagi. Kalo sampe Karin tau dia melanggar janjinya, 

bisa mampus Abit! Dia melihat jam tangannya. Masih jam sembilan kurang 

seperempat. Balapan paling cepet mulai jam sebelas.  

 

*** 

 

"Siap revenge nih?" goda Rudi ke oyien yang lagi makan mi bakso di pinggir 

jalkan. Lumayan buat nambah-nambah energi.  

"Rese lo! Gak ada kerjaan, ya?" bentak Oyien sambil melotot ke arah Rudi.  

Tatapan oyien menangkap sosok tubuh Abit di antara kerumunan orang. Nekat 

juga tuh anak! kata Oyien dalam hati. Abit melihat dan menghampiri dirinya.  

"Gilaaa... Berani juga lo datang?" kata Oyien.  

"Gue kan mau liat lo. Gimana kalo ada apa-apa ama lo?" 

"Maksud lo?" 

"Eh, gak." Abit mendadak jadi salah tingkah. Agar Oyien gak melihat wajahnya 

yang tiba-tiba memerah dia membalikkan pandangannya ke arah lain.  

"Kalo Karin nelepon lo gimana?" tanya Oyien dengan suara gak begitu jelas. 



Maklum ada bakso di dalam mulutnya.  

"Tenang, gue udah matiin HP. Kalo habis bilang aja baterainya habis." 

"Kalo dia nelepon ke rumah?" 

"Gue udah bilang ke Shinta, kalo Karin nelepon ke rumah bilang aja gue udah 

tidur." 

"Kalo yang nerima buka Shinta, tapi bokap-nyokap lo?" 

"Udah dong! Lo kok maksa gitu sih!? Bikin ilang kegembiraan gue ja..." 

"Kan gue mengantisipasi segala kemungkinan. Kalo Karin tau, bukan lo aja yang 

kena. Gue juga bisa ikut susah." 

"Gak akan deh! Lagian udah malam gini, Karin pasti udah tidur. Dia gak 

mungkin nelepon kecuali ada hal yang sangat penting. Dan tadi gue udah 

pastiin dia baek-baek aja. Gak ada masalah," ujar Abit dengan nada yakin.  

 

*** 

 

Oyien udah siap di atas jok motornya. Suara motornya meraung-raung, 

bersama suara empat motor lain yang juga udah siap di garis start. Oyien 

menoleh ke arah Dimas. Kebetulan juga Dimas sedang melihat ke arahnya. 

Entah kenapa kali ini gak ada perasaan benci pada diri Oyien terhadap Dimas. 

Perjumpaannya dengan Dimas di toko buku membuat pandangannya terhadap 

cowok itu berubah.  

"Jalanan aman!" 

Mendengar teriakan itu para pembalap yang akan berlomba segera 

berkonsentrasi.  

"Tiga... Dua... Satu... Go!" 

Para pembalap segera melesat meninggalkan garis start. Kali ini Oyien gak mau 

memberi kesempatan pada Dimas. Sejak awal dia berusaha menutup jalur 

balap Dimas. Tujuannya agar di tikungan nanti Dimas gak optimal 

mengeluarkan jurus sliding-nya. Di Jalan Supratman Oyien melihat sesuatu 

berkelap-kelip di depannya.  

Aneh! Jam segini kok masih rame!? tanya Oyien dalam hati. Beberapa saat 

kemudian dia baru tersadar.  

Sialan! Polisi!  

Oyien segera membelokkan motornya ke jalan kecil di dekatnya. Hampir aja di 

ditabrak motor yang ada di belakangnya. Dimas juga sadar apa yang terjadi, 



dan mengambil jalan lain. Sementara dari arah berlawanan, puluhan petugas 

polisi sebagian di antaranya memakai motor, menuju ke arah mereka. Polisi itu 

menangkapi para pembalap liar yang berkumpul di sekitar Gasibu. Ternyata 

kabar gak ada razia cuma taktik polisi untuk menhjebak dan menangkap basah 

balapan liar yang berbahaya itu. Mereka menyebar dan memblokade setiap 

jalan yang diperkirakan menjadi tempat kaburnya target mereka.  

Dimas memacu motornya melewati jalan-jalan alternatif di sekitar kawasan 

Gasibu. Dia sebetulnya belum hafal jalan-jalan di Bandung. Tapi Dimas gak 

peduli. Yang penting dia bisa lolos dari kejaran polisi. Tadi Dimas gak sempat 

mengikuti Oyien masuk ke jalan di dekat mereka, hingga akhirnya dia masuk ke 

jalan lain, hanya beberapa puluh meter dari para polisi yang menggunakan 

motor. Karena itu sekarang Dimas menjadi sasaran pengejaran.  

Beruntung, saat ini untuk sementara Dimas berhasil lolos. Polisi yang 

mengejarnya belum tampak. Mungkin karena banyak cabang jalan di sini, 

hingga menyulitkan mereka. Di sebuah perempatan, Dimas melihat polisi telah 

memblokir jalan. Tanpa pikir panjang dia membelokkan motornya ke kiri. 

Karena sedikit panik, Dimas sama sekali gak melihat hamparan pasir di 

sebagian badan jalan. Motor Dimas jadi licin. Dan karena dalam keadaan gak 

siap, dia gak bisa mengendalikan motornya. Kontan aja motornya tergelincir. 

Karena sedang dalam kecepatan tinggi, begitu tergelincir motornya gak 

langsung berhenti, tapi terus melaju hingga akhirnya msuk ke selokan. Dimas 

sendiri gak ikut tergelincir bersama motornya. Dia tertahan di pinggir jalan 

yang berumput.  

Di dalam kegelapan, Dimas mencoba bangkit. Seluruh tubuhnya terasa hampir 

remuk. Untung aja dia pake celana dan jaket kulit, sehingga tubuhnya 

terlindung dari gesekan aspal jalan. Dengan tertatih-tatih Dimas menghampiri 

motornya yang nyungsep dengan damai di selokan.  

"Biarin aja. Lo gak bisa ngurus itu sekarang!" 

Oyien udah ada di pinggir jalan.  

"Cepet naek kalo pengen selamat!" perintah Oyien pada Dimas.  

"Tapi motor..." 

"Urus aja besok pagi. Mudah-mudahan gak ada yang ngeliat. Yang penting cari 

selamet dulu. Atau lo mau ketangkep?" 

Sayup-sayup terdengar suara sirine dan deru motor polisi yang makin 

mendekat.  



"Cepet! Gue gak punya banyak waktu! Gue yakin motor lo gak akan bisa hidup. 

Mesinnya udah kemasukan air." 

Dimas memutuskan menuruti ucapan Oyien. Dia segera duduk di belakang 

motor Oyien. Oyien pun segera memacu motornya, bertepatan dengan 

datangnya motor-motor polisi dari arah lain. 

 

*** 

 

Oyien menghentikan motornya di pinggir sebuah taman. Setelah turun, dengan 

dibantu Dimas, dia mendorong motornya dan menyembunyikannya di balik 

semak-semak. Dia dan Dimas bersembunyi di balik sebatang pohon besar.  

"Kita gak akan bisa lolos sekarang. Polisi udah mengepung setiap jalan keluar 

dari daerah ini. Satu-satunya jalan adalah menunggu mereka pergi," kata 

Oyien.  

"Bukannya banyak jalan tikus?" 

"Percuma. Gue tadi udah coba. Kayaknya mereka emang udah ngerencanain 

operasi ini dengan mateng. Mereka sengaja ngejebak kita." 

Tiga motor polisi melewati jalan di seputar taman. Sorot lampu motornya 

membuat Oyien dan Dimas menunduk.  

"Kalo kita ketangkep di sini, mungkin ada tuduhan buat kita. Yang pertama 

tentu aja tuduhan ikut balap liar." 

"Trus yang kedua?" 

"Kita dianggap lagi ngapa-ngapain di tempat sepi dan gelap kayak gini." 

Tiba-tiba Dimas mengaduh pelan sambil memegangi tangan kanannya yang 

tadi kegesek aspal.  

"Lo luka. Coba gue liat," kata Oyien.  

"Gue gak apa-apa." 

"Jangan boong. Lo kegesek aspal dalam kecepatan tinggi. Minimal lo pasti 

lecet." 

Dimas membuka sarung tangannya. Ternyata benar ucapan Oyien. Telapak 

tangannya bukan cuma lecet, tapi kulitnya mengelupas. Darah keluar 

membasahi telapak tangan Dimas.  

Oyien mengeluarkan sapu tangan dari saku celananya. Tanpa berkata apa-apa 

lagi dia membalut telapak tangan Dimas yang terluka. 

"Lo gak perlu ngelakuin ini. Saputangan lo jadi kena darah." 



"Udah, gak perlu basa-basi. Ini bisa sementara berhentiin darah sekaligus 

nutup luka lo biar gak kena debu." Oyien mengikat kuat telapak tangan Dimas.  

"Paling gak untuk sementara lo gak bisa balapan dulu, sampe kulit di telapak 

tangan lo tumbuh lagi. Sayang, revenge gue jadi tertunda." 

"Sori, ya," kata Dimas. Oyien cuma tersenyum.  

 

*** 

 

Setelah mengantarkan Dimas ke rumahnya, Oyien pun pulang. Jam udah 

menunjukkan hampir pukul tiga dini hari. Cukup lama Oyien dan Dimas 

bersembunyi di taman. Satu jam lebih. Tampaknya polisi benar-benar ingin 

memastikan daerah di sekitar Gasibu udah bersih dari pembalap liar. Mereka 

memeriksa dan menjaga setiap sudut. Untung aja taman tempat Oyien 

bersembunyi luput dari pemeriksaan polisi. Mungkin mereka mengira gak 

bakal ada pembalap liar yang bersembunyi di sana, karena selain tempatnya 

gelap dan kotor, juga kabarnya taman itu terkenal angker.  

Oyien sendiri gak peduli taman itu angker atau gak. Yang penting dia bisa 

sembunyi dengan aman di situ. Bukan sekali ini aja Oyien bersembunyi di 

taman itu pas ada razia. Dan selama ini dia gak pernah merasakan hal-hal aneh 

di taman. Menurut Oyien pribadi, asal kita percaya pada Tuhan dan gak berniat 

buruk, pasti Tuhan akan melindungi kita di mana pun dan dari apapun, 

termasuk dari gangguan roh-roh jahat yang ingin mengganggu kita.  

Oyien sempat lewat di depan rumah Abit. Rumah Abit udah terlihat sepi. Oyien 

gak tau Abit bisa lolos apa gak. HP-nya kan dimatiin. Tapi kalo pun Abit atau 

motornya ketangkep, dia gak akan panik. Abit tinggal minta bantuan salah satu 

oomnya yang polisi untuk membebaskannya. Oomnya berpangkat Ajudan 

Komisaris Polisi, setingkat kapten di tentara. Cukup buat menggertak polisi-

polisi yang menangkapnya.  

Memasuki rumahnya, Oyien seperti biasa berhati-hati. Dia berusaha gak 

menimbulkan suara apa pun yang bisa membangunkan penghuni rumah 

lainnya.  

Kayaknya aman. Penghuni rumahnya udah pada tidur. Oyien masuk rumah dan 

menutup pintu depan dengan hati-hati. Walau keadaan di dalam rumah gelap 

karena lampu dimatikan, Oyien udah hafal jalan menuju kamarnya. Saat 

berjalan melewati ruang tamu itulah tiba-tiba lampu menyala.  



"Oyien!" 

Oyien rasanya seperti tersengat listri ribuan volt mendengar suara itu. 

Wajahnya mendadak menjadi pucat. Itu suara yang sangat dikenalnya dan saat 

ini paling ingin dihindarinya. Pelan-pelan Oyien menoleh ke arah sofa di ruang 

tamu tempat suara itu berasal.  

"Pa... Papa!?" ujar Oyien lirih dengan wajah pasrah.  
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Dua hari kemudian Oyien masuk sekolah dengan wajah kecut. Sejak kepergok 

papanya ikut balapan, Oyien dimarahin habisi-habisan. Puncaknya, motornya 

disita papanya untuk waktu yang gak ditentukan. Tapi papanya malah 

bermaksud menjual motornya seperti ancamannya dulu. Untung mama tirinya 

berhasil membujuk papanya mengurungkan niatnya. Tapi akibat sangsi itu, dia 

sekarang ke sekolah naek angkot. Tadinya Oyien pengen nebeng Abit, yang 

ternyata lolos dari razia. Tapi Abit udah berangkat duluan.  

Karin sempat heran melihat wajah Karin yang gak ceria seperti biasanya. 

Apalagi Oyien datang agak siang, hanya beberapa menit sebelum bel masuk 

berbunyi. Karin juga baru tau kalo Oyien gak bawa motor.  

"Motor gue lagi di bengkel," jawab Oyien singkat.  

"Pantes aja muka kamu mendung gitu," kata Karin. Karin tau motor adalah 

belahan jiwa Oyien. Kalo ada apa-apa dengan motornya, Oyien pasti bingung 

sendiri. Oyien sendiri gak berkata apa-apa lagi. Dia membiarkan Karin tetap 

mengira motornya masih di bengkel. Dengan begitu rahasia Abit dan dirinya 

aman. Kecuali kalo Karin dateng atau nelepon ke rumahnya, dan mamanya 

cerita. Itu lain cerita.  

 

*** 

 

Nadia mendekati Oyien dan Karin yang lagi makan bakso di kantin.  



"Hai, Yien," sapa Nadia pada Oyien.  

"Hai... Ada apa, Nad? Tumben," tanya Oyien dengan mulut masih penuh 

makanan. Tuh anak emang kalo makan gak pernah kira-kira. Selama ada yang 

masih bisa dimakan di meja, sikat terus! Apalagi kalo ama Karin. Abis biasanya 

Karin yang bayar. Anehnya badan Oyien tetap aja segitu. Gak gemuk-gemuk.  

"Eeengg... Gue mau ngomong ama lo sebentar," kata Nadia sambil melirik ke 

arah Karin yang memandanginya dengan heran. Tentu aja, sebab setau Karin 

inilah pertama kalinya Nadia ngomong dengan Oyien. Dan yang bikin Karin 

heran, Oyien gak kaget atau sejenisnya. Karin menduga ini bagian dari strategi 

Oyien mendekati Nadia. Terus terang Karin sebenarnya gak begitu suka ama 

Nadia. Selain karena menurut Karin , Nadia berusaha mendekati Abit, juga 

karena ada rasa persaingan yang timbul di antara dua cewek yang biasa 

disebut sebagai The Most Popular Girls ini School. Dalam hal ini Nadia sedikit 

unggul. Alasannya selain karena profesinya sebagai model, Nadia juga sering 

banget gonta-ganti cowok, sehingga cowok-cowok lain masih berhak dapet 

giliran berikutnya. Sedang Karin terlalu setia ama Abit. Jadi cowok-cowok lain 

gak berani melakukan pedekate langsung, kecuali punya jiwa nekat atau gak 

tau malu! Walau Karin gak pernah nyesal popularitasnya turun karena 

hubungannya ama Abit, kadang-kadang dia juga merindukan saat-saat dirinya 

masih dikejar-kejar cowok yang pengin jadi pacarnya. Tapi pikiran itu segera 

ditepis Karin. Bagaimanapun dia udah punya Abit, dan dia bahagia bersama 

cowoknya itu.  

"Ada apa sih? Penting gak? Kenapa gak di sini aja?" suara Oyien menghentikan 

lamunan Karin.  

"Gak sih," Nadia mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya.  

"Ini. Gue disuruh Dimas ngembaliin saputangan lo. Udah dicuci," kata Nadia 

sambil menyerahkan saputangan ke Oyien.  

Oyien tentu aja heran. Apalagi Karin. Oyien heran, kenapa Nadia bisa kenal 

ama Dimas? Dan kenapa saputangan Dimas ada pada dia? Karin lebih heran 

lagi. Dia gak tau siapa yang namanya Dimas, dan apa hubungannya ama Nadia? 

"Lo pasti heran kenapa saputangan Dimas ada ama gue. Dimas tuh sepupu gue. 

Dia tinggal di rumah gue. Malam minggu kemaren kebetulan gue ngeliat lo 

nganterin Dimas. Terus besoknya gue cerita kalo lo tuh satu sekolah ama gue. 

Dimas juga gak nyangka." 

"Oya? Terus sekarang Dimas di mana?" 



"Di rumah. Lagi istirahat. Badannya sakit semua. Makanya dia nitip saputangan 

buat dikembaliin ke lo. Dia minta maaf karena gak bisa ngembaliin langsung." 

Oyien menerima saputangan yang diberikan Nadia.  

"Thanks, ya." 

"Gue yang seharusnya bilang terima kasih karena lo udah nolong dia." Nadia 

diam sejenak. Dia merasakan pandangan Karin yang masih sinis terhadapnya. 

"Ya udah, gitu aja. Gue cabut dulu," lanjutnya.  

Oyien mengangguk.  

"Gue tau lo mau ngomong apa," kata oyien pada Karin sebelum Karin sempat 

buka mulut.  

"Pokoknya kamu harus kasih penjelasan. Siapa itu Dimas? Kamu nolong apa? 

Dan apa ini bagian dari rencana kamu?" 

Oyien pun terpaksa menceritakan semuanya ke Karin, tentang pertama kali 

bertemu Dimas. Tapi tentu aja dia gak sepenuhnya jujur. Oyien gak cerita dia 

nolong Dimas saat kabur dari razia malam Minggu kemaren. Dia cuma cerita 

kebetulan dia lewat pas Dimas jatuh dari motornya. Dan untungnya Karin 

percaya penjelasan Oyien.  

 

*** 

 

"Nadia..." 

Oyien memanggil Nadia yang baru menuju tempat parkir mobil. Dari tadi dia 

membuntuti Nadia sejak cewek itu keluar dari kelas. Dia sengaja gak manggil 

Nadia karena saat itu ada Abit.  

"Oyien? Ada apa?" 

"Lo dari sini mau langsung pulang?" 

"Iya. Kenapa?" 

"Gak ada acara mampir? Atau acara kayak pemotretan..." 

"Kebetulan hari ini gak ada. Gue emang mau pergi, tapi ntar sore. Ada apa 

sih?" 

"Gue boleh nebeng ke rumah lo, gak? Gue mau nengok Dimas. Itu juga kalo 

boleh. Kalo gak juga gak apa-apa." 

"Oyien... Oyien... Tentu aja boleh. Yuk!" 

 

*** 



 

Sepanjang perjalanan ke rumah Nadia, Oyien banyak ngobrol dengan cewek 

itu. Cukup banyak yang Oyien ketahui tentang diri Nadia. Walau begitu Oyien 

masih belum mengorek tentang Abit. Dia merasa harus bergerak sehalus 

mungkin, hingga gak menimbulkan kecurigaan. Dan obrolannya tentang Nadia 

menghapus kesan Oyien terhadap Nadia selama ini. Ternyata Nadia gak 

sombong. Sikap kaku dan terkesan angkuhnya selama ini ternyata untuk 

menutupi dirinya yang ternyata. Pemalu. Nadia sendiri yang bilang. Bahkan dia 

bilang kadang-kadang dia masih suka grogi kalo lagi pemotretan.  

"Makanya sampe sekarang gue belum mau jadi model buat fashion show, 

walau banyak tawaran yang dateng. Gue belum pede aja jalan di atas catwalk 

dan ditonton banyak orang. Padahal banyak yang bilang kalo jadi model 

catwalk tuh bisa ningkatin karier dan bayaran kita," kata Nadia.  

Sesampainya di rumah Nadia, Oyien menemui Dimas yang sedang 

membetulkan motornya yang udah diambilnya. Mereka pun berbincang 

banyak. Bahkan kemudian Nadia ikut nimbrung. Katanya lagi gak ada kerjaan, 

dan dia gak jadi pergi, gak tau kenapa. Oyien juga jadi sedikit tau tentang diri 

Dimas. Orangtua Dimas ada di Riau. Bokapnya salah satu manajer di 

perusahaan minyak asing yang cukup besar. Sejak SMP Dimas gak pernah 

tinggal ama ortunya. Dia berpindah-pindah tinggal di rumah saudara-

saudartunya. Hobi balap motornya membuatnya sering mengikuti kejuaraan 

dan arena balap liar di berbagai kota. Karena hobinya itu sekolahnya jadi agak 

terlantar, walau akhirnya dia bisa lulus SMA setahun yang lalu. Dimas 

memutuskan gak melanjutkan sekolahnya. Dia memilih hidup dari arena balap. 

Dimas lebih konsen di arena balap liar setelah izin membalap resminya dicabut 

karena ketauan ikut balap liar. Menurutnya balap liar lebih enak. Selain karena 

gak ada peraturan yang terlalu mengikat, juga karena duitnya lebih gede. 

Selain itu tantangannya lebih besar. Untuk yang satu ini Oyien setuju, walau 

dia sedikit menyanyangkan kalo Dimas sampe gak melanjutkan sekolah. 

Padahal menurut Nadia, otak Dimas lumayan encer. Dia sering membantu 

Nadia mengerjakan PR. Saat ini Dimas berpindah dari satu kota ke kota yang 

lain untuk menjajal balapan liar di setiap kota. Dan sekarang dia lagi ada di 

Bandung.  

"Dan baru kali ini gue nemuin lawan setangguh lo. Kenapa lo gak jadi pembalap 

resmi aja?" tanya Dimas ke Oyien.  



"Gue pasti gak diizinin Papa. Lagian seperti lo bilang, enakan di BaLi. Lo sendiri? 

Kan lo bisa ngajuin izin baru?" 

"Gue udah terlanjur males. Gue rasa cuma di BaLi gue bisa nemuin pembalap 

kayak lo. Terus terang, pembalap di kejuaraan resmi tuh manja semua. Baru 

jatuh sedikit udah nyerah. Emang gak semua sih. Da juga satu-dua yang bagus. 

Itu juga karena mereka asalnya dari BaLi." 

"Terus, giman reaksi ortu lo pas tau lo gak ngelanjutin sekolah?" 

"Jelas pertamanya mereka marah, terutama Bokap. Bokap pengin gue kuliah di 

jurusan pertambangan atau perminyakan agar bisa bekerja di perusahaan 

tempat bokap kerja sekarang. Tapi gue cuek aja." 

"Iya, sampe sekarang dia gak diakui anak," sambung Nadia yang duduk di 

belakang mereka.  

"Gak ada pengaruhnya buat gue. Sekarang gue bisa hidup dari hasil BaLi. Dan 

kebetulan gue bukantipe orang yang suka foya-foya, jadi cukup buat 

kebutuhan sehari-hari," kata dimas sambil melirik ke arah Nadia.  

"Lo nyindir gue?" 

"Kata siapa? Lo yang ngerasa gitu." 

 

*** 

 

Malamnya Oyien menelepon Karin, menceritakan apa yang dia lakukan 

bersama Nadia.  

"Gue rasa Nadia orangnya baik. Dia gak sesombong yang kita kira. Cuma 

emang kalo ama yang begitu kenal dia gak begitu suka ngobrol. Jadinya kita 

yang harus punya inisiatif ngajak dia ngobrol duluan. Mungkin itu yang 

dilakukan Abit hingga dia deket ama Nadia." 

"Kok kamu jadi ngebelain Nadia sih?" 

"Bukan ngebela, tapi ini kenyataan. Jangan kuatir deh, Rin. Gue masih tetep 

inget tugas gue kok. Malah sekarang gue punya kesempatan buat lebih banyak 

tau tentang dia. Malem ini dia ngajak gue clubbing." 

"Apa? Dia ngajak kami clubbing? Gak salah?" 

"Gak. Nadia punya dua freepass buat masuk ke Eldorado. Setiap freepass 

berlaku untuk dua orang. Tadinya dia mau pergi ama teman-temannya. Tapi 

gak tau kenapa dia lalu ngajakin gue ama Dimas, sedang dia pergi ama teman 

cowoknya. Gak tau siapa. Nadia gak mau ngasih tau. Katanya ntar juga gue 



dikenalin." 

"Tapi kamu kan belum pernah clubbing?" 

"Siapa bilang?" 

"Jadi kamu pernah? Kok Karin gak pernah tau?" 

"Pernah. Di kamar. Sama aja, kan? Cuma bedanya gue di kamar sendirian, 

sedang di diskotek banyak orang." 

"Yeee... ya jelas gak sama dong." 

"Apa bedanya? Eh, udah dulu ya! Gue mau siap-siap. Sebentar lagi Nadia 

jemput." 

"Eh, tunggu, Yien." 

"Ada apa?" 

"Kamu suka ama Dimas?" 

"Kok lo ngomong gitu sih?" 

"Dari cara kamu bicara, dan sikap kamu. Kamu belum lama kenal Dimas, tapi 

udah mau diajak kencan ama dia. Padahal setau Karin, sejak putus ama Andi 

kamu kan gak pernah mau pergi ama cowok lain kecuali ama Abit." 

"Ini bukan kencan. Orang perginya rame-rame kok!" 

"Sama aja. Kamu sebelumnya gak pernah begini. Dulu Karin pernah ajak kamu 

clubbing, tapi kamunya gak mau. Katanya kamu suka pusing ngeliat lampu 

kerlap-kerlip." 

"Ini kan demi lo juga, Rin. Gue kan ngelakuin ini buat lo." 

"Thanks deh kalo begitu. Tapi kalo kamu suka ama Dimas juga gak apa-apa kok. 

Karin malah senang. Walau Karin belum pernah ketemu ama yang namanya 

Dimas, Karin yakin dia cowok yang luar biasa, yang bisa ngubah diri kamu." 

"Lo ngomong apa sih? Udah ah, ntar kalo Nadia jemput gue belum siap kan gak 

enak. Bye..." 

Setelah menutup telepinnya, Oyien termenung sejenak. Apa benar yang 

dikatakan Karin, dia suka ama Dimas? Oyien emang seneng ngobrol ama 

Dimas, senang melihat wajahnya yang imut itu. Tapi dia belum berpikir untuk 

jatuh cinta. Ada sesuatu yang membuat Oyien harus berpikir lagi untuk jatuh 

cinta pada Dimas. Dan sesuatu iti hanya Oyien sendiri yang tau. 

 

 

BAB 10 



 

 

Nadia 

 

Oyien sama sekali gak menyangka kalo teman clubbing Nadia malam ini Abit! 

Dia langsung kaget saat Nadia menjemput dirinya, Abit udah duduk di jok 

depan mobil cewek itu. Abit sebetulnya juga gak kalah kagetnya ketika mobil 

Nadia berhenti di depan rumah Oyien. Kekagetan yang kedua setelah 

sebelumnya dia baru tau kalo nadia itu sepupu Dimas, orang yang 

mencundanginya di jalanan.  

"Gue gak perlu ngenalin temen gue kan, Yien?" kata Nadia sambil tersenyum. 

Oyien duduk di jok belakang bersama Dimas. Dia sempet melirik ke Abit yang 

cuma diam tanpa sempet berkata apa-apa. Padahal biasanya Abit selalu 

berkicau kalo ketemu Oyien. Mungkin Abit merasa kagok. Dia takut Oyien akan 

ngomong ke Karin. 

 

*** 

 

Walau masih di bawah jam sepuluh malam dan bukan malam Minggu, 

Eldorado tetap ramai. Diskotek yang terletak di sebelah utara Bandung ini 

emang gak pernah sepi pengunjung yang ingin melepaskan kepenatan setelah 

seharian beraktivitas atau sekadar menyegarkan pikiran.  

"ingat ya, kita gak lama-lama. Besok kan sekolah," Oyien mengingatkan Nadia. 

Bukan apa-apa. Soalnya tadi Oyien pamit ke papa-mamanya mau ke ulang tahu 

temen mereka. Kalo pulangnya sampe lama apalagi dini hari, bukankah akan 

mengundang kecurigaan? Sebenarnya Oyien juga setengah hati mau ikut 

Nadia. Sebab dia denger bagaimana kehidupan malam di seputar diskotek. 

Minuman keras, obat-obat terlarang, dan seks bebas adalah hal yang biasa di 

sana. Oyien takut terjerat hal yang begituan. Apalagi Oyien belum lama kenal 

ama Dimas dan Nadia. Belum tau siapa mereka sebenarnya. Karena itu dia 

sebetulnya agak lega juga dengan adanya Abit. Minimal Abit pasti akan 

melindunginya kalo ada apa-apa.  

"Oke, Bos. Gue juga besok ada ulangan di sekolah. Iya kan, Bit?" tanya Nadia ke 

Abit yang dari tadi diem aja.  

Dentuman musik yang diputar oleh DJ diskotek menyambut kedatangan Oyien 



dan temen-temennya. Mereka memilih duduk di salah satu pojok ruangan. 

Deket ama pintu masuk. Jadi biar gampang kaburnya kalo ada razia.  

"Mau pesan apa?" tanya Nadia ketika waitress datang menghampiri mereka.  

"Es jeruk ada gak?" tanya Oyien, yang membuat Nadia tersenyum.  

"Ada sih. Tapi masa lo mesen begituan? Yang lain dong, yang gak ada di tempat 

lain." 

"Abis gue gak tau mau pesen apa. Terserah lo aja deh! Asal jangan bir atau 

sejenisnya yang bisa bikin mabok," kata Oyien polos.  

"Lo, Bit?" 

"Sama aja ama Oyien." 

Akhirnya Nadia memesan dua snowball buat Oyien dan Abit. Dia sendiri pesen 

tequilla, sedang Dimas minta martini.  

"Dikocok ya, jangan diaduk," pesen Dimas. Oyien tentu aja ngikik. Terang aja, 

yang barusan diucapkan Dimas kan kata-kata James Bond, agen rahasia Inggris 

yang gak tua-tua itu.  

"Bit, turun yuk!" ajak Nadia. Tampaknya dia emang udah biasa berada di 

tempat seperti ini. 

"Ke mana?" tanya Abit polos. Dia sebetulnya sama aja ama Oyien. Sama-sama 

belum pernah masuk diskotek. Gayanya aja yang sok pede.  

"Kok ke mana? Ya ke sana dong! Kalo cuma duduk aja ngapain dateng ke sini?" 

kata Nadia sambil menunjuk ke arah dance floor. Abit menoleh ke arah Oyien 

seolah minta persetujuan. Tapi saat itu pandangan Oyien tertuju ke arah lain.  

Merasa gak ada tanggapan dari Oyien, Abit akhirnya memenuhi ajakan Nadia. 

Kini tinggal Oyien berdua aja ama Dimas.  

"Lo gak turun juga?" tanya Dimas.  

"Gak ah. Gue gak bisa." 

"Syukur deh. Abis gue juga belum bisa banyak gerak. Ntar kan jadi aneh kalo 

dipaksain." Oyien tersenyum mendengar kata-kata Dimas. Mereka berdua 

melihat Abit dan Nadia beraksi. Oyien sempet geli juga ngeliat gaya Abit yang 

menurutnya lebih mirip cacing kepanasan daripada jojing! Nadia beberapa kali 

meminta Abit mengikuti gerakannya.  

"Ternyata lo tetangga Abit? Nadia juga gak pernah bilang kalo dia kenal Abit." 

"Dia masih sakit hati karena kalah ama lo," jawab Oyien.  

"Oya? Lo gak?" 

Oyien gak menjawab pertanyaan itu.  



"Abit pasti belum pernah ke sini, kan? Sama ama lo." 

"Kok lo tau?" 

"Dari caranya jojing. Tapi jangan kuatir. Abit ada di tangan ahlinya kok! Nadia 

udah biasa di tempat kayak begini." 

"Kalo lo?" 

"Kadang-kadang aja, kalo diajak. Kalo malam gue lebih suka ke warnet. Cari 

informasi tentang dunia motor. Teknik membalap, dan yang lainnya." 

"Oya? Emang di internet banyak?" tanya Oyien. Oyien emang gaptek. Dia juga 

sering ke warnet. Tapi biasanya cuma buat kirim e-mail, atau kadang-kadang 

chatting kalo lagi pengin iseng ngerjain orang." 

"Ribuan. Lo bisa belajar banyak dari sana. Teknik-teknik yang dimiliki para 

pembalap underground dari luar. Mereka hebat-hebat. Bahkan ada yang 

penghasilannya melebihi penghasilan pembalap MotoGP. Kalo mau kapan-

kapan gue kasih liat." 

"Thanks. Tentu aja mau." 

Musik berganti menjadi slow, untuk menurunkan tempo. Nadia merapatkan 

badannya ke Abit dan memeluknya. Terus terang Oyien agak panas melihat 

adegan ini. Dia gak bisa membayangkan bagaimana reaksi Karin kalo tau 

cowoknya berpelukan dengan cewek lain.  

"Mereka kayaknya serasi." Suara Dimas memecahkan konsentrasi Oyien.  

"Maksud lo?" 

"Nadia dan Abit. Setelah putus dari cowoknya yang terakhir, Nadia kayaknya 

males pacaran lagi. Biasanya gak sampe sebulan dia udah dapet gandengan 

baru. Gak tau kenapa, tapi gue rasa dia udah mulai bosan dengan 

permainannya sendiri. Dia sekarang bener-bener pengen serius berhubungan 

ama cowok. Dan itu bukan sembarang cowok. Gue tau tipe cowok yang dia 

suka. Dan sekarang kayaknya dia udah nemuin tipe cowok idamannya." 

"Oh God! Semoga itu gak terjadi. Oyien bingung bagaimana memberitahu 

Karin bahwa Nadia bener-bener jatuh cinta ama Abit. Sekarang tinggal mencari 

tahu apa Abit juga jatuh cinta pada Nadia? 

"Lo kayaknya kenal Nadia dengan baik?" Oyien mulai melancarkan aksi 

spionasenya. Mungkin aja dia bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari 

mulut Dimas.  

Dimas mengangguk. "Nadia sepupu yang paling deket dengan gue. Keluarga 

satu-satunya yang bisa ngerti apa kemauan gue. Walau gue sering berpindah-



pindah kota, kami terus berhubungan lewat telepon. Nadia sering 

menceritakan masalahnya ke gue, juga sebaliknya." 

"Jadi lo tau tipe cowok seperti apa yang disukai Nadia?" 

"Tentu aja. Yang kayak Abit." 

"Nadia bilang begitu?" 

Kali ini Dimas menggeleng.  

"Kemaren dia cuma bilang lagi deket ama seorang cowok. Tapi dia gak sebut 

namanya. Ketika gue tanya kenapa kalian gak jadian, Nadia bilang gak mungkin 

sekarang. Dia gak menjelaskan kenapa. Tapi gue menduga ada dua hal. Kalo dia 

gak bertepuk sebelah tangan, mungkin aja cowok itu udah punya pacar. Tapi 

pas gue tanyain itu ke Nadia, dia mengelak. Kayaknya ada sesuatu yang 

dirahasiakannya. Gue hanya menduga cowok itu yang akan diajak Nadia malam 

ini." 

Ternyata begitu dugaan Dimas. Oyien merasa pasti karena Abit masih jadian 

dengan Karin, makanya Nadia gak begitu kelihatan mendekati Abit. Dan 

kayaknya Nadia gak begitu tega merusak hubungan mereka. 

"Nadia bilang lo temen baik Abit. Apa dia udah punya cewek?" tanya Dimas.  

Oyien mengangguk.  

"Abit sayang ama pacarnya?" 

"Tentu aja." 

"Udah gue duga, pasti karena itu. Gue tahu siapa Nadia. Walau terkesan 

sombong, sebenarnya dia berhati lembut. Dia gak mungkin bisa nyakitin 

perasaan orang lain. Mungkin dia hanya bisa berusaha, tapi gak terlalu 

berharap." 

Oyien gak tau harus berkata apa. 

 

*** 

 

Sehabis turun, Nadia pergi ke toilet, sementara Dimas mencari rokok di bar.  

"Yien," kata Abit saat berdua dengan Oyien.  

"Gue tau lo mau ngomong apa. Gue gak akan ngomong ke Karin. Paling gak 

kalo Karin tau, itu bukan dari gue...l 

"Thanks ya." Abit meminum snowball-nya. Butiran lembut es salju membasahi 

kerongkongannya yang sedari tadi terasa kering.  

"Lo suka ama Nadia?" 



Pertanyaan Oyien hampir aja membuat Abit tersedak.  

"Lo ngomong apa sih?" 

"Udah jelas, kan? Lo suka ama Nadia?" 

"Dari mana lo bisa dapet pertanyaan bodoh kayak gitu? Gue ama dia cuma 

temen." 

"Tapi waktu turun kalian gak kayak temen." 

"Mungkin karena gue kebawa suasana. Tapi gue gak ada apa-apa ama Nadia. 

Dia juga tau gue udah punya Karin." 

"Mungkin. Apa lo gak tertarik ama dia? Dia kan lebih cantik dari Karin." 

"Jangan mulai ngaco. Gue gak mau ngomong soal ini lagi." 

Mendadak Abit bangkit dari tempat duduknya.  

"Mau ke mana?" 

"Keluar cari angin. Gue mulai kepanasan di sini." 

"Bit!" 

 

*** 

 

Ketika pulang, baik Abit dan Oyien tetap diam. Gak mau saling bicara. Ini 

membuat Dimas dan Nadia merasa sedikit heran. Bahkan ketika sampe di 

rumah, Abit yang turun duluan hanya mengucapkan salam pada Nadia dan 

Dimas.  

"Oyien!" panggil Nadia saat Oyien akan masuk ke pagar rumahnya. Nadia turun 

dari mobilnya dan menghampiri Oyien.  

"Ada apa?" tanya Oyien.  

"Abit kenapa?" tanya Nadia.  

"Gak kenapa-kenapa kok. Emang kenapa?" 

"Dari tadi kok lo berdua pada diem. Kayak lagi musuhan." 

"Bener kok. Gak ada apa-apa." 

"Ini soal Karin?" Oyien hanya diam mendengar ucapan Nadia. Dia hanya 

menggaruk kepalanya.  

"Abit orang baik. Gue suka ama dia." 

Ucapan Nadia yang tiba-tiba dan terus terang membuat Oyien terkesiap. Jadi 

bener dugaannya bahwa Nadia menyukai Abit. Tapi Nadia mengatakannya 

tanpa ada beban sedikit pun, bahkan sambil tersenyum.  

"Tapi jangan kuatir. Gue emang suka ama Abit, tapi selama dia masih berstatus 



cowok Karin, gue gak bakal ngerebut Abit dari Karin. Kecuali kalo Abit sendiri 

yang suka ama gue dan mutusin Karin, itui lain soal." 

Nadia menepuk pundak Oyien, lalu kembali ke mobilnya. Oyien menunggu 

sampai Nadia masuk kemobil, lalu masuk ke halaman rumahnya.  

"Jadi begitu?" tanya Dimas saat Nadia masuk ke mobil.  

"Lo udah bisa nebak. Karena itu lo pasti tau kenapa lo gue suruh dateng ke 

Bandung." 

"Gue tau. Tapi bagaimana kalo tebakan lo salah?" 

"Gue gak bakal salah. Gue udah pernah jadian ama berbagai macam cowok, 

jadi gue udah tau isi hati dan pikiran cowok. Gue juga tau isi hati lo sekarang." 

"Oya? Apa isi hati gue?" 

"Gue kira lo udah mulai jatuh cinta ama dia. Iya kan?" 

Dimas gak menjawab pertanyaan Nadia.  

 

*** 

 

Sampai malam Oyien belum bisa memejamkan mata. Masih terbayang sikap 

Abit saat di diskotek tadi. Sempat juga terpikir ucapan Nadia di depan 

rumahnya, tapi yang lebih mengganggunya adalah soal Abit. Apa Abit marah 

padanya? Selama mereka bersahabat, jarang sekali Abit marah padanya, juga 

sebaliknya. Padahal mereka sering saling meledek, bahkan setiap kali ketemu. 

Selama ini Oyien pun selalu bicara blak-blakan pada Abit, dan Abit gak pernah 

tersinggung.  

Oyien menyalakan kembali lampu kamarnya. Kemudian dia menuju meja 

belajarnya. Dia membuka buku hariannya, tepat pada halaman tempat misinya 

membantu Karin ditulis. Oyien menambahkan tukisan di halaman berikutnya: 

 

Sekarang detektif cinta Caroline sudah menemukan titik terang. Salah satu 

tersangka memberikan kesaksiannya. Tersangka yang bernama Nadia mengaku 

memang suka pada target Abit. Walau itu belum dapat membuktikan Abit 

mencintai Nadia, tapi dapat menjadi awal dari titik terang kasus ini. Masih 

terlalu awal mengambil kesimpulan. Abit terlihat marah sekali saat 

dikonfirmasi soal ini. Detektif Caroline pun masih menyelidiki pernyataan 

Nadia yang mengatakan sesuatu yang dirahasiakannya. Tak disangka masalah 

ini berkembang makin jauh. Selain itu masih ada dua tersangka yang belum 



diperiksa. Setelah pemeriksaan selesai, baru kesimpulan ini dapat ditarik.  

 

Capri (Catatan pribadi): Abit marah ama gue waktu gue tanya apa dia suka ama 

Nadia. Gue sedih kalo ingat hal itu. Mudah-mudahan dia mau maafin gue. Satu 

hal lagi, gue sebenarnya bingung apa yang harus gue katakan ke Karin. Gue gak 

mau membuatnya sedih, tapi gue dituntut untuk mengatakan yang 

sebenarnya.  

 

Oyien kini memikirkan apa yang harus dikatakannya pada Karin besok, kalo 

Karin menanyakan tentang hal ini. 

 

*** 

 

Pagi hari, jam setengah tujuh kurang... 

Abit mengeluarkan motornya dari halaman rumahnya. Dia udah siap berangkat 

ke sekolah. Saat menarik motornya mundur melewati pagar, melalui kaca 

spion Abit melihat seseorang berdiri di depan pagar rumahnya.  

Orang itu Oyien! 

"Gue mau minta maaf," kata Oyien sebelum Abit sempat membuka mulut. 

"Mungkin gue kemaren bersikap keterlaluan ama lo. Gue tau lo sayang banget 

ama Karin. Gue cuma gak mau ada apa-apa di antara kalian. Cuma itu, gak ada 

maksud lain. Kalo itu ternyata nyinggung perasaan lo, gue minta maaf." 

Oyien menunjukkan kotak makanan yang ada di tangannya. Iti sebenarnya 

kotak makanan Yogi, adik tirinya yang masih duduk di kelas 3 SD. Makanya gak 

heran ada gambar spiderman di luarnya.  

"Kebetulan tadi ada tukang bandros lewat depan rumah. Gue tau lo pasti gak 

sempat sarapan. Makanya gue bawain buat lo." 

Mendengar ucapan Oyien, Abit sejenak terdiam. Dia tahu Oyien bohong. Udah 

lama, sekitar enam bulan lebih tukang bandros gak lagi lewat di sekitar 

kompleks rumah mereka. Katanya sih yang jualan udah pindah. Kalopun ada 

tukang bandros lain lewat, dia hanya lewat jalan di belakang kompleks, tiga 

ratus meter dari rumah Oyien. Itu juga jalannya harus muter lewat tembok 

pembatas kompleks dan tanah kosong yang rumputnya tinggi-tinggi. Cukup 

buat bikin kaki gatel-gatel.  

Ternyata Oyien masih inget peristiwa saat SD dulu. Dan walau mereka bukan 



anak-anak lagi, inilah cara Oyien untuk berbaikan. Tanpa sadar seulas senyum 

tersungging di bibir Abit.  

"Lo mau nebeng sampe sekolah? Udah jam setengah tujuh. Lo bakal telat kalo 

naek angkot," kata Abit menawarkan sambil menoleh ke arah Oyien.  

"Tapi soal itu,.." 

"Lupain aja. Gue juga salah waktu itu. Gue terlalu cepet tersinggung. Gak tau, 

mungkin karena suasana diskotek yang gak pernah gue rasain sebelumnya. Jadi 

anggap aja itu gak pernah terjadi. Oke?" 

Oyien tersenyum dan mengangguk.  

"Jadi ngapain lo berdiri di situ? Ngehalangin motor gue aja. Nih, helm lo!" 

Oyien memasukkan kotak makanan ke tasnya dan hendak mengambil helm di 

motor Abit.  

"Kok bandrosnya dimasukin lagi? Katanya buat gue?" 

"Kirain tadi gak mau..." 

"Siapa bilang?" 

"Tadi lo diem aja pas gue tawarin." 

"Diem kan bukan berarti gak mau!" 

 

 

 

 

BAB 11 

 

 

Erie 

 

Hari ini Abit gak masuk sekolah. Dia kena diare. Dari tadi malam ngocor terus. 

Jadi daripada nanti di sekolah gak bisa ditahan, mending gak masuk dulu 

sehari, sampe perutnya rada tenang.  

Tapi anehnya, walau Abit sakit, Oyien dan Karin tenang-tenang aja. Mereka 

bersikap biasa di kelas. Sama sekali gak menunjukkan wajah sedih, apalagi 

sampe berduka cita. Tentu aja, sebab cerita Abit diare udah biasa bagi mereka 

berdua. Abit emang sok jago dan gak bisa dibilangin. Udah tau lambungnya 



lemah, gak bisa nerima makanan yang terlalu pedas, dia masih nekat juga 

makan makanan yang bisa bikin perut sakit.  

Sebetulnya Karin sempat kuatir juga dengan keadaan Abit. Tapi Oyien bisa 

menenangkannya. Kata Oyien besok juga Abit masuk lagi. Hari ini itung-itung 

dia cuci perut! Oyien sendiri sempet inget wajah Abit saat dia mampir ke 

rumah Abit buat ngambil surat izin gak masuk sekolah Abit. Wajah Abit 

kelihatan lesu. Perasaan kurang tidur, lemas, dan kesakitan campur aduk jadi 

satu. Tapi dasar Oyien, bukan simpati ama penderitaan Abit, dia malah 

cekikikan melihat kondisi sahabatnya itu.  

"Gue bilang apa, itu akibat gak nurut kalo dibilangin," ejak Oyien waktu itu. 

Abit gak sempat menanggapi ejekan Oyien, karena setelah memberikan surat 

dan kunci motor ke Oyien dia langsung terbirit-birit lari ke kamar mandi.  

Kunci motor? Ya. Karena Abit sakit, maka dia meminjamkan motor secara 

sukarela ke Oyien yang masih terkena embargo dari papanya. Sebetulnya gak 

sukarela sih, karena sedikit "ditodong" Oyien. Tapi mungkin karena itulah 

Oyien jadi kena getahnya. Di tengah jalan motor Abit mogok. Tenyata 

bensinnya abis.  

Sialan! batin Oyien. Pantes aja Abit langsung ngasih waktu dia maksa mau 

minjem motornya. Ternyata bensinnya udah mau abis. Untung aja gak jauh 

dari situ ada tukang bensin eceran, hingga Oyien gak jadi terlambat sampe ke 

sekolah.  

 

*** 

 

Kebetulan hari itu juga pas bimbel. Jadi hari ini Oyien bimbel sendiri tanpa Abit. 

Untung Oyien udah kenal dengan beberapa anak lain di kelasnya, jadi gak 

begitu kesepian.  

"Duluan ya, Yien," kata Ita, salah satu teman bimbelnya saat kelas udah 

bubaran. Oyien tersenyum sambil melambaikan tangan. Selain duduk deket 

Abit, favorit lain bagi Oyien adalah duduk di deket Ita. Otaknya encer. Hampir 

semua materi bimbel dapat dikuasainya dengan cepat. Gak heran, sebab Ita 

menjadi rangking satu di kelasnya sejak kelas 1. Cita-citanya juga menurut 

Oyien realistis bagi orang sepintar dia. Ita ingin masuk fakultas Hukum UI yang 

tingkat persaingannya cukup berat.  

Menuju tempat parkir motor, Oyien melihat Putri berdiri di dekat motor Abit. 



Mungkin Putri mengira Abit masuk hari ini. Melihat Putri, Oyien mengatakan 

inilah kesempatannya mendekati cewek itu.  

"Hari ini Abit gak masuk." 

Putri menoleh ke arah Oyien yang udah ada di belakangnya.  

"Hai. Lo Putri, kan?" Oyien mengulurkan tangannya kepada Putri. Cewek itu 

menyambut tangan Oyien dengan sedikit ragu-ragu.  

"Gue Oyien." 

"Putri udah tau kamu," kata Putri lirih. Gayanya sangat lembut. Jauh lebih 

lembuat dari Karin.  

"Pasti Abit yang cerita, ya? Dia cerita apa aja tentang gue?" tanya Oyien sok 

akrab. Dalam hati Oyien membatin, Kenapa gue jadi sok akrab gini? 

"Ini bukannya motor Abit?" 

"Iya. Tapi Abitnya gak masuk. Gue pinjem motornya." 

Putri mengangguk pelan mendengar ucapan Oyien, sambil membetulkan 

kacamatanya. Oyien mengamati wajah Putri dari dekat. Manis juga! batin 

Oyien. Walau wajah Putri gak sebule Nadia atau seputih Karin, ada kecantikan 

tersendiri yang memancar di wajahnya. Wajahnya tampak lebut. Rok panjang 

yang dipakainya membuat Putri terlihat feminim dan bersahaja. Kacamata 

yang menghiasai kedua matanya bukannya mengurangi kecantikannya, malah 

semakin menambah daya tariknya.  

"Ya udah kalo gitu. Putri masuk kelas dulu," kata Putri.  

"Tunggu, Put!" Oyien melihat jam tangannya. "Kan masih lama masuknya. Mau 

gak nemenin gue makan di kantin?" 

"Tapi..." 

"Ayolah. Lo kan temen Abit. Gue kenal semua temen Abit. Cuma lo yang 

belum. Mau, kan? Gue traktir deh..." 

Rayuan Oyien mengena. Putri akhirnya mau diajak Oyien ke kantin.  

 

*** 

 

"Jadi lo udah lulus tahun kemarin?" tanya Oyien sambil makan batagor. Putri 

mengangguk.  

"Kenapa gak langsung kuliah?" 

"Putri ikut SPMB tahun kemaren, tapi gak lulus." 

"Kenapa gak di swasta aja?" 



"Swasta itu mahal. Makanya Putri memutuskan kerja dulu sambil nunggu 

tahun berikutnya." 

"Kerja?" 

"Iya. Putri cari pengalaman. Mungkin bisa berhasil. Uangnya juga lumayan 

untuk menambah biaya kuliah nanti. Selain itu Putri ikut bimbel, supaya bisa 

mengulang kembali pelajaran waktu SMA." 

"Gitu. Lo kerja di mana?" 

"Eehh... itu... Putri kerja jadi pelayan toko." 

Naluri detektif Oyien melihat ada sesuatu yang coba disembunyikan Putri. Tapi 

dia gak tau apa itu dan apa hubungannya dengan Abit.  

"Abit orangnya baik. Di kelas dia sering membantu Putri mengingat kembali 

pelajaran waktu SMA," jawab Putri saat Oyien bertanya kenapa dia bisa 

berteman dengan Abit.  

Hanya itu? tanya Oyien dalam hati. Oyien melihat map plastik yang dibawa 

Putri. Kayaknya isinya bukan cuma buku materi bimbel. Tapi gak mungkin 

Oyien nanya langsung ke cewek itu. Bisa-bisa Putri mengira dia punya sifat usil, 

ingin tau bawaan orang lain.  

Suara bel membuat Putri bergegas.  

"Udah bel. Putri masuk dulu ya. Makasih atas traktirannya," kata Putri sambil 

beranjak dari tempat duduknya. Karena buru-buru, dia gak ngeliat posisi map 

plastiknya yang dalam keadaan terbuka. Putri mengambilnya dalam posisi 

terbalik. Kontan seluruh isi map berhamburan keluar.  

"Sini gue bantu." Oyien jongkok, membantu Putri membereskan isi mapnya 

yang berserakan di lantai.  

"Makasih ya..." 

Bener dugaan Oyien. Isi tas Putri bukan hanya buku-buku materi bimbel. Ada 

beberapa lembar kertas berisi gambar-gambar. Oyien sempat melihat seperti 

gambar rancangan baju. Dia mengambil selembar.  

"Ini gambar lo? Bagus banget. Cita-cita lo jadi desainer baju, ya?" 

Putri mengambil gambar yang dipegang Oyien.  

"Ini cuma hobi, untuk mengisi waktu. Cita-cita Putri pengin kuliah di jurusan 

hukum." 

Setelah memasukkan kembali isi mapnya, Putri bergegas meninggalkan Oyien 

tanpa berkata sepatah kata pun. 

 



*** 

 

"Kak Oyien berbakat jadi pemain basket. Kenapa gak dari dulu aja masuk 

ekskul basket?" tanya Erie pas bersama Oyien latihan basket di rumahnya di 

hari Minggu. Di halaman samping rumah Erie emang ada lapangan mini, 

lengkap dengan ring basketnya. Kayak rumah-rumah yangv ada di Amrik. Dan 

walaupun gak luas, lumayan buat latihan dasar. Oyien sendiri sengaja 

menyisihkan hari Minggu ini khusus buat ke rumah Erie. Sambil belajar basket, 

itung-itung pedekate dan mengorek informasi dari mulut Erie.  

"Gak ah! Kalo kayak gini emang gue bisa. Tapi kalo udah maen, gak tau tuh 

kenapa semua ilmu yang udah gue dapet jadi ilang smeua. Jadinya yang ada 

gue cuma lari-lari sambil ngedribel bola gak keruan," jawab Oyien.  

"Tapi ini udah lumayan kok. Erie pertama belajar juga belum bisa dribel kayak 

Kak Oyien." 

"Oya?" Oyien minum dari botol yang diletakkan di pinggir lapangan.  

"Kak Oyien kenapa gak minta ajarin basket ama Kak Abit aja? Kak Abit kan jago. 

Erie aja diajarin ama dia." 

"Minta diajarin Abit? Gak salah? Gue gak bakal bisa kalo diajar ama dia." 

"Kenapa? Kan Kak oyien deket ama Kak Abit?" 

"Emang, tapi buat belajar maen basket ama dia? Bisa-bisa dia seharian 

ngetawain gue. Terus dia pasti manfaatin ini buat ngerjain gue. Gue kan udah 

tau isi kepala dia." 

"Kak Oyien kok sampe segitunya ama Kak Abit? Menurut Erie, Kak Abit baek 

kok." 

"Iya, kalo ama lo. Eh, lo tau kenapa Abit baek ama lo?" 

Erie hanya mengangkat bahu mendengar pertanyaan Oyien.  

"Mungkin karena Erie murid yang baek," ujar Erie pendek.  

 

*** 

 

Habis latihan, Oyien numpang mandi di rumah Erie. Setelah mandi, badannya 

terasa segar. Benar kata pepatah, mandi lagi, semangat lagi.  

"Kamar lo bagus," puji Oyien saat bewrada di dalam kamar tidur Erie.  

"Kak Oyien bisa aja. Sori kamarnya berantakan, belum sempet dibersihin." 

Berantakan? Oyien geleng-geleng kepala. Segini rapinya dibilang berantakan? 



Oyien mengarahkan pandangannya ke meja belajar Erie. Ada foto Erie di meja, 

dan foto Abit! 

Kenapa foto Abit bisa ada di kamar Erie? tanya Oyien dalam hati. Lama oyien 

memandangi foto Abit. Cukup lama sampe Erie tau apa yang dilakukannya. 

"Eh, itu..." Erie kayaknya agak salah tingkah. Wajahnya memerah. Dia gak tau 

harus ngomong apa. Wajar aja. Bagaimana kalo Oyien menduga yang macam-

macam? Menduga dia ada apa-apa ama Abit? Bagaimana kalo Oyien ngomong 

ke Abit? 

"Lo suka ama Abit?" 

"Eh, iya... e... gak ding! Eh..." 

"Kenapa gugup gitu?" 

Erie menggaruk-garuk kepalnya yang gak gatal. "Kak Oyien mau bilang soal ini 

ke Kak Karin?" 

"Tergantung apa penjelasan lo ke gue."Erie duduk di tempat tidurnya. Dia 

tampak memikirkan apa yang akan dikatakannya pada Oyien.  

"Agak susah ngejelasinnya. Erie sendiri gak tau harus mulai dari mana..." 

"Kenapa? Lo cuma bilang suka apa gak ama dia?" 

Erie emang suka ama Kak Abit. Erie seneng ngobrol ama dia, latihan bareng 

dia. Mungkin karena Kak Abit udah deket ama Erie sejak Erie kelas 1. Erie bisa 

cerita segala hal pada Kak Abit..." Erie terdiam beberapa saat.  

"... Erie sendiri gak tau apa Erie jatuh cinta ama Kak Abit atau hanya 

menganggap dia sebgai Kakak laki-laki yang gak dimiliki Erie. Yang jelas erie 

bisa bebas cerita apa aja ama Kak Abit. Dia sangat baik dan mau 

mendengarkan semua cerita erie. Kak Abit juga sering ngasih saran yang 

membantu Erie. Kalo Erie ada di deket dia dan udah cerita masalah Erie, 

rasanya hati Erie udah lega. Erie merasa hati Erie tenang kalo ada di deket Kak 

Abit..." 

"... tapi walau begitu Erie sadar Kak Abit udah jadi milik orang lain. Milik Kak 

Karin. Erie gak mau ngeganggu hubungan Kak Abit dan Kak Karin. Kak Karin 

baik juga ama Erie. Dia tahu Erie suka ketemu Kak Abit, suka nelepon, tapi gak 

marah atau memusuhi Erie. Erie tau diri..." Erie memandang foto Abit di meja 

belajarnya. 

"Jadi yang bisa Erie lakukan sekarang cuma memasang foto Kak Abit di kamar 

Erie. Itu untuk mengingatkan Erie ama Kak Abit. Tapi kalo Kak Oyien gak suka, 

Erie akan melepasnya. Erie gak akan masang foto Kak Abit lagi. Erie tau Kak 



Oyien sahabat baik Kak Karin. Tentunya Kak Oyien gak rela kalo tau sahabatnya 

disakitin. Erie juga akan begitu seandainya jadi Kak Oyien." Tangan Erie 

bergerak hendak meraih foto Abit yang dibingkai frame kecil berwarna merah.  

"Gak usah, Rie. Biarin aja di siti." Oyien mencegah Erie. "Di kamar gue juga ada 

foto Abit, padahal gue juga bukan ceweknya. Kayaknya foto dia emang laris di 

kalangan cewek-cewek, ya?" 

Erie tersenyum kecil mendengar ucapan Oyien. "Juga di kamar Kak Nadia?" 

"Lo tau kalo Nadia suka ama Abit?" 

"Jadi Kak Nadia juga suka ama Kak Abit?" 

"Kok malah balik nanya?" 

Erie menggaruk kepalanya. "Cuma nebak. Soalnya Erie beberapa kali juga 

ngeliat Kak Nadia keliatan mesra ama Kak Abit." 

Wah, ini jadi semakin rame! kata Oyien dalam hati. Oyien gak tau apa yang 

membuat cewek-cewek itu tertarik pada Abit. Mungkin karena Abit baek pada 

semua orang. Padahal soal tampang, sama aja ama kebanyakan cowok lainnya. 

Cuma bdannya yang tinggi itulah yang merupakan salah satu nilai plusnya.  

Atau karena emang gue udah bergaul dengan Abit sejak kecil, jadi gue sama 

sekali gak tau apa kelebihan Abit. Menurut gue itu udah biasa, padahal gak 

bagi cewek lain? tanya Oyien dalam hati.  

"Kalo gue jadi lo, gue mungkin akan ngelakuin hal yang sama kayak lo. Masang 

foto orang yang kita kagumi dan kita sukai. Kenyataannya, gue toh emang 

masang foto Abit di kamar gue, seperti dia masang foto gue di kamarnya. 

Yaaahhh... seenggaknya sampe gue punya cowok beneran. Lumayan sih, paling 

gak kamar gue aman dari gangguan tikus," ujar Oyien sambil cengengesan.  

"Kenapa Kak Oyien belum punya cowok? Kak Oyien juga suka ama Kak Abit?" 

tanya Erie tiba-tiba. Pertanyaan yang membuat Oyien sedikit gelagapan. Oyien 

terjebak dengan ucapannya sendiri.  

"Ngaco! Gue ama Abit udah temenan dari kecil. Gak mungkin gue jadian ama 

dia!" 

"Kenapa gak? Kak Oyien cewek dan Kak Abit cowok," lanjut Erie. Lalu Erie 

melihat Oyien manatap tajam ke arahnya.  

"Maaf kalo Erie kelepasan ngomong. Ini emang sifat Erie, kalo ngomong jadi 

keterusan. Erie gak bermaksud menyinggung perasaan Kak Oyien. Sekali lagi 

maafin Erie, ya?" kata Erie sambil sedikit menunduk. Dia gak berani membalas 

tatapan Oyien.  



"Gak papa. Gue suka ama orang yang bicara terus terang." 

"Jadi, Kak Oyien akan tetep ngomongin soal ini ke Kak Karin?" 

"Buat apa? Gue gak mau memicu terjadinyta Perang Dunia Ketiga." 

 

*** 

 

Sudah jam tujuh kurang saat Oyien sampe di depan kompleks rumahnya. Inilah 

ruginya gak punya kendaraan, gak bisa cepet sampe tujuan. Oyien sebenarnya 

pergi dari rumah Erie jam setengah enam, tapi kemacetan yang luar biasa 

membuat angkot yang dinaikinya sering berhenti. Abit udah pergi dari runah 

pagi-pagi, hingga Oyien gak bisa minjam motornya. Oyien sendiri gak tau Abit 

pergi ke mana. Gak mungkin ama Karin, sebab Karin bilang hari Minggu ini dia 

ikut mami-papinya menengok saudara mereka yang baru aja melahirkan di 

Jakarta. Atau mungkin aja Abit ikut Karin? tanya Oyien dalam hati. Bisa aja, 

sekaligus pedekate ke keluarga besar Karin yang pasti pada ngumpul di sana. 

Itung-itung minta restu jadi mantu. Tapi kalo Abit ikut pasti Karin ngomong.  

Bodo ah! Kenapa gue pikirin? Suka-suka Abit mau ke mana! Dia kan udah gede, 

punya kaki sendiri. Kok gue yang mikir sih? 

Di depan rumahnya Oyien melihat ada motor terparkir. Dan ada Dimas lagi 

ngobrol dengan salah satu petugas keamanan kompleks. Kayaknya akrab 

banget.  

Ngapain Dimas ke rumah gue? Oyien bertanya pada diri sendiri.  

"Hai, Yien," sapa Dimas begitu melihat kedatangan Oyien. Sementara itu 

petugas keamanan yang tadi ngobrol dengannya pamit untuk melanjutkan 

tugasnya patroli keliling kompleks.  

"Ngapain lo dateng ke sini?" tanya Oyien.  

"Gak boleh?" 

"Bukan gitu. Tumben. Lagian kenapa gak masuk?" 

"Gak ah! Enakan di sini, adem. Lagian gue lagi asyik cerita ama Pak Tasmin. 

Ngedengerin pengalaman dia waktu muda, waktu jadi preman." 

Oyien membuka pintu pagar rumahnya.  

"Lo mau ikut?" tanya Dimas tanpa basa-basi.  

"Ke mana?" 

"Gue mau ke warnet. Biasa, cari informasi tentang motor. Gue kan pernah janji 

mau nunjukkin ke lo, makanya gue mampir dulu ke sini. Siapa tau lo mau ikut." 



Sebenarnya itu tawaran yang menarik bagi Oyien. Tapi... 

Oyien memandang ke arah rumah Abit. Rumah itu kelihatan sepi. Gak tau apa 

Abit udah pulang atau belum.  

"Gimana? Jangan takut. Gue gak akan nyulik lo kok! Gue orang baik-baik..." 

"Siapa yang ngira lo mau nyulik gue? Masalahnya gue kan baru pulang." 

"Emang lo dari mana?" 

"Dari rumah temen," jawab Oyien singkat.  

Dimas memandang Oyien sejenak, seperti sedang mengamati seluruh tubuh 

Oyien.  

"Ya udah kalo gak mau. Mungkin kapan-kapan." Dimas kembali duduk di 

motornya dan hendak memakai helm.  

"Lo kok udah memvonis gue gak mau sih?" 

"Abis keliatannya lo banyak pertimbangan banget. Kayaknya lo keberatan." 

"Itu karena gue baru pulang. Capek jalan dari depan ke sini. Ya udah! Gue ikut! 

Tapi gue bilang dulu ama ortu gue. Lo nunggu di dalam gih! Soalnya gue juga 

sekalian mau ganti baju." 

"Kenapa harus ganti baju? Pake itu aja." 

"Bau keringet, tau! Nih baju udah dari pagi gue pake. Udah ah, kok lo yang rese 

sih? Kalo mau lo tunggu gue. Kalo gak, ya terserah." 

"Oke deh," kata Dimas sambil tersenyum. Dia udah menunggu Oyien dua jam. 

Dan sekarang gak ada salahnya menunggu sepuluh menit lagi. Yang penting 

rencananya berjalan lancar.  

 

*** 

 

Abit menghentikan motornya di depan sebuah gang kecil. Setelah berhenti, 

Putri yang duduk di belakangnya kemudian turun.  

"Bener gak mau sampe depan rumah?" tanya Abit.  

"Gak usah. Udah malem. Gak enak ama tetangga. Putri jalan aja." 

"Oke deh kalo gitu. Hati-hati ya. Salam buat ibu dan adik-adik kamu." 

Tiba-tiba putri memegang tangan Abit.  

"Makasih, kamu udah mau membantu Putri." 

"Gak perlu terima kasih sekarang. Kan keputusannya belum keluar." 

"Walau bagaimana pun, kamu telah banyak membantu Putri. Walau akhirnya 

nanti Putri gagal, Putri akan tetap menghargai apa yang telah kamu lakukan 



untuk Putri." 

Abit tersenyum mendengar ucapan Putri yang lembut.  

"Udah ya. Aku pergi dulu," kata Abit kemudian menjalankan motornya 

menjauhi Putri. Putri terus melihat ke arah motor Abit sampai hilang di 

tikungan. Lalu dia berjalan memasuki gang kecil dalam gelap menuju 

rumahnya.  

 

*** 

 

Malam harinya, Oyien kembali menulis hasil penyelidikannya terhadap Erie di 

diary-nya.  

 

Detektif cinta Caroline berhasil mengumpulkan informasi mengenai Erie. 

Seperti udah diduga sebelumnya, Erie emang seneng ama Abit! Tapi Erie 

terhalang perasaannya sendiri. Dari pertama Erie menganggap Abit sebagai 

Kakak laki-laki yang gak pernah dimilikinya. Dan ketika perasaan iti 

berkembang semakin jauh, Erie terjebak pada kenyataan kalo gak bisa begitu ja 

mengutarakannya pada Abit. Selain Abit gak tau, erie juga dihadapkan pada 

kenyataan Abit udah memiliki Karin. Erie emang gak mau mengakui dia suka 

ama Abit lebih dari sekadar Kakak, tapi detektif Caroline dapat merasakan itu. 

Penyelidikan lebih dalam mungkin akan memberikan infomasi lengkap.  

 

Capri: Abit kemungkinan suka ama Erie. Perhatiannya ama Erie sama dengan 

perhatiannya ama Karin. Pas ulang tahun Erie kemaren, Abit ngasih hadian ke 

Erie. Gak jelas apa hadiahnya, tapi keliatannya Erie seneng banget. Juga Abit. 

 

 

 

BAB 12 

 

 

Oyien Jatuh Cinta? 

 



Pagi ini seperti biasa Oyien nebeng Abit ke sekolah. Yang gak biasa, kali ini dia 

datang pagi-pagi ke rumah Abit. Kebetulan hari ini Oyien emang bangun pagi, 

bahkan lebih pagi dari ayam jago tetangga sebelah yang biasa jadi alarm hidup 

buat dia.  

Di depan rumah Abit, Oyien bertemu ibunya Abit yang lagi membeli sayur pada 

pedagang yang lewat.  

"Pagi, Tante. Abit belum berangkat, kan?" tanya Oyien.  

"Eh, Oyien. Ya belum dong. Sekarang juga masih jam berapa? Tumben kamu 

dateng pagi-pagi," jawab ibunya Abit sambil memegang kacang panjang yang 

barusan ditawarkan oleh si penjual sayur.  

"Kebetulan, Tante. Kebetulan aja Oyien bangun pagi." 

"Nah, gitu dong! Jadi anak muda tuh jangan males. Jangan kalo belum digedor 

pintunya belum bangun. Ntar rezekinya keburu ilang dipatok ayam lho!" kata 

ibu Abit menasihati.  

"Tante tumben gak ke pasar?" 

"Tante kesiangan, hehehe... Kamu masuk aja. Abit paling lagi siap-siap. Tunggu 

aja di dalem." 

Oyien segera menuju pintu depan rumah Abit, sementara ibunya Abit kembali 

melanjutkan pembicaraannya dengan penjual sayur. Biasa, nawar harga.  

"Masa mahal banget, Mang? Di pasar juga gak sampe segini," kata ibu Abit 

menawar cabe rawit.  

"Yah, Ibu. Masa ngebandingi ama di pasar. Ongkos ke sananya juga udah 

berapa, Bu..." 

"Iya, tapi masa bedanya jauh banget!? Emangnya Mamang ke sana naik taksi?" 

Oyien yang mendengar pembicaraan itu cuma ngikik. Ada-ada aja ibu Abit. 

Itulah kalo ibu-ibu yang belanja. Harga beda sedikit aja dibilang jauh banget. 

Sifat dasar cewek kali, ya, pengin dapet sesuatu yang maksimal dengan 

mengeluarkan biaya minimal. Beda dengan cowok. Kalaupun menawar gak 

sampe perang urat saraf dulu ama penjualnya.  

Oyien masuk rumah Abit. Ternyata Abit baru siap. Sekarang dia lagi ngelap 

motornya yang ada di garasi samping rumahnya.  

"Lo kemaren pergi ama Dimas?" tanya Abit.  

"Kok lo tau?" 

"Gue liat waktu Dimas nganterin lo." 

"Jadi lo udah pulang?" 



"Lo tau gue pergi?" 

"Ya tau lah. Lo seharian gak nongol di kompleks. Padahal biasanya setiap 

minggu lo kan maen voli ama anak-anak. Lo ke mana sih?" 

"Ke temen, maen aja." 

"Temen? Siapa?" 

Abit memandang ke arah Oyien.  

"Tumben lo pengin tau?" 

"Pengin aja. Ke mana?" 

"Temen SMP gue." 

"Cewek atau cowok?" 

"Lo kok kayaknya nginterogasi gue? Lo disuruh Karin buat mata-matain gue?" 

"Gak. Gak ada hubungannya ama Karin. Gue cuma pengin nanya aja." 

"Cowok. Puas? Atau lo mau nanya siapa namanya, tinggal di mana, hobinya 

apa?" 

"Yeee... Gitu aja marah. Gue kan nanya baek-baek." 

"Sekarang gue yang gantian nanya. Lo kemaren ke mana ama Dimas? Dari jam 

berapa?" 

"Urusan gue dong. Gak ada hubungannya ama lo." 

Gak disangka jawaban Oyien membuat Abit kembali menatap Oyien. Kali ini 

agak lama.  

"Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Paling gak kan gue jelas pergi ama siapa." 

"Lo sering jalan bareng dia?" 

"Baru kemaren. Tapi kayaknya ntar bakal sering deh. Asyik juga jalan bareng 

dia. Dia orangnya enak diajak ngobrol, gak kaku, baek..." 

"Udah, berangkat yuk! Ntar telat, lagi. Minggir lo!" tiba-tiba Abit memotong 

ucapan Oyien. Dia langsung mengeluarkan motornya. Hampir aja menabrak 

Oyien yang ada di depannya.  

Oyien heran melihat Abit yang tiba-tiba uring-uringan. Ada apa? Apa Abit 

masih dendam ama Dimas yang pernah mengalahkannya? 

 

*** 

 

"Liat tuh! Oyien ikut Abit lagi. Lo masih gak curiga ama hubungan mereka?" 

kata Icha pada Karin yang melihat Abit dan Oyien yang baru aja memasuki 

halaman sekolah.  



"Icha... Icha. Lo kok ember banget sih? Terang aja bisa bareng. Oyien ama Abit 

kan tetangga. Mereka juga satu sekolah. Gue aja kalo punya temen satu 

sekolah yang tetanggaan ama gue, mau aja nebeng setiap hari. Lumayan kan 

ngirit ongkos." Yang menjawab malah Dian, temen sekelas mereka yang juga 

ada di samping Karin.  

"Tapi kan biasanya Oyien bawa motor?" 

"So what?" 

"Oyien lagi gak boleh bawa motor ama papanya, gara-gara ketahuan ikut 

balapan liar di Gasibu." Kali ini Karin yang menjawab untuk menengahi suasana 

yang makin memanas. Akhirnya dia tau motor Oyien gak rusak seperti pernah 

dibilang Oyien. Oyien sendiri yang bilang setelah Karin nanya kenapa motornya 

gak bener-bener juga, padahal biasanya kalo rusak Oyien pasti berusaha keras 

supaya motornya cepet diperbaiki. Tapi sampe saat ini Karin gak tau Abit juga 

ada di Gasibu waktu itu. Oyien gak ngasih tau keberadaan Abit di sana. Dia 

cuma bilang dia gak melihat Abit malam itu. Jadi kalo ternyata ketauan, dia 

masih bisa selamat dari "semprotan" Karin. 

"Itu kan bisa aja alasan dia," kata Icha lagi. 

"Karin percaya kok ama Oyien. Dia kan seneng banget naik motor. Lagi pula 

selama ini dia gak pernah boong ama Karin." 

"Udah, Cha. Ngapain sih lo yang rese? Karin-nya juga gak apa-apa," sambar 

Dian lagi.  

"Ya, gue cuma ngingetin lo aja, Rin... 

"Eh, biarpun lo sebar gosip Abit ada apa-apa ama Oyien, seluruh sekolah gak 

bakal percaya. Itu gosip basi. Semua juga udah tau siapa mereka dan apa 

hubungannya. Udah deh... Jangan buang-buang energi lo buat ngurusin 

mereka. Mending lo urusin tuh si Irwan yang terang-terangan lagi ngedeketin 

Nia!" sambung Dian.  

"Kok lo yang jadi sewot ngurusin gue sih!?" balas Icha dengan suara meninggi.  

"Gue cuma gak mau lo jadi provokator bagi Karin. Lo seneng ya kalo hubungan 

Karin ama Oyien dan Abit jadi retak!?" Dian membalas dengan suara yang gak 

kalah kerasnya.  

"Siapa yang jadi provokator!? Lo..." 

"Udah, udah! Kok jadi berantem sih? Tuh Oyien lagi ke sini," Karin berusaha 

menengahi.  

"Hai," sapa Oyien. Sementara Abit yang ada di belakang cuma tersenyum pada 



Karin yang dibalas Karin, lalu kembali melanjutkan langkahnya menuju 

kelasnya tanpa berkata sepatah kata pun. 

"Tumben gak pada di kelas? Lagi ngegosip, ya? Ngegosipin siapa? Gue?" kata 

Oyien tanpa tahu apa yang baru aja terjadi. Semua cuma diem. Gak ada yang 

menjawab.  

"Rin, ntar pulang sekolah gue mau ngomong ke lo. Gue ke rumah lo atau lo ke 

rumah gue? Tapi mending gue ke rumah lo, ya? Gue udah lama gak makan di 

rumah lo. Hehehe...," lanjut Oyien sambil nyengir.  

"Soal apa, Yien?" tanya Karin.  

"Iya, ada apa sih? Kok kayaknya rahasia banget. Apa gak bisa di sini?" tanya 

Dian juga.  

"Biasa. Sori, ini pembicaraan tingkat tinggi. Top secret," jawab Oyien lalu pergi 

ke kelas.  

 

*** 

 

Tapi rencana Oyien pergi ke rumah Karin tinggal rencana. Sebab sepulang 

sekolah ternyata Oyien udah ditunggu Dimas di depan sekolah. Oyien juga 

kaget, sebab Dimas sama sekali gak ngomong apa-apa kemaren.  

"Ngapain lo ke sini?" tanya Oyien sambil melirik ke arah Karin yang sedang 

melihatnya, beberapa meter darinya.  

"Iseng aja. Lo kan janji ama gue liat-liat daerah sekitar Bandung." 

"Iya, tapi gak sekarang. Gue kan baru pulang." 

"Kenapa gak? Lo kan abis ini mau pulang." 

 

*** 

 

"Itu yang namanya Dimas?" tanya Karin ke Abit yang menghampirinya.  

"Iya, kali," jawab Abit dengan nada kurang senang.  

"Kok kali? Kata Oyien kamu kenal dia. Dia sepupu Nadia, kan?" 

"Iya... iya..." 

"Kamu kenapa sih?" 

"Gak, gak kenapa-kenapa kok! Oyien jadi ke rumah kamu?" 

"Gak tau. Kayaknya gak deh. Keliatannya Dimas tuh mau menjemput Oyien." 

 



*** 

 

"Gue sekarang lagi ada perlu. Mau ke rumah temen gue," kata Oyien.  

"Dia?" Pandangan Dimas menunjuk Karin yang sedang berdiri bersama Abit. 

"Itu Karin, kan? Ceweknya Abit. Cantik juga. Pantes aja Nadia gak bisa dapetin 

Abit," seusai berkata begitu Dimas turun dari motornya.  

"Lo mau ke mana? Hei...!" teriak Oyien.  

Dimas ternyata berjalan ke arah Karin.  

"Hai, Bit!" sapa Dimas pada Abit. Sapaan yang sama sekali gak dibales Abit. 

Tapi Dimas cuek aja. Pandangannya kemudian beralih kepada Karin.  

"Kamu Karin, kan? Kenalin, gue Dimas, temennya Oyien juga Abit. Oyien pasti 

udah cerita, atau minimal nyebut nama gue," kata Dimas sambil megeluarkan 

tangannya ke arah Karin. Karin tersenyum sambil menyambut uluran tangan 

Dimas.  

"Karin." 

"Hari ini gue mau ngajak Oyien pergi. Tapi katanya dia ada perlu ama kamu. 

Jadi gue pengin minta izin buat membawa Oyien. Itu kalo kamu gak 

keberatan," kata Dimas tanpa basa-basi. Sok pede bener tuh anak! 

Karin melihat Oyien yang ada di belakang Dimas memberi tanda agar dia 

menolak permintaan Dimas.  

"Gak masalah. Kami cuma mau maen kok. Itu bisa lain kali," ujar Karin sambil 

tersenyum yang membuat Oyien jadi lemes. Untuk pertama kalinya Karin gak 

kompak ama Oyien. Tapi tentu aja Karin punya alasan tertentu melakukan hal 

ini.  

"Tapi, Rin, gue kan perlu soal itu..." 

"Itu bisa nanti. Gampanglah..." Senyum Karin serasa racun yang mematikan 

bagi Oyien. "Lagi pula Karin juga sebenarnya punya acara mendadak ama Abit. 

Iya kan, Say?" tanya Karin pada Abit sambil menoleh ke arah cowoknya itu.  

"Eh, iya! Bener!" jawab Abit yang membuat Oyien melotot. Kapan Karin punya 

rencana mendadak ama Abit? Biasanya kalo mereka punya rencana sepulang 

sekolah, Karin pasti bilang ke Oyien. Heran, kenapa mendadak dua makhluk ini 

bisa kompak gitu? Bikin dia mati kutu aja.  

Tanpa sepengetahuan yang lain, diam-diam tangan Karin mencubit paha Abit, 

memaksa Abit mengiyakan perkataannya.  

"Oke deh! Thanks ya!" ujar Dimas lalu menoleh ke arah Oyien.  



"Temen lo udah ngasih izin. Sekarang terserah lo. Kecuali lo emang gak mau 

pergi ama gue." 

"Iya deh..." kata Oyien merasa tersudut. "Tapi lo tunggu di sini, gue mau 

ngomong dulu ama Karin." Ucapan Oyien ditimpali Karin dengan melihat jam 

tangannya.  

"Yuk, Say! Kita harus cepat! Katanya mau nonton film yang jam dua?" kata 

Karin ke Abit. "Sori, Yien! Abit ngajak Karin nonton fil jam dua. Ntar aja deh kita 

ngomong. Met seneng-seneng ya!" kata Karin lalu menarik tangan Abit yang 

cuma bisa diem.  

"Eh, Rin!" teriak Oyien kesal karena dicuekin temannya.  

 

*** 

 

"Kenapa kamu biarin Oyien pergi ama Dimas?" tanya Abit saat dia dan Karin 

ada di tempat parkir motor.  

"Karin cuma ngebantu Oyien." 

"Ngebantu? Kamu gak liat Oyien gak mau pergi ama Dimas?" 

"Kata siapa?" 

"Maksud kamu?" 

Karin menatap Abit dengan pandangan heran. "Kamu sahabat Oyien sejak 

kecil, tapi kamu belum juga ngerti sifat Oyien. Kalo Oyien gak pengin pergi ama 

Dimas, dia gak perlu alasan segala. Pasti dari tadi dia udah ngebentak-bentak 

Dimas dan ngusir Dimas dengan kasar." 

"Tapi kalo Oyien mau, kenapa tadi dia nolak ajakan Dimas?" 

"Karena ada kita. Oyien gak ingin kita tau kalo sebenarnya dia pengin pergi 

dengan Dimas. Saat itu hatinya ragu, karena dia udah janji ama Karin. Maka itu 

dia minta Dimas minta izin dulu ke Karin. Dia ingin Karin yang memutuskan 

buat dia." 

"Kapan terakhir kali kamu liat Oyien salah tingkah di depan cowok?" tanya 

Karin lagi. Abit mencoba mengingatnya, tapi dia gak tau persis.  

"Waktu dia kelas 1, pas ngobrol ama Andi sebelum mereka jadian. Karin ingat 

bener saat itu. Oyien gak akan salah tingkah di depan cowok kecuali jika cowok 

itu bener-bener disukainya." 

"Jadi kamu kira Oyien suka ama Dimas?" 

"Dugaan Karin bagitu. Mungkin itulah kenapa dia gak nanggepin surat dari Arfi. 



Dan sebagai sahabat, Karin akan selalu mendukungnya. Lagi pula Karin liat 

Dimas orang baik. Hobinya juga sama ama Oyien. Keliatannya mereka cocok." 

Saat itu entah apa yang sedang berkecamuk di benak Abit. Hanya dia sendiri 

yang tau.  

"Oya, kamu anterin Karin pulang aja deh! Kamu ntar kan mau basket?" 

"Gak jadi nonton?" 

"Gak bakal sempet. Lagian itu cuma alasan Karin aja ke Oyien. Tapi ntar kalo 

ditanya Oyien bilang aja kita nonton ya..." kata Karin sambil tersenyum manis.  

 

 

 

 

BAB 13 

 

Valentine's Days 

 

Hari ini tanggal 14 Februari. Tanggal yang selalu diingat sebagian orang, 

terutama yang lagi pacaran. Ya, karena hari itu Hari Valentine, yang sering juga 

disebut hari kasih sayang. Pada hari itu katanya setiap orang bisa 

mengungkapkan perasaan sayang pada orang yang dicintainya. Sebetulnya sih 

makna kasih sayang itu sendiri bukan hanya pada pacar atau pasangan hidup, 

tapi pada semua orang yang kita sayangi seperti orangtua, saudara, atau 

lainnya. Tapi hari Valentine udah terlanjur dicap hanya milik-milik orang yang 

sedang pacaran. Jadi hampir segala perayaan ditujukan bagi mereka. Bagi yang 

jomblo? Silahkan merana aja! 

Bagi Oyien, tanggal 14 Februari juga merupakan tanggal yang bersejarah. 

Padahal dia kan lagi jomblo. Gak lain karena tanggal iti merupakan tanggal 

kelahiran Oyien. Jadi, Oyien berulang tahun bersamaan dengan Hari Valentine. 

Mungkin karena itulah papanya ngasih nama Valentyani di belakang nama 

Oyien.  

Ada cerita tersendiri saat kelahiran Oyien. Kata mamanya, Oyien sebenarnya 

mau keluar tanggal 13 Februari. Tapi karena tanggal 13 dianggap tanggal sial, 

makanya Oyien dimasukkin lagi, dan baru dikeluarin tanggal 14. Hehehe... Gak 



ding! Yang bener, pas tanggal 13 malam mamanya kesulitan mengeluarkan 

Oyien karena posisinya yang sungsang. Setelah para dokter yang menolongnya 

berusaha keras, baru selepas tengah malam Oyien berhasil keluar. Jadi udah 

masuk tanggal 14. Mungkin karena susah keluar itulah makanya Oyien rada-

rada bandel. (Apa hubungannya?).  

Mengenai tanggal kelahiran Oyien sebetulnya juga masih diperdebatkan 

sampe sekarang. Papa Oyien tetap yakin kalo Oyien lahir tanggal 13. Soalnya 

saat itu jam tangannya baru menunjukkan jam dua belas kurang lima menit pas 

tangis pertama Oyien terdengar, beda ama jam yang dipake dokter. Tapi Oyien 

gak percaya cerita papanya. Soalnya mamanya pernah bilang jam papa tuh 

sering banget telat. Maklum jam dari zaman orde lama! Toko yang ngejualnya 

aja sekarang udah gak ada, digusur buat dibangun mal.  

Tapi udah deh, buat apa memperdebatkan soal waktu? Yang jelas sekarang 

Oyien resmi berusia delapan belas tahun. Usia yang dianggap sudah mulai 

masa dewasa. Buktinya di negara-negara barat, usia minimum buat seseorang 

boleh masuk bar dan minum juga delapan belas tahun. Jadi di usia delapan 

belas tahun, seseorang dianggap telah berpikir dewasa dan dapat menentukan 

sendiri mana yang baik dan buruk tanpa dipengaruhi orang lain.  

Tapi Oyien malah gak begitu bersemangat di hari ulang tahunnya. Sejak 

bangun tidur mukanya mendung terus. Ucapan selamat ulang tahu dari mama 

dan papanya ditanggapinya dingin. Gak tau kenapa, hari ini perasaan Oyien 

malah gak begitu mood.  

Hari ini adalah hari Minggu, jadi Oyien selamat dari lemparan campuran telur, 

air, tepung dari temen-temennya di sekolah. Dia juga gak harus mentraktir 

temen-temennya di kantin. Gak tau besok ya. Tapi justru karena itu dia merasa 

kehilangan. Oyien merasa temen-temennya sama sekali gak ada yang inget 

hari ulang tahunnya. Gak ada yang mengucapkan selamat padanya. Sebetulnya 

kalo dibilang temennya gak ada yang inget ulang tahunnya gak juga sih. 

Buktinya Karin pagi-pagi menelepon Oyien buat ngucapin selamat.  

"Hadiahnya besok aja ya, Yien. Sekalian kamu traktir Karin. Hehehe..." kata 

Karin di telepon.  

"Kenapa gak sekarang aja sih, Rin? Besok kan udah basi." 

"Hari ini Karin gak bisa dateng ke rumah kamu. Karin harus nganterin Mami ke 

kawinan. Ada tiga kawinan sekaligus. Heran, hari ini banyak banget yang kawin. 

Mungkin karena pas valentine ya?" 



"Abit ikut?" 

"Gak. Abit rencananya ntar malem baru dateng. Kami mau ngerayain valentine 

sambil makan malam." 

"Oya? Di mana?" 

"Kata Abit rahasia. Dia mau ngasih surprise ke Karin. Surprise apa ya? Aduh, 

Karin jadi deg-degan nih. Kira-kira Abit tahun ini ngasih apa, ya? Tahun 

kemaren dia ngasih boneka ama cokelat," Karin malah curhat ke Oyien.  

"Dia mau ngelamar kamu, kali." 

"Masa? Tapi kan Karin mau kuliah dulu. Tapi kalo bener gimana ya? Karin harus 

ngejawab apa? Kok jadi bingung gini sih?" 

"Rin... itu kan misalnya. Belum tentu dia ngelamar kamu. Tenang dong!" 

"Eh, iya. Kok Karin jadi tegang gini? Oya, kamu ada acara ngerayain Valentine?" 

"Jangan nyindir." 

"Siapa yang myindir? Kamu gak punya acara ama Dimas?" 

"Dimas? Dia kan cuma temen. Gak ada apa-apa di antara gue ama dia." 

"Masa?" 

.Bener. Gue ya seperti biasa. Di rumah. Paling makan di luar ama Papa-Mama 

kalo mereka ngajak. Tapi kayaknya gue males tuh. Pengin di rumah aja." 

"Oke deh kalo gitu. Sekali lagi met ultah ya... Karin harus siap-siap. See you 

tomorrow. Byeee..." 

Selain Karin, mamanya pun menelepon dari Purwekerto untuk mengucapkan 

selamat ulang tahun bagi Oyien.  

"Mama berdoa semoga kamu sehat selalu, dan berhasil lulus ujian dengan nilai 

baik," kata mamanya di telepon.  

"Makasih, Ma..." 

Satu hal yang membuat oyien kurang bersemangat di hari ulang tahunnya 

karena gak ada ucapan selamat dari Abit. Oyien heran, apa Abit lupa dia ulang 

tahun? Tapi gak mungkin, Abit selalu inget Valentine sama dengan ulang tahun 

Oyien. Lagi pula Karin pasti udah ngingetin Abit soal ini. Biasanya Abit selalu 

nelepon ke HP Oyien tepat jam dua belas malam, buat ngucapin selamat. 

Bahkan kadang-kadang membangunkan Oyien yang udah tidur. Tapi Oyien 

suka. Karena itu kemarin malam Oyien udah menyiapkan HP-nya tepat di 

samping bantal. Maksudnya biar dia bisa langsung bangun kalo HP-nya 

berbunyi tengah malam. Tapi ternyata Abit gak nelpon-bahkan sampai pagi.  

*** 



 

Paginya Oyien sengaja melongok ke rumah Abit, tapi yang keliatan cuma ibu 

Abit yang baru pulang belanja dari pasar. Juga ada Shinta yang lagi pesen 

bubur ayam. Sama sekali gak ada tanda-tanda Abit. Mungkin masih tidur! pikir 

Oyien. Siangnya kebetulan Shinta lewat depan rumahnya. Oyien yang lagi 

duduk di terass iseng bertanya.  

"Mas Abit udah pergi dari pagi. Emang Mbak Oyien gak tau?" jawab Shinta. 

Oyien menggeleng. Ke mana lagi tuh anak!? tanya Oyien dalam hati. Terus 

terang dia merasa agak aneh dengan kebiasaan baru Abit ini. Biasanya setiap 

hari Minggu tuh anak selalu ada di rumah, atau main voli dengan anak-anak 

kompleks. Kalopun pergi paling ama Karin. Tapi sekarang? Oyien gak mau 

menelepon HP Abit. Ntar apa pikiran Abit padanya? 

Abit bener-bener lupa ulang tahun gue! batin Oyien. Atau dia sengaja 

melupakannya. Sikap Abit pada Oyien emang agak aneh sejak kehadiran 

Dimas. Tapi selain Abit pernah dikalahin Dimas di balapan, Oyien sama sekali 

gak tahu alasan lain. Tapi masa cuma gara-gara itu Abit jadi segitu bencinya 

ama Dimas? Abit yang Oyien kenal bukan seperti itu. Atau Abit gak suka dia 

dekat ama Dimas? Tapi apa haknya? Abit bukan cowok Oyien. Dia cuma 

sahabat. Abit suka ama Oyien? Cemburu oyien deket ama Dimas? Itu pikiran 

terakhir yang ada di kepala Oyien. Pikiran yang menurut oyien gak mungkin. 

Kalo Abit suka ama dia, kenapa gak dari dulu aja dia ngomong. Kenapa Abit 

lebih memilih Karin? Abit juga gak pernah menganggap Oyien lebih dari 

sekadar sahabat. Jadi kenapa Oyien harus mengira Abit suka ama dia? 

Untuk mengusir pikirannya yang lagi bete, Oyien maen PS2 dengan Yogi di 

ruang tengah. Game-nya apalagi kalo bukan Winning Eleven, game sepakbola 

yang populer itu. Tapi dasar lagi gak konsen, dia kalah melulu. Padahal 

biasanya dia selalu menang lawan Yogi. Kalopun kalah skornya pasti tipis.  

"Kakak yang serius dong maennya!" protes Yogi setelah untuk kesepuluh 

kalinya Oyien kalah berturut-turut.  

Bosen maen PS2, Oyien nonton TV di kamar. Tapi ternyata isinya tentang 

Valentine melulu, kalo gak sinetron. Malah bikin tambah bete. Nyetel radio 

sama aja. Kebanyakan radio programnya tentang Hari Valentine, kirim-kiriman 

salam, dan sebagainya. Karena itu oyien memutuskan menyetel CD-CD lagu 

koleksinya sambil tiduran. Siapa tau sAat dia bangun, Valentine udah berlalu.  

Oyien baru akan memejamkan mata sambil mendengarkan Avril Lavigne cuap-



cuap, saat HP-nya berbunyi. Ternyata dari Dimas.  

Mau apa dia? taya Oyien dalam hati.  

Ternyata Dimas mengajak Oyien keluar ntar malam. Katanya Nadia ngasih 

undangan buat merayakan Valentine di salah satu kafe.  

"Kenapa gak ama Nadia aja?" tanya Oyien. Heran, udah jelas-jelas Oyien suka 

kalo pergi ama Dimas. Tapi dia tetep jual mahal.  

"Nadia lagi ada pemotretan. Lagian masa gue Valentine ama sepupu gue?" 

jawab Dimas. Gak nyangka, cowok kayak Dimas tau Valentine juga.  

"Sama aja. Gue kan bukan cewek lo?" 

"Emang harus ama pacar? Gak boleh ama temen?" 

Dan seperti udah bisa diduga, Oyien mau diajak keluar oleh Dimas. Pikirnya, 

biarlah dia sekali-sekali merasakan kayak apa suasana Valentine, walau 

bersama Dimas.  

Lagi pula kata Dimas, undangan itu sekaligus voucher makan gratis. Lumayan 

kan makan gratis di luar.  

 

*** 

 

Dimas menjemput oyien sekitar jam tujuh malam. Dan karena emang gak ada 

niat merayakan Valentine, Oyien pergi cuma pake kaus lengan panjang yang 

ditutup jaket dan celana jins. Tanpa make-up apa pun kecuali pake bedak tipis 

dan parfum.  

Dimas juga ternyata punya pikiran yang sama dengan Oyien. Dia cuma make T-

shirt dan jins belel.  

"Gue juga penasaran kayak apa sih acara Valentine di kafe? Mana kata Nadia 

undangannya harganya lima ratus ribu. Katanya ada makan malam segala," 

kata Dimas sambil menunjukkan undangan yang dipegangnya pada Oyien.  

 

*** 

 

Oyien dan Dimas memasuki kafe yang cukup mewah di kawasan Bandung 

utara. Dan seperti udah diduga, kafe itu emang didekorasi menyambut Hari 

Valentine. Gambar hati, bunga, dan warna merah serta merah muda 

mendominasi suasana kafe. Di pintu masuk, Dimas bahkan sempat dikasih 

sebatang mawar merah oelh cewek penerima tamu yang setia berdiri di depan 



pintu masuk. 

"Nih buat lo." Dimas memberikan mawar itu pada Oyien.  

Mereka memilih duduk di meja di salah satu pojok ruangan. Penataan meja 

untuk makan malam memang bernuansa romantis. Di tengah-tengah meja 

makan terdapat tiga lilin yang disusun bertingkat. Penerangan yang redup 

membawa suasana romantis makin terasa.  

Sambil menunggu makanan pembuka yang langsung disediakan, Oyien melihat 

sekeliling kafe. Kayaknya emang cuma mereka berdua yang berpenampilan 

cuek. Pengunjung lainnya berpakaian serba rapi. Yang cowok berpakaian necis, 

dan yang cewek ingin tampil secantik mungkin. Gak jauh dari meja mereka, 

terlihat sepasang kekasih sedang berduaan. Sang cowok memegang mesra 

tangan ceweknya. Oyien sempat mendengar pembicaraan mereka.  

"Percayalah. Irvan sayang kamu. Irvan akan selalu di sisi kamu." 

"Irma gak percaya. Kata Andri kamu lagi ngejar-ngejar Farah." 

"Boong. Kamu jangan percaya Andri. Dia emang gitu. Andri kan juga naksir 

kamu, jadi dia berusaha memisahkan kita. Cowok emang gitu kalo lagi 

ngedeketin cewek. Selalu bicara gombal. Makanya Irvan gak mau pacaran ama 

cowok." 

Oyien ngikik mendengar pembicaraan mereka.  

"Kenapa ketawa?" tanya Dimas tiba-tiba sambil memasukkan bungkus rokok 

ke jaketnya. Dia baru aja mau merokok saat matanya melihat tulisan Dilarang 

Merokok gak jauh darinya.  

"Gak. Gak papa," jawab oyien sambil menahan tawanya.  

Mereka kemudian makan makanan pembuka, atau yang biasa disebut 

appetizer, berupa salad yang dicampur buah-buahan, kayak nanas, mangga, 

dan lain-lain. Kayak rujak aja! 

"Oya, selamat ulang tahun ya! Nadia bilang lo ulang tahun hari ini," kata 

Dimas.  

"Thanks," Oyien menyambut ucapan selamat dari Dimas. Kemudian Dimas 

mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Kotak yang dibungkus kertas kado 

berwarna merah.  

"Buat gue?" tanya Oyien.  

"Iya." 

"Thanks ya. Apa isinya?" 

"Ntar juga lo tau." 



Oyien menyimpan hadiah dari Dimas di dalam saku jaketnya.  

"Tadi malam ada balapan. Kami menamakannya Valentine Nite Race," kata 

Dimas sambil menyuap salad-nya.  

"Oya? Rame?" Oyien emang tau tadi malam ada balapan. Tapi kan dia masih 

dihukum papanya.  

"Payah. Gak ada lo jadi gak rame. Gue jadi gak semangat. Sama sekali gak ada 

lawan." 

"Jangan sombong. Suatu saat pasti ada yang bisa ngalahin lo selain gue." 

"Mudah-mudahan deh. Kalo gak gue jadi gak mood lagi balap di sini. Mending 

gue cabut ke kota lain." 

"Lo mau cabut?" tanya Oyien sambil memandang Dimas. Pandangan yang 

menbuat Dimas sedikit terenyak.  

"Lo gak mau gue pergi?" 

Oyien cepat-cepat menundukkan wajahnya. Dia gak ingin wajahnya yang 

meulai memerah keliatan oleh Dimas.  

"Bukan gitu. Katanya lo betah di sini?" 

"Tergantung." 

"Tergantung apa?"  

"Kalo lo bilang gue jangan pergi, gue gak akan pergi." 

"Maksud lo?" 

Tiba-tiba tangan kanan Dimas memgang tangan kiri oyien yang berada di 

meja.  

"Oyien, lo mau gak jadi cewek gue?" 

Oyien bagaikan disiram air keras mendengar ucapan Dimas. Dia sama sekali 

gak bisa bergerak. Terpaku di tempatnya. Wajahnya seketika memerah. Oyien 

gak nyangka Dimas bakal langsung menembaknya tanpa aba-aba sama sekali. 

Dia jadi gak ada persiapan buat menjawab.  

"Lo... Lo bercanda, kan?" 

"Kalo soal ini mana mungkin gue bercanda. Gue minta lo jadi cewek gue, jadi 

gue gak akan cabut dari sini." 

Oyien hanya diam. Dia gak tau harus berkata apa. Keringat dingin keluar di 

seluruh tubuhnya. Sebandel-bandelnya dan setomboi-tomboinya oyien, dalam 

masalah cinta dia sama aja ama cewek lain. Perasaanya selalu terharu biru.  

"Kok diem? Gue tunggu jawaban lo." 

"Sekarang?" 



Dimas mengangguk sambil gak lepas menatap Oyien, membuat oyien semakin 

gugup.  

"Gue mau ke belakang dulu," kata Oyien. Ya. Saat ini pergi ke toilet adalah 

jalan terbaik baginya. Dia perlu menenangkan dan menguasai dirinya dulu 

sambil berpikir. Dan itu gak bisa dilakukannya di hadapan Dimas.  

Di toilet, Oyien membasahi mukanya sambil berpikir. Oyien gak bisa mengelak 

bahwa dia juga menyukai Dimas. Gaya Dimas cuek dan gak suka basa-basi 

seperti dirinya, hobi mereka dan persamaan lainnya juga mendekatkan 

mereka. Oyien juga seneng bila ada di deket Dimas. Rasanya waktu berjalan 

begitu cepat jika sedang berdua.  

Oyien sempat berpikir untuk menerima cinta Dimas. Tapi seketika itu juga ada 

pikiran lain yang membuatnya kembali mempertimbangkan hal itu. Entah apa, 

Oyien sendiri gak tau. Hatinya mengatakan menerima cinta Dimas adalah 

kesalahan besar. Tapi Oyien gak bisa menemukan kesalahan apa itu.  

Dimas terlalu baik! Gue gak bisa nyakitin hatinya! batin Oyien. Dan oyien telah 

mengambil keputusan.  

 

*** 

 

Oyien kembali ke meja makan. Walau masih terlihat tegang, wajahnya gak 

semerah tadi. Dia udah siap memberi jawaban pada Dimas.  

"Lo udah bisa jawab sekarang?" tanya Dimas. Oyien mengangguk.  

"Sebelum gue jawab, gue mau tanya. Kenapa lo suka ama gue? Lo tau kan gue 

bukan kayak cewek-cewek lain?" tanya Oyien. Dimas tersenyum mendengar 

pertanyaan Oyien.  

"Justru itu yang gue suka dari lo. Lo berbeda ama cewek lain yang pernah gue 

kanal. Lo satu-satunya cewek yang bisa ngertiin gue, bisa tau apa keinginan 

gue. Gue rasa gue gak akan nemuin cewek lain kayak lo..." 

"Lo terlalu cepat menilai gue. Lo belum tau apa kekurangan diri gue. Gue gak 

sesempurna seperti yang lo bayangin." 

"Gue tau. Gue janji akan nerima lo apa adanya. Gue juga gak mau lo berubah 

karena gue. Gue suka Oyien yang sekarang..." 

"Bener lo akan nerima gue dengan segala kekurangan gue?" 

Dimas mengangguk.  

"Jadi?" 



Oyien memandang ke arah Dimas. Demikian juga Dimas. Mata mereka 

bertemu. Kemudian Oyien tersemyum manis. Senyum yang menyiratkan 

secercah harapan bagi Dimas.  

 

*** 

 

Dimas mengantar Oyien sampe ke depan rumahnya.  

"Gue cabut dulu," kata Dimas tanpa membuka helmnya.  

"Makasih ya, Mas. Makasih untuk semuanya," balas Oyien.  

Tangan Dimas mengusap pipi Oyien sambil tersenyum.  

Sepeninggal Dimas, Oyien menuju pagar rumahnya. Tapi belum sempat 

membuak pagar, sebuah suara memanggilnya.  

"Yien!" 

Abit tampak berdiri di belakang Oyien.  

"Bit! Lo!" 

"Lo abis pergi ama Dimas?" 

"Iya?" 

"Ke mana?" 

Oyien bukannya menjawab pertanyaan Abit, tapi malah memandang ke arah 

cowok itu.  

"Lo ke sini cuma buat nginterogasi ke mana gue ama Dimas?" 

"Bukan itu..." 

Abit mendekat ke arah Oyien.  

"Selamat ulang tahun ya!" ucap Abit sambil tersenyum.  

"Thanks. Lo inget juga ulang tahun gue." 

"Lo kira gue lupa? Gue justru seharian ini sibuk nyari hadiah buat lo." 

"Oya? Mana?" 

"Gak ada di sini. Ada di suatu tempat." 

"Di mana?" 

"Gue gak bisa ngasih tau sekarang. Pokoknya lo harus ikut gue. Gimana?" 

Oyien menoleh ke arah rumahnya yang udah mulai gelap.  

"Udah malem..." katanya. "Tapi gak papa deh," lanjut Oyien kemudian.  

 

 

 



BAB 14 

 

 

Hadiah Terindah Untuk Oyien 

 

"Lo mau bawa gue ke mana sih?" 

"Ntar lo juga tau." 

Motor yang dikemudikan Abit berhenti di pinggir lapangan sepak bola di 

daerah Awiligar. Walau masih termasuk wilayah Bandung, daerah itu sangat 

sepi. Daerah sekitarnya hanya terdiri atas perkebunan milik penduduk. Rumah-

rumah penduduk sangat jarang. Di dekat lapangan bola ada sungai kecil yang 

airnya masih sangat jernih.  

"Kita udah sampe." 

Di sini?" Oyien sama sekali gak percaya. Dia gak melihat sesuatu yang istimewa 

di sini. Tempat di sekitarnya benar-benar gelap. Penerangan terdekat hanya 

berasal dari lampu bohlam yang dijadikan lampu jalan. Itu pun mungkin hanya 

lima watt.  

"Lo jangan macem-macem, Bit. Lo bawa gue jauh-jauh cuma buat ke lapangan 

bola? Deket rumah kan ada. Mana lo bawa ransel gede, lagi. Gue kirain lo mau 

ngajak gue naek gunung." 

"Gue gak macem-macem. Lo bener-bener gak inget tempat ini?" 

Oyien melihat sekelilingnya. Apa yang mau diinget. Gelap begini.  

"Lo sama sekali gak inget?" 

"Gak. Dan kalo lo masih mau maen tebak-tebakan ama gue, mending anter gue 

pulang aja. Udah malem dan gue udah ngantuk. Mana dingin dan banyak 

nyamuk, lagi," kata Oyien sambil menepuk pipinya yang digigit nyamuk.  

"Lo inget waktu pertama kali lo pindah ke SD tempat gue sekolah? Seminggu 

kemudian untuk pertama kalinya lo ikut Persami?" 

"Iya. Terus?" 

"Lo gak inget di mana Persami pertama lo?" 

"Gak. Yang gue inget..." Tiba-tiba Oyien menepuk keningnya. Rasanya dia udah 

ingat sesuatu.  

"Ya ampun! Kok gue jadi ketularan bego kayak lo sih? Jadi lo ngebawa gue 

ke..." 



Walau agak dongkol dengan ucapan Oyien barusan, Abit tetap tersenyum 

mengiyakan. Jadi ini tempat kita Persami dulu? Akhirnya ketemu juga?" 

"Lo kan pernah bilang pengin tau di mana tempat lo persami pertama kali." 

Oyien ingat, waktu SD dia emang belum tau daerah Bandung. Juga Abit. 

Mereka gak tau akan berkemah di mana, hanya dibilang di daerah Awiligar. 

Tapi Awiligar kan luas. Lapangan bola banyak, juga sungai-sungainya. Maklum 

daerah ini termasuk daerah resapan air untuk Bandung. Oyien emang pernah 

bilang ingin sekali mengunjungi tempat itu suatu waktu, tempat dia untuk 

pertama kalinya dekat ama Abit. Soalnya waktu itu biar udah seminggu pindah, 

dia belum pernah bicara dengan Abit. Abit terlalu pemalu untu bicara 

dengannya.  

"Di tempat ini pertama kali lo ngomong ana gue." 

"Iyaa. Gue masih inget kata pertama yang gue ucapin ke lo." 

"Apa?" 

"Lagi masak apa?" kata Oyien lalu tertawa.  

"Tapi apa lo yakin ini tempatnya? Kita kan udah pernah nyari, dan banyak 

tempat yang sama dengan tempat kita dulu." 

"Yakin. Gue udah cek. Kebetulan gue ketemu hansip yang dulu membantu di 

sini. Mereka memastikan ini tempatnya. Gue juga udah cek di bekas ketua RT 

waktu itu. Gue masih inget wajahnya saat bicara dengan Pak Mudi. Lo inget 

Pak Mudi, kan?" 

"Inget dong! Gue pertama sempet takut ngeliat wajahnya yang angker itu. Tapi 

ternyata dia baek." 

Abit mengambil senter dari saku celananya. Kemudian dia menarik tangan 

Oyien. Mengajak Oyien ke tengah lapangan.  

"Mau ke mana, Bit?" 

"Tempat pertama kali gue ngobrol ama lo." 

"Emang lo masih apal?" 

"Udah gue tandain." 

Mereka berhenti di depan batu bata yang disusun sedemikian rupa oleh Abit.  

"Lo rupanya inget semuanya ya?" 

Abit meletakkan ransel yang dibawanya ke tanah. Kemudian dia menyusun 

ulang batu bata tersebut. Setelah itu Abit membuka ranselnya.  

"Lo mau ngapain lagi?" 

"Nyiapin makan malam kita." 



"Gila lo! Tengah malem gini! Di tengah lapangan? Gimana kalo ada orang yang 

ngeliat kita. Ntar dikiranya kita lagi ngapa-ngapain ..." 

"Emang udah ada yng ngeliat kok!" 

"Hah?" 

Abit menunjuk ke sudut jalan. Tampak dua sosok tubuh sedang duduk. Walau 

gak terlihat jelas, tampaknya kedua orang itu sedang melihat ke arah Abit dan 

Oyien.  

"Jangan kuatir. Mereka petugas keamanan di sini. Mereka emang sengaja di 

sini buat ngawasin kita dari jauh. Gue udah bilang kok ke mereka. Pokoknya 

semua udah gue atur deh. Jadi gak bakal ada yang ngeganggu kita." 

Oyien gak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya melihat Abit mengeluarkan 

panci, termos kecil, dan barang lainnya.  

"Karena gue gak bisa nyalain kayu bakar, maka gue ganti pake parafin. Selain 

lebih praktis, juga gak bikin kotor lapangan. Lo inget apa yang gue masak 

dulu?" 

"Tentu dong. Indomie." 

Melihat semua itu kenangan Oyien jadi terlempar ke peristiwa sepuluh tahun 

yang lalu. Saat dia ikut Persami. Saat tengah malam terbangun karena lapar. 

Dia mencium aroma masakan dari luar tenda. Oyien pun keluar dari tenda. Dia 

melihat Abit bersama salah seorang guru mereka sedang duduk menghadap 

panci di atas apai. Malu-malu Oyien mendekat. Ternyata Abit sedang masak 

mi. Dan kejadian itu merupakan awal Oyien bicara deengan Abit.  

"Sayang Bu Herni gak ada. Gue udah coba cari, tapi katanya dia udah gak di 

Bandung lagi. Pindah ke kampungnya pas udah pensiun," kata Abit. Bu Herni 

adalah guru yang bersama mereka waktu itu.  

"Lagian kalopun ada, lo tega ngajak dia ke sini? Malem-malem dan sedingin 

ini? Gila aja lo!" 

"Sori ya ngajak lo ke tempat kayak gini saat ulang tahun lo. Bukannya gue gak 

punya duit buat beli hadiah buat lo, tapi gue pengin memberikan sesuatu yang 

lain ama lo. Sesuatu yang gak pernah diberikan orang lain dan gak akan bisa 

diberikan orang lain." 

"Makasih. Lo berhasil. Ini hadiah paling indah yang pernah gue terima. Makasih 

ya, Bit." Entah kenapa tiba-tiba mata Oyien berkaca-kaca. Dia menyesal selama 

ini telah berprasangka buruk pada Abit. Ternyata Abit masih ingat ulang 

tahunnya, bahkan memberikan hadiah yang gak di sangka-sangka.  



Sambil menunggu air yang direbus matang, oyien duduk di sebelah Abit. 

Mereka gak risi duduk di rumput yang mulai meninggi.  

"Karin tau hal ini?" 

"Untuk malam ini, jangan sebut+sebut nama Karin, Dimas, atau siapa pun. Gue 

pengin kita menikmati suasana ini. Suasana sebelum kita mengenal mereka 

semua." 

"Lo ternyata bisa romantis juga, Bit." 

"Dan lo termyata bisa cengeng juga." Tanpa sadar Abit melihat butiran air mata 

mengalir membasahi kedua pipi Oyien. Oyien segera mengusap air mata itu 

dengan kedua tangannya. "Awas kalo lo cerita soal ini ke orang lain. Gue sunat 

lagi lo!" 

Abit hanya terkekeh mendengar ancaman Oyien.  

 

*** 

 

"Jadi Abit pergi lagi, Tante?" tanya Karin di telepon.  

"Iya. Dia bawa ransel besar. Katanya sih mau ke rumah temannya. Kayaknya 

berdua ama anak kompleks sini, tapi tante gak tau siapa," jawab Ibu Abit.  

"Ya udah, Tante. Makasih..." 

Setelah meletakkan gagang telepon, Karin berpikir. Ke mana Abit pergi setelah 

pulang dari rumahnya.  

Dia mencoba menghubungi HP Abit. Tapi gak aktif. Aneh! Gak biasanya Abit 

pergi HP-nya dimatiin! batin Karin.  

Dia juga mencoba menelepon Oyien, tapi kata papanya, Oyien juga belum 

pulang. HP-nya juga gak aktif. Padahal Oyien bilang dia gak pergi malam ini. 

Bahkan Oyien sendiri yang minta Karin supaya nelepon dia ntar malam.  

Ke mana mereka? Mungkin Oyien pergi bersama Abit? Tapi kata papanya, 

Oyien udah pergi dari jam tujuh malam, dijemput temannya yang berambut 

gondrong. Rambut Abit gak gondrong, dan saat itu Abit sedang ada di rumah 

Karin. Lagi pula masa papa Oyien gak kenal Abit? 

Pasti Dimas. Ya, Oyien pergi ama Dimas! Tapi kalo gak sama Abit, berarti Abit 

pergi ama siapa? Dan kenapa HP mereka sama-sama gak aktif? Atau mereka 

berdua balapan lagi? Karin merasa ada sesuatu yang gak beres.  

Karin memencet tuts HP-nya, menghubungi seseorang.  

"Dian? Ini Karin. Udah tidur, ya? Sori ngeganggu. Kamu dulu satu kelas ama 



Nadia, kan? Tau gak nomor telepon rumah Nadia?" 

 

*** 

 

Oyien menepuk nyamuk yang mendarat di pipinya yang mulus. Melihat itu Abit 

membuka ranselnya dan mengeluarkan obat nyamuk yang udah disiapin.  

"Mau ngapain lo?" tanya Oyien.  

"Bakar obat nyamuk. Daripada badan lo abis digigitin." 

"Emang dulu kita pake obat nyamuk?" 

Abit heran mendengar pertanyaan Oyien.  

"Katanya lo pengin ngerasain suasana kayak dulu. Dulu kita juga gak pake obat 

nyamuk, tapi selamat, kan?" 

Ucapan Oyien membuat Abit mengurungkan niatnya. Angin malam bertiup 

kencang, melambai-lambaikan rambut J-style Oyien.  

"Akhir-akhir ini gue ngerasa hubungan kita agak renggang," kata Abit sambil 

menyuap minya.  

"Masa? Gue gak ngerasa gitu. Yang gue rasa lo sering uring-uringan tanpa 

sebab. Apalagi kalo..." 

"Kalo apa?" 

"Kalo lo ketemu Dimas, atau denger nama dia. Sori, gue nyebut nama dia, tapi 

gue harus bicarain ke lo." 

Abit diam sejenak mendengar ucapan Oyien.  

"Lo masih dendam ama dia? Atau ada sebab lain?" 

"Lo suka ama Dimas?" Abit balik bertanya.  

"Kok malah balik nanya?" 

"Jawab dulu, baru gue bisa jawab pertanyaan lo." 

Oyien menggigit bibir bawahnya. Kayaknya dia sedang berpikir untuk 

mengatakan sesuatu.  

'"Kami udah jadian," ujar Oyien singkat, tapi cukup membuat Abit sejenak 

terpaku di tempatnya. Mi yang udah ada di mulut gak jadi ditelennya.  

"Yang bener? Kapan?" 

"Baru aja. Dimas minta gue jadi ceweknya dan gue mau." Oyien menoleh ke 

arah Abit. "Lo keberatan gue jadian ama Dimas?" 

"Buat apa gue keberatan? Itu hak lo. Gue cuma bisa ngucapin selamet ke lo." 

"Bener lo gak keberatan?" Oyien masih menatap Abit. Tapi kali ini tatapannya 



terasa lain. Sayangnya Abit gak menyadari arti tatapan itu.  

"Gak, kalo lo emang suka dia. Lo suka Dimas, kan?" 

"Tentu aja. Kalo gak kenapa gue bisa jadian ama dia?" Oyien diam sejenak. 

"Justru menurut gue ini mungkin yang terbaik buat hubungan kita. Dengan 

demikian Karin gak perlu kuatir ama gue," lanjut Oyien.  

"Karin kuatir ama lo? Soal apa?" 

"Lo cowoknya, tapi lo gak ngerti perasaan Karin. Walau dia gak 

menunjukkannya, gue tau Karin sebenarnya waswas ama gue. Waswas ama 

hubungan kita. Dia takut suatu saat gue dan lo akan mengkhianati dia. Gue bisa 

liat itu di matanya." 

"Karin curiga ama lo? Tapi lo kan sahabat dia?" Lagi pula kita udah lama 

temenan, jauh sebelum ada Karin." 

"Tapi Karin juga perempuan. Perempuan mana pun pasti khawatir dan waswas 

kalo melihat kekasihnya bersama wanita lain, walau wanita itu telah lama 

dikenalmya. Gue udah jadian ama Dimas, jadi Karin bisa tenang sekarang." 

Oyien kembali menatap Abit.  

"Kenapa, Yien? Kok ngeliatin gue?" 

"Gak! Gak papa kok! Mulai sekarang kita kembali seperti dulu ya? Gue gak mau 

lo uring-uringan lagi kalo ngeliat Dimas, sebab lo bakal lebih sering ngeliat dia. 

Kalo Karin bisa masuk persahabatan kita, kenapa Dimas gak? Percayalah, kalo 

lo udah kenal dia, lo pasti akan suka dia. Mau kan, Bit?" 

"Oke, kalo itu mau lo." 

"Janji?" 

"Janji." 

Oyien menjulurkan jari kelingkingnya.  

"Inget waktu kita ngambil air di sungai di bawah sini? Saat itu lo janji mau 

ngelindungin gue dari apa pun, kapan pun, dan di mana pun?" tanya Oyien 

sambil tersenyum. Mau gak mau Abit juga ikut tersenyum sambil mengaitkan 

jari kelingkingnya ke jari kelingking Oyien.  

"Gue masih inget. Dan sampe sekarang gue masih pegang janji itu. Gue kan 

tetep melindungin lo, akan selalu ada untuk lo, walau udah ada Dimas di sisi 

lo." 

"Thanks, Bit." 

 

*** 



 

Oyien masuk kamarnya dengan hati berbunga-bunga. Gak disangka malam ini 

dia kan mendapat begitu banyak kebahagiaan. Ini ulang tahun terindah dalam 

hidup Oyien. Menurut Oyien hadiah dari Abit melebihi hadiah dari Dimas yang 

berupa cincin perak. Tapi walau begitu oyien tetap menghargai pemberian 

Dimas. Dimas begitu baik padanya dan dia gak ingin mengecewakan cowok itu.  

Sambil bersiap tidur, Oyien menyetel radionya. Ternyata masih hari Valentine, 

radio-radio masih memutarkan lagu-lagu bertema cinta. Tapi Oyien udah gak 

bete lagi. Sebuah lagu membuat Oyien berhenti mengganti gelombang 

radionya. Lagu yang diputar adalah I Will Be Here For You dari Michael W. 

Smith. Lagu lama, tapi liriknya menggambarkan suasana hati Oyien saat ini.  

Oyien tersenyum. Dia membayangkan tidurnya hari ini akan terasa indah. 

Indah karena ditemani memipi-mimpi yang mungkin gak akan dia rasakan lagi. 

Rasanya Oyien gak ingin terbangun dari tidurnya. Perlahan-lahan dia 

memejamkan mata. Sementara malam semakin larut.  

 

Whwn you feel the sunlight 

Fade into the cold night 

Don't know where to turn 

I don't know where to turn... 

 

And all the dreams you're dreaming 

Seem to lose their meaning 

Let me in your world 

Baby, let me in your world... 

 

All you need is someone you can hold 

Don't be sad, you're not alone... 

 

I will be here for you 

Somewhere in the night 

Somewhere in the night 

 

I'll shine a light for you 

Somewhere in the light 



I"ll be standing by 

 

I will be here for you... 

 

 

 

BAB 15 

 

 

Hati yang Luka 

 

Paginya seperti udah diduga, Karin gencar bertanya ke Oyien (dan tentunya 

setelah itu ke Abit). Tapi Oyien. Yang udah tau Karin tadi malam menelepon dia 

udah kompakan dengan Abit. Gak mungkin Oyien bilang dia ama Abit makan 

indomie di tengan lapangan bola malem-malem. Siapa yang mau percaya 

alasan begitu? Mending bikin alasan yang rada masuk akal. Makan nasi goreng 

di warung misalnya. Gak apa-apa sekali-kali mereka membohongi Karin. Itu 

juga demi kebaikan Karin. Toh mereka gak melakukan hal-hal yang bisa 

menyakiti hati Karin. Untungnya Karin percaya, malah kaget pas tau Oyien 

udah jadian ama Dimas.  

"Hah? Masa?" 

"Ssstt..." Oyien menempelkan jari telunjuknya ke mulut Karin. Maksudnya biar 

karin gak terlalu histeris. Dia gak ingin temen-temennya yang lain tau. Mereka 

pasti minta traktir. Bisa repot ntar. Keuangannya sekarang lagi tipis. Apalagi 

oyien tau siapa temen-temennya. Mereka kalo nodong traktiran kan pada gak 

berprikemanusiaan. Mintanya makan di tempat mahal. Mana mesennya suka 

gak kira-kira, lagi! Gak peduli yang ditodong lagi bokek apa gak.  

"Jangan sebarin ini, ya? Cuma lo ama Abit yang tau. Mungkin juga Nadia.  

"Kenapa?" 

"Pokonya jangan aja. Lo janji, ya?" 

"Oke deh. Tapi traktirannya harus dobel loh! Ama ulang tahun kamu." 

"Beres, tapi kadonya dulu." 

"Gampang. Kamu gak mau Karin kasih di sini, kan?" 



"Iya sih. Eh, tapi bukan boneka atau sesuatu yang mellow, kan? Kecuali cokelat 

tentunya." 

"Ya gak lah! Kayak Karin gak tau kamu aja! Jadi, Valentine kemaren pasti 

romantis ya? Aduuuh... temen Karin ternyata bisa romantis juga..." 

"Bisa aja lo!" 

 

*** 

 

Pas istirahat Oyien berpapasan dengan Nadia di kantin.  

"Tega-teganya lo ngelakuin ini, Yien. Lo udah bikin kesalahan besar. Kesalahan 

yang pasti bakal bikin lo nyesel," ujar Nadia singkat.  

"Maksud lo apa, Nad?" tanya Oyien.  

Nadia melirik sejenak pada Karin yang ada di samping Oyien.  

"Lo pasti tau. Cuma lo yang bisa menjawabnya," jawab Nadia lalu melangkah 

meninggalkan mereka.  

"Maksud Nadia apa sih, Yien?" tanya Karin. Oyien hanya mengangkat bahu.  

"Karin rasa Nadia gak seneng kamu jadian ama Dimas. Kenapa ya? Padahal 

Dimas kan sepupunya," lanjut Karin.  

"Gue juga gak ngerti, Rin." 

 

*** 

 

Oyien terpaksa menunda dulu kegiatannya sebagai detektif. Ini karena dia 

menghadapi mid semester. Disusul kegiatan simulasi ujian dan pra-ujian, 

menbuat dia bener-bener konsentrasi buat belajar. Untungnya Karin mau 

mengerti, karena dia juga menghadapi masalah yang sama.  

"Lagi pula kayaknya Abit udah gak bertingkah aneh lagi. Nadia juga gak begitu 

gencar ngedeketin Abit. Dia juga udah jarang ngobrol ama Erie. Bahkan jarang 

ikut latihan basket lagi. Mungkin karena udah mau ujian kali ya?" kata Karin 

suatu ketika.  

"Mungkin. Kalo gitu bagus deh." 

Tapi suatu hari oyien melihat Karin datang ke sekolah dengan mata memerah. 

Kayak habis menangis. Pertama Karin gak mau mengaku, tapi setelah didesak 

Oyien akhirnya dia angkat bicara.  

"Abit, Yien." 



"Abit?" 

Karena saat itu bel tanda masuk berbunyi, Oyien gak sempat bertanya lebih 

lanjut. Selama simulasi ujian Oyien dan Karin emang beda kelas, disesuaikan 

dengan keadaan ujian sebenarnya. Selama itu anak-anak kelas 1 dan 2 masuk 

siang.  

Pulangnya Karin ikut pulang dibonceng Oyien. Dia sama sekali gak mau bicara 

dengan Abit. Oyien sendiri udah boleh bawa motor. Embargo dari papanya 

udah dicabut. Tapi walau begitu dia tetap gak boleh keluar bawa motor malam 

Minggu. Tapi Oyien cuek aja. Baginya yang penting dia udah boleh bawa 

motor. Lagian kata Dimas sekarang kegiatan balapan udah gak begitu sering. 

Mungkin karena kesibukan masing-masing pesertanya yang rata-rata emang 

masih sekolah atau kuliah.  

"Kamu gak pulang bareng Dimas, kan?" tanya Karin. Oyien menggeleng.  

"Dimas gue larang ke sini. Gak enak diliatin anak-anak laen." 

Karin gak menggubris Abit yang ingin bicara dengannya. Oyien hanya 

mengangkat bahunya ke arah Abit. Akhirnya Abit pun membiarkan motor 

oyien. Abit tahu sifat Karin kalo udah ngambek, dan dia percaya hanya Oyien 

yang sanggup mengatasi keadaan.  

Oyien membawa karin ke sebuah kafe. Dan di situlah Karin mulai cerita.  

"Malem kemarin Karin nganterin Mami belanja di BSM. Sebetulnya Karin males 

karena harus belajar. Tapi kasihan Mami kalo pergi sendiri. Pas di sana..." Karin 

gak melanjutkan kalimatnya. Dia menghela napas sejenak. "... Karin ngeliat 

Abit. Dia lagi jalan ama cewek. Karin gak tau siapa, tapi Karin rasa dia yang 

namanya Putri." Suara Karin bergetar.  

"Putri? Lo yakin? Orangnya gimana? Apa pake kacamata dan rambutnya 

panjang?" 

Karin menganggu. "Itu Putri, kan?" 

Kini giliran Oyien yang mengangguk.  

"Putri menggandeng tangan Abit dengan mesra. Mereka kayaknya abis 

nonton." 

"Trus mereka ngeliat lo?" Karin menggeleng.  

"Karin sengaja gak manggil Abit karena ada Mami. Untung Mami gak ngeliat. 

Kalo sampe mami tau, Karin bisa malu." Kali ini Karin gak bisa menahan air 

matanya. Dia menangis tersedu-sedu di pelukan Oyien. 

"Tenang, Rin. Tenang dulu. Mungkin aja Abit cuma nganterin Putri. Abit kan 



emang gitu, gak bisa nolak permintaan cewek." Oyien berusaha menenangkan 

Karin. Dia agak risi karena diliatin pengunjung kafe di sekitar mereka. Untung 

saat itu pengunjung kafe gak begitu banyak.  

"Gak mungkin. Mereka begitu mesra. Karin sekarang yakin cewek yang disukai 

Abit adalah Putri. Karin yakin!" 

Oyien melepaskan pelukan Karin. Dia memandang temannya.  

"Lo tenang aja. Gue akan beresin hal ini. Gue akan paksa Abit ngaku siapa 

cewek yang dia sukai. Sekarang juga!" 

"Tapi, Karin takut ntar Abit marah. Karin gak mau kehilangan dia, Yien..." 

"Jadi mau lo apa? Bagaimanapun lo harus hadapi hal ini. Ini gak boleh dibiarkan 

berlarut-larut. Biarin aja Abit ngaku, setelah itu terserah tindakan lo atau dia." 

Karin hanya memandang Oyien sambil mengusap air matanya.  

"Rin, gue tau lo takut berpisah dengan Abit. Tapi kalo dia suka ama cewek lain, 

cepat atau lambat dia akan ninggalin lo. Lebih baik lo bertindak sekarang, 

daripada ntar, di saat lo gak siap. Hati lo akan lebih hancur saat itu. Lo ngerti 

kan maksud gue?" 

Karin mengangguk.  

"Biar gue yang urus. Lo tenang aja!" 

"Makasih. Kamu emang sahabat sejati Karin." 

 

*** 

 

"Dari mana lo tau?" tanya Abit saat Oyien menginterogasinya. Mereka sengaja 

bicara di pos ronda di kompleks rumah mereka. Abit yang sengaja mencari 

oyien untuk menanyakan keadaan Karin.  

"Karin yang liat. Dia liat lo gandengan tangan ama Putri. Jelas aja dia marah." 

"Jadi itu sebabnya kenapa Karin..." 

"Sekarang lo jawab terus terang pertanyaan gue. Ada hubungan apa lo ama 

Putri?" 

"Gak ada apa-apa. Kami cuma temen." 

"Jangan boong. Temen gak mungkin semesra itu." 

"Sumpah! Kata siapa gue mesra ama Putri? Karin terlalu ngelebih-lebihin..." 

"Jadi maksud lo Karin boong? Karin gak peernah boong ama gue!" 

"Bukan gitu. Maksud gue..." 

Oyien berdiri mendekati Abit.  



"Gue tau lo sekarang keluar tiap malem. Lo jalan ama Putri, kan?" 

"Itu bukan urusan lo!" 

"Itu urusan gue kalo menyangkut Karin. Kalo gak ama Putri, ngapain lo keluar 

setiap malem?" 

"Gue gak bisa bilang. Gue cuma bisa bilang itu bukan urusan lo. Yang jelas gue 

ama Putri gak ada apa-apa. Kami cuma berteman." 

"Boong! Lo udah kena rayuan Putri! Lo udah dapet apa dari dia?" 

PLAK! 

Tamparan mendarat di pipi Oyien. Oyien sangat kaget. Dia gak menyangka Abit 

akan menamparmya. Abit juga kaget telah menampar Oyien. Itu terjadi secar 

spontan.  

"Lo berani nampar gue, Bit?" kata oyien sambil mengelus pipinya yang 

memerah terkena tamparan Abit. Seumur-umur dia kenal Abit, baru kali ini 

cowok itu berani menamparnya. Untung Abit masih bisa mengontrol, jadi 

tamparannya gak begitu keras. Walau begitu sakit juga bagi cewek kayak 

oyien.  

"Jangan jelek-jelekin Putri. Dia gak seperti yang lo kira. Dan gue kecewa 

ternyata lo lebih percaya ama Karin yang baru dua tahun jadi sahabat lo 

daripada gue yang udah sepuluh tahun selalu deket ama lo!" 

PLAK!! 

Kali ini giliran Oyien yang menampar Abit. Cukup keras hingga bibir Abit pecah 

dan mengeluarkan darah.  

"Walau cuma dua tahun, Karin sangat baik. Dia terlalu baik untuk lo sakitin!" 

Abit mengusap bibirnya yang berdarah.  

"Kalo lo udah gak cinta Karin lagi, lepasin dia! Setelah itu lo bebas 

berhubungan dengan siapa aja. Dengan Putri, Nadia, Erie, atau cewek lain yang 

lo mau!! Itu terserah lo!!" 

"Gue sayang ama Karin. Gue gak bakal ngelepasin dia." Abit menatap mata 

Oyien. "Lo gak tau apa-apa, Yien. Kalo tau lo pasti gak akan nuduh gue kayak 

gini." 

"Oya? Coba lo ceritain ke gue!" 

"Gue gak bisa. Biar lo paksa sekalipun gue gak akan cerita ke lo." 

Abit melangkah menuju motornya. Sebelum naik motor dia menoleh kembali 

ke arah oyien.  

"Satu lagi. Gue gak suka lo ikut campur tentang hubungan gue ama Karin lo 



udah terlalu jauh. Kalo Karin emang marah ama gue, kenapa dia gak bilang 

sendiri ke gue? Kenapa harus ke lo? Jangan ikut campur lagi tentang hubungan 

gue ama Karin, walau lo sahabat kami. Mulai saat ini kita urus urusan kita 

masing-masing!" 

"Bit!" 

"Tapi lo bener satu hal. Karin emang bukan satu-satunya cewek yang ada di 

hati gue. Itu aja yang perlu lo tau." 

Oyien memandang Abit yang pergi dengan motornya.  

Benar dugaan Karin! Abit suka ama seseorang. Tapi siapa? tanya Oyien dalam 

hati.  

 

*** 

 

"Karin emang bukan satu-satunya cewek yang ada di hati gue. Itu aja yang 

perlu tau." 

Ucapan Abit masih terngiang dalam pikiran Oyien. Siapa cewek yang disukai 

Abit selain Karin? Apa Nadia, Erie, Putri, atau ada yang lain? Nadia emang 

begitu agresif mendekati Abit, tapi Abit tampak biasa-biasa aja. Erie emang 

pernah mengakui dia suka ama Abit, tapi dia juga mengaku Abit selama ini 

hanya menganggapnya sebagai adik. Lalu Putri? Ada sesuatu yang misterius 

tentang Putri. Putri emang tampak pendiam dan tenang. Tapi bukankah ada 

pepatah yang mengatakan "Air tenang menghanyutkan"? Tapi Oyien gak 

berani memngambil kesimpulan sebelum tahu banyak tentang Putri.  

Sekarang di sekolah Abit gak saling bicara dengan Oyien, juga dengan Karin. 

Hubungan Abit dan Karin kabarnya juga lagi perang dingin. Hal ini tentu aja jadi 

kabar gembira bagi cowok-cowok lain yang emang udah lama mengincar Karin. 

Yang paling sibuk tentu aja Oyien yang selalu dihujani pertanyaan apa bener 

Karin udah putus ama Abit.  

"Karin ama Abit belum putus. Dan kalo ada yang coba-coba ngeganggu 

hubungan mereka atau mancing di air keruh, dia akan berhadapan dengan 

gue," ancam Oyien saat ditanya. Ngancamnya pake peribahasa, lagi. Maklum 

baru jam pelajaran bahasa Indonesia.  

Abit sendiri keliatan cuek. Bahkan oyien tau sekarang Abit sering ngobrol lama 

dengan Nadia, setiap ada kesempatan. Gak tau apa yang diobrolin tapi 

kayaknya serius banget. Berdua aja di pojok kelas. Oyien tau itu dari Dewi, 



teman sekelas Abit yang juga pernah sekelas dengannya.  

Tapi oyien kasihan juga melihat karin yang sekarang selalu murung di kelas. 

Kalo dibiarin kan bisa bahaya. Apalagi ujian udah dekat.  

"Lo sebaiknya ngomong langsung ke Abit. Tumpahin aja semua isi hati lo, apa 

yang lo rasain. Biar dia ngedenger semua dari mulut lo," kata Oyien.  

"Karin gak bisa. Selama Abit gak mau jujur tentang putri, Karin masih curiga 

ama dia. Kalo gak ada apa-apa kenapa Abit nutupin hubungannya ama putri?" 

"Mungkin emang gak ada apa-apa. Soal itu biar gue yang selidikin. Yang 

penting lo coba bicara ama Abit. Daripada lo begini terus." 

Karin mengangguk. "Karin akn coba." 

 

*** 

 

Ternyata menyelidiki Putri merupakan tugas yang sulit. Jangankan menyelidiki, 

akhir-akhir ini Oyien gak lagi melihat Putri di tempat bimbel pada jam seperti 

biasanya.  

Apa Putri udah keluar? Atau dia pindah jam lagi? tanya oyien dalam hati.  

Oyien gak mungkin bertanya pada Abit. Sementara ini dia gak ingin berurusan 

dengan cowok iti. Tapi apa bisa? Sedang baru sehari aja gak ketemu dan 

ngobrol ama Abit, Oyien merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya.  

Tapi jika seseorang mempunyai niat yang mulia, pasti ada jalannya. Begitu juga 

Oyien. Suatu malam saat Oyien baru aja pulang dari rumah Karin, dia melihat 

putri sedang naik taksi. Hampir aja Oyien gak mengenali Putri. Oyien mengikuti 

taksi yang membawa putri. Dia ingin bicara dengan Putri.  

Taksi yang membawa putri memasuki kawasan Brga dan berhenti di depan 

sebuah pub malam. Oyien melihat jam tangannya. Jam sembilan kurang dikit. 

Ngapain Putri malam-malam gini ke pub? tanya Oyien dalam hati. Oyien 

penasaran. Dia memutuskan mengikuti Putri masuk pub. Oyien memarkirkan 

motornya di antara deretan mobil yang diparkir di depan pub.  

"Hei, jangan parkir di situ!" bentak petugas parkir.  

"Sebentar, Pak. Udah gak tahan!" jawab Oyien seenaknya lalu lari menuju 

pintu masuk, meninggalkan petugas parkir berkumis tebal yang melotot ke 

arahnya.  

Ternyata di dalam pub udah ramai. Oyien sendiri baru kali ini masuk pub 

malam. Untung dia udah pernah masuk diskotek, jadi minimal gak begitu 



keder. Suasananya hampir sama. Hanya aja di pub gak ada dance floor, yang 

ada panggung. Kecil buat pertunjukkan live music. Musik yang ada dalam 

ruangan juga cenderung pelan dan gak bikin pusing. Juga gak ada lampu-lampu 

warna-warni yang berputar-putar.  

Sebagian besar pengunjung pub orang-orang yang baru aja pulang bekerja. 

Mereka datang untuk rileks, menyegarkan pikiran setelah seharian bekerja. 

Ada juga di antara mereka yang sekedar iseng. Iseng dalam arti yang negatif. 

Oyien juga melihat cukup banyak cewek yang datang. Sebagian di antaranya 

mengenakan pakaian yang bisa bikin cowok panas-dingin. Dan kayaknya gak 

ada yang berpkaian kayak dirinya. Pake jaket dan T-shirt, celana jins dan sepatu 

kets.  

Oyien berkeliling di dalam ruangan. Matanya berkeliaran ke sana kemari, 

mencari Putri. Tapi yang dicarinya gak ketemu. Walau penerangan di dalam 

pub agak remang-remang, Oyien yakin dapat mengenali Putri kalo melihatnya.  

Musik mengalun dari arah panggung. Pertunjukkan live music udah dimulai. 

Seorang penyanyi wanita mengalunkan suaranya. Oyien seperti peernah 

mendengar suara penyanyi wanita itu. Dan ketika menoleh ke panggung, Oyien 

membelalakkan mata.  

Penyanyi itu Putri! 

 

 

 

 

 

 

BAB 16 

 

 

Putri 

 

Emang benar, Putri yang berada di panggung dan menyanyi. Dandanan putri 

sangat berbeda dengan yang terakhir dilihat Oyien. Wajahnya penuh make-up 

yang mencolok. Rambut panjangnya yang biasa tergerai sekarang dihiasi bando 



putih. Gak ada lagi kacamata tipis yang bertengger di hidungnya. Dan walau 

memakai longdress untuk pesta, bagian di atasnya berbentuk kemben, 

membuat bahunya yang mulus terlihat jelas. Putri benar-benar terlihat 

dewasa.  

Oyien duduk di bar sambil melihat Putri menyanyi. Putri jelas gak melihat 

kehadiran dirinya. Tentu aja. Dari panggung mana bisa mengenali seseorang di 

antara keramaian begini. Apalagi dengan cahaya yang gak maksimal.  

Bertender menanyakan pesanan pada oyien. Oyien mau pesen snowball kayak 

waktu di diskotek, tapi gak ada. Jadi dia pesen softdrink aja.  

Sambil meminum minuman pesanannya, Oyien terus memperhatikan Putri 

menyanyi. Suara Putri cukup bagus. Paling gak lebih bagus dari dirinya yang 

sering diejek tape rusak ama Abit. Yang membuat Oyien heran, kenapa putri 

bekerja di tempat seperti ini. Apa gak ada pekerjaan lain? Bukan apa-apa. 

Bekerja di pub malam selama ini selalu berkonotasi negatif. Banyak orang 

mencibir pekerjaan itu, apalagi jika yang bekerja cewek. Oyien juga gak tau apa 

Putri sekedar menyanyi atau ada pekerjaan lainnya. Dia pernah dengar ada 

cewek pekerja pub yang berperan ganda sebagai cewek panggilan. Walau itu 

tergantung orangnya juga, pandangan orang udah terlanjur memberi vonis 

negatif.  

Seorang bapak setengah baya yang sedari tadi memperhatikan Oyien duduk di 

dekatnya. Dia mencoba mendekati Oyien dan mengajak berkenalan.  

"Sori, Oom. Oom terlambat dua puluh tahun," kata oyien sambil tersenyum, 

kemudian pindah ke kursi lain. Enak aja gue dikira cewek gampangan! batin 

Oyien.  

Putri menyanyikan kurang-lebih lima lagu, sebelum akhirnya turun dari 

panggung dan digantikan penyanyi lain. Oyien melihat Putri ngobrol dengan 

pengunjung pub yang ada di deretan kursi depan. Sebagian dari mereka udah 

setengah baya. Putri tampak mencoba halus ketika salah satu seorang dari 

mereka mulai meraba-raba bagian tubuhnya.  

"Jangan, Oom," tolak putri halus. Tapi pria di depannya mana mau mendengar. 

Tangannya terus bergerilya meraba tubuh Putri. Putri sebenarnya ingin pergi 

dari tempat itu, tapi mana bisa. Orang-orang yang ada di hadapannya adalah 

pelanggan tetap pub, juga teman baik pemilik pub ini. Dia juga mendapat 

perintah dari bosnya untuk menemani mereka saat istirahat.  

"Putri!" 



Suara Oyien membuat Putri menoleh. Wajahnya tampak pucat ketika 

memgenali Oyien. Oyien berjalan menghampiri Putri.  

"Ada berita penting! Ini tentang Ibu kamu!" ujar oyien.  

"Ibu? Kenapa Ibu?" 

"Pokoknya penting!" Oyien memegang tangan Putri dan memaksanya bangun 

dari tempat duduknya. Tapi pria yang memegang Putri menahannya.  

"Kamu mau ke mana?" 

"Maaf, Oom. Putri ada perlu," kata Putri setengah memohon.  

"Kamu gak boleh ke mana-mana. Kamu harus temani Oom malam ini," kata 

pria itu. Dari mulutnya tercium bau alkohol. Oyien menaksir usia pria itu paling 

gak udah hampir setengah abad. Udah mau masuk liang kubur. Tapi heran, kok 

bukannya beribadah, malah makin bikin dosa.  

"Tapi, Oom..." 

"Pokoknya kamu gak boleh pergi. Awas kalo berani pergi!" 

"Lepasin dia!" 

Suara oyien membuat semua yang ada di meja itu memandang ke arahnya.  

"Siapa kamu? Berani kurang ajar?" tanya pria yang memegang Putri setengah 

membentak.  

"Kalo ini sih gak kurang ajar, Oom..." jawab Oyien. "...yang ini baru kurang 

ajar!" Sehabis berkata begitu oyien melayangkan tinjunya ke arah wajah pria di 

hadapannya. Tepat mengenai hidungnya, membuat hidung pria itu berdarah. 

Semua yang melihat kejadian itu hanya bisa bengong. Gak ada yang 

menyangka oyien akan melakukan hal yang gak terduga seperti ini. Pria itu 

mengaduh. Pegangannya pada putri terlepas. Oyien segera menarik Putri.  

"Kurang ajar!" Pria itu memegang hidungnya yang berdarah. Dia geram pada 

oyien, dan ingin bangkit dari tempat duduknya untuk membalas perlakuan 

Oyien padanya. Tapi pengaruh alkohol membuatnya terhuyung-huyung saat 

berdiri. Beberapa orang yang ada di situ menahan pria itu supaya gak jatuh. 

"Tenang, Bos..." 

Oyien segera menarik tangan Putri meninggalkan tempat itu.  

 

*** 

 

"Kamu berani sekali, Yien," kata Putri saat mereka telah jauh dari sekitar 

panggung. Oyien mengajak Putri ke dekat pintu masuk.  



"Emang oom itu siapa?" tanya oyien sambil mengibas-ngibaskan tangannya 

yang tadi dipake memukul. Tangannya juga terasa sakit. Oyien melihat 

tangannya itu berwarna kemerahan.  

"Dia pelanggan tetap pub ini. Temen Bos. Kalo dia lapor ke bos, Putri bisa 

dimarahin." 

"Gak papa. Orang kayak gitu emang harus dihajar. Udah bau tanah gitu kok 

kelakuannya masih kayak ABG." 

Putri memandang oyien.  

"Katanya kamu bawa berita tentang Ibu?""Ibu?" 

"Iya, tadi kamu bilang..." 

"Ooo... itu...." Oyien ketawa. "Itu cuma bisa-bisanya gue aja. Abis kayaknya lo 

dipaksa gitu ama oom tadi." 

"Jadi?" 

"Iya, gak ada berita apa-apa. Lo tenang aja." 

Putri menarik napas lega. "Makasih, ya." 

"You're welcome. Gue pengin ngobrol ama lo. Bisa?" 

"Ngobrol!? Tentang apa?" 

"Tentang Abit." 

 

*** 

 

Oyien menunggu Putri di depan pintu pub. Lima belas menit kemudian Putri 

keluar. Dia udah berpakaian biasa lagi. Cuma tinggal make-up-nya yang belum 

dihapus.  

"Bisa?" tanya Oyien. Putri mengangguk.  

"Putri bilang aja kurang enak badan. Untung temen Putri ada yang mau gantiin. 

Walau gitu tetep aja gaji Putri malam ini dipotong." 

"Sori ya..." 

"Gak papap kok. Untung aja Oom Beni gak memperpanjang masalah tadi." 

"Oom Beni?" 

"Orang yang kamu pukul hidungnya. Dia gak bilang ke bos. Putri rasa dia juga 

gak mau orang-orang tau kalo dia ditonjok cewek kayak kamu. Walau begitu 

sebaiknya kita cepet pergi dari sini. Putri takut Oom Beni nyuruh orangnya 

nyari kamu buat bales dendam," tandas Putri.  

"Ya udah, tunggu apa lagi?" 



"Sebentar. Putri mau nelepon Abit dulu." 

"Nelepon Abit?" 

"Iya. Biar dia gak usah jemput Putri. Katanya kamu mau nganterin Putri?" 

"Eh, iya! Tapi jangan bilang kalo lo pergi ama gue ya..." 

"Kenapa?" 

"Pokoknya Abit jangan sampe tau kalo gue ketemu lo." 

Putri mengangguk, lalu memencet nomor telepon Abit pada HP-nya.  

Ternyata benar dugaan Oyien. Abit pergi hampir setiap malam buat 

menjemput Putri dan mengantarnya pulang.  

 

*** 

 

Oyien mengantar Putri ke rumahnya. Ternyata rumah Putri sangat kecil dan 

sederhana. Lampu di dalam rumah itu telah dimatikan.  

"Ibu pasti udah tidur. Juga adik-adik Putri," kata Putri. Tapi dugaannya salah. 

Pintu rumah dibuka seorang anak laki-laki berusia sekitar sepuluh tahun.  

"Kak Putri kok udah pulang?" tanyanya.  

Putri tersenyum. "Iya. Kebetulan hari ini Kak Putri pulang cepet." 

Putri mempersilahkan Oyien duduk di sofa ruang tamu. Sofa itu udah agak 

rusak. Tempelan lakban terlihat menutupi beberapa bagian yang sobek.  

"Maaf, rumah Putri emang gak sebagus rumah kamu. Inilah keadaan kelluarga 

Putri." 

"Gak papa kok. Kamu bersaudara berapa orang?" 

"Empat. Putri yang paling tua. Jadi Putri harus membantu ibu membiayai adik-

adik Putri sekolah. Penghasilan dari warung hanya cukup untuk makan sehari-

hari." 

"Warung?" 

"Iya. Ibu membuka warung makan di dekat pabrik, gak jauh dari sini." 

"Ooo..." 

 

*** 

 

HP Karin berbunyi. Karin udah setengah terlelap jadi membuka matanya.  

Siapa sih malem-malem telepon!? sungut Karin. Tapi mau gak mau dia mesti 

menjawab telepon itu. Siapa tau itu telepon penting.  



Karin melihat nomor telepon yang tertera pada display HP-nya. Nomor itu gak 

dikenalnya.  

"Halo?" 

"Karin?" Terdengar suara di seberang. Walau terdengar agak berat, Karin 

masih mengenali itu suara cewek.  

"Siapa nih?" 

"Percuma lo pertahanin hubungan lo ama Abit. Lo bisa ngedapetin Abit, tapi lo 

gak bisa ngedapetin hatinya. Hatinya cuma buat satu orang. Dan kalo lo pinter, 

seharusnya lo udah bisa nebak siapa orangnya." 

"Halo? Siapa nih?" 

Telepon ditutup, meninggalkan Karin dalam kebingungan. Selain gak tau siapa 

yang meneleponnya, Karin juga memikirkan ucapan si penelepon. Hati Abit 

hanya untuk satu orang? Siapa? 

 

**** 

 

"Jadi Abit nganterin lo pulang setiap malem?" tanya oyien sambil menikmati 

teh panas yang dibuat Putri. Mereka berdua duduk di bangku kayu di depan 

rumah Putri.  

"Gak setiap hari. Putri cuma nyanyi di pub empat hari seminggu. Kecuali malam 

Minggu, setiap minggu hari-harinya berubah." 

"Malem Minggu Abit juga nganterin lo?" 

"Iya, kalo malem Minggu pub tutup jam tiga pagi. Udah gak ada kendaraan 

buat pulang. Emang sih disediain kendaraan buat ngantar karyawan, jadi walau 

gak dijemput Putri masih bisa pulang." 

Jam tiga pagi? Oyien gak bisa membayangkan Abit sampe mau melakukan hal 

itu untuk Putri.  

"Ibu lo tau pekerjaan lo?" 

Putri mengangguk.  

"Dia ngizinin?" 

"Tadinya gak. Ibu kuatir putri kerja di pub sampe larut malam, walau hanya 

sebagai penyanyi. Ibu juga kuatir akan keselamatan Putri saat pulang. Putri 

yakinkan Putri bisa menjaga diri. Gak akan terjadi apa-apa. Abit juga ikut 

membantu hingga Ibu akhirnya mengizinkan." 

"Abit?" 



"Iya. Abit janji akan menjemput Putri sepulang kerja. Itu salah satu faktor 

kenapa Ibu mengizinkan Putri bekerja di pub. Ibu percaya sepenuhnya pada 

Abit. Sebetulnya Abit juga gak setuju putri bekerja di pub. Tapi akhirnya dia 

mengerti alasan putri." 

"Oya, kenapa lo bekerja di sana?" 

"Pasti kamu udah tau alasannya. Karena uang. Putri sbelumnya kerja sebagai 

pelayan toko. Tapi uang yang putri dpat belum cukup. Putri harus 

mengumpulkan banyak uang jika ingin kuliah. Karena itulah Putri melamar 

sebagai penyanyi pub. Gajinya jauh lebih besar, apalagi kalo ada tamu yang 

memberi tip. Sebetulnya uang yang Putri dapat bisa jauh lebih besar kalo aja 

Putri mau menerima ajakan kencan para tamu, seperti yang dilakukan sebagian 

teman seprofesi Putri. Tapi Putri gak mau melakukan hal itu. Putri gak mau 

merusak kepercayaan yang udah diberikan Ibu pada Putri. Putri tetap ingin 

mendapat uang dengan cara halal." 

Ucapan Putri menyentuh perasaan Oyien. Dia gak menyangka Putri punya 

kisah kehidupan yang begitu dramatis. Kayak di film-film aja. Pantes aja Abit 

menamparnya saat dia menjelek-jelekkan Putri. Dan sekarang Oyien sadar dia 

sebetulnya pantas menerima tamparan itu.  

"Lo gak berpikir buat cari pekerjaan lain? Paling gak yang gak berisiko kayak 

gini?" 

"Putri udah pikirkan hal itu. Putri emang udah berencana berhenti jadi 

penyanyi pub akhir bulan ini. Abit mengenalkan Putri pada pamannya yang 

punya pabrik konveksi. Dia tertarik pada rancangan baju yang pernah Putri 

buat. Dan mulai bulan depan Putri diterima bekerja sebagai salah satu desainer 

pabrik Paman Abit itu secara part time. Artinya Putri bisa menyesuaikan jam 

kerja Putri jika Putri ingin kuliah. Memang gajinya gak sebesar gaji penyanyi 

pub, tapi Putri rasa itu yang terbaik buat Putri, karena Putri emang menyukai 

pekerjaan itu. Dan yang penting, Putri gak akan meyusahkan Abit lagi. Gak 

harus membuat Abit keluar malam hanya buat jemput Putri." 

Oyien serius mendengarkan cerita Putri. Dirinya sampe ragu-ragu. Pantas gak 

ya dia mencurigai Putri? 

"Sori ya, Putri malah cerita tentang diri Putri. Kamu kan mau tanya tentang 

Abit. Mau tanya apa?" 

Ucapan Putri seakan membuat tenggorokan Oyien tersumbat. Pertanyaan yang 

tadi udah disiapkan seakan gak mau keluar.  



"Boleh gue tanya sesuatu yang pribadi?" 

"Boleh. Mau nanya apa?" 

Oyien menghela napas. Mengumpulkan kekuatan.  

"Lo suka ama Abit?" tanya Oyien lirih. Anehnya Putri sama sekali gak kaget 

akan pertanyaan Oyien. Dia malah tersenyum.  

"Tentu. Putri suka ama Abit. Dia sangat baik dan udah banyak membantu Putri. 

Putri rasa setiap cewek tentu akan memyukai Abit. Ibu juga suka ama dia. Abit 

berbeda dengan cwok lain yang pernah Putri kenal." 

"Maksud gue, lo mencintai dia?" 

Ini dia! Pertanyaan ini yang membuat Putri terdiam.  

"Put..." 

"Putri gak bisa bohong. Putri emang mencintai Abit." 

"Abit mencintai kamu?" 

Putri kembali terdiam sejenak sebelum menjawab. "Putri gak tau. Emang Abit 

sangat baik pada Putri. Sangat memperhatikan Putri. Tapi Putri gak tau apa itu 

karena Abit mencintai Putri atau karena kasihan pada Putri. Abit gak pernah 

menyinggung soal itu." 

"Jadi lo sama sekali gak tau?" 

"Kami gak pernah membicarakan soal itu..." 

"Juga soal pacar Abit?" 

Wajah Putri sedikit kaget mendengar ucapan Oyien. "A... Abit udah punya 

pacar?" 

"Lo gak tau?" 

Putri menggeleng.  

Ya Tuhan! Abit gak cerita ke Putri bahwa dia udah punya pacar. Gak tau apa 

maksudnya.  

"Ka... Kamu pacar Abit? Tapi Abit bilang kamu cuma temannya. Rumah kalian 

berdekatan, kan?" 

"Bukan., gue bukan pacar Abit. Namanya Karin. Dia satu kelas ama gue..." 

Sesaat lamanya Putri hanya diam. Walau Putri diam, sebenarnya Oyien tau apa 

yang ada dalam pikiran cewek itu. Putri pasti shock begitu tau Abit udah punya 

pacar. Mungkin aja dia terlanjur melambungkan harapannya pada Abit.  

"Pacar Abit, dia cantik?" tanya putri lirih. Sebagai jawaban Oyien merogoh 

dompetnya. Kebetukan di dalam dompetnya ada foto dirinya dan Karin di 

photo box. Oyien memberikan foto itu pada Putri.  



"Namanya Karin. Karin Wulandari." 

"Dia sangat cantik," gumam Putri. "Pasti anak orang kaya." 

"Dia anak pemilik Hotel Emerald. Lo tau, kan? Yang di Dago?" 

"Ya. Hotel besar dan bagus." Putri mengembalikan foto yang dipegangnya pada 

Oyien.  

"Maaf. Putri sama sekali gak tau. Kalo aja Putri tau, Putri akan menjaga jarak 

dengan Abit. Putri gak akan minta dia menjemput Putri setiap malam. Pacar 

Abit tau hal ini? Atau jangan-jangan dia nyuruh kamu bilang soal ini ke Putri?" 

"Karin gak tau soal ini. Ini inisiatif gue sendiri." 

"Kenapa? Kamu gak mungkin menemui Putri dan bilang soal ini tanpa alasan, 

kan?" 

Oyien menarik napas. "Akhir-akhir ini gue merasa kelakuan Abit sedikit 

berubah. Gak seperti biasanya. Makanya gue cari tau sebabnya. Ini sama sekali 

gak ada hubungannya dengan Karin. Walau begitu, jika Karin tau hal ini, dia 

pasti akan marah. Lo pasti bisa ngerti.  

"Putri ngerti. Putri gak bermaksud merusak hubungan Abit dan Karin. Putri 

akan bilang Abit supaya gak jemput Putri lagi. Putri bisa diantar mobil pub. Lagi 

pula cuma tinggal dua minggu lagi Putri kerja di pub." 

"Jangan!" Ucapan Oyien membuat Putri heran.  

"Kenapa?" 

"Kalo kamu bilang Abit, dia akan nanya ada apa. Dan dia pasti tau kalo gue 

nemuin lo. Gue gak mau Abit salah sangka ke gue." 

"Jadi Putri harus bagaimana?" 

"Biasa aja. Biarin Abit tetap menjemput lo. Jangan ngomong apa-apa tentang 

pertemuan ini. Juga tentang Karin. Anggap kita gak pernah bicara seperti ini. 

Oke?" 

"Tapi, gimana kalo Karin tau?" 

"Itu urusan gue. Pokoknya lo ikutin apa yang gue bilang. Bisa, kan?" 

Putri mengangguk pelan. 

 

*** 

 

Sepeninggal oyien, Putri langsung menuju kamarnya. Dia langsung merebahkan 

diri ke kasur. Putri gak bisa lagi menahan air matanya. Dadanya terasa sesak. 

Hatinya telah hancur bersama ucapan Oyien tadi. Inpiannya untuk bersama 



Abit seketika itu memudar, seperti debu yang ditiup angin. Yang kenapa dulu 

Abit gak menceritakan semuanya, saat mereka pertama kali bertemu, dan saat 

hatinya belum terpikat pada cowok itu. Kenapa justru saat dirinya mulai 

tergantung pada Abit, dia harus menerima kenyataan Abit udah punya pacar!? 

Kenapa!? Kenapaaaa!!!?? batin Putri.  

 

*** 

 

Ya, kenapa Abit gak menceritakan tentang Karin pada Putri? Padahal selama ini 

Abit sangat bangga memiliki Karin. Dia selalu menceritakan Karin pada teman-

temannya. Tapi cuma pada Putri Abit menyimpan rahasia dia udah punya 

pacar. Kenapa? Detektif Oyien juga gak tau. Jangan-jangan emang benar Abit 

menyukai Putri, sebab hanya di depan Putri-lah Abit dapat bertindak seperti 

cowok yang senpurna. , sama seperti waktu dia mendekati Karin. Jika 

demikian, tugas makin berat, sialnya Abit gak pernah menceritakan isi hatinya 

pada siapa pun. Tapi kayaknya Nadia tahu sesuatu.  

 

Capri: Apa ya...? Kayaknya sekarang gak kayak dulu deh. Gue cuma mikir 

gimana hubungan Abit ama Karin sekarang. Apa mereka udah baikan? 

 

Usai menulis buku hariannya, Oyien menoleh ke luar jendela. Di luar turun 

hujan rintik-rintik, menambah dingin suasana.  

Ternyata musim hujan belum berlalu! batin Oyien.  

 

 

BAB 17 

 

 

Akhirnya Abit dan karin memutuskan untuk berpisah sementara. Hal ini 

didengar Oyien sendiri dari Karin.  

"Tapi kalian gak putus, kan?" tanya Oyien.  

"Karin dan Abit memutuskan untuk gak bertemu sampe selesai ujian. Mungkin 

aja dengan begitu kami bisa introspeksi diri kami masing-masing," jawab Karin.  

"Trus, setelah itu?"  



"Gak tau deh. Kita liat ntar. Kalo emang hubungan Karin dan Abit udah gak bisa 

diperbaiki lagi, gak ada pilihan lain." 

"Lo mau ngelepasin abit begitu aja?" 

"Karin gak mau maksain Abit tetap jadi milik Karin. Walau Karin sangat 

mencintai Abit, gak ada gunanya kalo Abit sendiri gak sungguh-sungguh 

mencintai Karin. Biar Abit bebas menentukan pilihannya." 

"Lo masih mikirin soal telepon gelap itu?" 

"Bukan. Tapi Karin sadar, kita gak selalu mendapatkan semua keinginan kita. 

Mungkin awalnya terasa sakit, tapi Karin harus menerimanya. Seperti kata 

pepatah kuno, cinta gak harus memiliki." 

Hari ini Oyien melihat Karin sebagai perempuan dewasa. Perempuan yang 

tegar menghadapi cobaan. Dia gak lagi melihat Karin sebagai cewek SMA yang 

manja dan selalu minta bantuannya.  

"Jadi, misi gue sebagai detektif udah selesai? Lo kan belum tau siapa cewek 

yang disukai Abit?" 

"Buat Karin sekarang gak penting siapa cewek yang ada dalam hatinya. Apakah 

Nadia, Erie, Putri, atau yang lain. Walau begitu karin tetap berterima kasih atas 

bantuan kamu. Karin gak akan bisa ngelupain apa yang telah kamu lakukan 

untuk Karin. Thanks ya." 

"Sama -sama. Itulah gunanya sahabat. Oya, gimana dengan tawaran papi kamu 

tentang kuliah di luar negeri?" 

"Karin sebetulnya udah nolak. Tapi bisa aja itu berubah, tergantung nanti..." 

"Rin..." Oyien menatap Karin.  

"Menurut gue, lo jangan sangkutpautin rencana lo sekolah ke luar negeri ama 

hubungan lo dengan Abit. Itu gak seimbang banget," kata Oyien sambil 

menatap mata Karin.  

"Emang itu bukan satu-satunya alasan. Tapi Karin gak bisa mengelak kalo 

hubungan karin dengan Abit merupakan salah satu faktor utama pertimbangan 

Karin. Karin gak bisa memisahkan hal itu." 

Oyien hanya mendesah mendengar jawaban Karin. Menurutnya sayang kalo 

Karin menolak tawaran papinya cuma gara-gara cowok bernama Abit. Tapi 

itulah cinta! Cinta emang buta.  

"Walau Karin ama Abit memutuskan sementara waktu gak ketemu dan 

berhubungan, Karin minta kamu jangan memutuskan hubungan kamu dengan 

Abit. Kamu harus tetep jadi temen dia. Sahabat dia. Umpamanya hubungan 



Karin dengan Abit nanti harus berakhir, Karin juga berharap masih dapat 

menjadi temannya. Kamu masih mau ketemu Abit, kan?" 

"Tentu aja. Gue gak mungkin dapat ngehindar darinya. Gimana mau ngehindar 

kalo setiap pagi gue ngeliat wajah jeleknya di depan rumah?" jawab Oyien 

sambil mencomot pizza yang disajikan Karin dalam kamarnya.  

 

*** 

 

Sebelum ujian ada yang disebut minggu tenang. Saat itu anak-anak kelas 3 

diliburkan, dengan maksud mempersiapkan ujian di rumah. Walaupun 

namanya minggu tenang, libur itu baru dikasih tiga hari menjelang ujian.  

Hari kedua minggu tenang. Oyien main ke rumah Abit. Tumben Abit ada di 

rumah. Setelah basa-basi sebentar dengan ibu Abit yang lagi asyik nonton 

sinetron, oyien langsung masuk ke kamar Abit. Dia emang udah biasa masuk 

langsung ke kamar itu kalo dateng. Tanpa permisi atau ngetuk pintu lagi. Abit 

sempat protes.  

"Gimana kalo lo dateng pas gue lagi ganti baju?" 

"Alaaa... sok pede lo! Biasanya juga cewek duluan yang histeris. Siapa juga 

yang mau ngeliatin body lo? Body kayak papan penggilasan aja! Lagian gue 

pengin mergokin lo di kamar. Siapa tau lo lagi macem-macem," jawab Oyien 

dengan cueknya.  

"Macem-macem gimana?" 

"Masa lo gak tahu? Lo kan cowok." 

Untung kali ini Abit lagi gak ganti baju pas Oyien masuk ke kamarnya. Dia 

malah lagi asyik main game di kamarnya.  

"Eh, ada apa sih lo ke sini? Tumben..." sapa Abit dengan nada sedikit sinis. 

Walau Abit udah mau ngomong ama oyien, masih sedikit ada ganjalan di 

antara mereka.  

"Kok lo kayak gitu sih? Gue emang mau maen ke sini kok!" 

"Lo dapet tugas lagi dari Karin buat interogasi gue?" 

"Jangan ge-er. Gue kan udah lama gak ngegeledah kamar lo. Siapa tau gue 

nemuin yang aneh-aneh lagi di sini." 

"Oya?" 

"Kalo lo gak percaya ya udah. Gue pulang aja. Mending gue belajar di rumah 

buat ujian." Oyien kembali beranjak menuju pintu.  



"Eh, jangan, Yien. Gue cuma bercanda kok," cegah Abit. "Duduk deh. Gue 

selesain ini dulu. Tanggung!" lanjutnya.  

Oyien duduk di tempat tidur Abit sambil mengamati keadaan kamar temannya 

itu.  

"Kamar lo makin ancur aja. Udah berapa lama gue gak ke sini, ya? Ada 

setengah taun gak?" 

"Terakhir kalo gak salah lo ke sini sebelum ujian semester ganjil. Lo minjem 

buku catetan gue buat difotokopi." 

"Inget juga lo." 

Coba Karin liat kamar Abit yang kayak kapal pecah ini, dia pasti ngomelin Abit. 

Karin orangnya sangat perfeksionis. Gak bisa liat yang gak rapi sedikit aja. Karin 

emang pernah bilang dia belum pernah masuk ke kamar Abit, juga sebaliknya. 

Bahaya! kata Karin. Bisa terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Beda dengan Oyien 

yang udah gak dianggap ama Abit. Bebas aja dia keluar-masuk. Begitu juga Abit 

kalo ke rumah Oyien. Toh orangtua masing-masing udah pada tau siapa 

mereka dan yakin mereka gak bakal macem-macem di dalam kamar.  

"Lo bukannya belajar, malah maen game," kata Oyien.  

"Gue abis belajar. Sekarang aja lagi refreshing," jawab Abit membela diri. Tapi 

oyien mana mau percaya.  

"Lo sendiri?" Abit balas menyerang oyien.  

"Ntar malem. Gue gak konsen kalo belajar sekarang." 

Shinta nongol di depan pintu kamar Abit yang gak ditutup. Dia masuk siang 

karena paginya sekolahnya dipake persiapan ujian anak kelas 3.  

"Mbak oyien tadi lewat rumah Ronny, kan? Liat Ronny di depan, gak?" tanya 

Shinta.  

"Gak tuh. Emang kenapa?" 

"Gak papa," jawab Shinta. Oyien melihat wajah Shinta sedikit memerah.  

"Hayooo... lo pacaran ama Ronny, yaaa?" tebak Oyien, membuat wajah Shinta 

makin merah.  

"Baru pedekate kok, Mbak. Belum jadian," jawab Shinta membela diri.  

"Kok bisa sih? Ronny kan tetangga?" 

"Justru itu, Mbak. Karena tetangga makanya sering ketemu. Lama-lama suka 

deh. Ronny kan imut-imut. Lagian kan gak ada undang-undang yang melarang 

pacaran ama tetangga?" 

"Gue ama abit sering ketemu, tapi gak pacaran. Iya gak, Bit?" Oyien melirik ke 



arah Abit. Abit sebenarnya mendengar dengan jelas ucapan Oyien barusan. 

Tapi dia pura-pura konsentrasi ke game-nya. Walau begitu, karena sempat 

terkejut dengan ucapan oyien, dia jadi gak awas. Akibatnya GAME OVER! 

"Salah sendiri kenapa Mbak Oyien gak jadian ama Mas Abit. Banyak untungnya 

pacaran ama tetangga loh, Mbak." 

"Contohnya?" 

"Kalo kita kangen, gak perlu keluar duit buat nelepon atau pergi. Cukup 

ngelongok di depan rumah, atau pergi ke rumahnya. Lagian kan bisa setiap saat 

ketemu. Anytime anywhere. Kita juga bisa ngawasin ke mana pacar kita setiap 

saat. Ke mana dia kalo mau pergi. Kalo lagi gak punya duit, kencannya cukup di 

depan rumah sambil makan bakso yang lewat, atau ngobrol di taman. Hemat, 

kan?" 

"Bisa aja lo. Kalo ketemu setiap hari kan bisa cepet bosan?" 

"Itu kan bisa-bisanya kita aja. Lagian biar gak cepet bosen, bila perlu kita cari 

variasi dong..." 

"Buka cabang maksud lo?" 

Shinta hanya terkekeh mendengar ucapan Oyien.  

"He.. anak kecil udah berani pacaran. Pake ngelaba, lagi," celetuk Abit yang 

kesal karena konsentrasinya jadi buyar gara-gara mendengar pembicaraan 

Oyien dan Shinta.  

"Yeee... kan Shinta udah kelas 2 SMP. Di kelas, teman-teman Shinta rata-rata 

udah pada punya pacar. Lagian emangnya Mas Abit gak ngelaba?" 

"Emang Abit ngelaba?" 

"Tanya aja ama orangnya." 

"Boong, Yien, jangan percaya omongan dia. Dia emang provokator. Dasar biang 

gosip!" Abit membela diri.  

"Lho, sekarang Mas Abit bukannya lagi ngelabain Mbak oyien? Hayooo..." 

Ucapan shinta membuat wajah oyien sedikit memerah. Juga Abit, walau gak 

begitu keliatan.  

"Anak kecil tau apa? Oyien kan udah biasa ke sini!" sergah Abit. Sementara 

Oyien cuma diam.  

"Eh, Mbak oyien mau tau gak gimana kalo Mas Abit kangen ama Mbak Karin, 

tapi lagi bokek?" 

"Awas kalo buka rahasia!" 

"Gimana?" tanya Oyien penasaran.  



"Tampangnya itu loh. Kecuut banget. Cuka aja kalah. Mau nelepon dari HP gak 

ada pulsa. Mau ke wartel gak punya duit. Mau pake telepon rumah, pasti 

dimarahin ama Ibu. Ibu kan paling gak seneng kalo telepon rumah dipake 

pacaran. Habis-habisin pulsa, pulsa kan mahal, kata Ibu. Untung Mbak Karin 

orangnya baek." 

"Baek gimana?" 

"Biasanya Mas Abit pake telepon rumah buat nelepon Mbak Karin sebentar, 

minta supaya Mbak Karin nelepon dia. Jadi bisa ngobrol lama. Dan untungnya 

Mbak Karin mau aja disuruh gitu." 

"Eh, lo lagi gak ada kerjaan, ya? Jadi ngegangguin orang?" 

"Tapi bener, kan? Kalo Mbak Karin yang nelepon pasti ngomongnya lama 

banget. Bisa sejam lebih. Coba kalo Mas Abit yang nelepon, gak sampe 

semenit." 

Oyien terkekeh mendengar ucapan Shinta.  

"Coba kalo Mas Abit jadian ama Mbak Oyien. Kan kalo kangen tinggal 

ngelongok ke depan rumah. Gak butuh biaya. Duitnya bisa ditabung buat 

malem Minggu-an." 

Abit mengambil sandal jepit di dekat kakinya, bermaksud menimpuk Shinta. 

Tapi adiknya itu keburu kabur menghilang dari pintu kamar.  

"Sialan! Dasar tukang gosip! Jangan didengerin, Yien!" umpat Abit.  

"Tapi adik lo bener juga kok!" kata Oyien di tengah-tengah tawanya.  

"Ha? Yang mana?" 

"Kalo kita jadian kan bisa ngirit. Minimal lo bisa ngirit bensin. Hehehe..." 

"Yien? Lo..." 

Oyien seperti sadar apa yang baru aja dikatakannya. Seketika itu juga tawanya 

berhenti.  

Shit! Kok gue bisa ngomong kayak tadi? batin Oyien.  

"Itu kan misalkan. Lo jangan salah sangka. Kan seperti lo pernah bilang, gue 

ama lo udah kebal. Gak mungkin jadian," Oyien buru-buru ralat ucapannya. Dia 

takut Abit jadi salah sangka terhadapnya. Walau begitu mukanya kembali 

memerah.  

"Ooo.. gitu... Trus, gimana hubungan lo ama Dimas?" tanya Abit sambil duduk 

di samping Oyien.  

"Baek-baek aja. Emang kenapa?" 

"Gak. Abis gue liat lo akhir-akhir ini jarang berdua ama dia. Dia gak nungguin lo 



di depan sekolah, juga gak pernah maen ke rumah lo lagi." 

"Dia emang gue larang ke sekolah. Gak enak ama anak-anak. Kalo soal gak 

maen ke rumah gue, itu suka-suka dia dong. Mungkin Dimas tau gue mau ujian, 

jadi gak mau ngeganggu konsentrasi belajar gue. Tapi dia masih nelepon gue 

setiap hari kok, walau cuma sekedar say hello." 

"Bagus deh kalo gitu. Lo pasti udah tau hubungan gue ama Karin, kan? 

Makanya lo gak nanya ke gue. Karin pasti udah cerita banyak ke lo." 

"Kan lo bilang sendiri kalo gue gak usah ikut campur hubungan kalian mungkin 

sekarang yang gue bisa lakuin cuma menghibur Karin, jangan sampe dia gak 

konsen ujian gara-gara masalah ini. Dan untung Karin kayaknya gak begitu 

down. Dia kan butuh nilai tinggi buat masuk sekolah kedokteran. Apalagi kalo 

mau sekolah di luar." 

"Katanya gak jadi?" 

"Tapi kan masih bisa berubah. Kalo lo? Lo juga bisa konsen, kan? Lo masih mau 

masuk jurusan teknik mesin?" 

"Gue lagi usahain. Makanya itulah alasan kenapa gue ama Karin sepakat buat 

ngelupain dulu masalah ini. Abis ujian baru kami ngomong lagi. Kalo lo? Tetep 

nekat mau masuk arsitek?" 

"Always! Belum berubah kok!" 

"Yaaa... berati kalo lo ama gue diterima di ITB, gue bakal ketemu lo lagi dong." 

"Emang lo kira ITB tuh sempit! Belum tentu tempat kuliah gue deket ama 

tempat kuliah lo." 

"Trus, pilihan kedua lo apa?" 

Oyien mengangkat bahu. "Gue belum pikirin." 

"Lo gak mau kuliah di kampung lo? Di sana kan ada universitas negeri juga. 

Namanya kalo gak salah Un... Un..." 

"UNSOED. Enak aja nyebut kampung. Di sana juga kota, tau!" 

"Iya, iya. Lo gak kepikiran kuliah di sana? Kan jadi bisa tinggal bareng lagi ama 

nyokap lo." 

"Gak tau deh. Soalnya di sana belum ada jurusan arsiteknya. Kenapa? Lo udah 

bosen tetanggaan ama gue?" 

"Bukan, bukan gitu!" 

Oyien tersenyum melihat Abit yang langsung gugup. "Tenang aja. Gue cuma 

bercanda. Lo kok sekarang jadi sensitif begini sih?" 

"Iya. Gak tau kenapa?" 



"Kalo lo? Masih betah di Bandung?" 

"Kayaknya. Bisa aja gue milih kuliah di Jogja, tempat kakek-nenek gue. Tapi 

gimana ntar deh!" 

"Tergantung hubungan lo ama Karin, ya?" Ucapan Oyien membuat Abit 

tersentak. "Jangan kaget. Soalnya Karin juga begitu. Kepastian dia kuliah di luar 

negeri juga tergantung kepastian hubungan kalian setelah ujian ntar." 

"Kalo dipikir-pikir aneh juga ya! Kita menentukan masa depan kita sendiri, tapi 

tergantung pada orang lain. Pada hubungan kita terhadap seseorang. Seakan-

akan kita udah gak dapet jodoh lagi kalo putus," ujar Abit.  

"Itulah manusia. Gue juga bilang gitu ke Karin. Tapi dianya keras kepala. Ya, 

kalo udah cinta mau apa lagi.." 

"Namanya juga cinta." 

 

*** 

 

Menjelang siang oyien baru pulang ke rumahnya. Dia baru aja ngobrol banyak 

dengan Abit. Tentang segala hal yang bisa mereka obrolin. Inilah untuk 

pertama kalinya Oyien bisa ngobrol bebas dengan Abit sejak ulang tahunnya. 

Ngobrol tanpa ada perasaan curiga, marah, ataupun rasa canggung. Oyien 

emang sengaja gak membicarakan soal-soal sensitif kayak hubungannya 

dengan Nadia, Erie, ataupun Putri. Bahkan Oyien sempat ditawarin makan 

siang ama ibu Abit. Tapi Oyien menolak karena dia inget mamanya hari ini 

memasak capcai kesukaannya. Katanya buat membantu Oyien belajar. 

Makanya rugi kalo sampe Oyien gak makan di rumah. Ntar keburu diabisin ama 

Yogi. Dia rugi juga sih karena ternyata ibu Abit masak oseng kangkung yang 

juga merupakan makanan kesukaannya.  

"Makasih, tante. Tapi kalo boleh bisa gak dibungkus?" jawab oyien waktu 

ditawarin makan oleh ibu Abit. Jawaban yang disambut jitakan di kepalanya 

dari abit yang ada di belakangnya.  

"Emang rumah gue warung?" 

Sampe di rumah ternyata capcai yang ditunggunya udah siap di meja makan. 

Tanpa babibu Oyien langsung mengambil piring. Siap menyerbu.  

"Oya, tadi Karin nelepon," kata mamanya yang lagi baca majalah di ruang 

tengah.  

"Karin nelepon?" 



"Iya. Sekitar jam sepuluhan. Ya, sekitar itu, karena pas acara sinetron..." 

"Trus Mama bilang Oyien ke mana?" 

"Ya Mama bilang aja kamu ke rumah Abit. Dia gak nelepon ke HP kamu atau ke 

ruamh Abit?" 

"Gak, Ma." 

Oyien heran kenapa Karin gak langsung nelepon ke HP-nya? Biasanya kalo 

nelepon ke rumah dan dia gak ada, Karin lagsung nelepon ke HP-nya. Apa 

karena dia ada di rumah Abit? Oyien gak mau Karin salah sangka soal ini dan 

menuduhnya yang gak-gak. 

 

*** 

 

Sehabis makan Oyien menelepon Karin dari kamarnya.  

"Halo... Karin? Ini gue.. Oyien." 

"Hei Yien." 

"Lo tadi nelepon gue? Kenapa gak langsung nelepon ke HP gue? Ada apa?" 

"Gak. Gak papa. Karin cuma pengen ngobrol ama kamu. Karin kira kamu lagi 

belajar." 

"Apa karena gue ada di tempat Abit jadi lo gak nelepon ke HP gue?" 

"Bukan... Bukan itu." 

"Sori ya kalo gue ke tempat Abit. Tapi gue gak ada maksud apa-apa. Cuma 

maen aja. Gue kan udah lama gak maen ke rumah dia, ngobrol ama 

keluarganya. Tadi kami juga cuman ngobrol biasa kok. Sama sekali gak 

ngebahas soal hubungan kalian. Shinta juga ikut nimbrung..." 

"Tenang, Yien. Karin juga tau kok. Bener gak ada apa-apa. Karin cuma pengin 

ngobrol ama kamu." 

"Gue cuma takut lo jadi salah sangka dan curiga ke gue." 

"Karin sama sekali gak punya pikiran ke sana. Kan justru Karin yang minta kamu 

supaya kamu supaya tetep deket ama Abit? Kalian kan tetangga. Makanya 

tenang aja, Yien. Karin gak papa kok. Justru Karin seneng karena dengan begitu 

kamu gak ada masalah lagi dengan Abit." 

"Syukur deh kalo gitu." 

 

 

 



 

 

BAB 18 

 

 

Rahasia Hati 

 

Akhirnya, setelah menempuh empat hari yang melelahkan serta menguras 

otak, ujian SMA pun selesai. Begitu bel tanda ujian mata pelajaran terakhir 

berbunyi, para siswa yang mengikuti ujian menarik napas lega. Walau gak 

semua merasa telah terbebas dari beban yang menghimpit selama ini. Ada 

juga yang bersikap lesu dan pasrah, terutama yang merasa gak bisa 

mengerjakan soal-soal yang diujikan. Kini harapan mereka untuk lulus cuma 

tergantung pada kemurahan hati guru dan keajaiban Tuhan.  

Keluar dari ruang ujian, Oyien langsung mencari Karin. Mereka emang beda 

ruangan.  

"Gimana, Rin? Bisa?" tanya Oyien.  

"Yaaa... gitu deh. Kamu?" 

"Lumayan..." 

"Lumayan bisa?" 

"Gak. Lumayan ancur. Hehehe..." 

"Yang bener?" 

"Gak ding. Bercanda. Masa lulus SMA aja gue gak bisa?" 

Oyien dan Karin melihat Abit lewat beberapa meter di depannya. Abit pun 

melihat sekilas ke arah mereka. Tapi lalu dia bergabung dengan teman-teman 

cowoknya.  

"Gimana soal lo dan Abit?" tanya Oyien.  

"Karin lagi cari waktu yang tepat buat ngebahas soal itu. Mungkin abit juga." 

"Tapi kapan? Lo kan harus segera nentuin sikap." 

"Karin tau. Karin juga ingin secepatnya nentuin sikap. Mudah-mudahan 

sebelum pengumuman kelulusan udah ada penyelesaian masalah ini." 

 

*** 

 



"Kenapa kamu sekarang selalu menghindar dari aku, Put?" tanya Abit pada 

Putri di tempat bimbel. Abit emang sengaja menunggu Putri yang udah pindah 

jam bimbel jadi pagi.  

"Bukannya menghindar. Putri emang bener-bener gak ada waktu. Putri harus 

bener-bener mencurahkan perhatian Putri di tempat kerja yang baru. Kan 

supaya gak bikin malu kamu. Selain itu Putri juga harus lebih konsentrasi 

belajar. Putri gak mau gagal lagi di SPMB tahun ini." 

"Tapi masa kamu sampe gak punya waktu buat ketemu? Kamu kan cuma kerja 

part time?" 

"Emangnya kalo part time, Putri gak boleh serius bekerja?" 

"Bukan begitu..." 

"Putri berterima kasih atas segala bantuan kamu. Karena kamu, Putri jadi bisa 

dapetin pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan hobi Putri. Kamu juga yang 

membantu Putri saat masih bekerja di pub. Putri gak akan lupa hal itu. Hanya 

saja, Putri pikir Putri gak boleh sering ketemu ama kamu." 

"Kenapa? Apa ada sebab lain?" 

"Putri gak mau pacar kamu jadi salah sangka ke Putri, dan merusak hubungan 

kalian." 

"Pacar? Apa maksud kamu?" 

"Pacar kamu namanya Karin, kan? Karin Wulandari?" 

Abit baru sadar apa yang dikatakan Putri. Dari mana Putri tau tentang Karin. 

Pasti dari... 

"Oyien yang bilang ini ke kamu? Kapan kamu ketemu dia? Dia bilang apa aja?" 

"Jangan salahkan oyien. Putri yang minta cerita semua tentang kamu. Yang 

Putri sesalkan kenapa kamu gak cerita ke Putri kalo kamu udah punya pacar?" 

"Karena aku rasa itu gak penting. Apa pun itu, gak akan mengubah hubungan 

kita." 

"Bagi Putri itu penting!" Putri gak bisa lagi menahan perasaannya. Suaranya 

yang agak keras membuat hampir semua pengunjung kantin melihat ke arah 

mereka berdua. Mata Putri terlihat berkaca-kaca di balik kacamatanya.  

"Apa maksud kamu?" 

Putri seolah sadar apa yang baru aja diucapkannya.  

"Lupain aja," ujar Putri lalu bangkit dari duduknya. "Maaf, Putri harus segera ke 

pabrik. Sebagai orang baru putri gak mau terlambat." Putri membalikkan 

badan dan pergi meninggalkan Abit.  



"Put! Biar aku antar..." 

"Makasih. Putri naek angkot aja," kata putri sambil berjalan cepat. Dia harus 

segera menjauh dari Abit sebelum dirinya gak kuat lagi menahan perasaannya. 

Air mata perlahan-lahan menetes dari kedua mata putri.  

Berbagai perasaan berkecamuk di hati Abit. Dia gak menduga reaksi Putri tadi. 

Entah kenapa saat ini perasaan Abit menjadi kacau. Terus terang, di antara 

para cewek yang dekat dengannya, cuma Putri yang bisa melibatkan emosinya 

begitu dalam. Mungkin karena Putri berbeda dengan yang lainnya. Mungkin 

aja. Kini perasaan Abit menjadi gak menentu.  

Abit meraih HP-nya. Dia menekan sebuah nomor. Nomor yang sangat 

dihafalnya.  

"Karin? Ini Abit. Aku rasa udah saatnya kita ketemu, bicara tentang hubungan 

kita." 

 

*** 

 

Saat yang ditunggu tiba. Pengumuman kelulusan. Walaupun pengumuman 

kelulusan dilakukan pihak sekolah dengan cara mengirim surat pengumuman 

melalui pos ke alamat masing-masing siswa, itu gak mencegah siswa-siswa 

kelas 3 SMA 41 untuk datang ke sekolah, merayakan kelulusan mereka. Apalagi 

sejak tahun lalu, pengumuman kelulusan SmA 41 juga dapat dibaca melalui 

internet sejak jam dua belas tadi malam. Jadi rata-rata mereka udah tau 

mereka lulus, walau belum nerima surat dari sekolah.  

Rata-rata mereka yang datang juga memperlengkapi diri dengan peralatan 

untuk acara yang udah jadi tradisi setiap tahun, yaitu coret-coretan, dengan 

membawa pylox dan spidol. Malah ada yang bawa perlengkapan airbush 

segala! Maksudnya biar ntar coretannya bisa lebih nyeni, kali! 

Oyien juga udah datang ke sekolah. Malam tadi tuh anak begadang di 

kamarnya, nungguin telepon dari Karin yang pasang internet di rumahnya. 

Soalnya meskipun tadinya Oyien mau ke warnet yang buka 24 jam, dari sore 

hujan gak mau berhenti barang satu jam aja. Eh, ternyata Karin malah 

ketiduran. Justru Abit yang meneleponnya, memberi tahu dia lulus. Rupanya 

Abit diem-diem mindahin kabel telepon ke kamarnya buat mengakses 

internet.  

"Gue gimana, Bit?" tanya Oyien H2C (harap-harap cemas).  



"Kayaknya lo harus lebih banyak belajar lagi deh!" suara Abit tiba-tiba 

melemah.  

"Jadi? Gue gak lulus?" Oyien hampir gak percaya. Bagaimana kalo dia gak 

lulus? Walau Oyien merasa ujiannya banyak yang salah, dia tetap yakin dirinya 

akan lulus. Emang standar kelulusan tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu, tapi 

Oyien merasa dia kan gak bego-bego amat, walau jauh dari sebutan jenius.  

"Iya.. Kayaknya lo harus lebih banyak belajar lagi buat SPMB. Itu kalo lo mau 

kuliah di negeri tahun ini," Abit melanjutkan kata-katanya.  

"Maksud lo? Gue lulus?" 

"Kecuali kalo gue salah baca nama atau nama lo udah diganti." 

"Asyiikk!!!" spontan Oyien berteriak. Lalu dia sadar sekarang udah tengah 

malam. Orang di rumahnya udah pada tidur.  

"Sialan lo! Bikin gue deg-degan aja. Terus Karin?" tanya oyien lagi.  

"Lo ngigo? Lo aja bisa lulus, masa karin gak? Ya tentu aja..." 

"Hehehe... Thanks ya, Bit. Tadinya gue nunggu telepon dari Karin. Dia yang janji 

mau buka internet dan nelepon gue. Tapi kayaknya tuh anak ketiduran deh!" 

"Lagian, udah tau Karin gak bisa begadang, lo suruh juga dia jadi kalong. Oke 

deh. Selamet ja ya. Kita ketemu besok di sekolah. Lo gak nebeng gue lagi, kan?" 

"Sori ya... Eh, thanks!" 

 

*** 

 

Dan sekarang Oyien udah bergabung dengan teman-temannya. Dengan pylox 

di tangannya, tuh anak sibuk mengejar anak-anak lainnya. Pylox itu baru aja 

dibelinya dalam perjalanan ke sekolah. Warnanya juga lain dari yang lain. Ungu 

metalik! Tadinya Oyien mau beli cat tembok. Abis lebih murah dan lebih 

banyak. Tapi repot bawanya. Lagi pula emang teman-temannya tembok!? 

Dalam beberapa menit baju seragam oyien udah penuh coretan cat dan spidol 

tanda tangan teman-temannya. Gak cuma baju seragamnya, tapi juga muka 

dan rambut Oyien ikut kena imbasnya. Tapi Oyien gak peduli. Yang penting 

sekarang dia udah lulus SMA! Dia udah dianggap bukan ABG lagi. Udah mulai 

memasuki masa berikutnya, yaitu masa menuju dewasa. Walau kalo dipikir-

pikir, kelakuannya sekarang malah lebih mirip anak TK daripada orang yang 

akan beranjak dewasa.  

Guru-guru yang melihat dari ruang guru cuma bisa geleng-geleng kepala. 



Mereka gak kuasa menahan apa yang dilakukan anak-anak didik mereka 

karena itu udah merupakan tradisi turun-temurun. Gak bakal hilang walau 

sebelumnya udah ada himbauan supaya gak ada aksi corat-coret. Lebih baik 

baju seragam mereka disumbangkan pada yang membutuhkan.  

"Pak Kepala sekolah tidak jadi pidato untuk mereka?" tanya Bu Minarti, guru 

bahasa Indonesia.  

"Kata Pak Kepala Sekolah nanti aja pas acara perpisahan. Percuma pidato 

sekarang. Kayak tahun lalu, gak bakal ada yang denger," jawab Pak Junarto.  

 

*** 

 

Gak cuma anak kelas 3, anak kelas 1 dan 2 yang kebetulan ada di sekolah pun 

ikut membubuhkan tanda tangan. Termasuk Erie yang abis latihan basket. Dia 

membubuhkan tanda tangannya di lengan kanan baju seragam Oyien.  

"Kak Abit ama Kak Karin mana?" tanya Erie. Saat itulah Oyien baru sadar. Dari 

tadi Karin dan Abit gak bergabung dengan teman-temannya. Dia tau Abit udah 

dateng ke sekolah, juga Karin. Tapi kemudian mereka berdua menghilang. Ke 

mana mereka? 

Oyien menemuka jawabannya saat dia mencari di sekitar sekolah. Karin dan 

Abit sedang berdua di pojok koridor, dekat kantin.  

"Duhhh, yang udah rujuk! Mojok teruuss!!" goda Oyien. Karin dan Abit yang 

lagi asyik ngobrol tersenyum. Oyien emang udah tau Abit dan Karin akhirnya 

rukun lagi. Mereka sepakat membina kembali hubungan yang sempat retak. 

Oyien lega karena dengan begitu satu kekhawatirannya udah hilang.  

"Curang ya? Baju lo berdua masih bersih!" Abis berkata begitu Oyien 

menyemprotkan pylox yang dibawanya ke arah Karin dan Abit.  

"Oyieeenn... Jangan!!!" teriak Karin sambil berusaha menghindar. Tapi bajunya 

tetap aja kena. Juga rambutnya.  

"Awas lo!" ancam Abit walau gak serius.  

Abit menarik tangan Karin, berusaha kabur dari sergapan Oyien. Tapi Oyien gak 

mau kalah. Dia bersuit memanggil yang lain.  

"Woiii!!! Mereka di sini!" 

Abit dan Karin berlari menyusuri koridor sekolah sambil ketawa. Mereka gak 

marah walau baju seragam mereka jadi penuh cat gara-gara Oyien. Di ujung 

koridor dekat perpustakaan, seseorang menghadang langkah mereka. Erie! 



"Kak Abit, boleh tanda tangan di bajunya gak?" Tanya Erie yang udah siap 

dengan spidol besar di tangannya.  

Abit memandang Karin sejenak, seolah minta persetujuannya. Karin juga gak 

tau harus berbuat apa.  

"Atau Kak Karin dulu deh. Boleh, kan? Buat kenang-kenangan..." tanya Erie 

seolah tau apa yang ada dlam pikiran mereka berdua.  

Karin tersenyum lalu mengangguk. Setelah menandatangani baju Karin, Erie 

berpindah ke bajuAbit.  

"Mudah-mudahan dengan ini Kak Abit tetep inget ama Erie ya?" Kata Erie yang 

membuat Karin memandang tajam ke arah Abit.  

 

*** 

 

Tumben lo di rumah," ujar Nadia yang baru aja pulang dari sekolah. Dia melihat 

Dimas lagi asyik nonton DVD sambil tiduran di sofa ruang tengah.  

"Lagi males keluar!" jawab Dimas ambil memandang Nadia yang bajunya 

penuh coretan. Tapi dia gak berkomentar.  

Nadia duduk doi sofa dekat Dimas. Dia menghela napasnya pendek. Seolah-

olah mengeluh.  

"Kenapa lo?" tanya Dimas.  

"Abit balik lagi ke Karin." 

"Lo yakin?" 

"Gue liat dengan mata kepala sendiri, mereka udah mesra lagi. Oyien juga 

bilang begitu. Katanya Karin mau maafin Abit karena gak mau kehilangan dia. 

Karin juga membatalkan rencananya kuliah di Jepang." 

"Oyien.. Oyien... Dia gak tahu apa yang dia perbuat," gumam Dimas.  

"Apa maksud lo?" 

"Gak. Gak ada apa-apa." Dimas seolah gak menyadari apa yang diucapkannya 

barusan.  

"Tadi lo bilang..." 

"Lupain aja." 

"Lo ngerahasiain sesuatu ke gue, kan?" tebak Nadia.  

Dimas menggigit bibir. Ada sesuatu yang sedang dipikirkannya.  

"Apa ini tentang Abit, Karin, dan Oyien?" desak Nadia.  

"Gue gak bisa bilang. Gue udah janji ama seseorang." 



"Ama Oyien? Ada apa antara lo ama dia?" 

Dimas tetap diam, hingga akhirnya Nadia menyerah.  

"Ya udah, terserah lo deh. Gue udah gak mau ikut campur!" kata Nadia lalu 

beranjak dari sofa. Dia akan membersihkan badannya yang sebagian kena 

corat-coret.  

"Nad!" panggil Dimas tiba-tiba. Dia bangkit dari posisi tidurnya dan duduk.  

"Apa lagi?" 

"Gue akan cerita. Tapi bukan karena gue gak bisa pegang rahasia, tapi karena 

gue ngerasa semua ini gak bener." 

"Baik. Lo mau cerita apa?" 

"Tentang hubungan gue ama Oyien." 

 

*** 

 

Hujan deras kembali mengguyur Bandung malam ini, membuat sebagian besar 

penduduknya enggan keluar rumah. Demikian juga Abit. Dia lebih suka 

menghabiskan malam ini dengan main game di komputer. Dia udah lulus SMA. 

SPMB? Masih ada waktu kurang-lebih sebulan lagi. Tadinya Abit rencananya 

mau makan malam di luar ama Karin. Tapi mendadak Karin membatalkan 

rencananya itu. Pasti karin juga males keluar disaat hujan deras kayak gini. 

Walau pake mobil, biasanya pas hujan gini jalan-jalan suka pada banjir. 

Daripada ntar repot dijalan, mending dibatalin aja. Toh mereka bisa pergi lain 

waktu.  

Pintu kamar Abit yang tertutup diketuk dari luar.  

"Siapa?" 

"Ada temen Mas tuh!" Terdengar suara Shinta dari balik pintu.  

Temen? Abit ngerasa gak ada janji ama satu pun temennya. Lagian siapa yang 

nekat datang ke rumahnya di tengah hujan deras kayak gini? Kayak gak ada 

kerjaan aja! 

"Siapa? Cowok atau cewek?" 

"Cowok. Shinta gak tau siapa. Kayaknya sih belum pernah ke sini. Tapi 

orangnya keren lho, Mas. Cool!" Dasar cewek, gak bisa liat barang bagus sedikit 

aja.  

"Suruh tunggu. Sebentar Mas keluar." 

 



Lima menit kemudian Abit keluar dari kamarnya. Dan agak kaget melihat siapa 

yang datang ke rumahnya.  

"Lo?" 

Dimas yang duduk di ruang tamu hanya mengangkat tangannya menyapa Abit. 

Sementara itu Shinta yang belum puas melihat Dimas mengintip dari ruang 

tengah.  

"Ada apa lo ke sini?" 

"Gue pengen ngomong ama lo." 

"Ngomong apa? Kayaknya gue gak punya urusan ama lo." 

"Ntar lo juga tau." 

"Oke, kalo gitu ngomong aja." 

"Gak di sini. Ini pribadi. Kita ngomong di tempat lain.  

""LO gila? Kenapa lo kira gue mau ikut lo? Gue gak kenal lo dan terus terang 

gue gak suka ama lo. Cuma karena gue ngehormatin lo sebagai cowoknya 

Oyien, makanya gue gak nunjukin rasa gak suka gue di depan dia. Dan gue gak 

tau apa niat lo sebenernya ama gue." 

Ucapan Abit beralasan. Malam-malam di tengah hujan lebat begini, Dimas 

yang gak pernah datang ke rumahnya tau-tau mengajaknya keluar. Siapa pun 

pasti akan curiga dengan ajakan itu.  

Herannya Dimas sama sekali gak tersinggung dengan ucapan Abit yang sedikit 

kasar. Dia malah tersenyum.  

"Gue seneng lo masih ngehormatin Oyien. Gak masalah lo suka apa gak ama 

gue. Dan kalo lo ngehormatin dia, lo seharusnya mau ikut dengan gue. Sebab 

ini menyangkut dia," kata Dimas tegas. "Dan lo jangan kuatir. Gue gak punya 

maksud apa pun ke lo, kecuali ngomong ama lo sebagai sesama cowok. Nadia 

juga tau gue ke rumah lo. Buktinya dia minjemin mobilnya. Kalo lo gak percaya, 

lo boleh telepon Nadia sekarang. Dia ada di rumah," lanjutnya.  

Mendengar nama Nadia, kecurigaan Abit berkurang. Dia yakin Nadia gak akan 

mencelakakan dirinya. Entah kenapa, kepercayaannya pada Nadia jadi 

meningkat. Walau dari luar keliatannya sombong dan jutek, Abit tau 

sebenarnya Nadia berhati lembut dan baik. Bahkan waktu dia ada masalah 

dengan Karin dan Oyien, dia selalu curhat pada cewek itu. Abit tau Nadia suka 

padanya dan terus terang mengharapkan dirinya putus dengan Karin, tapi 

Nadia gak akan bertindak gak sportif untuk mendapatkan dirinya.  

"Kalo gitu tunggu sebentar. Gue ganti baju dulu." 



Saat masuk ke kamarnya, Abit dicegat Shinta. 

"Jadi dia itu cowoknya Mbak Oyien? Pantes aja Mbak Oyien gak mau pacaran 

ama Mas Abit. Hihihi..." kata Shinta sambil cekikikan.  

"Jangan mulai bikin gara-gara lo!" 

"Shinta, jangan gangguin masmu terus!" Ibu Abit menengahi sebelum suasana 

antara kakak beradik ini mulai memanas.  

 

*** 

 

Toyota Vios milik Nadia yang dikemudikan Dimas berhenti di pinggir gardu di 

pinggir lapangan Gasibu. Tempat itu sangat gelap dan sepi.  

"Kita bicara di gardu itu," kata Dimas.  

"Di sana?" 

"Apa lo ngarepin gue bawa lo ke kafe atau restoran? Sori, gue cuma perlu 

ngomong ama lo.  

Abit gak sempat menjawab saat Dimas keluar dari mobilnya. Jarak antara 

gardu dan mobil sekitar lima meter. Jaraknya emang deket, tapi dengan hujan 

sederas ini gak mungkin gak basah walau lari secepat apa pun. Tapi kalo Dimas 

bisa kenapa gue gak? pikir Abit.  

Abit membuka pintu mobil dan keluar. Dia sama sekali gak menyadari 

kehadiran Dimas di belakangnya. Dan ketika Abit berbalik, tanpa basa-basi 

Dimas melayangkan tangan kanannya ke muka Abit. Pukulan yang sangat 

keras, membuat Abit tersungkur keras ke badan jalan yang tergenang air. 

Darah keluar dari bibirnya. Belum sempat Abit berpikir atas apa yang baru 

dilakukan Dimas padanya, Dimas sudah mencengkeram kerah jaket Abit dan 

menariknya berdiri.  

"Lo itu cowok paling bodoh yang pernah gue kenal, tau!! Gue heran kenapa 

Nadia bisa suka ama cowok kayak lo!!" bentak Dimas sambil tetap 

mencengkeram kuat kerah jaket Abit. Suaranya bersaing dengan gemuruh air 

hujan yang membasahi mereka.  

 

 

 

BAB 19 



 

 

Prom Nite 

 

Selain pengumuman kelulusan, sebetulnya ada satu tradisi lagi yang ditunggu-

tunngu anak kelas 3, yaitu malam perpisahan, atau yang sekarang lebih 

ngetren dengan istilah prom nite. Acara yang sebetulnya merupakan acara 

pelepasan siswa yang lulus oleh pihak sekolah itu sering disalahartikan sebagai 

acara "Pesta Terakhir di SMA". Karena itu gak heran banyak anak cowok dan 

ceweknya datang ke acara dengan pakaian semodis mungkin. Gak kalah ama 

selebriti-selebriti yang sering muncul di TV. Mereka juga gak peduli walau 

untuk itu mereka harus beli baju yang harganya mahal atau cuma sekedar 

minjem. Yang penting tujuannya satu, menjadi pusat perhatian.  

Tapi gak semua anak kelas 3 yang suka prom nite. Ada seorang makhluk SMA 

41 yang sama sekali gak suka acara tersebut. Siapa lagi kalo bukan Oyien. Di 

saat temen-temen ceweknya pada kebingungan mau pake baju apa ntar 

malam, Oyien malah berharap menjelang acara nanti tau-tau turun hujan 

deras, sehingga lokasi acara kebanjiran. Dengan demikian acara prom nite 

diundur atau bahkan dibatalkan.  

Tapi doa Oyien kayaknya gak bakal terkabul. Hujan emang sempat turun tadi 

sore. Tapi cuma rintik-rintik. Itu pun gak lama, lalu cuaca cerah lagi. Itulah kalo 

punya niat jelek, gak bakal direstui Tuhan.  

Tapi kenapa sih Oyien benci ama acara prom nite? Sebetulnya bukan prom 

nite-nya yang dibenci Oyien, tapi peraturannya, terutama tentang pakaian. 

Setiap cowok dan cewek yang datang emang diwajibakan berpakaian rapi. 

Khusus untuk cewek harus pake baju yang ada roknya. Sebagai cewek tomboi 

tentu aja Oyien menentang keras aturan tersebut. Apalagi Pak Marwan, guru 

biolaogi yang juga wakil kepala sekolah yang paling sebel ngeliat gaya tomboi 

Oyien. Udah wanti-wanti ke Oyien agar jangan coba-coba pake bawahan selain 

rok ke prom nite.  

"Kalo gak, nilai ujian biologi kamu gak akan Bapak keluarin," ancam pak 

Marwan. Sadis banget ya! Mentang-mentang wakepsek! Sok punya kuasa.  

Masalahnya, selain rok sekolah Oyien gak punya rok lain, apalagi gaun buat 

pergi ke acara prom nite. Sebetulnya itu bukan masalah besar. Karin bersedia 

meminjamkan salah satu gaun pestanya buat dipakai oyien. Oyien tinggal pilih 



aja yang mana yang cocok. Pasti pas, soalnya walau Karin lebih tinggi dari 

oyien, perbedaannya gak jauh. Jadi masih bisa ditolerir. Tapi bukan soal gak 

punya rok yang membuat oyien menentang peratutan tersebut. Selama ini dia 

cukup tersiksa pake rok di sekolah walaupun selalu dilapisin celana pendek di 

dalamnya.  

Tapi walau benci ama acara prom nite, mau gak mau Oyien harus datang, 

sebab udah janji ama Karin. Rencananya emang Oyien mau berangkat bareng 

Karin. Karin yang maksa dia dateng. Kata Karin, ini kan acara sekali dan terakhir 

selama masa SMA, jadi gak afdol kalo gak dateng.  

"Lo gak berangkat bareng Abit?" tanya Oyien. Abis biasanya yang datang ke 

acara prom nite berpasangan antara cowok dan cewek. Bahkan beberapa 

temen Oyien yang masih jomblo sibuk kasak-kusuk cari pasangan buat ke acara 

prom nite, termasuk Arfi yang minta Oyien jadi pasangannya, tapi ditolak 

Oyien.  

"Sori, Fi, bukannya gue gak mau. Tapi cowok gue cemburuan. Kalo dia tau gue 

jalan ama cowok lain, bisa abis tuh cowok." Itu alasan Oyien waktu diajak Arfi. 

Dan Arfi langsung mundur teratur. Apa lagi dia udah pernah liat Dimas yang 

dandanannya mirip preman terminal.  

"Kalo kamu gak dateng bareng Karin, kamu pasti gak bakal dateng, iya kan?" 

tanya karin sambil tersenyum. "Lagian Abit katanya mau dateng bareng temen-

temen cowok dari kelasnya. Pulangnya mungkin bareng ama kita," lanjut 

Karin.  

Itulah kenapa dari sore Oyien dijemput Karin dan langsung dibawa ke rumah 

temannya itu. Di situ rencananya mereka akan dirias. Dasar anak orang kaya, 

buat dirias pun Karin gak perlu datang ke salon, tapi salonnya yang datang ke 

rumah.  

"Jadi ini temennya Mbak Karin yang mau dirias juga?" tanya Hengky, tukang 

rias langganan Karin yang walau di KTP tertulis jelas cowok, tapi gayanya 

menunjukkan sebaliknya.  

"Iya. Bisa kan?" 

Hengky mengamati Oyien mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tugas. 

Berat nih! pikirnya. Untung aja dia bawa asisten lebih dari biasanya setelah 

tahu yang dirias bukan cuma Karin.  

"Apa lo liat-liat!?" bentak oyien yang merasa risi dilihatin terus. Kayaknya 

Oyien dan Hengky emang harus tukar kepribadian nih! 



"Idiiih galaknya..." 

"Gimana, Ky? Bisa cepet, kan? Soalnya acaranya mulai jam tujuh," kata Karin 

lagi.  

"Kalo Mbak Karin sih gak masalah. Tapi kalo temen Mbak..." 

"Emang ada apa ama gue?" 

"Udah, Yien. Ntar gak mulai-mulai. Kita bisa terlambat." 

 

*** 

 

Akhirnya Oyien mau juga dirias oleh salah seorang asisten Hengky. Oyien yang 

seumur-umur belum pernah masuk salon kecuali potong rambut rada risi juga 

ketika wajahnya dipegang-pegang orang lain. Tapi dia gak ada pilihan lain. 

Oyien gak enak ama Karin yang udah bersusah payah mendandani dirinya. 

Bayangkan kalo dia harus merias sendiri di salon, gak sedikit duit yang harus 

keluar. Belum lagi kalo salonnya penuh, berarti dia harus ngantre.  

Hampir dua jam muka Oyien dipermak. Itu karena wajahnya gak pernah 

bersentuhan dengan make-up sebelumnya, jadi harus mulai dari dasar. 

Dibersihkan dulu, lalu dipoles pelan-pelan. Beda dengan Karin yang udah biasa 

dirias. Cuma butuh waktu setengahnya.  

Sambil menunggu Oyien yang belum juga selesai, Karin duduk di ruang tengah 

bersama papi-maminya. Karin terlihat cantik dengan memakai gaun pesta 

berwarna biru langit. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai, dan 

memakai bando berbentuk mahkota berwarna perak. Karin kayak putri dari 

negeri dongeng. Wajahnya terlihat bercahaya. "Oyien kok belum selesai?" 

tanya mami Karin.  

"Kata Hengky sebentar lagi, Mi. Tinggal ngerapiin gaunnya aja," jawab Karin.  

"Emang acaranya jam berapa?" 

"Jam tujuh." 

"Ini udah jam tujuh kurang lima belas menit. Nanti kalian terlambat?" 

"Gak papa, Mi. Paling acaranya baru sambutan ama pidato. Tenang aja," jawab 

Karin. Padahal Abit udah meneleponnya, menanyakan apa dia udah berangkat. 

Abit udah ada di sana.  

"Biarin aja, Mi. Emang susah kan ngubah cowok jadi cewek," komentar papi 

Karin yang lagi baca koran di dekat Karin.  

"Huss, papi. Kedengeran Oyien kan gak enak," kata mami Karin. Sementara 



Karin cuma ngikik.  

Gak lama kemudian Hengky membuka pintu menuju ruang tempat Oyien 

dirias.  

"Beres, Ky?" tanya Karin.  

"Liat aja sendiri." Seusai berkata demikian, Hengky menyingkir ke samping. Di 

belakangnya berdiri Oyien. Melihat Oyien, semua yang ada di ruang tengah 

membelalakkan mata, terutama Karin.  

"Waaah, Oyien. Kamu cantik sekali," puji Karin.  

"Jangan ngeledek lo." 

"Siapa yang ngeledek? Tanya aja Mami dan Papi." 

Karin benar. Saat ini yang ada di hadapannya bukanlah Oyien yang tomboi dan 

bertingkah laku seperti cowok, melainkan Oyien dengan kecantikan melebihi 

cewek lain yang pernah Karin kenal. Oyien memakai gaun milik Karin yang 

berwarna hitam dan bermotif renda. Rambutnya yang J-style dibiarkan seperti 

semula, hanya dibuat lebih kaku dan mengembang, hingga lebih kelihatan 

kayak cewek anime Jepang, dan memakai sedikit glitter yang bersinar kalo 

kena cahaya. Wajah Oyien tampak bercahaya seperti Karin. Pokoknya Oyien 

yang sekarang adalah Oyien yang tampil feminim.  

"Papi harus tarik ucapan Papi tadi," bisik mami Karin pada suaminya.  

"Udah, Yien? Kalo gitu langsung aja. Udah mau jam tujuh nih!" kata Karin 

sambil bangkit dari kursinya.  

"Ntar dulu. Gue gak bisa jalan nih," kata Oyien. Selain gaun yang bawahnya 

ketat hingga menyulitkan langkah Oyien, dia juga memakai sepatu berhak 

tinggi milik Karin, yang seumur-umur belum pernah dipakenya. Padahal dia 

udah memilih sepatu dengan hak yang tingginya paling rendah. Sekarang Oyien 

berjalan persis kayak robot.  

"Tenang aja, Yien. Pelan-pelan aja, nanti lama-lama kamu juga biasa." 

 

*** 

 

BMW Karin berhenti di tempat parkir gedung tempat acara prom nite 

berlangsung.  

"Kenapa parkir di sini, Rin? Di sini kan rame?" protes Oyien.  

"Tempat laen udah penuh. Cuma ini yang ada. Ini juga mau diserobot mobil 

Ardi. Tuh!" Karin menunjuk sedan lain yang ada di belakangnya.  



"Iya, tapi gue kan malu..." 

"Kenapa harus malu? Kamu kan gak telanjang. Cepet atau lambat, kamu juga 

kan keliatan ama mereka. Atau kamu mau di dalam mobil terus sampe acara 

selesai?" 

"Lo sih gampang ngomong gitu. Gimana kalo Abit liat? Dia bisa mati ketawa 

ngeliat gue pake pakaian kayak gini." 

"Kalo Abit ketawa ngeliat kamu, berarti dia orang bodoh." 

"Maksud lo?" 

"Berani taruhan, semua mata cowok di sini pasti akan melotot ngeliat kamu. 

Mereka akan nyesel kenapa gak ngajak kamu sebagai pasangan malam ini." 

"Lo bisa aja ngehibur gue." 

"Karin gak menghibur. Kalo ada satu aja cowok yang ketawa ngejek dandanan 

kamu, termasuk Abit, Karin akan antar kamu pulang saat itu juga. Setuju?" 

"Bener?" 

"Bener." 

"Oke. Gue setuju." 

 

Kegaduhan kecil terjadi di sekitar pintu masuk. Cowok-cowok yang udah ada di 

dalam aula tempat acara berebut menuju pintu masuk, atau sekadar melihat-

lihat.  

Abit yang lagi asyik ngobrol dengan Arfi dan beberapa temannya gak begitu 

memperhatikan itu. Dia baru sadar saat melihat banyak anak cowok yang 

menuju ke arah pintu.  

"Ada apa sih?" tanya Abit di sela-sela pidato Kepala Sekolah yang panjang 

banget.  

"Oyien, Bit!" 

"Oyien? Emang kenapa dia?" 

"Lo liat aja sendiri." 

Karena penasaran Abit mengikuti yang lainnya. Tapi dia terlambat. Jalan 

menuju pintu masuk udah dipenuhi anak cowok lain.  

Apa yang sebenarnya terjadi? 

Di depan pintu masuk, Oyien dan Karin sedang menembus kerumunan cowok 

yang menghalangi jalan mereka. Dasar cowok, gak bisa lihat barang bagus. 

Para cowok itu emang terpesona melihat kecantikan Karin, apalagi dengan 

dandanan bak ratu. Tapi mereka lebih terpesona lagi dengan seseorang yang 



ada di samping Karin. Baru turun dari mobil aja Oyien udah membuat 

kegemparan. Semua anak, terutama yang udah mengenal dia seakan gak 

percaya kalo cewek yang sehari-harinya lebih sangar daripada cowok itu bisa 

berubah 180 derajat, jadi cewek yang sesungguhnya, bahkan sangat 

mempesona. Ibaratnya kalo Karin adalah ratu, maka oyien adalah putri 

kerajaan. Mereka yang membawa kamera atau HP yang ada kameranya tentu 

aja gak melewatkan momen ini. Juga bagi para fotografer amatir yang ada di 

depan gedung.  

"Tuh kan, Karin bilang apa! Gak ada yang nertawain kamu. Mereka justru 

surprise ngeliat kamu," ujar Karin lirih.  

"Mereka kan ngeliatin lo." 

"Kamu salah. Mereka mungkin udah biasa ngeliat Karin. Tapi ngeliat kamu 

dalam dandanan yang berbeda, mungkin baru sekarang. Maybe once in their 

lifetime." 

Oyien gak menjawab, tapi dalam hati dia gak bisa menyangkal dia menikmati 

saat-saat seperti ini. Saat-saat menjadi pusat perhatian semua cowok, seperti 

juga yang diharapkan cewek-cewek lain. Sifat tomboi Oyien ternyata gak bisa 

menghapus naluri dasarnya sebagai cewek. Oyien gak bisa membayangkan 

reaksi keluarganya melihat hal ini. Terutama mamanya. Dia gak sabar 

menunjukkan fotonya sAat ini pada orang di rumah.  

"Abit mana sih?" tanya Oyien yang kayaknya kerepotan harus memberi salam 

cowok-cowok yang menyapanya. Badannya mulai keringetan.  

"Gak tau. Tapi Karin udah minta Agus cari dia." Karin kerepotan meraih HP-nya 

yang ada dalam tas kecil yang dibawanya. Dirinya pun mulai berkeringat. 

Biasanya kalo karin dikerubuti cowok, Oyien yang jadi bemper di depan, 

membuka jalan. Tapi dalam kondisi seperti ini, Oyien sama sekali gak bisa 

diandalkan. Karena itu Karin minta bantuan beberapa cowok teman sekelasnya 

yang kebetulan ada di situ untuk membuka jalan.  

Dengan susah payah mereka akhirnya bisa masuk gedung. Dan seperti bisa 

ditebak, seluruh mata yang ada di dalam gedung juga tertuju pada mereka 

berdua, terutama Oyien. Gak cuma cowok, tapi juga ceweknya. Termasuk Abit 

yang akhirnya bisa melihatnya.  

"Yang di sebelah Karin itu Oyien, kan?"  

"Iya. Tapi kok..." 

"Sial! Gue udah dandan abis-abisan, tapi kalah ama cewek macho kayak dia!" 



gerutu Rahma. Nadia yang duduk di samping Rahma cuma tersenyum 

mendengar gerutuan teman sekelasnya. Nadia juga malam ini kelihatan sangat 

cantik. Bahkan mungkin dia lah cewek paling cantik di gedung ini. Tapi walau 

begitu Nadia merasa pesonanya masih kalah dibandingkan pesona Oyien yang 

baru aja masuk.  

Akhirnya! batin Nadia sambil terus melihat ke arah Oyien. Seulas senyum tipis 

tersungging di bibirnya.  

Gak cuma murid, tapi para guru juga gak percaya melihat Oyien malam ini. 

Apalagi mereka yang udah mengenal sifatnya. Bahkan Kepala Sekolah sampai 

berhenti pidato sebentar.  

"Akhirnya, tuh anak kembali juga ke habitatnya," komentar Pak Marwan, 

dengan bahasa biologinya.  

"Tuh Abit! Kok dia malah bengong sih? Bukannya bantuin!?" kata Oyien sambil 

menunjuk ke arah Abit.  

"Hiihihi.... Abit juga gak percaya kalo ini kamu," balas Karin.  

"Bit! Bantuin dong!" panggil Oyien, membuat Abit tersadar. Abit menghampiri 

mereka.  

"Baru dateng?" tanya Abit pada karin, tapi matanya tetap melirik ke arah 

oyien.  

"Cariin tempat duduk dong! Gue pegel nih!" Oyien yang menjawab.  

Akhirnya Oyien dan karin duduk di bagian tengah. Dan acara yang sempat 

terhenti kembali dilanjutkan kembali. Pak Kepala Sekolah meneruskan 

pidatonya yang gak seorang pun tau kapan selesainya.  

 

*** 

 

Di tengah acara Nadia menghampiri Oyien di tempat duduknya.  

"Dari Dimas," kata Nadia sambil memberikan lipatan kertas pada Oyien. Hanya 

itu, lalu Nadia kembali ke tempatnya.  

Oyein membuka lipatan kertas yang diberikan Nadia. Seketika itu wajahnya 

berubah.  

"Ada apa, Yien?" tanya Karin yang dari tadi memperhatikan Oyien.  

"Gak. Gak papa. Gue ke belakang dulu, ya?" jawab oyien lalu berdiri. Walau 

heran, Karin gak berkata apa-apa.  

 



Oyien berdiri di luar gedung yang sepi. Dia membuka kembali surat dari Dimas.  

 

Gue pergi seperti yang pernah gue bilang. Gue rasa tugas gue di sini udah 

selesai. Semoga lo bahagia.  

 

Dimas 

 

"Apa isinya?" 

Sebuah suara membuat Oyien menoleh. Abit udah berdiri di belakangnya. 

Oyien heran, sejak kapan Abit ada di situ? 

 

 

 

BAB 20 

 

Love is In The Nite 

 

Oyien mengusap matanya. Dia gak ingin Abit melihat matanya yang mulai 

berkaca-kaca. Tapi rupanya terlambat.  

"Apa sih isinya, sampe bikin lo mau nangis?" tanya Abit.  

"Bukan urusan lo!" jawab Oyien sambil memyembunyikan kertas dari Dimas 

dalam saku yang tersembunyi pada gaunnya.  

"Lo putus ama dia? Dia pergi, kan?" 

"Dari mana lo tau?" 

"Cuma nebak. Cuma itu yang bisa bikin lo sedih. Tapi apa bener lo sedih karena 

Dimas pergi?" 

"Sejak kapan lo jadi ngurusin urusan pribadi gue? Bukannya lo pernah bilang 

kita gak usah ikut campur soal hubungan dengan pasangan masing-masing. Lo 

sendiri kan yang bilang itu! Lalu kenapa lo sekarang sok care urusan gue? Gue 

mau balik ke dalam." 

Oyien melewati Abit, tapi Abit memegang tangannya.  

"Lo cantik banget malam ini," puji Abit, membuat Oyien menghentikan 

langkahnya dan menoleh ke arah Abit. Oyien sedikit jengah. Gak biasanya Abit 

memujinya. Bener kata Karin, Abit pun gak punya alasan buat ngejek dirinya.  



"Thanks! Sekarang gue mau masuk." 

"Gue suka ama lo," kata Abit. Oyien terkesiap mendengar ucapan Abit. Dia 

menatap Abit sejenak.  

"Gue juga suka ama lo," kata Oyien kemudian, dengan enteng. 

"Bener?" 

"Tentu aja. Gue kan temen lo. Sahabat lo. Masa gue mau jadi sahabat lo kalo 

gue gak suka ama lo?" 

"Bukan kayak gitu." Kedua tangan Abit memegang pundak Oyien. Gak tau 

kenapa tiba-tiba dada Oyien berdebar. Oyien agak heran dengan sikap Abit 

malam ini.  

"Gue jatuh cinta ama lo." 

Abit mengucapkannya dengan lirih, tapi terdengar bagaikan suara gemuruh 

badai di telinga Oyien. Bulu kuduk Oyien berdiri. Tiba-tiba tubuhnya terasa jadi 

sedingin es di Kutub Utara, walau dia belum pernah ke sana.  

"Gue cinta ama lo. Sayang ama lo," Abit mengulangi ucapannya.  

"Bit, lo mabok, ya? Lo dikasih apa tadi ama anak-anak?" tanya Oyien. Tapi dia 

gak mencium bau minuman keras dari mulut Abit.  

"Gue gak mabok. Juga gak minum apa-apa. Gue ngomong yang sebenarnya. 

Selama ini gue emang suka. Sayang ama lo. Cuma gue gak pernah bilang." 

Sambil berkata demikian, pikiran Abit melayang ke saat dia berbicara dengan 

Dimas di antara hujan deras kemarin malam.  

 

*** 

 

"Sekarang gue pengin lo jawab pertanyaan gue. Apa tujuan lo balik lagi ama 

Karin?" tanya Dimas waktu itu sambil menggigil karena tubuhnya basah kuyup, 

sama dengan Abit.  

"Apa maksud lo? Gue balik ama Karin karena gue masih sayang ama dia. Karin 

juga masih sayang ama gue." 

"Lo boong. Lo gak mencintai Karin..." 

"Lo jangan asal ngomong." 

"Gue gak asal ngomong. Lo balik lagi ke Karin buat nutupin perasaan lo yang 

sebenarnya. Buat nutupin kalo sebenarnya lo suka ama Oyien!" 

"Siapa yang bilang begitu ke lo? Nadia?" 

"Tanpa Nadia bilang gue juga udah tau. Seperti gue bilang, cuma orang goblok 



aja yang gak tau kalo ada ikatan istimewa di antara kalian. Ikatan yang gak bisa 

diputuskan oleh apa pun dan siapa pun, termasuk Karin." 

"... Lo mencoba menyangkal apa yang ada di dalam hati lo yang paling dalam. 

Lo gak yakin apa Oyien juga suka ama lo, dan lo gak berani ngomong terus 

terang. Lo takut akan merusak persahabatan kalian kalau ngomong perasaan lo 

yang sebenarnya ke Oyien dan ternyata dia cuma nganggap lo sebagai sahabat. 

Karena itu lo berusaha menghilangkan perasaan lo. Lo berusaha membunuh 

rasa cinta lo ke Oyien dengan cara menjadikan Karin yang merupakan teman 

baik Oyien sebagai pacar lo. Tapi lo gagal. Lo gak bisa menghilangkan perasaan 

lo itu. Malah semakin bertambah. Lo sempat bimbang hingga mengakibatkan 

hubungan lo dengan Karin retak. Lalu lo ngerasa peluang lo ngedapetin Oyien 

semakin kecil. Lo ngerasa Oyien cuma nganggap lo sebagai sahabatnya. Gak 

lebih. Karena itu lo mencoba lagi membunuh perasaan lo. Lo balik lagi ke Karin. 

Bener, kan?" 

Abit terdiam mendengar ucapan Dimas. Dia gak bisa berkata apa-apa.  

"Sekarang gue mau tanya ama lo. Dan lo harus jawab dengan isi hati lo yang 

paling dalam. Misalkan Oyien dan Karin jatuh ke jurang pada saat bersamaan, 

dan lo hanya bisa menolong salah satu dari mereka, siapa yang lo tolong?" Abit 

masih diam. Hanya suara hujan yang terdengar.  

"Lo bisa jawab ini. Jawab dengan hati, bukan dengan pikiran lo!" 

"Lo pasti udah tau jawaban gue..." 

"Oyien?" 

 

*** 

 

Lo bener-bener gila! Tau gak!? Apa reaksi Karin kalo dia denger ini!?" kata 

Oyien.  

"Gue gak peduli. Gue udah lama suka ama lo, tapi gue gak pernah berani 

bilang. Baru sekarang gue punya keberanian buat bilang ini ke lo." 

"Jadi?" 

"Ya. Cewek lain yang selama ini ada di hati gue bukan Nadia, Erie, Putri, atau 

yang lain. Tapi lo. Lo yang selalu deket ama gue. Gue baru bilang sekarang 

setelah yakin kalo lo juga jatuh cinta ama gue..." 

"Apa? Gue cinta ama lo? Lo makin ngaco aja deh! Sejak kapan gue suka ama 

lo? Lagian kan gue udah punya cowok! Dan gue sayang banget ama dia!" 



Tanpa diduga Abit memeluk Oyien. Oyien kaget, tapi anehnya gak berusaha 

menghindar.  

"Bit!" 

"Dimas udah cerita semuanya ke gue." 

 

*** 

 

"Gue ama Oyien sebenarnya gak pernah jadian. Ini semua ide Oyien. Gue akuin 

gue suka ama dia. Waktu Valentine kemaren gue emang nembak dia. Minta dia 

supaya jadi cewek gue. Tapi Oyien nolak. Gue sedih. Tapi lalu Oyien ngasih 

alasan kenapa dia nolak gue. Dia bilang dia hanya mencintai satu cowok selama 

hidupnya. Cowok yang ditemuinya semasa kecil dan tumbuh bersama dengan 

dirinya. Cowok yang selalu ada di dekatnya jika dibutuhkan. Gue berhasil 

maksa Oyien mengakui cowok itu lo. Tapi seperti juga lo, Oyien juga gak berani 

bicara terus terang dia suka ama lo. Dia kira lo cuma nganggap dia sebagai 

sahabatnya, dan dia gak ingin persahabatan kalian rusak gara-gara dia 

ngomong perasaannya ke lo. Hati Oyien sebetulnya hancur saat lo mulai deket 

ama Karin, cewek yang baru dia kenal saat masuk SMA kemudian jadi 

sahabatnya. Apalagi setelah itu kalian jadian, itu semakin melukai hatinya. Tapi 

lalu dia sadar, dia gak boleh mentingin dirinya sendiri. Oyien liat lo bahagia 

bersama Karin, jadi dia mutusin buat ngalah. Apalagi ternyata Karin sangat baik 

padanya dan benar-benar tulus bersahabat dengannya. Oyien mengorbankan 

perasaannya demi persahabatan." Dimas menyulut sebatang rokok yang udah 

agak basah, lalu melanjutkan ceritanya.  

"Lo tentu bertanya kenapa Oyien pura-pura jadian ama gue? Ini dilakukan 

Oyien buat ngejaga perasaan Karin. Oyien cerita saat itu udah mulai timbul 

gosip gak sedap di sekolah tentang kedekatannya ama lo, dan dia lihat Karin 

udah mulai terpengaruh. Karena itu dia minta supaya gue pura-pura jadi 

cowoknya, buat ngeredam gosip itu. Oyien sendiri yang minta gue dateng ke 

sekolah supaya satu sekolah tau kalo dia udah punya cowok. Bagaimanapun di 

dalam hatinya dia mencintai lo, dia gak pengin hubungan lo sama karin putus. 

Pas ada kabar lo seneng ama cewek lain, Oyien berusaha mencari tau siapa 

cewek yang disukai lo. Dia ingin menyelamatkan hubungan lo ama Karin tanpa 

tau ternyata yang dicarinya adalah dirinya sendiri." 

"Dan lo mau? Padahal Oyien udah nolak cinta lo." 



"Gue gak munafik, gue sedih dan sedikit kesal waktu Oyien nolak gue. Tapi lalu 

gue liat sesuatu pada diri Oyien. Sesuatu di matanya, waktu dia cerita 

semuanya. Gue liat ada ketulusan dan cinta sejati di matanya. Itu yang bikin 

gue gak bisa menolak permintaannya." 

"Nadia tau ini semua?" 

"Nadia gak tau. Ini rahasia antara gue dan Oyien. Tapi seperti gue bilang tadi, 

cuma orang goblok aja yang gak bisa liat ikatan istimewa di antara kalian. 

Nadia juga heran dan sempat marah-marah waktu gue jadian ama Oyien. Dia 

tau lo suka ama Oyien dan gue dikira ngerebut oyien dari lo. Baru kemarin gue 

jelasin semuanya ke dia." 

 

*** 

 

"Dimas boong! Itu cuma alasan dia supaya dia gak disalahin kalo pergi 

ninggalin gue!" 

"Dimas gak boong. Lo yang nyangkal isi hati lo sendiri." 

"Lepasin, Bit! Gimana kalo Karin liat?" 

"Karin gak ada di sini." 

"Gimana kalo ada orang lain? Pokoknya lepasin!" 

"Biarin aja." 

"Lepasin kata gue!" Oyien mendorong tubuh Abit hingga Abit hampir 

terjungkal.  

"Yien!" 

"Lo seharusnya sadar akan ucapan lo. Lo gak bisa ngekhianatin Karin begitu aja 

setelah apa yang dia lakuin buat lo! Juga gue. Setelah apa yang dia lakuin buat 

gue, gue bukan manusia kalo ngekhianatin kepercayaanya pada gue selama 

ini." 

"Tapi lo juga suka ama gue, kan?" 

Oyien hanya diam. Hatinya saat ini juga bimbang. Di satu sisi dia gak bisa 

mengelak emang udah lama suka ama Abit. Tapi di sisi lain, persahabatannya 

dengan Karin terlalu berharga untuk dikorbankan demi cinta.  

"Karin udah berkorban segalanya buat lo. Dia rela gak kuliah di luar negeri, 

sesuatu yang dia impikan dari dulu, cuma agar bisa selalu deket ama lo. Dan 

sekarang lo dengan seenaknya bilang lo suka ama gue? Lo pengin bikin hati 

Karin hancur? Pengin liat hidupnya jadi berantakan?" 



"Gue akuin gue salah. Sejak dulu gue berusaha menghapus perasaan gue ke lo. 

Bahkan sampe detik-detik terakhir sebelum gue ngomong ke lo, gue masih 

berusaha. Tapi gue gak bisa. Gue nyerah ama perasaan gue. Gue juga tau 

gimana hati Karin kalo dia tau hal ini. Tapi gue udah gak tahan. Gue yakin Karin 

akan cepat melupakan gue. Dia akan dapet cowok yang jauh lebih baik dari 

gue..." 

"Lo terlalu meremehkan perasaan Karin. Jika dia menyukai sesuatu, dia gak 

akan bisa melupakannya. Dia gak rela melepaskan sesuatu yang disukainya ke 

tangan orang lain. Gue tau itu." 

"Begitu juga gue. Kita semua juga gak aka bisa melupakan cinta pertama kita." 

"Cukup! Gue gak mau denger ini. Apa pun yang lo bilang, gue gak cinta ama lo. 

Gue suka ama lo cuma sebagai temen. Gak lebih." 

"Apa kalo gak ada Karin di antara kita, lo juga ngomong kayak gini?" 

Oyien gak menjawab pertanyaan Abit. Abit kembali mendekati Oyien dan 

memegang pundaknya.  

"Tatap mata gue, Yien, dan bilang lo gak cinta ama gue. Gak sayang ama gue." 

Oyien menengadah. Pandangannya bertemu tatapan Abit.  

"Gue suka ama lo. Sayang ama lo. Apa lo juga sayang ama gue?" tanya Abit.  

Beberapa lama suasana menjadi hening abit dan Oyien hanya berpandangan. 

Oyien gak tau harus berbuat apa. Tubuhnya sesaat menjadi kaku. Tapi Oyien 

harus memutuskan, walau merasa ini keputusan terberat yang pernah dia 

ambil selama hidupnya.  

"Yien." 

"Gue... gue... Gue suka ama lo," ucap Oyien. "...sebagai temen. Gue sayang 

ama lo...juga sebagai temen." 

Sehabis berkata begitu, Oyien melepaskan pegangan Abit, lalu tanpa berkata 

apa-apa lagi dia berlari meninggalkan cowok itu.  

"Oyien!" 

Sia-sia panggilan Abit. Oyien udah gak mendengarnya.  

Abit hanya terpaku di tempatnya. Perasaannya kini semakin gak menentu. 

Tadinya dia mengira Oyien akan mengakui perasaannya. Tapi ternyata Oyien 

keras kepala. Dia lebih memikirkan perasaan Karin daripada perasaannya 

sendiri. Sekarang Abit gak tau apa yang harus dilakukannya.  

 

*** 



 

"Oyien kenapa, Say?" tanya Karin saat Abit kembali ke dalam dan duduk di 

sampingnya. Abit melihat ke arah tempat duduk Oyien. Tempat duduk itu 

kosong. Oyien belum kembali.  

"Emang kenapa?" 

"Tadi dia nelepon. Katanya mendadak sakit, dan pulang naek taksi. Karin heran 

kenapa dia gak ngomong dulu sebelumnya ke Karin. Karin kan bisa nganter dia 

pulang. Terus terang, Karin agak kuatir dengan Oyien. Tapi dia bilang Karin 

tidak usah kuatir. Dia bilang cuma sakit perut. Kamu gak ketemu dia tadi?" 

"Gak. Aku gak ketemu dia." 

"Tapi walau gitu Karin tetap kuatir. Pulang dari sini Karin mau ke rumah Oyien, 

sekalian nganter kamu pulang. Kamu ntar pulang bareng Karin, kan?" 

Abit hanya mengangguk pelan. 

 

 

 

BAB 21 

 

 

Akhir Persahabatan 

 

Oyien sakit. Pagi hari sesudah acara prom nite badannya terasa lemas. Oyien 

kayak gak punya semangat hidup. Seharian dia cuma tiduran di kamar. 

Mamanya jadi cemas melihat keadaan Oyien.  

"Ke dokter ya, Yien?" tanya mamanya. Oyien menggeleng.  

"Oyien gak papa kok, Ma. Cuma pusing sedikit. Kecapekan, kali. Ntar juga baek. 

Oyien cuma butuh istirahat." 

Tapi malamnya badan Oyien demam. Panasnya meninggi hingga harus 

dikompres.  

"Apa sebaiknya dibawa ke rumah sakit, Dok?" tanya papa Oyien pda dokter 

yang datang ke rumah.  

"Gak perlu asal malam ini panasnya turun, dia akan baik-baik saja. Yang 

penting kompres terus dan beri obat dari saya secara teratur. Kalau ada apa-



apoa cepat telepon saya," jawab dokter yang memeriksa Oyien.  

Untunglah demam Oyien segera berkurang. Suhu bdannya udah mulai turun, 

hingga pagi Oyien bisa tidur lelap.  

Oyien harus istirahat di tempat tidur untuk memulihkan kondisinya. Bagi Oyien 

ini kesempatan untuk memikirkan kembali semua yang dialaminya. Tentang 

ucapan Abit saat prom nite, cintanya , dan perasaannya pada Karin. Oyien 

yakin Karin belum tau apa yang terjadi antara Abit dan dirinya malam itu. 

Terbukti Karin langsung ke rumahnya seusai acara prom nite. Bahkan Karin 

setiap hari datang ke rumahnya selama dia sakit. Melihat perhatian Karin 

seperti itu, Oyien semakin gak tega melukai hatinya.  

Sikap Oyien pada Abit juga biasa aja setelah kejadian itu. Bahkan Oyien merasa 

Abit menjaga jarak dengannya. Abit cuma nelepon dia sekali untuk 

menanyakan keadaannya. Itu pun cuma sebentar. Belum sekali pun Abit 

datang menengok Oyien kecuali saat bersama Karin seusai prom nite. Mungkin 

perasaan Abit padanya belum sepenuhnya hilang. Dan itu butuh waktu.  

 

*** 

 

Pagi hari, seperti biasa Karin datang ke rumah Oyien. Namun kali ini wajah 

Karin sedkit berbeda. Dia pun gak banyak bicara saat ketemu mama Oyien.  

"Hai, Rin," sapa Oyien melihat Karin masuk kamarnya. "Mau mangga? Baru 

dikupasin Mama. Manis loh!" 

Karin hanya diam. Ini sedikit membuat Oyien heran. Biasanya Karin datang 

dengan wajah ceria, bahkan gak nolak kalo ditawarin sesuatu ama Oyien. 

Apalagi mangga salah satu buah kesukaannya.  

"Kenapa, rin? Kok muka lo mendung gitu?" 

Karin melangkah mendekati tempat tidur Oyien. Pandangan matanya kelihatan 

aneh. Pandangan yang menyimpan marah, kesal, tapi juga bingung. Dan terus 

terang Oyien baru sekali ini melihat pandangan mata Karin seperti itu.  

"Rin..." 

"Bilang terus terang, Yien. Ada apa sebenarnya dengan kamu waktu acara 

prom nite?" 

Walau agak kaget dan heran dengan pertanyaan Karin, Oyien mencoba 

tenang.  

"Kan gue udah bilang. Gue mendadak sakit perut. Dan lo sendiri tau kan kalo 



gue emang bener-bener sakit?" jawab Oyien. Karin mengeluarkan sesuatu dari 

tas tangan yang dibawanya. CD.  

"Kenapa kamu boong ama Karin? Karin tau kamu berdua ama Abit malem itu." 

"Lo ngomong apa, Rin?" 

"Perlu Karin tunjukin buktinya ke kamu?" Karin mendekati VCD player Oyien 

yang ada di kamar. Dia memasukkan CD yang dibawanya ke VCD Player dan 

mulai memutarnya.  

 

"Gue suka ama lo. Sayang ama lo. Apa lo juga sayang ama gue?" 

"Gue...gue...gue suka ama lo..." 

 

Isi VCD itu singkat. Kurang dari sepuluh menit. Tapi itu udah cukup membuat 

Oyien kaget setengah mati dengan apa yang dilihatnya. Itu saat dia bersama 

Abit. Saat Abit menyatakan cintanya dan memeluknya. Ternyata ada orang lain 

di sekitar mereka. Dan sialnya orang itu membawa kamera video buat 

merekam mereka. Suasana saat itu agak gelap, tapi cukup jelas untuk dapat 

mengenali dua orang yang ada dalam VCD itu adalah dirinya dan Abit. Tapi satu 

hal yang membuat Oyien terkejut, ucapannya pada VCD yang dibawa Karin 

bukan ucapannya waktu itu. Ucapannya sangat bertolak belakang. 

"Kamu masih mau ngelak?" 

Oyien menggigit bibir. Dia berusaha tetap tenang karena melihat Karin udah 

mulai emosi.  

"Gue akuin itu emang gue ama Abit. Tapi gue gak pernah ngomong kayak gitu. 

Sumpah!" 

"Sumpah? Kamu berani sumpah setelah jelas-jelas membohongi Karin? Itu 

suara kamu dan Abit, kan?" 

"Iya, tapi..." 

"Karin kecewa, Yien. Karin gak nyangka ternyata selama ini orang yang udah 

Karin percaya dan Karin anggap seperti saudara tega menusuk Karin dari 

belakang!" Mata Karin mulai basah. Dia gak bisa lagi menahan air matanya.  

"Karin, dengar dulu..." 

"Karin gak nyangka kalo cewek yang selama ini ada di hati Abit adalah kamu. 

Dan kamu dengan pintarnya mengalihkan perhatian Karin ke orang lain, jadi 

Karin gak curiga ama kamu. Kamu juga beberapa kali bersumpah kalo kamu 

gak naksir Abit. Tapi nyatanya?" 



"Itu gak bener. Gue juga baru tau kemarin kalo ternyata Abit suka ama gue. 

Sungguh! Tapi gue udah nolak cintanya. Gak seperti di VCD itu. Bener, Rin! Gue 

gak mau nyakitin hati lo. Gue juga gak tau kenapa di VCD bisa kayak gitu." 

"Kamu suka ama Abit, kan? Udah sejak lama kamu suka ama dia. Cuma karena 

ada Karin makanamu gak bisa ngomong langsung ke Abit." 

"Rin..." 

"Bener gak!?" 

"Ya...tapi bukan itu..." 

"Kamu munafik! Karin gak mau punya temen seperti kamu!" Sehabis berkata 

demikian Karin keluar dari kamar Oyien.  

"Kariiin!!" 

Oyien bangun dari tempat tidurnya, mencoba mengejar Karin. Tapi tubuhnya 

terlalu lemah, hingga baru beberapa meter berjalan Oyien tersungkur ke 

lantai.  

"Kariiinn..." panggil Oyien lirih. Tapi Karin udah gak mendengar panggilannya.  

 

*** 

 

Itulah terakhir kalinya Oyien bertemu Karin. Sejak itu Karin gak pernah mau 

ketemu Oyien. Jangankan ketemu, ngomong aja dia gak mau. Beberapa kali 

Oyien nelepon baik ke rumah maupun HP-nya, tapi Karin gak pernah mau 

ngomong dengannya. Satu-satunya kesempatan Karin mau ngomong ke Oyien 

saat Karin nelepon ke HP Oyien. Saat itu Oyien sangat senang. Dia kira Karin 

akan memberinya kesempatan buat menjelaskan semuanya. Tapi belum 

sempat Oyien ngomong, Karin udah ngomong lebih dulu.  

"Karin udah berkorban banyak agar bisa memiliki Abit di sisi Karin. Karin gak 

akan begitu aja melepaskan Abit pada orang lain, apalagi pada orang yang 

udah ngekhianatin Karin. Jadi kamu gak perlu capek-capek nelepon atau 

berusaha nemuin Karin, karena Karin gak akan pernah memaafkan kamu!" 

Setelah itu telepon ditutup. Ucapan terakhir Karin membuat hati Oyien tambah 

terluka. Oyien emang tau sifat Karin. Karin orangnya gak gampang marah. Tapi 

sekali dia marah pda seseorang, gak akan mudah bagi dia untuk 

melupakannya. Butuh waktu lama untuk memaafkan seseorang. Waktu 

hubungannya retak dengan Abit, kalo bukan karena usaha Oyien dan Karin 

sendiri sangat mencintai Abit, Karin gak akan mau memaafkan Abit secepat itu. 



Apalagi saat ini Karin udah memvonis gak akan memaafkan Oyien. Butuh 

sekadar usaha keras bagi Oyien untuk berbaikan lagi dengan Karin.  

 

*** 

 

"Bukan Nadia yang bikin atau ngirim VCD itu, walau dia bawa kamera video 

waktu prom nite," kata Abit waktu datang ke rumah Oyien. Abit akhirnya mau 

ketemu Oyien setelah tau peristiwa antara Karin dan Oyien. Mereka berdua 

duduk di teras depan. Oyien udah sembuh, walau badannya masih sedikit 

lemas. Untunglah peristiwa antara dirinya dan Karin gak lagi memperngaruhi 

kesehatannya.  

"Lo percaya?" 

"Gue percaya ma dia. Kalo dia mau bikin gue putus ama Karin, udah dia lakuin 

dari dulu." 

"Jadi kira-kira siapa?" 

"Gue belum tau. Tapi yang jelas siapa pun dia, targetnya jelas. Gak sekedar 

bikin gue putus ama Karin, tapi juga ngerusak persahabatan lo ama Karin. Jelas 

seseorang yang iri ama kalian berdua. Dan Nadia gak masuk kategori itu. Dia 

gak peduli ama persahabatan kalian. Dia cuma ngejar gue, buka mau ngerusak 

hubungan lo ama Karin." 

"Sayang gue belum liat VCD-nya. Tapi gue yakin itu udah diedit dulu sebelum 

dikirim. Karin. Lo bilang VCD itu lo ngomong suka ama gue, kan?" 

"Iya. Padahal lo tau sendiri gue gak pernah ngomong kayak gitu. Apa Karin gak 

ngasih VCD-nya ke lo?" 

"Boro-boro. Ngomong ke gua aja dia gak mau. Berapa kali gue nelepon, dia gak 

pernah mau nerima. Gue ke rumahnya, sama aja." 

"Dia belum mutusin lo?" 

"Gue gak tau." 

"Bagus kalo gitu." 

"Kok malah bagus?" 

"Itu tandanya Karin masih suka ama lo. Apalagi pas gue pikir-pikir ucapananya 

ditelepon, dia gak bakal mutusin lo. Lo tenang aja. Lama-lama juga dia pasti 

mau ngomong ke lo. Dia cuma pengin ngeliat kesungguhan lo kalo lo bener-

bener masih mencintai dia. Gak kayak gue. Dia udah benci ama gue." 

"Kadang-kdang gue pikir lebih baik gue putus ama dia. Jadi lo gak punya alasan 



yang bikin lo gak mau terus terang kalo lo suka ama gue." 

Oyien menoleh ke arah Abit.  

"Jangan pernah punya pikiran kayak gitu. Kan udah gue bilang gue suka lo 

sebagai temen. Gue gak mau lebih dari itu." 

"Lo bener-bener nutupin perasaan lo yang sebenarnya." 

"Terserah lo mau bilang apa, tapi itulah perasaan gue yang sebenarnya ke lo. 

Dan lo jangan maksa gue. Gue gak mau nambah pikiran lagi." 

Abit hanya mengangkat tangannya tanda gak bisa berkutik. Dia emang udah 

kehabisan akal untuk memaksa Oyien mengakui sebenarnya dia suka ama 

Abit.  

"Besok gue berangkat ke Purwokerto," kata Oyien.  

"Lo mau liburan di sana? Gue kira itu bagus. Mudah-mudahan pas lo balik 

keadaan udah membaik." 

"Gue gak liburan. Gue udah putusin mau kuliah di sana." 

Ucapan oyien sangat mengejutkan Abit. "Lo mau pindah?" 

"Ya. Gue ikut SPMB di sana. Yang jelas gue gak akan balik lagi ke sini." 

"Tapi gimana dengan cita-cita lo kuliah di jurusan arsitek? Setau gue di 

UNSOED kan gak ada fakultas arsitek." 

"Itu bukan harga mati. Gue bisa aja kuliah di jurusan lain." 

"Lo pindah karena masalah ini, kan?" 

"Gue rasa salah satu alasan Karin belum maafin lo adalah karena gue masih 

ada di deket lo. Dia masih gak percaya ama lo. Kalao aja gue gak ada, lo pasti 

gak akan selalu ketemu gue. Mungkin juga lo akan bisa ngelupain gue, dan 

bahagia dengan Karin. Menurut gue itu satu-satunya jalan terbaik bagi kita 

semua. Kita gak bisa selalu bersama selamanya." 

"Tapi lo terlalu cepat ngambil keputusan. Kita tunggu beberapa hari lagi. 

Mungkin ada perkembangan bagus.  

"Sampe kapan? Gue pengin masalah ini cepat selesai. Gue gak mau gagal 

masuk universitas negeri cuma gara-gara masalah ini. Lagi pula gue pengin 

nemenin Mama di sana. Sejak umur delapan tahun gue udah berpisah ama 

mama kandung gue. Sekarang saatnya gue kembali ke Mama." 

Hening sejenak. Abit merasa berat membiarkan Oyien pergi. Perasaannya pada 

Oyien udah berkembang sedemikian rupa hingga akan sangat sulit 

dihilangkan.  

"Lo kira gue gak berat ngambil keputusan ini? Lo mungkin berat berpisah ama 



gue, tapi gue lebih berat lagi karena harus berpisah ama lo dan Karin. Papa 

juga tadinya gak setuju dengan keputusan gue. Tapi akhirnya papa mau ngerti. 

Gue harap lo juga mau ngertiin gue, sebab inilah jalan yang terbaik menurut 

gue." 

"Gue akan selalu ngerinduin lo, Yien." 

"Lo akan ngelupain gue. Waktu akan menghapus segalanya, seperti lo pernah 

bilang. Gue cuma titip Karin ke lo. Jaga dia baek-baek. Jangan pernah lo 

kecewain hatinya lagi. Sekali lagi lo lakuin itu, lo akan kehilangan dia untuk 

selama-lamanya. Bilang juga ke Karin, walau dia membenci gue, gue gak 

pernah bisa membencinya. Dia akan tetap jadi sahabat gue, walau cuma di hati 

gue. Lo mau kan janji ke gue buat ngejaga Karin?" 

Abit memandang Oyien sejenak, lalu mengangguk.  

 

"Bagus, gue bisa tenang sekarang. Satu lagi, jangan coba-coba lo hubungin gue 

atau lo cari gue, kecuali kalo lo udah bisa ngelupain perasaan lo ke gue." 

"Kalo itu gue gak bisa janji. Gue masih yakin suatu saat lo pasti akan ngomong 

kalo lo suka ama gue. Cinta ma gue..." 

"Jangan terlalu yakin," kata Oyien sambil tersenyum.  

 

 

 

BAB 22 

 

 

Surat Dari Karin 

 

Karin baru aja keluar dari kelas bimbelnya saat melihat Nadia ada di depan 

mobil Icha. Nadia gak sendiri. Dia bersama Dewi dan rahma, teman 

sekelasnya.  

"Itu kan Nadia? Ngapain di di sini?" tanya Icha yang ada di samping Karin. Karin 

menggeleng. Setau dia, Nadia gak ikut bimbel karena memutuskan lebih 

berkonsentrasi di dunia model selepas SMA. Jadi suatu hal yang aneh kalo tau-

tau Nadia ada di tempat seperti ini.  



Nadia melihat ke arah Karin dan Icha, lalu berjalan menghampiri mereka. 

Puluhan mata yang ada di tempat bimbel memandang Nadia, terutama cowok-

cowok. Sebagian dari mereka mengenal Nadia sebagai model muda yang lagi 

naik daun. Padahal waktu itu Nadia berpakaian biasa. Cuma pake T-shirt dan 

celana panjang sebetis.  

"Rin, gue pengin ngomong ama lo," kata nadia pas udah ada di depan Karin.  

"Soal apa? Karin gak ada waktu." 

"Ini penting. Lo pengin tau siapa yang ngirim VCD waktu prom nite ke lo, kan?" 

"Dari mana kamu tau soal itu? Kamu tau siapa yang ngirim?" 

"Makanya lo ikut gue. Ntar lo bisa tau semuanya. Lo juga ikut, Cha!" Nadia 

memandang ke arah Icha.  

"Kenapa gue juga mesti ikut?" 

"Lo pasti tau kenapa. Wi, lo bareng Rahma ikut mobil Icha. Karin biar ikut mobil 

gue." 

"Siap, Bos!" jawab Rahma dan Dewi hampir serentak.  

 

*** 

 

Hidup di kota kecil seperti Purwokerto ternyata gak kalah menyenangkan. Itu 

yang dirasakan Oyien. Udah seminggu dia tinggal di kota yang terletak di bagan 

selatan Jawa Tengah itu, dan Oyien merasa betah. Itu karena sekarang Oyien 

udah tinggal bersama mama kandung dan kakak cowoknya. Biasanya dia ke 

Purwokerto cuma selama liburan, sekitar satu atau dua minggu. Tapi sekarang 

dia akan menjalani masa depannya di sini. Di kota yang masih menawarkan 

hawa sejuk pegunungan ini Oyien akan memulai hidup baru. Bebas dari segala 

masalah yang menghimpitnya saat masih berada di Bandung.  

"Benar kamu mau niat kuliah di sini?" tanya mama oyien sambil meriksa 

masakan yang baru aja matang. Mama Oyien emang membuka usaha katering 

dan rantangan untuk penghasilan sehari-hari. Sejak cerai dengan suaminya, dia 

gak menikah lagi. Dan berkat kerja kerasnya, usaha kateringnya maju pesat. 

Tadinya dikerjakan sendiri, tapi sekarang udah punya beberapa pegawai yang 

digaji bulanan. Keuntungannya boleh dibilang lebih dari cukup untuk 

kebutuhan sehari-hari dan menambah biaya kuliah Andre, kakak Oyien yang 

usianya dua tahun lebih tua dari Oyien dan sekarang kuliah di UNSOED. 

"Kalo gak niat, ngapain Oyien pindah ke sini?" jawab Oyien yang lagi asyik 



mencicipi masakan yang ada. Pagi-pagi rupanya anak itu udah kelaparan. 

"Oyien kan mau nemenin Mama," lanjut Oyien.  

"Kamu gak kasian ama Papa? Ntar papa kesepian loh." 

"Mama ada-ada aja. Mana mungkin Papa kesepian. Kan ada Mama Wida dan 

Yogi. Justru Mama yang kesepian di sini." 

"Kata siapa? Kan ada Andre." 

"Kalo andre kuliah?" 

"Saudara-saudara Mama kan banyak di sini. Juga ada pegawai mama. Kamu 

bisa aja cari alasan." 

"Emang alesan Oyien aja, Ma. Dia tuh sebenarnya pindah ke sini karena patah 

hati. Cintanya gak kesampean!" celetuk Andre yang baru mau mandi.  

"Kakak ngaco!" 

"Yee... Kamu sendiri yang bilang ke Kakak kemaren malam. Kamu kan yang 

curhat?" 

"Siapa yang curhat? Oyien kan cuma nyeritain problem temen Oyien." 

"Tapi kemaren gak gitu?" 

"Sudah, sudah! Andre, kamu mau mandi apa mau ngobrol? Nanti terlambat 

kuliah loh!" mamanya menengahi. Kemudian wanita setengah baya itu 

memandang Oyien.  

"Bener kata kakakmu, Yien? Kamu pindah ke sini karena patah hati?" 

"Mama kok percaya Kak andre sih? Boong, Ma. Oyien ke sini karena pengin aja 

di sini. Bosen di Bandung terus." 

"Katanya kamu mau kuliah di jurusan arsitek? Di sini kan gak ada?" 

"Itu kan dulu. Bisa dong Oyien berubah. Pertanian juga bagus buat Oyien. Kalo 

gak, hukum juga oke." 

"Terserah kamu deh. Mama sih cuma membantu biaya kuliah yang sudah di 

beri papa kamu aja. Yang penting kamu bisa menentukan yang terbaik buat 

masa depan kamu." 

"Beres, Ma!" 

"Oya, rencana hari ini kamu mau ke mana?" 

"Mungkin Oyien mau ke rumah Oom Darman. Oyien udah janji ama Gita mau 

maen ke sana. Setelah itu, gak tau deh. Kayaknya langsung pulang. Oyien kan 

harus belajar buat SPMB? Apalagi Oyien udah gak ikut bimbel." 

"Kenapa kamu gak bimbel di sini aja? Masih sempat, kan?" 

"Masih sih. Tapi males ah, harus nyesuain cara belajarnya dari awal. Mending 



Oyien belajar sendiri aja. Buku-buku dari bimbel Oyien di Bandung kan Oyien 

bawa. Trus kan ada juga buku bekas bimbel Kak Andre. Itu kan lebih dari 

cukup." 

 

*** 

 

Menjelang sore Oyien baru pulang ke rumahnya.  

Tumben Kak Andre udah pulang! batin Oyien saat melihat motor Tiger 2000 

milik Andre ada di depan rumah. Oyien melihat sekilas ruang tamu dari luar. 

Kayaknya kakaknya lagi ngobrol ama seseorang. Menungkin temannya. Oyien 

baru memutuskan akan masuk lewat pintu samping saat Andre, yang udah 

melihat kedatangan Oyien lewat depan jendela, keluar.  

"Akhirnya kamu dateng juga. Tuh ada temen kamu dari Bandung," kata Andre.  

"Siapa, Kak?" 

"Liat aja sendiri." 

Oyien masuk melalui pintu depan, dan terkejut melihat siapa yang ada di ruang 

tamu. Abit! 

 

"Karin akhirnya pergi ke Jepang," kata Abit saat mereka ngobrol di sebuah kafe 

di pinggir kota. Oyien meminjam motor Andre, karena motornya masih ada di 

Bandung. Rencananya mau dikirim minggu depan. Kakaknya itu gak bisa protes 

karena Oyien udah membantu men-tune-up motornya tadi pagi.  

"Kenapa? Apa lo belum baekan ama dia?" 

"Lo baca aja surat ini. Dia minta gue nyampein langsung ke lo." 

Dari Karin? Oyien gak sabar ingin membaca surat dari Karin. Karin udah mau 

ngomong ama dia, walau lewat surat.  

 

Dear Oyien, 

Gimana kabar kamu? Karin harap kamu sehat-sehat selalu. Di sini juga Karin 

dalam keadaan sehat.  

Kamu pasti heran nerima surat dari Karin. Saat kamu nerima surat ini, mungkin 

Karin udah gak di Indonesia. Sebetulnya Karin gak pengin ngomong ke kamu 

dengan cara ini. Karin pengin ngomong lansung ke kamu, atau bahkan ketemu 

kamu. Tapi Karin gak ada waktu. Ini salah satu cara supaya Karin bisa ngomong 

ama kamu.  



Karin gak pinter nulis surat, ya? Kalimatnya berantakan gini. Sebetulnya Karin 

juga bingung harus mulai dari mana. Karin gak tau kalimat apa yang pertama 

kali harus Karin ucapkan ke kamu, sebagai awal dari permintaan maaf Karin ke 

kamu. Karin udah tau semuanya. Tentang VCD itu, tentang kamu, juga tentang 

Abit. Nadia yang cerita semuanya... 

 

"Nadia?" gumam Oyien. "Ada apa dengan Nadia? Cerita apa aja dia?" tanya 

Oyien pada Abit.  

"Udah, baca aja terus ampe selesai," jawab Abit sambil menyedot es kelapa 

mudanya.  

 

Ternyata kamu gak salah. Kamu bahkan udah berusaha ngejaga perasaan 

Karin. Karin merasa malu telah menuduh kamu yang gak-gak. Karin bilang 

kamu munafik, pengkhianat, dan sebagainya. Karin jahat, ya? Karena itu Karin 

gak salahkan kamu kalo kamu jadi membenci Karin. Karin emang pantas 

menerimanya.  

 

Tanpa terasa mata Oyien mulai berkaca-kaca. Dia teruskan membaca.  

 

Syukurlah Abit bilang kamu gak membenci Karin. Kamu bisa ngerti perasaan 

Karin saat itu. Bahkan kamu tetap menganggap Karin sebagai sahabat, walau 

kamu udah tau Karin sangat membenci kamu. Karin gak bisa berkata apa-apa 

saat itu. Ternyata kamu lebih berjiwa besar daripada Karin. Pengin rasanya 

Karin menyembah dan mohon ampun dari kamu kalo Karin ketemu kamu. 

Mungkin itu akan Karin lakukan kalo ketemu kamu nanti. Itu juga kalo kamu 

masih mau ketemu Karin. Kalo gak, Karin bisa ngerti... 

 

Tentu, Rin! Gue pasti mau ketemu lo! Gue juga pengin ketemu lo! Pengin 

ngobrol lagi bareng lo! 

 

Karin dan Nadia udah bicara banyak. Ternyata benar kata kamu dan Abit. Nadia 

orang baik. Mungkin penampilannya aja yang angkuh dan terkesan sombong, 

tapi di dalamnya dia memiliki hati malaikat. Gak heran kalo kamu dan Abit 

senang berteman dengan dia. Dari situlah pikiran Karin menjadi terbuka. Karin 

sadar, gak seharusnya Karin menuduh kamu merampas milik Karin. Justru Karin 



yang harusnya malu karena udah merampas milik kamu. Karin baru tau 

ternyata udah lama kamu suka ama Abit, bahkan sebelum kalian bertemu 

Karin. Tapi kamu memendam perasaan itu, menunggu waktu yang pas buat 

mengatakannya. Dan ketika saat itu tiba, Karin datang di tengah-tengah kalian. 

Saat itu kalo mau kamu bisa aja ngelarang Abit supaya gak jadian ama Karin. 

Abit pasti mau ngedengerin kata-kata kamu. Tapi kamu gak melakukannya. 

Kamu gak tega ngerusak kebahagiaan Karin saat itu. Karin akui saat itu Karin 

emang sangat bahagia. Saat itu untu pertama kalinya Karin ngerasain punya 

pacar. Sebetulnya kalo saat itu Karin jeli, Karin bisa menangkap sedikit 

perasaan kecewa dan kesal di wajah kamu saat tau Karin jadian ama Abit. Tapi 

Karin terlalu terbawa perasaan gembira, dan kamu pintar nutupin perasaan 

kamu. Kamu emang punya bakat jadi pemain sinetron.  

Karin juga tau semuanya tentang Abit. Dia juga suka ama kamu. Pertamanya 

dia ngedeketin Karin buat mancing reaksi kamu. Bagaimana reaksi kamu kalo 

ngeliat dia jadian ama Karin. Tapi kamu gak menunjukkan reaksi sedikit pun. 

Kamu gak merasa cemburu, marah, dan kesal, bahkan setuju atas hubungan 

kami. Perkembangan selanjutnya membuat Abit akhirnya bener-bener jatuh 

cinta ama Karin. Walau begitu dia tetap gak bisa melupakan kamu. Jauh di 

dalam hatinya hanya ada nama kamu. Karin gak bisa menggeser nama kamu 

yang udah terpahat di hati Abit.  

Kamu terlalu baik untuk Karin. Walau kamu mencintai Abit, gak pernah sedikit 

pun terlintas di benak kamu untuk mengganggu hubungan Karin dan Abit. 

Kamu bahkan berusaha memperbaiki saat hubungan kami retak. Saat karin 

minta bantuan kamu menyelidiki cewek yang dicintai Abit, tanpa kamu sdar 

cewek itu kamu, kamu bersedia membantu Karin. Kamu rela masuk ke 

lingkungan yang sebelumnya asing bagi kamu demi Karin. Kamu rela masuk 

diskotek, belajar basket, atau masuk pub, yang semua itu bukan lingkungan 

yang kamu senangi. Itu semua untuk membantu Karin. Karin berterima kasih 

atas semuanya. Karin anggap kamu bukan sahabat lagi, tapi udah seperti 

saudara, bahkan lebih. Saudara sekalipun belum tentu mau membantu Karin 

seperti yang kamu lakukan.  

 

Oyien udah gak bisa menahan rasa harunya. Dia berhenti membaca sejenak 

untuk menarik napas. Menenangkan dirinya.  

"Udah selesai?" tanya Abit. Oyien hanya bisa menggeleng. Lalu dia meneruskan 



membaca.  

 

Karin telah berpikir banyak, dan akhirnya Karin memutuskan mengembalikan 

Abit pada yang berhak, yaitu kamu. Kamu jangan protes dulu atas keputusan 

Karin ini. Karin melakukan ini atas pemikiran yang matang, dan tanpa campur 

tangan siapa pun, termasuk Abit dan Nadia. Karin pikir ini juga semua demi 

kebaikan Karin. Karin gak akan bisa bahagia bersama orang yang hatinya gak 

sepenuhnya buat Karin. Sekarang kamu yang akan repot dengan sifat-sifat Abit 

yang suka gebet sana gebet sini. Mudah-mudahan di tangan kamu Abit akan 

lebih jinak. Dia kan lebih takut ama kamu daripada ama Karin ￼ 

Karin juga sadar Karin gak mungkin dapat ngelupain Abit dalam waktu lama. 

Karena itu Karin memutuskan melanjutkan kuliah di Jepang, sesuai tawaran 

Papi. Mungkin dengan itu Karin bisa melupakan semua kesedihan dan cinta 

Karin. Walau begitu Karin gak akan lupa akan persahabatan kita, dan semua 

kenangan yang udah kita jalani. Itu terlalu berharga untuk dilupakan. 

Kebetulan Karin juga harus cepat berangkat ke Jepang. Walau kuliah di sana 

baru mulai tahun depan, ngurus pendaftarannya harus dimulai dari sekarang, 

sekalian Karin ngambil kursus bahasa Jepang dulu di sana, dan sebentar lagi 

mau mulai. Karena itu Karin harus segera pergi. Karin gak sempet ketemu ama 

kamu. Karin coba nelepon ke HP kamu, tapi gak aktif terus. Karin gak tau 

nomor telepon rumah kamu yang di Purwokerto.  

 

Karin... Karin.. kenapa gak nelepon ke rumah Papa? Papa kan tau nomor 

telepon rumah di sini! batin Oyien. Tapi dia maklum mungkin Karin saat itu 

sedang buru-buru. Pikirannya gak begitu fokus. Nomor HP Oyien yang lama 

emang ditinggal di Bandung. Dia beli nomor baru di sini.  

Dan kalo mau belajar bahasa Jepang, kenapa harus jauh-jauh ke sana? Di sini 

juga banyak tempat kursus bahasa Jepang. Mungkin Karin sekalian ingin 

beradaptasi dengan kebudayaan Jepang. Atau karena Karin emang ingin 

menghindar dari Oyien dan Abit.  

 

Karena itulah Karin nulis surat ini. Rencananya Karin akan titipin surat ini ke 

Abit. Karin minta dia nyampein surat ini langsung ke kamu, gak boleh lewat 

pos. Karin pengin kamu ketemu langsung ama Abit. Saat itu kamu harus 

ngungkapin isi hati kamu yang sebenarnya. Karin gak mau tau. Pokoknya pas 



Karin pulang ke Bandung pas liburan, Karin harus denger kabar kamu udah 

jadian ama Abit. Karin akan selalu berdoa semoga kalian bahagia. Jangan 

pikirin apa-apa lagi. Jangan pikirin Karin. Karin akan baik-baik aja. Sekali lagi 

maafkan Karin. Harapan Karin, kamu ikut menjemput di bandara saat Karin 

pulang nanti dengan tersenyum. Senyum Oyien yang Karin kenal selama ini... 

 

Always be Your Friend 

 

KARIN 

 

Kali ini ikutilah kata hati kamu. Sekali saja... 

 

Ketika selesai membaca isi surat Karin, Oyein udah gak bisa menhan 

perasaanya lagi. Air mata mengalir di kedua pipinya. Untuk pertama kalinya 

Oyien gak berusaha menutupi kenyataan bahwa dia menangis! Menangis 

karena terharu! 

 

"Lo gak baca surat ini, kan?" Tanya Oyien setelah dia bisa menguasai dirinya.  

"Ngapain gue baca surat buat orang lain? Emang apa isinya?" 

"Gak. Gak papa kok." 

"Gak papa kok lo sampe nangis?" 

"Gue cuma terharu aja. Ternyata Karin udah maafin gue. Sayang gue gak 

sempet nganter dia pergi." 

"Iya. Emang ngedadak banget. Gue aja baru tau pas dia mau berangkat besok. 

Dia pengin ketemu gue. Kami gak bicara banyak, dan dia gak kasih kesempatan 

gue buat ngejelasin semuanya. Dia cuma nyampein surat buat lo," 

"Kalian ngobrol apa? Elo putus ama dia?" 

Abit gak menjawab pertanyaan itu. Tapi dari ekspresi wajah Abit, Oyien udah 

bisa nebak.  

"Karin cuma bilang, dia gak pengin merebut sesuatu yang bukan haknya. 

Maksudnya apa sih?" 

Abit... Abit! Bego lo kok gak ilang-ilang sih? kata Oyien dalam hati.  

"Oya, kata Karin dia udah tau siapa yang ngirim VCD itu. Lo juga udah tau? 

Siapa sih yang ngirim?" tanya Oyien.  

"Lo pasti gak nyangka sipa orangnya." 



"Siapa?" 

"Icha." 

"Icha?" 

"Iya. Icha teman sekelas lo ama Karin. Icha sebenarnya udah lama iri ngeliat 

persahabatan kalian berdua yang begitu akrab. Dia pernah punya sahabat 

kayak kalian waktu SMP, tapi sahabatnya itu malah selingkuh ama cowoknya. 

Saat ngeliat Karin, Icha inget ama persahabatannya dulu, dan dia gak suka itu. 

Makanya dia sejak lama mau ngehancurin hubungan kalian, cuma gak ada 

kesempatan aja. Dia takut ngedeketin lo. Jangan-jangan belum apa-apa lo udah 

nonjok dia. Jadi dia ngedeketin Karin. Tapi Karin terlalu percaya ama lo. Dia gak 

kemakan sedikit pun omongan Icha yang jelek-jelek tentang diri lo," Abit 

menjelaskan.  

"Gue gak nyangka. Keliatannya Icha biasa aja di kelas. Emang gue ngerasa dia 

agak sinis ama gue. Tapi gue gak nyangka dia akan sejahat itu. Lo tau semua ini 

dari mana?" 

"Nadia. Dia yang ngebongkar semua rencana busuk Icha. Saat Icha udah putus 

asa karena gak bisa ngerusak hubungan kalian, dia ngeliat kita berdua di luar 

gedung. Saat itulah akal busuknya keluar..." 

"Tapi gue gak liat Icha bawa kamera buat ngerekam. Lagian saat itu dia kan ada 

di dalam ruangan." 

"Dengerin dulu cerita gue. Icha emang gak bawa, tapi dia minta bantuan 

seseorang yang kebetulan bawa. Dan lo tau siapa orang itu?" 

Oyien menggeleng.  

"Erie." 

"Erie?" 

"Iya. Erie kan jadi panitia acara sebagai seksi dokumentasi. Dia bawa kamera 

video sebagai bagian dari dokumentasi. Pas Icha liat lo keluar disusul gue, dia 

mengira sesuatu pasti akan terjadi. Dia nyuruh Erie buat ngerekam kita. 

Tadinya erie gak mau, tapi dipaksa Icha. Icha bilang ama Erie kalo gue putus 

ama Karin, Erie jadi punya kesempatan buat ngedapetin gue..." 

"Jahat juga Erie..." 

"Kalo gue sih gak nyalahin Erie. Gue tau kalo dia suka ama gue, jadi pasti dia 

akan ngelakuin apa aja buat ngedapetin gue. Icha aja yang manfaatin dia." 

"Kok lo masih ngebela dia sih?" 

"Bukan ngebela. Mau dilanjutin gak?" 



Oyien mengangguk.  

"Emang erie yang ngerekam. Bahkan dia sendiri yang mindahin ke CD. Tapi dia 

gak nyangka rekaman itu bakal diedit lagi ama Icha. Tadinya Erie kira usaha 

Icha akan gagal karena di luar dugaan ternyata lo nolak gue. Makanya dia kaget 

pas tau hubungan lo ama Karin pecah. Erie pikir gak mungkin hubungan kalian 

pecah kalo Karin ngeliat hasil rekaman dia. Dia gak tau hasil rekamannya diedit 

dulu ama Icha sebelum dikirim ke Karin." 

"Trus kenapa Nadia bisa tau kalo biang keroknya Icha?" 

"Itulah enaknya jadi cewek paling populer di sekolah. Punya banyak temen 

yang bisa dijadiin sumber informasi. Nadia tau Erie yang ngambil gambar kita, 

karena waktu itu ada anak kelas 3 yang ngeliat Erie lagi ngumpet di semak-

semak. Nadia langsung ngedatengi Erie. Setelah didesak, Erie akhirnya ngaku 

dan nyeritain semuanya. Setelah itu baru Nadia dateng ke Karin dan Icha. Di 

depan Karin, Icha dipaksa ngaku. Katanya sih sampe diplonco segala ama Nadia 

dan temen-temennya. Icha yang udah gak berkutik akhirnya ngaku. Ternyata 

dia juga yang pernah neror Karin malem-malem lewat telepon, juga nyebarin 

gosip di sekolah tentang gue ama lo. Selain itu Nadia juga nunjukin ke Karin 

rekaman asli yang ternyata masih disimpen ama Erie. Itulah yang akhirnya 

membuat Karin percaya." 

"Jadi karena itu Karin berubah pikiran, dan ngambil keputusan pergi ke 

Jepang?" 

"Maybe. Gue juga gak tau pasti." 

"Nadia, gue gak sangka kalo akhirnya dia jadi dewi penyelamat hubungan gue 

ama Karin. Padahal terus terang gue ama Karin sempat sebel ama dia. Apalagi 

pas tau kalo dia suka ama lo. Abis dia kayaknya agresif banget ngedeketin lo," 

ujar Oyien.  

"Makanya, gue kan pernah bilang jangan liat orang dari luarnya. Gue akuin 

Nadia emang suka gue dan dia sedikit agresif ngedeketin gue. Tapi dia gak 

pernah punya niat sedikit pun ngerusak hubungan gue ama Karin dengan cara 

kotor, apalagi hubungan Karin ama lo." 

"Terus aja lo muji dia." 

"Emang kenapa? Cemburu?" 

"Maunya..." 

Abit tersenyum. "Bukan muji, tapi lo juga harus ngakuin dia udah banyak 

ngebantu lo, kan?" 



Iya, gue akuin itu." 

"Yang gak gue sangka, Nadia ternyata punya bakat jadi detektif. Gak kayak lo." 

"Kok gue?" 

"Emang gue gak tau lo disuruh Karin buat nyelidikin gue suka ama siapa? Kalo 

gak, kenapa gak ada angin gak ada hujan lo bisa akrab ama Nadia? Lo juga mau 

belajar basket ke Erie. Padahal lo pernah bilang ke gue kalo lo gak bakal 

nyentuh bola basket lagi seumur hidup. Trus lo juga kan yang ngedeketin Putri 

dan cerita semuanya tentang Karin ke dia? Walau Putri bilang dia yang nyuruh 

lo cerita, gue gak percaya. Putri bukan tipe orang yang suka usil pengin tau 

kehidupan orang laen." 

"Iya, gue akuin itu. Tapi bukan karena gue disuruh Karin. Gue aja yang pengin 

tau seberapa buayanya lo." 

"Dan lo gagal, kan? Karena lo gak nyangka ternyata orang yang lo cari itu 

adalah diri lo sendiri." 

Oyien hanya diam mendengar ucapan Abit.  

"So..." 

"What?" tanya Oyien.  

"Gue nunggu jawaban lo. Sekarang udah gak ada masalah ama Karin." 

Oyien berpikir. Dia sebenarnya udah lama menantikan saat seperti ini. Tapi, 

entah kenapa masih ada sesuatu yang mengganjal pikirannya.  

"Gimana ya?" ujar Oyien akhirnya.  

"Kenapa? Bukannya udah..." 

"Gue tau!" potong Oyien. "Tapi gue mau tanya ke lo. Kalo misalnya kita jadian, 

lalu ada masalah di jalan dan kita putus, apa persahabatan kita juga akan ikut 

putus?" tanya Oyien.  

Abit terdiam sejenak mendengar pertanyaan Oyien.  

"Jawab, Bit." 

"Jadi ini yang ngeganggu pikiran lo selama ini?" 

"Gue cuma takut, Bit. Kata orang, cinta dapat berubah, tapi persahabatan akan 

abadi. Gue takut suatu saat hubungan kita bisa putus kalo kita jadian, seperti lo 

ama Karin. Gue takut kehilangan lo. Kalo gue jadi sahabat lo, gue gak bakal 

kehilangan lo." 

Tangan Abit memegang Oyien.  

"Cinta juga bisa jadi sesuatu yang abadi. Tergantung gimana kita melihatnya. 

Dan lo gak perlu takut persahabatan kita akan putus karena ini. Kita akan selalu 



bersahabat, karena gue juga gak mau kehilangan lo." 

"Bener?" tanya Oyien.  

Abit mengangguk.  

"Misalnya kita pacaran, gue masih boleh ngeledek lo, boleh ngejailin lo?" 

"Boleh." 

"Masih boleh ngambil makanan lo? Masih boleh teriak-teriak di depan lo?" 

"Kalo lo mau." 

"Gue masih boleh nendang lo dan nimpuk lo?" 

"Jangan coba-coba." 

Oyien tersenyum. Senyum yang mengandung arti.  

"Gue..." 
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Enam bulan berlalu dengan cepatnya. Dan sekarang Karin berada dalam 

pesawat yang membawanya kembali ke Indonesia. Karin memandang ke luar 

jendela pesawat yang dinaikinya. Di bawah tampak pemandangan kota Jakarta 

terhampar luas. Beberapa menit lagi pesawatnya akan mendarat. Ini pertama 

kalinya Karin kembali sejak meninggalkan tanah air enam bulan yang lalu. 

Meninggalkan teman, sahabat, juga cintanya.  

Perasaan Karin campur aduk saat ini. Dia akan kembali ke Bandung, ketemu 

mami dan papinya, ketemu dengan teman-temennya, dan mungkin juga 

dengan Abit serta Oyien.  

Gimana keadaan mereka? tanya Karin dalam hati. Selama di Jepang Karin 

emang gak pernah dengar kabar tentang dua orang yang dulu paling dekat 

dengannya itu. Dia pun gak mencoba menghubungi mereka, mengingat 

peristiwa terakhir yang membuatnya pergi menuruti kemauan papinya. Karin 



gak tau harus bersikap bagaimana kalo ntar dia bener-bener ketemu dengan 

Oyien atau Abit.  

 

"Karin!" 

suara itu serasa dikenal Karin saat keluar dari terminal kedatangan bandara 

Soekarno-Hatta. Suara cempreng itu siapa lagi kalo bukan suara... 

"Oyien?" 

Karin gak percaya melihat siapa yang tadi memanggilnya. Oyien berdiri 

beberapa meter dari Karin. Rambutnya agak panjang sekarang, udah gak gaya 

anime Jepang lagi. Tapi tetap aja pakaian ama gayanya gak berubah. Masih 

setia dengan kaus yang ditutupi jaket warna hitam dan celama jins belelnya.  

Oyien mendekati Karin yang gak menyangka kedatangannya. Karin cuma diam, 

gak tahu apa yang harus dilakukannya.  

"Konnichiwa," sapa Oyien dalam bahasa Jepang, membuat Karin sedikit 

terkejut.  

"Eh, konnichiwa. Ohisashiburi desu ne, genki desu ka? Hee, mata aete ureshii 

desu ne..." 

"Cukup cukup! Gue bisanya cuma konnichiwa doang!" potong Oyien. Karin 

tersenyum. Entah kenapa hatinya tiba-tiba menjadi lega. Kekakuan yang tadi 

sempat menyertainya mencair sudah.  

"Makanya kalo gak bisa jangan sok, Yien. Karin masih bisa bahasa Indonesia 

kok!" Oyien cuma nyengir.  

"Gue udah kabulin harapan lo. Gue udah jemput lo ke bandara," ujar oyien 

sambil menatap Karin.  

"Makasih ya," balas Karin.  

Tiba-tiba tanpa diduga Oyien memeluk Karin.  

"Gue kangen ama lo, Rin! Maafin gue yang udah bikin lo marah," kata Oyien. 

Matanya berkaca-kaca. Mau gak mau hati Karin jadi tersentuh juga. Karin balas 

memeluk Oyien. Dia juga gak bisa menahan perasaannya.  

"Karin juga kangen ama kamu. Karin juga mau minta maaf udah marah ke 

kamu dan gak mau denger penjelasan kamu. Seharusnya Karin tau kamu gak 

bakal boong ke Karin, gak bakal mau nyakitin hati Karin." 

Oyien melepaskan pelukannya. Karin mengambil tisu dari saku celananya dan 

memberikan satu ke Oyien.  

"Lo gak salah. Harusnya gue emang jujur ke lo dari awal," ujar Oyien setelah 



mengelap air matanya pake tisu.  

"Udahlah, itu udah lewat. Karin udah gak mikirin hal itu lagi." Mendengar 

ucapan Karin, Oyien kembali menatap sahabatnya.  

"Bener? Lo udah ngelupain semuanya?" 

"Maksud kamu apa?" 

Seorang cowok mendekati Karin.  

"Udah semua tuh!" katanya.  

"Makasih ya," balas Karin. Oyien memandang cowok yang barusan datang. 

Kelihatannya cowok itu akrab banget ama Karin.  

"Hai, Kak Tobi!" sapa Oyien.  

"Hai, ini Oyien, kan?" balas Tobi yang gak lain adalah kakak Karin.  

Oyien mengangguk. Udah lama dia gak ketemu Tobi, karena Tobi kuliah di 

Jepang. Dia cuma pulang kalo liburan, kayak sekarang ini.  

"Kamu tambah cantik aja," lanjut Tobi.  

"Masa iya? Tapi kalo mau ngajak ngedate Oyien, Kak Tobi harus ngantre, 

soalnya gak enak ama yang lain hehehe...." 

"Yeee... Ge-er! Kita harus ngejar kereta," kata Tobi kemudian. Oyien 

membantu Karin membawa salah satu tasnya yang lumayan gede.  

"Bener lo ke sini cuma liburan?" 

"Emang kenapa?" 

"Gak. Ini bawaan lo kok kayak mau ngungsi sih?" 

"Kan bawa oleh-oleh. Buat kamu juga ada." 

"Eh, iya! Lupa. Apaan? Samurai ya?" 

"Enak aja. Kamu mau Karin ditangkap di bandara karena bawa-bawa senjata? 

Pokoknya ada deh..." 

"Oya, kamu kuliah di mana? Masuk ITB, kan?" tanya Karin.  

"Alhamdulillah, gak. Abit tuh yang masuk. Gue sih tewas dengan sukses. 

Untung keterima di Fikom UNPAD. Kayaknya gue emang gak bakat jadi arsitek 

deh! Bener kata lo dulu." 

Karin gak mendengar ucapan Oyien selanjutnya. Ketika mendengar nama Abit 

disebut, dia tercenung sejenak, seperti ada yang dipikirkannya.  

"Kenapa, Rin?" 

"Hah?" 

"Kok pas denger nama Abit kamu jadi diem? Kamu mikirin dia?" 

"Gak. Eh, gimana kabar dia sekarang? Hubungan kalian baik-baik aja? Kalian 



udah jadian, kan?" tanya Karin dengan suara bergetar. Walau terasa berat, dia 

harus tau.  

Oyien gak menjawab pertanyaan Karin.  

 

*** 

 

Di malam yang cerah ini Abit duduk sendirian di bangku yang ada di dalam 

sebuah gazebo yang terletak di taman. Taman itu dikelilingi berbagai macam 

bunga yang tentu aja beraroma harum. Abit kayaknya lagi nunggu seseorang. 

Pakaiannya rapi banget. Kemeja warna putih dan celana hitam lengkap ama 

sepatu hitam. Pokoknya kayak mau kondangan.  

Angin malam menerpa tubuh Abit. Walau gak keras, tapi cukup bikin Abit 

menggigil juga. Abit melihat jam tangannya. Udah jam delapan lewat! 

Dia gak bakal dateng! pikir Abit.  

Iseng Abit mengamati gazebo tempatnya berada. Gazebo ini terbuat dari kayu 

mahoni yang dicat putih, dengan arsitektur campuran Jawa dan Eropa. 

Sudutnya dihiasi bunga-bunga melati. Abit menduga pasti biaya buat bikin 

gazebo ini mahal banget.  

Saat kepalanya menengok ke kanan, Abit tertegun. Seseorang telah berdiri di 

sana, entah sejak kapan. Abit bengong sebentar. Itulah orang yang 

ditunggunya. Karin! 

"Hai," sapa Karin.  

"Hai." Abit berdiri dari kursinya. Karin mendekati Abit. Dia memakai gaun 

putih. Rambutnya digelung ke belakang.  

"Udah lama?" tanya Abit. Kaku banget.  

"Gak. Barusan kok." 

Abit dan Karin berpandangan.  

"Kamu cantik banget malam ini," ujar Abit.  

"Makasih. Kamu juga keliatan beda." 

Abit tersenyum. "Oyien pasti udah cerita ke kamu, ya?" 

Mendengar itu pikiran Karin melayang. Dia ingat apa yang dikatakan Oyien saat 

mereka di kereta dalam perjalanan ke Bandung.  

 

"Gue gak jadian ama Abit," ujar Oyien lirih. Ucapannya membuat Karin sedikit 

kaget.  



"Yang bener?" tanya Karin gak percaya. Bagi Karin ini kejutan yang sama sekali 

gak dia harapkan. Oyien ama Abit kan sama-sama suka. Bahkan Karin sengaja 

pergi ke Jepang agar mereka bisa jadian. Tapi ternyata.... 

"Sebetulnya kami sempat jadian sih, gak lama pas Abit nyampein surat dari lo. 

Tapi ternyata saling mencintai gak cukup buat membina hubungan setingkat 

pacaran. Lo tau kan sifat gue ama Abit. Sama-sama keras dan gak mau kalah. 

Tadinya gue kira gak ada masalah. Gue ama Abit udah janji mau ngomong kalo 

ada sesuatu. Abit juga janji gak akan ada yang berubah kalo kami pacaran. Tapi 

prakteknya beda. Gue malah ngerasa Abit jadi seperti orang lain. Gue ngerasa 

kagok kalo ada di deket dia. Gak sebebas dulu. Gue gak bisa bebas bercanda 

ama dia, gak bisa ngejitak dia kalo lagi bete, gak bisa merampas makanannya 

begitu aja. Pokoknya gue gak bisa kayak dulu lagi. Walau Abit bilang gak ada 

yang berubah, perasaan gue yang canggung. Mungkin karena di Indonesia 

emang udah diajarin cewek harus ngehormatin cowoknya ya? Selain itu gue 

juga sering ribut ama Abit cuma gara-gara masalah sepele. Lo kan tau kalo gue 

udah ribut gak mau ngalah, juga Abit. Kalo marahan sih kami gak lama, tapi 

kalo keseringan ya bete juga. Apalagi dia ama gue udah capek ama kegiatan 

OSPEK di kampus kami masing-masing. Jadi kalo ada masalah sedikit, 

bawaannya pasang tampang perang melulu." 

"Tapi masa cuma begitu aja kalian bubarr?" tanya Karin sambil melongok ke 

tempat duduk di seberang mereka. Tobi keliatan lagi tidur pulas. Kayaknya dia 

kecapekan.  

"Ini kan baru permulaan. Kalo seterusnya, gue bisa stres juga." 

"Jadi kalian putus?" 

"Tepatnya dua bulan setelah kami jadian. Gue ama Abit sadar kalo kami lebih 

cocok sebagai temen. Gue juga baru sadar tipe cewek seperti apa yang 

dibutuhkan Abit. Dia butuh cewek penyabar, mau ngalah dan ngertiin dia, tapi 

bukan berarti gak bisa tegas. Kadang-kadang Abit harus diatur ama orang lain, 

tapi gak terlalu ngatur dia banget hingga dia merasa dikekang. Dan gue tau 

siapa cewek itu. Cewek itu lo. Lo satu-satunya cewek yang cocok buat orang 

kayak Abit. Cuma lo yang bisa bikin Abit bertekuk lutut." 

"Kamu salah, Yien. Kamu yang kenal sifat Abit dari kecil. Kamu yang bisa 

naklukin hatinya." 

"Tadinya gue kira gitu. Tapi gue salah. Gue emang kenal sifat Abit sejak kecil, 

tapi gue gak punya cara buat ngendaliin dia. Cuma lo yang bisa. Selama Abit 



pacaran ama lo, dia kan gak berani ngebantah apa pun yang lo bilang, walau lo 

ngomongnya gak pake teriak-teriak atau sambil marah, itu udah nunjukin Abit 

mau diatur ama lo. Dia gak pernah ngomel-ngomel kalo dilarang sesuatu ama 

lo. Waktu lo larang dia balapan, dia nurut, walau cuma sebentar." 

"Tapi itu kan cerita lama." 

"Sekarang gue tanya, lo masih suka Abit gak? Atau lo udah kecantol orang 

sana?" tanya Oyien.  

"Yien..." 

"Abit masih suka ama lo. Masih punya perasaan sayang ama lo. Waktu lo 

mutusin dia dan pergi, gue ngerasa ada di sisi lain. Dari hatinya yang terluka, 

walau dia berusaha nutupin. Gue akuin dia juga suka ama gue, tapi rasa 

cintanya ama lo juga gak kalah besarnya. Lo udah membagi dua hatinya 

dengan pahatan nama lo. Gue juga sering liat dia ngelamun. Gak tau mikirin 

apa, mungkin mikirin lo. Dan baru sebulan yang lalu dugaan gue ini terjawab." 

"Abit bilang dia kangen ama lo. Dia gak bisa nyingkirin perasaan lo dari hatinya. 

Apalagi setelah putus dari gue, rasa rindunya ama lo makin gede. Tadinya dia 

punya rencana gila mau jual motornya buat nyusul lo. Dia pengin bilang sendiri 

ke lo kalo dia tuh masih sayang ama lo. Untung gue larang. Gue bilang lo 

sebentar lagi juga balik ke sini. Dan saat itu dia boleh ngomong tentang 

perasaannya. Untung dia mau sabar. Dia tetep nunggu lo, Rin." 

Karin gak tau harus bagaimana. Saat itu perasaannya campur aduk. Apa dia 

masih suka ama Abit, cowok yang udah nyakitin hatinya? 

"Sekali lagi gue mau tanya, apa lo masih suka ama Abit?" 

Lama baru Karin menjawab. "Karin gak tau, Yien. Karin butuh waktu buat 

mikirin semua ini. Karin juga gak tau apa masih suka ke Abit atau gak. Dia udah 

pernah nyakitin hati Karin, dan kalo ingat itu Karin belum bisa maafin dia. Lalu 

bagaimana dengan kamu? Kamu kan suka Abit juga?" 

"Jangan pikirin gue. Gue udah buang jauh-jauh pikiran buat pacaran ama Abit. 

Kami berdua udah sadar hubungan sebagai sahabat adalah hubungan terbaik 

yang pernah kami jalani, dan itu akan kami jalani terus. Gue tau, mungkin ini 

terlalu mendadak buat lo. Abit nunggu lo malam ini. Lo harus datang nemuin 

dia. Bilang pada dia perasaan lo sekarang, suka atau gak suka. Kalo lo masih 

suka ama Abit, itu bagus. Tapi kalo gak, gue gak akan maksa lo. Mungkin ini 

yang terbaik bagi kita semua. Bagi lo, Abit dan juga gue. Gue rasa kita harus 

menempuh jalan hidup kita masing-masing." 



Karin melihat ke luar jendela. Karin gak mau Oyien tahu saat itu matanya 

kembali berkaca-kaca.  

 

"Maafin aku ya. Aku sadar selama ini udah nyakitin hati kamu. Setelah kamu 

pergi baru aku sadar aku membutuhkan kamu. Aku gak mau kehilangan kamu," 

kata Abit sambil memegang tangan Karin.  

Karin memandang Abit sebelum berbicara. "Kamu tau, kamu udah bikin hati 

Karin hancur saat itu. Karin gak percaya kamu suka ama Oyien, sahabat Karin 

sendiri. Tapi lalu Karin sadar, mungkin Oyien lebih berhak atas diri kamu, 

karena dia lebih lama kenal ama kamu. Karin gak mau bersaing dengan Oyien 

untuk memiliki diri kamu. Karena itu Karin memilih pergi dari kehidupan kamu, 

juga dari kehidupan Oyien. Karin harap dengan kepergian Karin kalian akan 

bahagia." 

"Kamu salah, Rin. Oyien emeng temen yang baik, tapi bukan pacar yang baik 

buat aku. Dia gak bisa ngelarang aku balapan, karena dia sendiri ikut balapan. 

Dia keras kepala, susah diatur, dan..." 

"Cukup. Yang kamu omongin tuh sahabat Karin!" potong Karin.  

"Sori. Tapi intinya, Oyien gak sama ama kamu. Aku selalu rindu saat-saat kamu 

ngelarang aku ikut balap." 

"Walau akhirnya kamu ngelanggar juga karena diajak Oyien, kan?" 

Abit cuma nyengir. 

"Aku janji gak akan pernah ngecewain kamu lagi. Aku gak akan bikin kamu 

sedih. Aku ingin kamu kembali ke sisiku seperti dulu. Aku masih sayang ama 

kamu." 

Hening sejenak. Suasana jadi seperti kayak kuburan. Abit menunggu jawaban 

Karin yang rasanya lama banget. Mungkin Karin sengaja bikin dia nunggu 

dalam ketidak pastian.  

"Kamu mau kita bersama lagi, kan? Terus terang, dari dulu aku ngerasa kita 

belum putus. Kamu yang pergi begitu aja tanpa pernah bilang kata putus." 

"Karin gak bisa, Bit!" kata Karin. Wajahnya menunduk.  

Ucapan itu seperti ribuan mata anak pisau yang menancap di dada Abit. Karin 

menilik bersamanya? Apa dia punya cowok lain atau... 

"Kamu..." 

"Karin gak bisa kembali ke sisi kamu lagi untuk selamanya. Karin harus segera 

balik setelah liburan. Karin kan baru di sana enam bulan? Masa udah pindah 



lagi ke sini? Papi bisa marah." Ucapan Karin malah membuat Abit tambah 

bingung. Balik setelah liburan? Pindah? Apa hubungannya? Karin kembali 

mengangkat wajahnya memandang Abit. Dia tersenyum melihat wajah bego 

Abit kalo lagi kebingungan. Wajah bego Abit yang keliatan lucu dan sering jadi 

ejekan Oyien merupakan salah satu alasan Karin suka ama cowokk itu. 

"Tapi kita masih bisa telepon-teleponan dan ngirim e-mail. Karin janji akan 

ngirim kabar ke kamu setiap hari," lanjut Karin sambil tersenyum.  

"Jadi kamu..." 

"Karin juga masih sayang ama kamu dan gak mau kehilangan kamu. Karin gak 

bisa ngelupain kamu, walau Karin udah jauh dari kamu. Kadang Karin berpikir 

untuk ketemu atau nelepon kamu. Tapi waktu itu Karin ragu. Karin takut hati 

Karin akan kembali sakit setelah denger suara kamu, apalagi kalo inget kamu 

pacaran ama Oyien. Karin juga gak mau ngerusak hubungan kamu ama Oyien. 

Karin gak nyangka bakal begini jadinya." 

Senyum bahagia terkembang di wajah Abit. Dia segera memeluk Karin.  

"Rin, aku janji akan selalu sayang ama kamu. Aku janji akan selalu setia dan 

menunggu kamu, sampai kapan pun. Kita gak akan berpisah lagi." 

"Karin tau. Dan Karin gak kuatir walau jauh dari kamu. Kan ada Oyien. Kalo 

kamu macem-macem, Oyien pasti bilang." 

"Kamu masih percaya ama dia? Masih nganggap dia sahabat kamu?" 

"Tentu. Biar bagaimana pun Oyien sahabat terbaik yang pernah Karin punya. 

Dan terus terang, Karin lebih percaya dia daripada kamu. Oyien gak akan 

pernah punya niat nyakitin hati Karin." 

"Karin..." 

 

Thank you for teaching me how to love 

Showing me what the world means 

What -'ve been dreamin' of 

And now I know, there is nothing that 

I could not do 

Thanks to you 

 

For teaching me how to feel 

Showing me my emotions 

Letting me know what's real 



For what is not 

What I've got is more than I'd ever hoped for 

And a lot of what I hope for is 

Thanks to you 

 

(Thanks to You- Tyler Collins) 

 

Tanpa sepengetahuan Abit dan Karin, ada dua pasang mata yang mengintip 

mereka dari balik pohon. Orang itu adalah Oyien dan Nadia.  

"Akhirnya happy ending juga. Thanks ya!" kata Oyien pada Nadia. Tentu aja 

dengan suara pelan biar gak kedengeran.  

"Gak usah dipikirin. Kebetulan aja gue inget tempat ini waktu lo nanya ada gak 

tempat yang indah dan romantis buat rendez-vouz. Kata temen gue yang 

punya tempat ini, gak perlu bayar, asal lo mau jadi model buat iklan hotel dan 

restoran dia. Dia tertarik ngeliat foto lo pas di prom nite. Dan lo udah mau, 

kan? Awas kalo lo boong! Gue bisa malu. Honornya lumayan loh!" 

"Iya! Gue gak pernah boong kalo udah janji. Tapi sekali ini aja ya! Dan lagi gue 

gak mau disuruh foto buka-bukaan, juga kalo tabrakan ama jadwal kuliah gue." 

"Lo udah bilang itu ribuan kali! Gue tau! Lo emang gak punya pikiran pengin 

jadi model? Kayaknya lo ada bakat deh!" 

"Gak sama sekali! Mending gue jadi kuli daripada harus make rok lagi! Sekali ini 

gue mau ngelakuin cuma demi Karin." 

"Sayang sih, tapi ya udah. Lagian sebetulnya gue juga pengen tau ending cerita 

cinta mereka. Kalo Karin udah gak mau ama Abit, gue kan jadi punya peluang 

gede buat ngedeketin dia. Lo gak mungkin jadian lagi ama Abit, kan?" lanjut 

Nadia.  

Oyien gak menanggapi ucapan itu. Nadia mengambil tisu dari saku celananya.  

"Lo nangis, ya?" tanya Oyien.  

"Gue kan cewek. Emang gak boleh terharu?" 

"Kalo gitu gue minta satu." 

"Lo juga nangis?" 

"Gue juga cewek. Mana tisunya?" 

"Ntar dulu. Eh mereka mau ciuman tuh!" 

"Mana?" 

Karena penasaran, Oyien gak ingat dia berdiri di atas batu yang lumayan gede. 



Oyien pun terpeleset dan menabrak Nadia yang ada di depannya. Otomatis 

Nadia terdorong ke depan hingga keluar dari persembunyiannya.  

Abit yang hendak mencium Karin otomatis menoleh ke arah suara gaduh di 

dekatnya. Juga Karin. Dan mereka kaget begitu tahu siapa yang sedang 

mengintipnya.  

"Oyien?" 

"Nadia?" 

Oyien dan Nadia cuma bisa nyengir setelah ketangkep basah kayak maling.  

 

*** 

 

Di kamarnya Oyien masih belum bisa tidur. Senyum masih mengembang di 

bibirnya. Oyien bahagia karena semuanya telah berjalan dengan baik. Abit dan 

Karin mendapatkan kembali cinta mereka, dan dia mendapatkan kembali 

persahabatan yang sempat hilang. Walau kini mereka berada di tempat yang 

berlainan, mereka berjanji akan saling menghubungi, terutama Karin. Abis kan 

Karin yang tinggalnya paling jauh. Berat di ongkos deh kalo Oyien yang nelepon 

ke sana. Oyien juga janji akan selalu ngawasin Abit pas Karin lagi di Jepang. Biar 

Abit gak bisa macem-macem.  

Tiba-tiba Oyien seperti teringat sesuatu. Dia bangun dari tempat tidur dan 

menuju meja belajarnya. Oyien membuka buku harian yang udah enam bulan 

gak dibukanya, dan mulai menulis lagi.  

 

Akhirnya gue tau siapa cinta sejati Abit. Mungkin ini klise, kayak di film-film, 

tapi emang kenyataannya Abit lebih cocok ama Karin daripada ama gue. Kalo 

dipikir-pikir, sebetulnya gue jahat juga ya dulu udah bikin Karin patah hati dan 

kabur ke Jepang. Coba waktu itu gue ama Abit sadar kami gak bakal cocok kalo 

jadian, pasti Karin tetap kuliah di sini, dan kami masih bisa ngumpul lagi setiap 

saat. Tapi udahlah, buat apa nyeselin yang udah terjadi. The show must go on. 

Yang penting gue lega segalanya udah berakhir dengan baik, happily ever after. 

Eh, emang gue juga ikut happy? Tauh ah! Tapi yang pasti gue baru sadar cinta 

adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan untuk manusia, dan manusia 

gak akan bisa menghapusnya dengan cara apa pun, termasuk atas nama 

persahabatan... 

 



KASUS DITUTUP 

 

Capri: Ternyata bener kata Abit, gue gak bakat jadi detektif, apalagi arsitek. Ya 

udah! Gue banting jadi wartawan aja. Kayaknya asyik juga. Paling gak gue bisa 

bikin berita yang bisa bikin heboh. Asal jangan disalahgunakan buat tujuan 

yang gak bener aja. 

 

END 
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