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Kata Pengantar 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat 

dan karunia-Nya sehingga novel dengan judul “Arin” 

ini dapat diselesaikan sesuai dengan deadline yang 

telah ditentukan. 

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada 

berbagai pihak yang sudah membantu penulis dalam 

pembuatan novel ini. Penulis juga menyadari masih 

banyak kekurangan yang terdapat dalam novel ini, 

makadari itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang positif agar novel ini bisa menjadi lebih baik lagi. 

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada 

semua pembaca yang yang sudah menyempatkan 

waktunya untuk membaca novel ini. Semoga novel ini 

bisa bermanfaat dan bisa memotivasi para pembaca 

untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi. 
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CHAPTER 1 

 

"HANNAA BELI PULSA DOONGG" 

"YANG BERAPAA CA? NOMORNYAA?" 

"YANG GOCENG, KE NOMOR WA YA" 

"OKEE" 

Suasana kelas yang ramai membuat Hanna dan 

Rasya terpaksa harus berteriak untuk sekedar 

jual beli pulsa. Hal ini sudah menjadi biasa karena 

letak barisan mereka yang memang terpaut 3 

barisan alias ujung ke ujung barisan.  

Akhir tahun pelajaran memang selalu seperti ini. 

Murid-murid yang masih diwajibkan untuk hadir 

ke sekolah padahal hanya tinggal menunggu rapot 
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dibagikan. Memang, ada beberapa anak yang 

bahkan senang ketika disuruh ke sekolah dengan 

alasan demi mendapat uang jajan, namun tak 

sedikit pula anak mengeluh ingin diliburkan agar 

bisa beristirahat dirumah untuk merasakan 

nikmatnya rebahan.  

"liburan tahun ini lo mau kemana Rin?" tanya 

Hanna kepada Arin, teman semejanya.  

Arin yang sedari tadi sibuk memainkan 

handphonenya pun mendongak untuk menjawab 

pertanyaan Hanna, "gatau, paling gue dirumah 

kaya biasanya." 

Hanna yang mendengar jawaban Arin pun 

langsung memasang ekpresi heran, pasalnya 

selama hampir 2 tahun bersama, tak pernah 

sekalipun Hanna mendengar Arin keluar dari 

rumahnya untuk sekedar liburan atau jalan-jalan. 
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Karena menurut Arin, liburan akhir tahun 

pelajaran memang selalu sama, pilihannya tak 

jauh dari diam dirumah atau terpaksa ikut 

dengan Satria.  

"yaelaah gitu terus jawabannya tiap tahun, kali-

kali lo tuh harus liburan Rin. Bentar lagi kelas 12, 

bakal susah banget buat nyari waktu kosong. 

Nanti yang ada lo nyesel." ujar Hanna 

mengingatkan. 

Sebenarnya, bukannya Arin tak pernah liburan. 

Bisa dibilang Arin sering 'liburan' namun biasanya 

mendadak dan jarang diketahui oleh banyak 

orang. Paling hanya Satria dan Reza yang 

mengetahuinya.  

"iya, nanti gue jalan sama Satria," jawab Arin 

menuruti perkataan Hanna. 
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"Kira-kira lo mau jalan kemana Rin? Ke Bogor ga? 

Kalo iyaa gue boleh ikut gaa? Nanti gue dibonceng 

sama Reza deh. Iya kan Za?" cecar Hanna lalu 

berbalik ke belakang menghadap Reza.  

Reza yang kebetulan duduk tepat di belakang 

mereka pun terkejut ketika namanya disebut-

sebut, "apaan lo pada bawa bawa nama gue" ujar 

Reza yang memang tak mengerti kemana arah 

pembicaraan Hanna dan Arin.  

"nanti kita kerumah Arin yang di Bog-" 

"gue ngga ke Bogor" tegas Arin yang berhasil 

memotong ucapan Hanna.  

"yaaah, kenapa Rin? Padahal gue pengen banget 

ikut ke Bogor. Seru kali ya kalo kita liburan 

bareng" nada kecewa jelas terdengar dari mulut 

Hanna, membuat Arin merasa sedikit tak enak 

hati telah memotong ucapan Hanna.  
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"ngga Na, bukannya gamau, tapi gue udah kesana 

baru-baru ini, jadi kayanya liburan sekarang gue 

ga kesana, takut ngerepotin yang disana terus 

nantinya" jelas Arin yang 100% Reza tahu bahwa 

itu hanyalah alibi. Pasalnya, setiap hari Reza 

bersamanya bahkan di hari libur sekalipun. 

Namun Reza tak bisa berbuat apa-apa, ia hanya 

menggeleng kecil menatap Arin yang dibalasnya 

dengan pelototan seakan akan mengatakan 

'bantuin gue. Awas aja kalo sampe ember' 

"kok lo ga cerita sih ke gue. Bukannya udah lama 

ya lo ga kesana? Lagian ke keluarga lo sendiri ini 

kali, emang gaboleh ya kalo lo sering sering 

kesana? Deket ini cuma Jakarta-Bogor bukan 

Papua-Bogor." cerocos Hanna yang memang selalu 

panjang lebar.  
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Reza yang sedari tadi dipelototi Arin pun 

akhirnya menjawab mewakili Arin yang tak ingin 

ber-alibi lagi. "mungkin belom sempet cerita kali 

Han.. ya ga Rin? Dan juga bukannya Arin yang 

gaboleh sering sering kesana, tapi diatuh mikir, 

kalo dia kesana terus pasti bakal ngerepotin 

orang-orang yang disana. Ditambah lagi kalo 

liburan sekarang kita berempat yang kesana, 

pasti bakal ngerepotin banget dan Gak mungkin 

banget kalo ga nginep, makin ngerepotin aja ga 

tuh." jawaban yang tak kalah panjang dibanding 

cerocosan Hanna.  

"iya juga sih... " pasrah Hanna setelah memikirkan 

ucapan Reza.  

Akhirnya, Helaan napas lega perlahan keluar dari 

mulut Arin. Tangannya kanannya perlahan 

diangkat lalu diletakan diatas kepala seakan akan 
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menggaruk rambutnya. Namun, fokus Reza 

bukanlah kepada tangan yang sedang menggaruk 

tersebut, melainkan pada ibu jari Arin yang 

teracung kecil seakan-akan berkata 'good job'. 

Reza terkekeh melihat hal tersebut kemudian 

menaik turunkan alisnya dan memasang wajah 

bangga atas 'kerja kerasnya' tersebut.  

"Dih" reflek Arin mendecih sinis. Hilang sudah 

rasa terimakasihnya digantikan dengan wajah 

yang sulit didefinisikan. Antara jijik, menyesal, 

heran, dan malas bersatu menjadi satu.  

*** 
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CHAPTER 2 

   

Pukul 15.15 

Bel pulang baru saja dibunyikan. Helaan napas 

lelah dan sorak kelegaan terdengar disetiap 

penjuru kelas. 8 jam sudah mereka habiskan 

dengan penuh kebosanan.  

"ACAAA JANGAN DULU PULAANGG, BAYAR 

PULSA DULU, BESOK LIBUR SOALNYA" teriak 

Hanna ketika melihat Aca sudah ingin bergegas 

pulang.  

"OIYAA HANNA, ACA LUPA" sahut Aca yang 

baru teringat akan hutangnya.  
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Berteriak seperti tadi sudah menjadi tradisi, 

terutama bagi Hanna, si penjual pulsa yang selalu 

menagih hutang atas pulsa yang teman-temannya 

ambil sebelum dibayar.  

"OIYAA GAISS, BESOK KAN UDAH MULAI 

LIBUR YA, HANNA BAKAL FAKUM 

NGUTANGIN PULSA DULU YA SELAMA 

LIBURAN. ABIS WOI DUIT GUE NGUTANGIN 

LO LO PADA TERUS." teriak Hanna pada semua 

orang yang masih berada didalam kelas, "jadi 

Hanna mohon pengertiannya ya gais." lanjutnya 

mengakhiri pengumuman dadakannya tersebut.  

Sudah terhitung lebih dari dua tahun Arin 

membiasakan diri dengan Hanna yang seperti itu. 

Tak pernah sekalipun Arin merasa risih dengan 

Hanna karena Arin mengerti betapa 

menyenangkannya saat berada di posisi tersebut. 
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Bukan sebagai penjual pulsa, namun sebagai 

seseorang yang tak pernah bosan bicara, 

pecicilan, ribet dan sangat berisik. Namun 

sayang, semua itu hanya sekedar 'pernah' 

melekat dalam dirinya, karena kini Arin sudah 

banyak berubah, bahkan hampir 180 derajat. 

 Arin kini hanya seorang gadis biasa yang 

berusaha menutup diri dari kerasnya dunia. Gadis 

pendiam yang memperkecil lingkup 

pertemanannya agar tak terlihat mencolok dan 

gadis yang cuek agar merasa tenang tanpa harus 

memikirkan perasaan orang lain seperti yang dulu 

pernah ia lakukan. 

"Gue duluan" pamit Arin pada siapapun yang 

mendengarnya lalu mulai melangkahkan kakinya 

keluar kelas.  
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"Arinn tunggu.." Hanna yang merasa ditinggal pun 

otomatis memanggil, membuat Arin menghentikan 

langkahnya sejenak lalu kembali berjalan ketika 

Hanna sudah berhasil menyusulnya.  

"balik sama Satria Rin?" tanya Hanna membuka 

obrolan. 

"iya. Lo balik sendiri?"  

"ngga. Berdua sama lo" 

"gue kan sama Satria Han" 

"tapi kan sekarang sama gue Arin" balas Hanna 

dengan sedikit cengiran lalu mulai mencibir ketika 

mendengar hanya deheman yang keluar dari mulut 

Arin yang menandakan bahwa ia tak ingin 

memperpanjang obrolannya. Padahal, Hanna 

berharap bukan itu jawaban yang keluar dari 

mulut Arin, melainkan kalimat panjang atau 
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setidaknya menyanggah pun tak apa agar ada 

percakapan. 

"cobanya lo nyanggah Rin, biar kita debat. Udah 

lama kayanya ga debat sama lo." 

"udah pernah ah mager"  

"ih Arin mah mager mulu"  

Arin diam tak menjawab.  

"tuhkan ga dijawab" cibir Hanna menyindir Arin 

yang sempat memilih diam tak ingin menjawab.  

"kan mager," saut Arin akhirnya yang terpaksa 

bersuara "lagian lo aneh, orang lain gamau debat, 

eh lo malah ngajakin gue debat. Heran gue." 

Jawaban tersebut membuat Arin terlihat sangat 

berbeda dengan Hanna. Mulai dari sikap Arin 

yang cuek dan pendiam sedangkan Hanna yang 

ramah dan cerewet, dan juga dari penampilan 
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Arin yang terkesan cuek dengan rambut dicepol 

dan gelang yang cukup menumpuk di tangan 

kanannya, sedangkan Hanna yang terlihat cukup 

feminim untuk ukuran wanita dengan rambutnya 

yang terurai rapi. 

"Rin!" panggil Reza sambil melambaikan tangannya 

ketika melihat Arin dan Hanna berjalan 

mendekati parkiran. Tak ada balasan apapun dari 

Arin, baik dari panggilan dari Reza maupun 

lambaian tangannya.  

Gapapa dah yang penting Arin kesini, pikir Reza.  

Arin mengeryit, antara heran karena Reza yang 

sangat cepat menuju parkiran dan bingung ketika 

melihat orang yang dicarinya tak berada disana. 

"Satria mana?" Arin bertanya karena matanya 

belum menemukan Satria yang seharusnya 

bersama Reza. Pasalnya, walaupun berbeda kelas, 
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Satria dan Reza bisa dibilang selalu bersama saat 

diluar kelas. Seperti istirahat, pulang sekolah 

atau hari libur sekalipun.  

"dia nganter Kayla balik." jawab Reza, "lo balik 

sama gue." lanjutnya lalu berjalan menuju 

motornya. 

Arin yang mendengar pernyataan tersebut 

langsung mengerti kemudian berjalan  mengikuti 

Reza dibelakangnya.  

"terus gue sama siapa?" Hanna bertanya layaknya 

anak ayam yang kehilangan induknya.  

"sama angkotlah. Tiap hari juga gitu kan" kalimat 

yang diakhiri dengan kekehan tersebut membuat 

Hanna sedikit kesal. Namun tak bisa dipungkiri 

bahwa kalimat tersebut benar adanya. Hanya 

Hanna yang memiliki arah rumah yang berbeda 

dengan Arin, Reza maupun Satria, sehingga 
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membuatnya terpaksa menaiki angkutan umum 

sendiri setiap hari.  

"kali aja gitu ada tebengan yang mau nganterin 

gue balik selain abang angkot." ujar Hanna 

berharap ada yang berbaik hati untuk 

mengantarnya.  

Walaupun Arin dan Reza mendengar harapan 

Hanna, mereka tetap melanjutkan langkahnya 

karena memang tak ada yang bisa mereka 

lakukan, sampai akhirnya Hanna pasrah dan 

memilih pulang seperti biasanya, bersama abang 

angkotnya.  

"udah ah gue balik. Tiati kalian" pamit Hanna 

disertai dengan lambaian tangannya yang dibalas 

dengan ucapan hati hati kembali oleh Arin dan 

Reza.  

*** 
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Sebuah motor merah sudah terparkir rapi di 

halaman rumah Arin ketika Reza menghentikan 

motornya tepat didepan gerbang rumah tersebut. 

Motor yang diketahui milik Satria itupun 

membuat Arin dan Reza berpikir bahwa Satria 

langsung pulang setelah mengantar Kayla ke 

rumahnya.  

"gue kira tu anak bakal balik malem Rin, eh 

taunya udah nyampe duluan” 

Sama persis dengan apa yang dipikirkan Reza. 

Awalnya Arin pun mengira Satria akan pulang 

telat karena biasanya Satria dan Kayla akan 

menghabiskan waktunya untuk berkencan 

terlebih dahulu. Namun, Arin tak mau 

memusingkannya, ia hanya tersenyum lalu 

mengalihkan pembicaraannya. 

"mampir dulu ga Za?"  
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Basa-basi yang sebenarnya sudah tak diperlukan 

lagi hanya untuk menyuruh seorang Reza singgah. 

Karena, rumah ini sudah dianggap rumah kedua 

baginya. Rumah yang selalu ia datangi sedari 

kecil. Sampai membuatnya merasa menjadi bagian 

dari keluarga yang tinggal disini. Keluarga Satria. 

Begitu juga sebaliknya. Hal ini juga berlaku bagi 

Satria yang juga menganggap keluarga Reza 

merupakan keluarga keduanya.  

Satria dan Reza memang sudah bersahabat sejak 

kecil. Tak heran mengapa mereka dijuluki kembar 

tak terpisahkan. Mereka sudah bersama ketika 

masih duduk dibangku TK. Mulai saat itu mereka 

selalu bersama, SD, SMP,  bahkan sekarang di 

SMA pun mereka selalu bersekolah di sekolah 

yang sama. Hal ini juga didukung oleh tempat 

tinggal mereka yang memang cukup dekat, hanya 
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berbeda komplek. Sehingga membuat mereka 

semakin tak mudah terpisahkan.  

"nanti aja, bilang ke Satria gue balik dulu, gausah 

pake kangen segala bentar juga gue kesini lagi." 

ucap Reza dengan nada serius. Namun Arin tahu 

itu hanya candaan receh yang sebenarnya tidak 

terlalu lucu namun kadang mampu membuat Arin 

tertawa, apalagi jika suasana hatinya sedang baik.  

"okedeh, gue masuk duluan Za. Tiati" pamit Arin 

yang kemudian disusul oleh suara deru motor 

yang perlahan menjauh dari pelataran rumah 

Satria. 

*** 

Reza memelankan laju motornya ketika melihat 

beberapa orang sedang menurunkan  kardus-

kardus besar dari mobil losbak di depan gerbang 

rumahnya. Terlihat orang-orang yang menurunkan 
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kardus tersebut kemudian membawanya kedalam 

rumah kosong yang berada tepat di depan rumah 

Reza. 

"misi pak" permisi Reza sambil tersenyum ramah 

lalu memarkirkan motor di dalam halaman 

rumahnya.  

Reza mengucapkan salam ketika memasuki 

rumahnya dan seperti biasa, ia langsung mencari 

mamanya ke setiap sudut rumahnya.  

"Mamaa" panggil Reza dengan sedikit bernada 

saat tak menemukan mamanya diruangan ataupun 

kamarnya. 

Hening. Tak ada jawaban apapun dari Mamanya. 

Reza sempat mengira bahwa mungkin Mamanya 

sedang ada urusan diluar rumah. Namun suara air 

yang diduga berasal dari wastafel tersebut 
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membuat Reza tahu bahwa mamanya pasti sedang 

memasak atau paling tidak sedang mencuci piring.  

"maahh?" panggil Reza lagi memastikan bahwa itu 

benar-benar mamanya.  

"kenapaa Reza, mama didapur sini" jawab Rini 

sambil melanjutkan pekerjaan mencuci piringnya. 

Reza menghampiri lalu menyalami tangan 

mamanya, "ada yang pindahan bukan ma?" 

“iya, makanya ini mama sengaja bikin kue sebagai 

salam kenal dari mama. Kali aja mama dapet 

pujian”  

Reza yang melihat Mamanya haus akan pujian 

tersebut  tertawa karena merasa lucu atas 

guyonan mamanya. Matanya kemudian tertuju 

pada beberapa potong kue yang berada diatas 

meja.  
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“Eza ke atas ya ma” pamit Reza sambil membawa 

beberapa potong kue yang sudah diincarnya.  

“ganti baju dulu Za, nanti ikut mama nganterin 

kuenya ya, sekalian kenalan sama anak tetangga, 

kayanya seumuran juga tuh sama kamu.” 

“yah, tadinya Eza mau langsung ke rumah Satria 

mah” keluh Reza awalnya, namun ia tak bisa 

mengelak jika mamanya sudah bertitah dan 

disinilah Reza akhirnya.  

Di sebuah kamar yang didominasi oleh warna nude 

dan terlihat cukup luas hanya dengan kasur di 

pojok ruangan dan beberapa kardus yang masih 

bertumpuk. Reza memandang Pandu dengan 

tatapan bertanya, sedangkan Pandu memandang 

Reza dengan tatapan penuh harap. Reza 

tersenyum sambil menghela napas pelan, 

mengerti arti tatapan tersebut.  
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“untung temen baru ya lo. Kalo dari orok kita 

udah temenan bisa abis lo sama gue karena jadiin 

gue babu sekarang” ancam Reza disertai dengan 

cengiran lebar dan rangkulan ramah di bahu 

Pandu yang membuat Pandu pun ikut memamerkan 

giginya.  

Satu persatu, tumpukan kardus itupun mulai 

dibongkar dengan isi yang berbeda-beda. Ada 

sebuah kardus yang membuat Reza sedikit 

terkejut. Pasalnya, kardus tersebut penuh 

dengan beberapa gulung poster yang mana setiap 

poster tersebut memiliki tema yang sama, yaitu 

balapan.  

“lo suka balapan?” tanya Reza to the point. 

Pandu yang sudah sering diberi pertanyaan 

tersebut pun menjawab dengan santai. “yoi” 
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“beneran suka balapan?” tanya Reza lagi 

memastikan.  

Pandu sedikit terkekeh mendengar pertanyaan 

Reza. “iya suka. Tapi ada tapinya. Gue cuma suka 

doang, balapan langsungnya mah gapernah” 

“gue kira pernah, kasian banget ya lo cuma 

sekedar penggemar bukan penikmat. Nanti dah 

kapan kapan gue ajak balapan biar lo bisa 

ngerasain sensasinya.” 

“oke dah gue tunggu.” Balas Pandu dengan sedikit 

tawa, tak menganggap serius ucapan Reza. 

Berbanding terbalik dengan Reza yang benar-

benar serius dengan ucapannya.  

“nanti malem gue samper.” Ujarnya lalu kembali 

fokus membantu Pandu merapikan kamarnya.  

*** 
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CHAPTER 3 

 

“siapa lawan gue malem ini bang?” tanya 

seseorang dibalik helm full facenya.  

Merasa ditanya, Satria pun mendongak,  

berpindah fokus dari handphone kepada orang 

dihadapannya. “tadi sore sih si Reza yang ngechat 

gue ngajakin balap” lalu Satria kembali 

menundukkan kepalanya, memainkan benda pipih 

ditangannya.  

"SAT!" teriak seseorang sambil melambaikan 

tangannya ke arah Satria berdiri. Tanpa menoleh 

pun Satria tahu bahwa orang tersebut adalah 

Reza, dengan suaranya yang sedikit cempreng 

untuk ukuran laki-laki ditambah lagi dengan 
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cengiran lebar khasnya yang terlihat polos dan 

menjijikan.  

Bener kan gue. Bangga Satria dalam hati melihat 

bahwa tebakanya benar. Reza datang bersama 

dengan seseorang dibelakangnya. Orang baru 

yang kelihatannya akan ikut bergabung dengan 

mereka mulai saat ini.  

"Sat, Rin" sapa Reza ketika sudah berhasil 

menghampiri Satria dan Arin. Reza melayangkan 

tangannya-mengajak bersalaman-namun, hanya 

Satria yang mau menyambut salam tangan dari 

Reza. Arin hanya bisa terdiam, tak berniat untuk 

bergerak. Reza mengerti, lalu menepuk bahu Arin 

pelan.  

"kenalin, ini tetangga baru gue, namanya Pandu." 

ucap Reza memperkenalkan Pandu pada Satria 

dan Arin.  
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"kenalan dong kenalan!” Kali ini giliran Reza yang 

memperkenalkan Satria dan Arin kepada Pandu. 

“Nah ini namanya Satria, bangsatnya gue.” tangan 

kanannya merangkul Satria yang sedikit lebih 

tinggi darinya. "Nah kalo yang ini, nama malemnya 

Ari, bancinya gue" ujar sambil menepuk helm yang 

tengah dikenakan oleh Arin menggunakan tangan 

bebasnya.  

Satria yang melihat sepupunya ditepuk seperti 

itu pun balik menoyor Reza, mewakili Arin yang 

hanya terdiam ketika helmnya ditepuk, toh tidak 

terlalu sakit, pikir Arin. Namun Satria tidak 

peduli tentang sakit atau tidaknya, ia hanya 

geram melihat tingkah temannya yang semakin 

kesini semakin menjadi-jadi. “enak aja lo pake 

noyor sepupu gue” geram Satria yang dibalas 

dengan cengiran dan garukan dibelakang kepala 

Reza.  
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Satria tidak mengerti lagi dengan Reza. Namun 

walaupun begitu, bagi Satria, Reza adalah teman 

terbaik sekaligus teman paling idiotnya.  

Begitu pula bagi Reza, Satria juga merupakan 

teman terbaik Reza. Walaupun Satria sering 

kasar, tapi tetap saja. Namanya juga cowok. 

Gakasar gaasik, dengan catatan harus sesama 

cowo. Begitulah pemikiran Reza.  

Lain halnya dengan Arin. Bagi Arin, mereka 

berdua adalah pembantunya. Pembantu dalam 

artian baik, yang selalu membantunya dalam 

keadaan apapun sejak Arin tinggal di Jakarta. 

„pembantu‟ disini. Walaupun cukup kasar bila 

disebutkan, namun tetap saja bagi Arin mereka  

Mengenai nama malam Arin yang Reza ucapkan, 

hal itu memang benar adanya. Arin yang meminta 

agar Satria dan Reza memanggilnya dengan nama 
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„Ari‟ jika sedang berada tempat ini. Arin tak mau 

orang-orang mengetahui jika dirinya sering 

mengikuti balapan. Karena pada awalnya Arin 

melakukan ini hanya untuk menghilangkan 

penatnya, namun semakin lama, hal ini menjadi 

sebuah kebiasaan sampai akhirnya kini Arin 

menyebutnya sebagai sebuah hobi.  

Puku 00.00 

Sorak sorai tepuk tangan membuat Arin, Satria, 

dan Reza sadar bahwa hari telah berganti dan 

otomatis menandakan bahwa pertandingan harus 

segera dimulai. Ini semua ibarat sebuah 

peraturan yang bisa dibilang cukup aneh dan 

jarang ditemui. Peraturam yang mengharuskan 

mereka untuk bertepuk tangan bila sedang 

berkumpul di tengah malam pergantian hari, 

apalagi bila akan diadakannya pertandingan. Lucu 
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memang, tapi begitulah peraturan yang harus 

mereka patuhi.  

Arin yang sudah siap untuk bergabung di 

pertandingan itupun mulai menyalakan motornya 

diikuti dengan Satria yang naik diboncengan 

motor Arin. Saat itu pula Reza baru menyadari 

kebodohannya.  

“motor gue mana?” tanya Reza sambil mencari 

motornya yang tadi dikendarai oleh Pandu.  

“jauh amat allahu. Lupa gue, ngapain tadi gue 

nyuruh parkir disana coba.” sesalnya menyadari 

kebodohannya setelah melihat jarak motornya 

yang cukup jauh dari tempatnya berdiri sekarang. 

Ia ingat, sebelum memanggil Satria tadi, Reza 

menyuruh Pandu memarkirkan motornya jauh 

didepan sana dan memilih berjalan untuk 

menghampiri Pandu.  
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"mulai kan begonya" sinis Satria, "gue sama Ri 

duluan, lo jangan lama." Tekan Satria diakhir 

katanya.  

"eh Bang Sat tungguin dong. Payah ah lo" teriak 

Reza pada Satria yang mulai panik ketika melihat 

Arin melajukan motornya. Lain halnya dengan 

Pandu yang sedari tadi hanya diam karna 

kebingungannya. Membuat Reza rekflek menarik 

tangan Pandu untuk mengikutinya, "gc Du!!" 

*** 
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CHAPTER 4 

 

Gelapnya malam tak lagi menghalangi hobi yang 

sudah menjadi tradisi. 

Deru motor seakan-akan mengikuti ramainya 

teriakan yang  memenuhi langit-langit jalanan. 

Tinggal menunggu hitungan menit sebelum 

bendera pertandingan dikibarkan.  

"sebenernya gue masih bingung, kenapa gue harus 

disini? Kenapa juga gue harus ikut balapan ini?" 

tanya Pandu pada Reza yang kini sudah berada di 

arena pertandingan. Ia merasa ditipu karena  

yang kini sudah berada di arena merasa ditipu 

oleh Reza.  
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"anggap aja ini perkenalan bro. Toh Lo juga suka 

balapan. Jadi gaterlalu ngerugiin kan?" sahut 

Reza membalikkan pertanyaan Pandu, tak lupa 

dengan alisnya yang naik turun dan cengiran 

khasnya.  

"tapi kan tetep aja-"  

"SEMUANYA SIAPP?" 

Pertanyaan dengan suara melengking tersebut 

berhasil memotong ucapan Pandu dan membuat 

Reza jauh menepi sambil berteriak menyemangati  

“SEMANGAT BROO!!" 

"TIGAA.. DUAA.. SATUU" 

Bendera dengan motif papan catur itupun 

dilemparkan ke atas bersamaan dengan dua 

motor yang melaju dengan kencang. Teriakan dan 

tepuk tangan yang semakin menambah kebisingan.  
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Reza sedikit terkekeh mengingat raut wajah yang 

Pandu tunjukkan sebelum hitungan mundur 

dimulai. Raut wajah yang seolah olah mengancam 

sekaligus meminta penjelasan tersebut membuat 

Reza tertawa.  

Tepukan yang dirasakan Reza pada pundaknya  

membuat tawa Reza terhenti lalu menoleh dan 

melihat Satria berada disampingnya.  

"tenang aja, dia suka balapan juga ko" ujarnya 

tenang, "jago kan gue, lo belom nanya juga udah 

gue jawab" lanjutnya seakan tahu apa yang akan 

ditanyakan oleh Satria dari raut wajahnya.  

“sotoy.” Elak Satria tak mau mengakui bahwa 

tebakan Reza benar adanya. “pindahan dari mana 

dia?” 

“dari tadi”  
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Satria sudah siap melayangkan tangannya untuk 

menoyor Reza jika saja Reza tak cepat-cepat 

meralat jawabannya. “iya iya. Dari Bandung dia.” 

“sering balapan?” 

“gapernah”  

Kali ini Satria benar-benar menoyor Reza “yang 

bener kampret” 

“asli gaboong” 

“pinter banget Reza. Gangerti lagi gue.” 

“gapapa gapapa, palingan dia kalah. Anggap aja jtu 

sebagai perkenalan.” 

tentu saja jawaban tersebut membuat Satria 

geleng kepala. “serah dah puyeng gue sama lo. 

Palingan malu tu anak, apalagi kalo tau lawan 

cewe.” 
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“yoay” sahut Reza singkat. 

Setelah cukup lama menunggu, akhirnya salah stu 

motor mulai terlihat dari kejauhan, membuat 

orang-orang yang berada di garis start yang juga 

berungsi sebagai garis finish kembali ramai oleh 

sorak sorai kehebohan.  

Ternyata, motor tersebut adalah motor yang 

dikendarai oleh Arin yang akhirnya lebih dahulu 

mencapai garis finish kemudian disusul oleh 

motor Reza yang dikendarai oleh Pandu 

dibelakangnya.  

Hampir semua orang yang hadir disana 

mengerumuni mereka untuk sekedar bertepuk 

tangan dan mengucapkan selamat atas 

kemenangan Arin.  

Arin yang mendapat banyak ucapan tersebut 

hanya membuka kaca helmnya lalu mengangkat 
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sedikit tangannya-menunjukkan jempolnya. Ia 

menganggap itu adalah bentuk ucapan 

terimakasihnya, karena ia tak bisa membuka 

helmnya karena itu bisa membongkar identitas 

dirinya. Dan ia tak mau itu semua terjadi.  

Selama 2 tahun sejak Arin bergabung disini, 

hanya orang-orang tertentu yang mengetahui 

bahwa orang yang selama ini mereka kenal dengan 

nama Ari sebenarnya adalah Arin yang 

notabennya adalah seorang wanita. Orang-orang 

tertentu yang membantu Arin ketika ia masih 

dalam tahap pemula yang selalu menunduk dengan 

kepala yang tertutupi penuh oleh tudung 

hoodienya setiap kali datang kemari. Arin tak 

tahu bagaimana jadinya jika mereka semua 

mengetahui temtang fakta tersebut. Pasti abis 

gue, pikir Arin. 
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Tak lama dari itu, Arin segera berpamitan dengan 

cara mengangkat tangannya, menutup kaca 

helmnya lalu membunyikan klaksonnya, tanpa 

mengucapkan apa apa. Mereka semua mengerti 

dan menganggap hal ini sudah biasa terjadi pada 

Ari, makadari itu, perlahan kerumunan itupun 

melebar, membuka jalan untuk kepergian Arin. . 

Pandu yang tadinya ingin mengucapkan selamat 

pun akhirnya hanya bisa mengangkat kedua 

bahunya, berfikir bahwa ia bisa mengucapkannya 

lain kali.  

Atas kekalahannya, Pandu sama sekali tidak malu 

mengetahui bahwa dirinya kalah, justru ia bangga. 

Karena selama ini ia hanya sekedar menyukai, 

bukan menggeluti dunia balapan, jadi ia tak 

pernah mengikuti balapan seperti ini,  paling 

hanya balapan ketika pulang sekolah untuk sampai 
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ke tempat tongkrongan. Tapi ia akui bahwa 

balapan tadi sangat menyenangkan.  

“hei broo” sapa Reza riang sambil menepuk 

pundak Pandu. Bukannya membalas sapaan Reza, 

Pandu justru malah bersiap untuk mengomel. 

“Apa apaan  Lo nipu gue, nyuruh balap aja pake 

alibi minta anter beli nasgor.”  

“emang kalo gue bilang nyuruh balapan lo mau?” 

“ya kaga lah” 

“tuhkan. Untung gue cerdik” bangga Reza dengan 

percaya diri. 

“cerdik matamu, nipu orang iya.” Sanggah Pandu 

menyinyir.  

“kan tadi sore lo sendiri yang bilang mau diajak 

balapan.  Giliran udah diajak malah bilang gue 
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nipu. Payah lo ah” sahut Reza membela diri, tak 

ingin merasa salah sendirian. 

“ett-denger dulu gue belom selesai ngomong, atas 

penipuan atau lebih halusnya disebut jebakan lo 

itu gue nikmatin ko, malah gue mau ngucapin 

makasih udah ngasih gue pengalaman baru. 

Pokonya besok-besok mah harus menang. Trs 

juga nanti mah gosah dah pake alibi beli nasgor 

atau yang laen. Langsung aja bilang, nanti gue 

pastiin bakal ikut. Mantep ga tuh?”  

Penjelasan panjang lebar dari Pandu tersebut 

membuat Reza tersenyum lega. Hilang sudah rasa 

bersalah digantikan dengan rasa bangga. 

“mantep banget emang” sahut Reza akhirnya 

sambil merangkul Pandu.  

Belum terhitung sehari mereka bertemu namun 

kedekatan mereka sudah seperti setahun 
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berteman. Terkadang seperti itulah pertemanan 

laki-laki, mudah dekat tanpa perlu waktu yang 

lama.  

*** 
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CHAPTER 5 

 

Gelap.  

Itulah kesan pertama yang Arin lihat setelah 

mematikan mesin motornya ketika sampai 

dirumahnya. Dilihatnya jam yang melekat di 

lengan kirinya.  

Pukul 1.11. 

Pasti orang-orang yang berada dirumahnya sudah 

tertidur lelap, pikir Arin.   

Ia berjalan gontai menuju pintu masuk dan 

mengeluarkan sebuah kunci yang untungnya selalu 

ia bawa sebagai cadangan.  
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“baru pulang?” interupsi sebuah suara Yang 

otomatis membuat Arin yang baru saja 

melangkahkan kakinya usai mengunci pintu.  

“iya tante” jawab Arin pada Rima, Mama Satria.  

“Satria mana?” 

“bentaran pulang kayanya” 

“kebiasaan” Ujar Rima akhirnya.  

Arin sadar bahwa tantenya pasti tahu kemana 

Arin dan Satria jika sudah mulai pulang tengah 

malam seperti ini. Tapi untungnya Rima sudah tak 

mempermasalahkannya lagi. Entah karena malas 

atau mungkin sudah lelah karena ucapannya tak 

pernah didengar.  

“Arin ke kamar Tante” pamit Arin yang hanya 

dibalas dengan deheman.  
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Arin mulai berjalan menuju kamarnya yang 

terletak dilantai 2.  

Kamar yang ditempati sejak kepindahan Arin 

kerumah Rima yang berstatus sebagai adik dari 

ayahnya. Arin yang menjadi korban dari 

perceraian orangtua pun terpaksa harus tinggal 

bersama om dan tantenya di Jakarta. Hal ini 

menjadi keputusan antara saudara dari ayah dan 

ibunya karena tak ada satupun dari ayah atau 

ibunya yang mau mengurus anak-anaknya, 

makadari itu keluarga dari ayah dan ibunya lah 

yang mengambil alih, mengatur semua. Membuat 

keputusan yang mau tak mau harus diiikuti, yang 

berhasil memisahkan ia dan adiknya.  

*** 
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Musik terdengar cukup keras dari sebuah kamar 

dengan pintu yang cukup banyak ditempeli oleh 

berbagai stiker motor beberapa stiker sekolah.   

Arin keluar dari sebrang kamar tersebut dengan 

niat ingin mengambil minum di kulkas yang berada 

dilantai 1 sebelum sebuah teriakan membuat 

niatnya tertunda. 

“ABANGG ADA REZA NIH” teriak Rima pada 

anaknya dari arah ruang tamu tempat ia dan Reza 

berada. Sebenarnya bisa saja Rima menyuruh 

Reza untuk langsung naik ke kamar Satria, namun 

Rima yakin pasti Reza akan menolak dan lebih 

memilih menunggu Satria yang mengajaknya. 

“abaangg!!” panggil Rima lagi, namun tetap saja 

tak ada sahutan hanya suara musik yang 

terdengar dari kamarnya.  
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Kesal karena tak ada sahutan, Rima pun berniat 

untuk menghampiri Satria di kamarnya jika saja 

tak bertemu dengan Arin di tangga yang 

kebetulan baru akan menuruni anak tangga. Rima 

meminta tolong pada Arin untuk memanggil 

Satria agar turun menghampiri Reza yang tentu 

saja langsung diiyakan oleh Arin itu sendiri.  

Diketuknya pintu lalu perlahan dibuka, dilihatnya 

Satria yang sedang memainkan handphonenya 

dengan posisi tubuh tengkurap, “bang dipanggil 

mamanya disuruh kebawah” 

Satria yang merasakan pintu kamarnya dibuka 

dan sayup sayup mendengar suara itupun akhirnya 

mengecilkan volume musiknya, “kenapa Rin?” 

tanya Satria karena tak mendengar ucapan Arin 

tadi.  
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“disuruh kebawah sama mama abang” jawab Arin 

yang terlihat masih sedikit canggung dengam 

Satria. Satria yang mendengar itupun langsung 

bergegas turun kebawah. Ia tak mau mamanya 

sampai mengomel. Bisa bisa ampe besok lusa dah 

ngomelnya, pikir Satria. 

Arin mengikuti Satria dibelakangnya, namun 

dengan tujuan berbeda. Jika Satria ingin 

menghampiri mamahnya, lain halnya dengan Arin 

yang ingin melanjutkan niatnya untuk mengambil 

minum.  

Baru terhitung seminggu sejak kepindahan Arin 

disini, wajar saja bila Arin masih merasa sedikit 

canggung dengan keluarga ini karena ia masih 

harus menyesuaikan diri dengan mereka. 

Walaupun Arin sudah cukup sering ke tempat ini, 

tetap saja akan berbeda rasanya jika harus 
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menetap di tempat yang biasanya hanya sekedar 

dikunjungi.  

Dari dapur Arin melihat tantenya yang mulai 

berjalan mendekat menuju dapur, “nanti kalo 

keatas sekalian bawain makanan ke kamar Satria” 

Arin yang baru saja selesai mengambil minum pun 

akhirnya menunggu Rima menyiapkan makanan 

untuk Satria dan Reza yang kini sedang berada 

ditangga menuju kamar Satria.  

“kenapa ga langsung ke kamar gue aja sih, lebay 

lo ah”  

“masih malu gue” alasan Reza atas pernyataan 

Satria.  

Satria yang mendengar itupun hanya mendengus 

“berapa lama si emangnya pake malu segala elah” 
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Hanya cengiran lebar yang Reza tunjukkan untuk 

menanggapi ucapan Satria. Pandangan mata Reza 

tertuju pada pintu kamar yang terletak tepat di 

sebrang kamar Satria yang sedikit terbuka 

dengan lampu menyala. 

“ada yang ngisi bukan Sat?” tanya Reza pada 

Satria penasaran. Pasalnya kamar tersebut 

biasanya tertutup dan gelap karena tak ada yang 

menempatinya. 

“kemana aja lo. Udah seminggu kali dia disini.” 

“seminggu kemaren kan gue liburan coy. Seminggu 

itu juga gue ga kesini. Pantes aja gue gatau.” 

“oh” 

“boleh kali Sat” ucap Reza dengan sedikit 

bernada sambil menaik turunkan alisnya.  
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“apaan lo” ketus Satria yang mengerti apa 

maksud Reza. “awas aja lo macem-macem” Ancam 

Satria yang berhasil membuat Reza tertawa. 

“lebay lo, pengen kenalan doang gue” 

“awas aja” 

“kali aja cocok gitu.” Lanjut Reza menggoda 

Satria, “panggilin kesini dong Sat. Satt, panggilin 

kesinii dongg. Satt panggi-“ 

Bantal pun akhirnya melayang mengenai kepala 

Reza yang bukannya membuat Reza kapok justru 

malah membuatnya semakin menjadi-jadi untuk 

menggoda Satria.  

“Satt.. Sattt.. Ayo dongg Satt.. “ 

“bacot banget Reza” Kesal Satria lalu 

melemparkan bantal lagi. Reza sudah bersiap 
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untuk membalas Satria, namun ketukan dipintu 

membuat ia mengurungkan niatnya.  

“bang” panggil Arin dengan beberapa kaleng 

makanan ringan di tangannya. Arin pun masuk 

setelah mendengar aba-aba dari Satria yang 

menyuruhnya masuk.  

Reza yang melihat Arin masuk pun langsung 

memandang Satria seakan-akan berkata „kenalin 

gue sama dia.' 

“Ngga!” reflek Satria tegas. Reza yang 

mendengar itupun langsung melotot pura-pura 

mengancam lalu berakhir dengan memasang muka 

melas.  

Helaan napas kasar keluar dari mulut Satria. Ia 

menyerah, malas bila nanti harus mendengar  

Reza mengoceh.  
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“kenalin Rin, ini Reza, temen gue dari TK. Kenalin 

Za, ini Arin, sepupu gue dari Bogor.” 

Reza menjulurkan tangannya, yang disambut 

dengan ragu oleh Arin. “gue Reza, sahabat 

tergantengnya Satria.” Ucap Reza antusias 

sambil mengayunkan pegangan tangannya dengan 

Arin yang disertai cengiran lebar khasnya.  

“idiot. Sepupu gue serem anjing ngeliat muka lo. 

Lepasin tu tangan” Satria adalah Satria yang tak 

pernah bisa bila tak kasar. Apalagi pada Reza.  

“thanks Rin, langsung balik ke kamar lo aja Rin, 

gausah peduliin ni bocah satu.” 

Arin hanya tersenyum menanggapinya, lalu 

menuruti perkataan Satria untuk keluar dari 

kamar Satria. Terdengar sayup-sayup 

perdebatan antara Satria dan Reza.  
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“ah lo mah Sat, gabisa banget liat temennya 

seneng dikit. Udah lama gue ga cuci mata. Dari 

kemaren yang gue liat nenek-nenek terus” 

“derita lo lah” 

“dia berapa taun dibawah kita?” 

“dibawah gimana, orang seumuran” 

“lah ko” ucap Reza bingung, “perasaan tadi dia 

manggil lo abang deh. Gue kira dia ade kelas.” 

“kagak. Jadinya semacem kakak sepupu sama ade 

sepupu gitu lah, taudah mager ngejelasin ah gue” 

Dan Reza pun hanya ber-oh ria mendengar 

penjelasan Satria. “nanti gue ajak balapan ah kali 

aja bisa jadi jagoan gue hahaha” 

“gausah macem-macem” ingat Satria yang tak 

pernah sekalipun didengar dan akhirnya membuat 
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Arin menjadi seperti apa yang Reza ucapkan. 

Jagoan Reza.  

Kurang lebih seperti itulah awal mula Arin bisa 

ikut masuk dalam dunia balapan. Reza benar-

benar merealisasikan ucapannya. Setiap hari Reza 

mendatangi rumah Satria hanya untuk mendekati 

Arin agar Arin terbiasa dengannya.  Lalu mulai 

mengajaknya sedikit demi sedikit untuk ikut 

bersamanya dengan Satria. Kebetulan itu adalah 

minggu-minggu libur panjang sebelum masuk ke 

Sekolah Menengah Atas.  

Hal itu pun kini dirasakan oleh Pandu. Reza yang 

giat mengajak dan mengajari Pandu balapan pun 

kini mulai terlatih. Bagaimana tidak, hampir dua 

minggu sejak Pandu pindah ke Jakarta sampai 

hari ini yang merupakan hari terakhir liburan pun 
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Pandu tak pernah bolos untuk ikut balapan. 

Itung-itung latihan, pikirnya.  

*** 
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CHAPTER 6 

 

Tin! Tin! Tin!  

Suara klakson yang berasal dari motor Reza  

itupun membuat Pandu bergegas, “Pandu 

berangkat maah” pamit Pandu pada mamanya. 

Hari ini adalah hari pertama bagi Pandu untuk 

masuk ke sekolah barunya di Jakarta sekaligus  

menjadi hari berakhirnya segala macam kegiatan 

di luar  atau di dalam rumah seperti rebahan yang 

selama beberapa minggu ini ditekuni.  

Pandu yang mendapat rekomendasi dari Reza 

untuk bersekolah disekolah yang sama dengannya 

pun menuruti. Bahkan Pandu sampai membujuk 

mamanya untuk mengusahakan agar ia dan Reza 
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bisa berada di satu kelas yang sama. Tentu saja, 

itu juga merupakan bagian dari rekomendasi Reza 

yang memang sudah merasa cocok dengan Pandu 

sampai berniat menjadikan Pandu sebagai 

sahabat lengketnya yang kedua setelah Satria.  

“berangkaatt” ujar Reza ketika melihat Pandu 

keluar dari rumahnya dengan nada pengucapan 

mengikuti salah satu tokoh di sebuah drama 

televisi.  

Tak sampai sepuluh menit mereka berdua 

akhirnya sampai di sekolah. Namun setelah 

sampai, mereka berdua terpaksa harus berpisah, 

dengan Reza yang langsung ke kelasnya, 

sedangkan Pandu yang diharuskan untuk keruang 

wakasek kesiswaan terlebih dahulu untuk 

diarahkan sebelum bisa masuk ke kelas yang akan 

ditempatinya selama setahun ke depan.  
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“gue duluan Du” Reza menepuk bahu Pandu 

setelah mengantarnya ke depan pintu ruang 

wakasek.  

“yoi, jangan duduk sama yang laen kecuali sama 

gue!”  

“yo pasti.”  

Pandu memperhatikan sekitarnya, melihat 

sekeliling sekolah ini dengan seksama. Gaterlalu 

beda ah sama sekolah gue yang lama, ujar Pandu 

dalam hati.  

Diliriknya jam yang berada ditangan kanannya.  

Pukul 7.07 

Tujuh menit telah berlalu sejak dibunyikannya 

bel masuk namun dari beberapa guru yang berada 

di ruangan ini belum ada satupun guru yang 

mengajaknya untuk masuk ke dalam kelas. 
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Berbading terbalik dengan Reza yang ketika 

datang ke kelas tadi sudah membuat kehebohan 

karena ketidakjelasannya.   

“assalamualaikum ya ahli kubur” salam Reza 

dengan sedikit berteriak sambil memukul meja 

paling depan.  

“woi gue duduk dimana woi. Eh itukan bangku gue, 

misi dong misi. Lo pindah sana” Rusuh Reza 

dengan raut wajah anak kecil yang sedang serius. 

Sangat tidak cocok dengan gerak tubuhnya yang 

tak bisa diam-pecicilan. Ada beberapa temannya 

yang terkekeh bahkan ada pula yang menyuarakan 

tawanya, sudah terbiasa dengan tingkah Reza 

yang entah mengapa selalu menghadirkan tawa 

karena ketidakjelasannya.   

“depan gue masih kosong Eza” tawar Arin 

mencoba menghentikan tingkah konyol Reza.  
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“ogah, gue maunya disini Rina” tunjuk Reza pada 

kursi dibelakang Arin.  

Arin yang yakin jika Reza sudah memanggil Arin 

dengan nama Rina itu pasti akan memperpanjang 

ketidakjelasannya. Makadari itu akhirnya Arin 

mengalah, meminta Mita dan Sinta yang awalnya 

duduk dibelakang Arin untuk bertukar posisi 

menjadi di depan Arin yang untungnya tidak 

dipermasalahkan oleh mereka berdua.  

Reza tersenyum lebar, “nah gitu dong. Jadi enak 

kan gue”  

“enak di lo gaenak di mereka” celetuk Hanna yang 

berada di sebelah Arin.  

Begitulah Reza. Tak jelas, konyol, pecicilan, 

bocah, humoris, dan tak pernah serius sudah 

melekat dalam dirinya.  
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Tak lama dari itu seorang guru setengah baya pun 

datang membuat kelas yang tadinya ramai 

seketika menjadi hening, memusatkan semua 

perhatiannya pada seseorang yang berada 

dibeakang guru tersebut.   

“assalamualaikum, selamaat pagi” salam dan sapa 

dari guru tersebut dengan nada yang khas. Guru 

yang memiliki suara berat tersebut memberikan 

beberapa cuap-cuap sebelum akhirnya 

mempersilakan Pandu untuk memperkenalkan 

dirinya.  

“halo. Nama saya Pandu Wira, biasa dipanggil 

Pandu” ucap Pandu kepada semua. Beberapa orang 

yang mendengarnya mulai berbisik, terutama di 

barisan perempuan.  

“mayanlah, buat cuci mata” 

“alhamdulillah anak barunya cowo, ganteng lagi” 
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“semoga ga temenan sama Reza, nanti gantengnya 

ilang ketutupan idiotnya Reza”  

Bisikan terakhir adalah bisikan yang mewakilkan 

semuanya. Doa yang dipanjatkan agar tidak ada 

lagi orang yang tampan tapi idiot seperti Reza.  

Lain halnya dengan Arin, disaat semua orang 

menatap Pandu, Arin justru menurunkan 

pandangannya lalu perlahan memutar kepalanya 

ke belakang, menatap Reza meminta penjelasan.  

Reza yang ditatap seperti oleh Arin pun 

menyengir, “gue yang nyuruh dia kesini” ucapnya 

tanpa sedikit pun merasa bersalah.  

“bego” umpat Arin reflek karena khawatir bahwa 

Pandu mungkin saja ingat padanya setelah balapan 

beberapa minggu lalu.  
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Reza yang mengerti kekhawatiran Arin pun 

menenangkan, “tenang aja dia orangnya pikun ko, 

gabakal inget. Lagian kan lo pake helm, ga 

langsung ketemu muka sama dia. Cuma mata 

doang, itu juga kalo dia ngeh sama lo. Santuy” 

“kalian udah kenal sama Pandu?” Hanna yang 

ternyata daritadi mendengar pembicaraan Arin 

dan Reza pun bertanya.  

“iyalah, tetangga baru gue itu” sombong Reza 

yang untungnya berhasil membuat Hanna percaya 

dan tidak Bertanya lagi selain kata „oh' yang 

keluar dari mulutnya.  

“eh demi apa? Berarti lo udah deket dong sama 

dia? Mampus”  

“iyaalah, keren kan gue.” 
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“keren dari Hongkong, udahlah gajadi demen dah 

gue” 

Selesai perkenalan, Reza mengangkat sebelah 

tangannya untuk memberikan Pandu tanda bahwa 

disitulah tempat ia duduk. 

Pandu menghampiri Reza di mejanya, melayangkan 

tangannya untuk mengajak tos lalu menaruh 

tasnya. 

Arin yang melihat itupun lagi-lagi mengumpat 

dalam hatinya sambil berdoa semoga saja apa 

yang diucapkan Reza tentang Pandu yang pikunan 

itu memang benar.  

Berbeda dengan Hanna yang langsung 

membalikkan badannya dan menjulurkan 

tangannya dengan ceria. “Hai, Pandu. Gue Hanna” 

yang disambut oleh Pandu sambil menunjukkan 

senyumnya.  
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“nanti kalo mau beli pulsa ke gue ya” promosi 

Hanna untuk mengalihkan pandangannya.  

Manis banget anjir, puji Hanna dalam hatinya lalu  

menarik tangan Arin untuk ikut menikmati 

kemanisan Pandu. Namun, Hanna lupa. Arin adalah 

Arin. Gadis yang tidak pernah bisa ditebak.  

“Arin” ucap Arin yang langsung kembali 

membalikkan badannya tanpa berniat untuk 

berjabat tangan.   

“emang gitu si Arin mah. Maluan anaknya. 

Maklumin aja ya, nanti juga kebiasa ko”  

Pandu hanya tersenyum mendengar penjelasan 

Hanna. Ia sama sekali tak melihat jiwa pemalu di 

diri Arin. Justru tatapan seperti ingin 

menjauhlah yang Pandu lihat. Sangat tak masuk 

akal, baru kenal masa udah pengen ngejauhin si, 

begitulah isi pikiran Pandu. Namun Pandu tak mau 
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ambil pusing memikirkan itu semua. Toh bukan 

urusannya. 

*** 

Pukul 12.12. 

Banyak siswa dan siswi yang terlihat masih 

menyantap makan siangnya di kantin dengan 

santai, bahkan ada pula beberapa murid yang 

baru saja memasuki kantin padahal hanya tinggal 

3 menit lagi waktu yang mereka miliki sebelum 

bel masuk istirahat dibunyikan.  

“makan apa nicc?” tanya Hanna pada Arin, Reza 

dan Pandu dengan santai. Mereka berempat 

adalah beberapa murid yang tadi sempat 

disebutkan di atas, murid yang sepertinya sudah 

merasa senior sehingga bebas untuk melakukan 

apapun.  
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“emang ada apa aja?”  

“banyak. Ada baso, mi ayam, seblak, mi instan, 

ketoprak, nasi uduk, nasi goreng, siomay, soto mi, 

soto ayam, ayam crispy” jawab Hanna menjawb 

pertanyaan Pandu dengan sekali nafas.  

 “gue soto mie ayam geprek bensu ya” pesan Reza 

setelah mereka menempati tempat duduk yang 

kosong.  

“emang ada?” 

“gaada” jawab Reza dengan sok coolnya, “oke gue 

ganti jadi boci aja” 

“gaada juga Reza, macem-macem aja ih tampol 

nih”  

“yaudah deuh iya. Gue nasi uduk aja.” 

“Reza” tekan Hanna mulai kehilangan 

kesabarannya. 
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“ganteng” lanjut Reza dengan percaya dirinya.  

Bener-bener ni anak satu. 

“Za” panggil Arin yang ikut geram melihat tingkah 

Reza. “sini” pinta Arin dengan tenang. Reza yang 

berada tepat dihadapannya pun memajukan 

sedikit wajahnya. Menumpukan siku lengannya di 

meja yang tepat berada di tengah-tengah 

mereka, seperti posisi seseorang yang bersiap 

untuk mendapat bisikan.  

“aww” reflek Reza yang bukannya mendapat 

bisikan malah mendapat sentilan dari Arin di 

jidat mulusnya.  

“udah siang. Nasi uduk abis. Pesen yang bener” 

tekan Arin pada setiap katanya.  

“somay parenya aja. Pedes. Jangan pake cabe.”  
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“eh Iya salah jangan pake kecap maksudnya 

bukan pake cabe” ralat Reza ketika melihat Arin 

menatapnya dengan tatapan tajam.  

“gasalah pesen Za? Yakali lo makan pare doang.” 

Heran Pandu atas pesanan Reza.  

“ya ngga lah. Unik kan gue” bangga Reza pada 

keanehannya.  

“jadinya lo pesen apa Du?” Hanna buru-buru 

memotong sebelum Reza kembali mengoceh.  

“gue baso Han” jawab Pandu cepat bersamaan 

dengan datangnya Satria yang akhirnya benar 

benar mengakhiri ocehan tak jelas Reza.  

“soto mienya dua ya Han sekalian buat gue” 

timpal Satria setelah mendudukan dirinya di 

sebelah Arin.  

“banyak amat dua”  
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“gak gue makan dua duanya ko yakali, serakah 

amat gue. Yang satunya kan buat Arin” 

“oiya lupa gue. Maklum abis libur panjang jadi 

memori otak gue kayanya masih ada yang 

ketinggalan deh di kasur haha” 

“ga sekalian aja tu pala tinggalin juga” 

“ya seremlah anying. Udah ah bentar gue pesen 

dulu” sahut Hanna yang langsung meninggalkan 

mereka berempat untuk memesan makanan.  

*** 

Minggu depan gue ulang tahun. Gue berharap 

banget kali ini lo datang. Gue kangen banget sama 

lo Nya. Jangan lupa datang ya.  Sayang Anya ❤ 

Arin membaca pesan tersebut berulang kali. Ia 

menerima pesan tersebut tak lama setelah Hanna 

pergi untuk memesan makanan. Sayang katanya, 
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Arin tertawa dalam hati.  Bukannya merasa 

senang mendapat pesan seperti itu, Arin justru 

merasa miris. Pasalnya, selama 2 tahun 

kepindahan Arin, tak ada satupun dari tiga 

sahabatnya yang bertanya tentang alasan 

kepindahannya atau bahkan sekedar menanyai 

kabarnya. Hanya Kania yang mengiriminya 2 pesan 

selama 2 tahun, yang artinya hanya 1 pesan yang 

Arin terima setiap tahunnya. Itupun hanya untuk 

mengundang di acara ulangtahunnya, seperti 

pesan yang diterimanya tadi.  

“kenapa Rin?” 

Satria yang ternyata daritadi memperhatikan 

raut wajah Arin pun bertanya. Ia penasaran 

karena semenjak Hanna datang membawa 

pesanannya, hanya Arin lah satu-satunya orang 
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yang tetap fokus pada handphonenya disaat yang 

lain sudah mulai menyantap makanannya.  

Arin yang ditanya seperti itupun hanya 

menggelengkan kepalanya lalu menaruh 

handphonenya-tak berniat untuk membalas pesan 

ataupun menceritakannya pada Satria.  

Tentu saja Satria yang sudah hapal dengan sifat 

Arin pun menyadari, bahwa ada yang salah 

dengannya. Jika tidak, tak mungkin Arin langsung 

menaruh handphonenya saat ditanya seperti itu 

oleh Satria. Namun Satria tak ingin membuat 

Arin merasa terganggu oleh pertanyaan yang 

sebenarnya bisa ia tanyakan nanti dirumah. Pada 

akhirnya mereka bertiga pun fokus pada makanan 

dan larut dalam keheningan.  

*** 
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CHAPTER 7 

 

“teteh mau kemana?” tanya Ria ketika melihat 

Arin sudah siap dengan tas besarnya. “teteh mau 

nginep bukan?” 

Diam. Hanya itulah yang bisa Arin lakukan agar 

air mata yang sedari tadi dibendungnya tak 

keluar.  

“itu tante Ima kesini mau ngapain teh? Mau 

ngejemput teteh bukan?”  

“tas teteh ko gede amat si teh. Jangan lama-lama 

atuh nginepnya nanti Ria gaada temennya” 

“teteh jawab atuh dari tadi Ria nanya ke teteh 

juga”  
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Ria mengeluh karena tak mendapat jawaban 

apapun dari orang yang sedari tadi dipanggil 

teteh tersebut atas semua pertanyaannya.  

“teteh mau kemana si Mah?” tanya Ria kepada 

Yuli, sepupu yang baru saja Ria panggil Mama. Yuli 

hanya mengusap pelan bahu Ria.  

“tetehnya ikut tante Ima dulu ya ke Jakarta, Ria 

disini sama mamah” 

Yuli yang sudah berumah tangga namun belum 

memiliki anak pun pastinya akan dengan senang 

hati bila kini harus merawat Ria untuk diangkat 

menjadi anaknya.   

“lama ya? ih teteh jangan ah, nanti ria sendirian 

teh...” larang Ria. Arin yang awalnya tak mau 

menatap Ria pun akhirnya berlutut, memegang 

kepala Ria,  “Ria jangan bandel ya, dengerin kalo 
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Mamah Ui ngomong, gaboleh ngelawan. Yang rajin 

sekolahnya biar pinter. Gaboleh males-males ya”  

“teteh.. “ lirih Ria yang sadar akan tatapan sendu 

Arin yang seakan-akan menjawab bahwa ia akan 

benar-benar ditinggal olenhnya. “Ria pengen ikut 

teteh” lirih Ria lagi sambil menahan kaki Arin 

yang baru saja bangkit dari posisi berlututnya. 

Arin mengerti perasaan Ria. Setelah melihat ayah 

dan ibunya yang memilih pergi meninggalkan 

mereka, Ria pasti tak ingin dipisahkan dengan 

Arin juga, begitu pula dengan Arin. Tapi keadaan 

tak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. 

Mereka harus berpisah atas kehendak tuhan. 

“tehh..” tangis Ria pecah ketika Arin perlahan 

melepas pegangan tangannya di kaki Arin. 

“teteh...” lirih Ria yang sampai saat ini masih 

terngiang di pikiran Arin.  
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Arin membuka kedua mataya saat suara ketukan 

terdengar dari arah pintunya. Lirih tangis Ria 

masih memenuhi kepala Arin.  

“hm” dehem Arin sebagai pertanda bahwa ia 

merespon ketukan di pintu-masih dengan posisi 

wajah yang ditelungkukan dibalik tangan dan 

gulingnya.  

“ini gue Satria. Gue masuk.” 

Izin Satria yang lagi lagi membuat Arin 

berdehem. Satria yang merasa sudah mendapat 

izin untuk masuk ke kamar Arin pun membuka 

pintu, lalu merebahkan tubuhnya disebelah Arin. 

“Reza tuh ngajakin balapan sama lo. Udah lama ga 

balapan katanya.”  

“kapan?” tanya Arin membalikkan tubuhnya untuk 

sedikit terlentang. 
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“Malem ini katanya” 

“Besok sekolah” 

“sekolah doang,” ujar Satria santai. “ikut aja 

itung-itung refresing” 

Arin berdehem menanggapi ucapan Satria. Tak 

ada ruginya juga dia ikut, toh besok sekolah pun 

tak ada tugas yang menghantuinya.  Lagian sudah 

lama rasanya ia tak turun untuk balapan, 

pertimbangan Arin dalam hatinya.  

“siapa yang ngechat lo tadi siang?” tanya Satria 

to the point. Ia masih penasaran karena belum  

mendapat jawaban yang ia inginkan. Namun Satria 

yakin, kali ini Arin pasti akan langsung 

menjawabnya tanpa sedikit pun mengelak. 

“Kania, ngundang ultah”  jawab Arin singkat padat 

dan jelas.  
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Satria yang mendengar itupun hanya mengangguk 

paham. Singkat memang, tapi itu sudah lebih dari 

cukup bagi Satria. Arin pernah menceritakan 

sedikit tentang beberapa temannya, termasuk 

Kania. Jadi tanpa perlu diperpanjang lagi pun 

Satria sudah tahu jika berhubungan dengan 

mantan sahabat Arin ini pasti akan selalu singkat 

karena merasa tak ada yang harus dipertanyakan 

lagi.  

Setelah itu tak ada lagi percakapan yang 

terdengar. Satria tidur tak lama setelah ia 

menganggukkan kepalanya. Arin yang menyadari 

itu pun memilih bangkit dari kasurnya dan 

berjalan keluar menuju kamar Satria yang berada 

tepat di sebrang kamarnya. 

Sempit. Begitulah alasannya tak ikut tertidur. 

Lagian sepertinya sedikit tak pantas pula bila 
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mereka berdua tidur bersama, walaupun 

berstatus sebagai saudara, tetap saja jenis 

kelamin mereka berbeda. Ditambah lagi dengan 

usia mereka yang sudah beranjak dewasa.  

*** 

Malam datang dengan cepat. Gelap dan sunyinya 

membuat orang-orang lebih memilih untuk 

mengistirahatkan diri mereka. Berbanding 

terbalik dengan orang-orang yang justru lebih 

menikmati malamnya daripada Untuk 

mengistirahatkan dirinya.  

“mau kemana Za?” tanya Pandu ketika melihat 

Reza sedang membuka pintu gerbang rumahnya 

ditengah malam, berlawanan dengan Pandu yang 

justru keluar dengan niat ingin mengunci 

gerbangnya.  
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Jika dilihat dari pakaiannya, tentu Pandu tahu 

kemana Reza akan pergi, karena ia cukup sering 

melihat Reza dengan pakaian seperti itu.  

“mau balapan bukan Za?” 

“yoay. tau aja lo” jawabnya setelah berhasil 

membuka gerbangnya lalu kembali masuk untuk 

mengemudikan motornya.  

“gue ikut” sambar Pandu yang langsung menyusul 

Reza masuk kedalam pelataran rumah Reza. 

Reza yang melihat dan mendengar keantusiasan 

Pandu itupun menaikkan sebelah alisnya. Gila ni 

anak, ujar Reza dalam hati.  

“gosah dah, bosen gue liat lo balapan mulu. Tidur 

aja, besok mulung.” Tolak Reza sambil pura-pura 

mengusir Pandu dengan raut wajah sok seriusnya.  
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“siapa yang balapannya? Elo? Lawan siapa?” cecar 

Pandu penasaran mengabaikan ucapan Reza.  

“kepo amat. Kata gue juga udah lo tidur aja 

sekarang, besok mulung” 

“serius Za” 

“dua rius gue, besok kita janjian di pertigaan 

selokan aja ya nanti gue bawain karungnya” 

“maksud gue serius jawab pertanyaan gue 

goblok.” Umpat Pandu geram mendengar guyonan 

Reza. “siapa lawan siapa?” 

“gue lawan jagoan gue”  

“jagoan lo?” tanya Pandu merasa asing ketika 

mendengar Reza menyebutkan jagoan gue. 

“jagoan yang mana?” 

“sepupunya Satria” 



81 
 

“sepupunya yang mana?”  

“auah nanya mulu” Ucap Reza yang mulai jengah 

dengan pertanyaan yang tak hentinya Pandu 

ajukan.  

“yang mana?” lagi dan lagi Pandu masih tetap 

bertanya.  

“astagfirullah ya allah untung Eza sabar,” ujar 

Reza sambil mengelus dadanya berlebihan. “lawan 

duel pertama lo inget ga? Udah ah gue mau cabut. 

Cape gue denger lo nanya mulu.”  

“eh eh gue ikut doangg, gue aja deu yang lawan 

dia. Ya Za yaa?” pinta Pandu dengan tatapan 

memohon. “itung-itung uji coba dari latihan gue 

kemaren. kali aja gue menang” 
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“gada gada gada. Dari kemaren lo gangguin gue 

mulu. Udah lama juga gue ga balapan, gausah 

ngacoin gue.” 

“gitu amat lo Za sama gue. Pengen nambah 

pengalaman nih gue.” 

“yaudah besok aja, nanti gue cariin lawannya”  

“gue pengennya sekarang, besok gue sibuk” 

“so sibuk anying” 

Akhirnya, setelah perdebatan yang cukup 

panjang,  Reza mengalah. Ia memperbolehkan 

Pandu untuk menggantikannya di balapan 

tersebut dengan sangat terpaksa. “yaudah deu 

iya. Ganggu mulu ih idupnya.” 

“yess. Bentar gue ambil jaket dulu” senang Reza 

yang langsung berlari menuju rumahnya.  

Gimana gue bilang ke Arinnya ya? 
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*** 

Arin memelankan laju motornya saat matanya tak 

sengaja menangkap sosok yang cukup familiar 

baginya.   

Reza. Sosok yang selalu ada bersamanya 2 tahun 

belakangan ini.  

Setelah yakin bahwa itu benar-benar Reza, Arin 

pun menghampiri Reza lalu menghentikan 

motornya.  

“kok lo masih disini sih?” Tanya Arin merasa aneh 

pada Reza yang seharusnya sudah siap untuk 

tanding. 

“gue nunggu lo tadi. Terus sekarang Satria 

mana?” 

“gatau, tadi dia duluan.” 
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Reza hanya ber-oh panjang mendengar jawaban 

Arin.  

“ngapain lo nunggu gue disini?” 

“oiya lupa,” sadar Reza. “gaada apa-apa sih, gue 

cuma mau bilang kalo gue gajadi duel sama lo. 

Pandu maksa buat gantiin gue pas gue mau otw 

kesini tadi.” Penjelasan Reza berhasil membuat 

Arin terdiam. “tapi gapapa sih kalo lo gamau. 

Nanti gue aja yang gantiin lo. Gimana?” ujar Reza 

cepat. 

Lagi lagi Arin sempat terdiam sebelum akhirnya 

menjawab, “yaudah.” 

“yaudah apa?” tanya Reza bingung. .  

“yaudah iya.” 

“yah,” keluh Reza kecewa.  
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“kok yah? Emang lo ga seneng gue tetep 

balapan?” 

“hah?” kali ini, bukan hanya wajah bingung yang 

Reza tunjukkan, melainkan wajah bloonnya pun 

ikut ia tunjukkan.  

“lo kira gue mau gitu cape-cape datang kesini 

terus harus balik lagi cuma karena lawan gue 

tukeran sama yang lain?”  

“iya” Reza mengangguk dengan wajah polosnya.  

Arin yang melihat itupun menggelengkan 

kepalanya tak habis pikir, mengapa Reza bisa se 

telmi itu. “emang lo tetep mau balapan Rin?” 

“kalo gue gamau, gamungkin kalo gue masih disini 

Reza.” Tegas Arin yang merasa jengah dengan 

ketelmian Reza. “tapi seperti biasa, beres 

balapan gue langsung balik. Gue gamau kalo harus 

ngobrol ato basa-basi dulu.” 
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“aye-aye capt!” jawab Reza dengan semangat.  

Reza bersyukur karena semprotan dari Arin yang 

tadinya sempat ia bayangkan akhirnya tak 

menjadi kenyataan.  

*** 

Lagi-lagi Arin terdiam. Lalu apakah jawaban Arin 

nanti? Siapa yang akan memenangkan balapannya 

dan bagaimana kelanjutan Arin ketika sahabat 

yang sempat menghubunginya justru malah 

datang menjemputnya.  

Sampai jumpa di novel seri berikutnya. 
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