
 

 

FERNANDHO SATRIANNO 

 
 

Tabrak Lari 
No. Kasus: 01/TL/R28/13-29/04/2013 

 

 

 

 

 



 2 

Daftar Isi 

 

BAB 01. Sebuah Kasus yang Lain         3 

BAB 02. Si Abu-abu Tua          6 

BAB 03. Tempat Kejadian Perkara         9 

BAB 04. Menemukan Motif        12 

BAB 05. Tugas Membereskan Saksi       16 

BAB 06. Komisi Proyek        20 

BAB 07. Pengejaran di Pagi Buta       23 

BAB 08. Data Calon Tersangka       28 

BAB 09. Usaha Pembunuhan        37 

BAB 10. Dialog dengan Saksi Kunci       42 

BAB 11. Tambahan Calon Tersangka dari Polda     46 

BAB 12. Sedan Hitam Ditemukan       54 

BAB 13. Keterangan dari Pemilik Bengkel      62 

BAB 14. Menangkap si Orang Dalam      66 

BAB 15. Sebuah Jebakan        73 

BAB 16. Sang Pembunuh Kurir       80 

BAB 17. Duel Pembunuh Berdarah Dingin      87 

BAB 18. Calon Tersangka Baru       95 

BAB 19. Baku Tembak di Markas Komandan              101 

BAB 20. Sebuah Pengakuan                 106 

BAB 21. Pertemuan dengan Anggota DPRD               115 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 01 

Sebuah Kasus yang Lain 

 

 

 

 

Selasa, 9 April 2013, 12.05 wib 

“Bagaimana perkembangan kasus kita, Pak Mugi?” tanya Pak Jaksa sambil 

mempersilakan Komisaris Besar Mugiono untuk duduk. 

“Sudah selesai pemberkasannya, Pak Misbah. Bagaimana kalau kita lihat sama-sama?” 

jawab Pak Mugiono sambil menyuruh anak buahnya mengeluarkan berkas yang 

dimaksud. Jaksa Misbah Ruslan memanggil dua orang staf-nya untuk memeriksa berkas 

tersebut. 

“Semoga bisa langsung P21.” kata Pak Mugiono sambil melirik Pak Misbah. Pak Misbah 

tertawa sambil menepuk bahu Pak Mugiono. 

“Kita ngopi dulu di kantin bawah yuk, Pak Mugi. Biar anak-anak saja dulu yang 

memeriksa file anda.” ujar Pak Misbah. 

“Oke.” jawab Pak Mugiono. Ia memerintahkan anak buahnya untuk tetap tinggal di 

ruangan tersebut. Lalu turun bersama Pak Misbah. 

Beberapa menit kemudian, mereka sampai di kantin. 

“Satu dibungkus, ya.” kata Pak Misbah kepada salah seorang pelayan kantin. Si pelayan 

mengangguk sambil tersenyum dan segera berlalu. Pak Mugiono sedang menatap keluar 

jendela. Langit mulai mendung. 
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“Semua bukti yang kita punya sudah cukup, Pak. Bisa langsung diproses.” katanya 

kepada Pak Misbah. 

“Mudah-mudahan ya, Pak. Saya juga berharap demikian. Semakin cepat diproses 

semakin baik.” jawab Pak Misbah penuh harap.  

“Saya kira pihak kampus sudah tidak bisa lagi menutup-nutupi kejadian ini. Mereka bisa 

saja menyamarkan luka memar pada korban, tapi mereka tidak bisa menutupi luka di 

bagian dalam.” lanjut Pak Mugiono. 

Pesanan mereka ternyata sudah siap dan langsung dihidangkan. Pak Mugiono menghirup 

kopinya yang masih panas perlahan-lahan. Pak Misbah menelepon seseorang. 

“Halo, Mas Eko. Temui saya di kantin sekarang.” ujarnya. Lalu ia mengambil sepotong 

donat. 

“Kabarnya Kapolri akan segera diganti ya, Pak Kombes?” tanya Pak Misbah. 

“Yah… Begitulah.” 

“Setahu saya, beliau baru akan pensiun tahun depan. Bukan begitu?”. 

“Itu urusan orang-orang di atas. Kami para bawahan kadang-kadang juga tak mengerti 

jalan pikiran mereka. Hehehe….”. 

Pak Misbah ikut tergelak. Ponsel Pak Mugiono berbunyi. Ia langsung mengangkatnya. 

“Halo Pak Syarif. Ada apa, Pak?.............. Bukti tambahan? Apa itu?......... Ooo, oke. 

Kirim ke kantor saya saja. Berikan ke Pak Wakasat…….. Betul. Siapa nama kurirnya, 

Pak?..... Jamal?.... Oke, nanti saya kabari wakil saya. Terima kasih, Pak Syarif.” kata Pak 

Mugiono. Seorang office boy mendatangi meja mereka. 

“Ada hubungannya dengan kasus kita?” tanya Pak Misbah. 

“Oh, bukan. Ini kasus baru. Masih mentah. Seorang pengusaha komputer laptop yang 

merasa dibohongi anggota DPRD.” 

“Ooo, kasus itu…..” 

“Ada apa, Pak?” Office Boy itu bertanya kepada Pak Misbah. 

“Eeh, Mas Eko. Tolong berikan bungkusan donat dan kopi ini kepada anak buah Pak 

Kombes di ruangan saya.” 

“Baik, Pak.” Mas Eko langsung pamit. 

Pak Mugiono kembali menghubungi seseorang. 
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“Halo, Sam. Nanti ada orangnya Pak Syarif datang ke situ. Namanya Jamal. Tolong 

diterima,ya.” kata Pak Mugiono kepada orang di ujung telepon yang lain. 

Mas Eko tidak langsung membawa bungkusan tersebut ke ruangan Pak Misbah. Ia berdiri 

di depan lift sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan 

ponselnya. 

“Halo.” katanya setengah berbisik. “Ada info tentang kasus pengadaan laptop. Ada yang 

mau mengirim paket dari Firma Pak Syarif ke Polda Metro, sekarang. Nama kurirnya 

Jamal.” 

Tanpa menunggu jawaban, ia langsung memutuskan hubungan dan bergegas masuk ke 

dalam lift. 

 

 

 

***** 
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BAB 02 

Si Abu-abu Tua 

 

 

 

 

 

13.09 wib 

Sedan butut itu seperti kebingungan mencari alamat di sekitar perumahan. Ini jelas sangat 

mengganggu bagi kendaraan di belakangnya. Beberapa kali terdengar klakson dari 

kendaraan yang tak sabar ingin mendahului. Tapi mobil tua berwarna abu-abu itu seperti 

tak peduli dengan dunia. 

“Itu dia!” ujar lelaki yang duduk di sebelah pengemudi. 

“Mana?” tanya si pengemudi sambil memperlambat laju si Abu-abu Tua. Ia menoleh ke 

arah yang ditunjuk temannya. Sebuah motor bebek terlihat keluar dari halaman kantor 

pengacara Ahmad Syarif and Partners. Motor tersebut dikendarai oleh seorang pria 

dewasa yang membonceng seorang anak laki-laki berseragam putih biru. 

“Kau yakin itu dia?” tanya si pengemudi sambil mempercepat mobilnya mengikuti motor 

tersebut. 

“Kan sudah ku bilang aku kenal dia.” jawab temannya kesal. 

“Oke, Bang. Oke….”, kata si pengemudi menghindari perdebatan. “Kita buntuti saja dulu 

sampai di belokan depan, ya. Di sana jalannya agak sepi.” 
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Si Abang menyalakan rokok dan menghembuskan asapnya keluar jendela mobil. 

“Terserah kau sajalah.” sahutnya tak acuh. 

“Untung kita sampai saat dia baru saja keluar.” lanjut si pengemudi. 

“Sebentar lagi kita belok. Siap-siap.” si Abang memperingatkan. 

“Tenang sajalah, Bang.” 

Langit semakin mendung. Angin berhembus semakin kencang. Bocah laki-laki malang 

tersebut menggigil di boncengan motor. Si pengendara motor menoleh ke arahnya 

sejenak, lalu menghentikan motornya di pinggir jalan. Ia melepas jaketnya dan 

menyerahkannya kepada si bocah yang langsung memakainya. 

“Kita ke kantor Polda dulu ya, Nak. Setelah itu baru kita ke dokter.” ujar si pengendara 

motor kepada si bocah. 

“Iya, Pak.” jawab putranya yang terlihat pucat karena sakit. Keduanya kembali menaiki 

motor dan melanjutkan perjalanan. 

Si bocah berusaha keras agar tidak tertidur di atas motor yang tengah melaju. Tapi tiba-

tiba ia merasa bermimpi saat tubuhnya melayang dan terjerembab di permukaan tanah 

basah di pinggir jalan. Kepalanya terasa pusing dan punggungnya sakit luar biasa. Ia 

berusaha duduk sambil memegangi kepalanya. 

Matanya berkunang-kunang. Dengan pandangan yang kabur, ia melihat seseorang tengah 

berusaha mengambil tas yang talinya melilit tubuh orang lain yang tengah tertidur. Tapi, 

orang itu tidak sedang tertidur! Dan itu bukan kain sprei berwarna merah. Itu adalah 

genangan darah! 

Seketika, pikiran dan penglihatannya menjadi jernih. Orang yang terkapar itu adalah 

Bapak! Dan orang yang mengambil tasnya itu sepertinya aku pernah melihatnya, pikirnya 

dalam hati. 

Dan orang itu sekarang tengah menatapnya dengan pandangan terkejut. Selama beberapa 

saat, orang itu tak bergerak. Si bocah berusaha berdiri dengan susah payah. “Bapak……” 

serunya sambil menatap bapaknya yang terkapar. Tapi suara yang keluar terdengar 

seperti bisikan yang parau. 

Orang itu sudah berhasil mengambil tas bapaknya dan mulai bergerak mendekatinya. Si 

bocah merasakan datangnya bahaya. Ia membalikkan badan dan mulai berlari terhuyung-

huyung. 



 8 

Orang itu tidak jadi mengejar, karena temannya, si pengemudi mobil, tak henti-hentinya 

membunyikan klakson. Ia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Sambil berdecit, mobil 

langsung melaju. 

“Sudah dapat paketnya, Bang? Ngapain kau berlama-lama di situ? Orang-orang sudah 

mulai berdatangan. Tahu?!” ujar si pengemudi setengah berteriak. 

“Bocah itu mengenaliku.” sahut si Abang panik. 

“Kapan kau pernah ketemu dengannya?” tanya si pengemudi tanpa melepaskan 

pandangannya dari jalanan. Mobilnya bergerak dengan kecepatan tinggi. 

“Di pengadilan.” jawab si Abang. Si pengemudi mendengus. Tak berapa lama, ia 

membelokkan mobilnya ke sebuah jalan yang belum diaspal. Ia menghentikan mobilnya 

di sebuah pohon rindang. 

“Dia tak mungkin mengenali kau. Dia cuma anak kecil.” kata si pengemudi sambil 

melompat keluar dari mobil. Si Abang mengikutinya. Keduanya berlari meninggalkan 

sedan butut yang sudah semakin ringsek setelah menabrak motor si bocah dan bapaknya. 

“Aku belum bisa tenang sebelum kita mendapatkan bocah itu.” sahut si Abang sambil 

masuk ke sebuah minibus putih yang terlihat masih baru. Si pengemudi ikut masuk ke 

dalam minibus. Di dalamnya sudah ada seseorang yang menunggu mereka. Ia berpakaian 

necis serba putih. 

“Bagaimana?” tanyanya. Si Abang menyerahkan tas tersebut kepadanya. 

“Dia membonceng anaknya saat kami tabrak. Anaknya selamat dan ia mengenaliku.” ujar 

si Abang. Orang tersebut menyeringai dan menunjukkan ponsel putihnya. 

“Tenang saja. Si Jangkrik tadi aku suruh mengawasi kerja kalian. Dia tahu anak itu lolos 

dan sekarang biarkan dia yang handle.” katanya dengan santai. Si Abang menarik nafas 

panjang. Gerimis mulai turun saat mobil putih tersebut bergerak kembali ke jalan raya. 

 

 

 

***** 
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BAB 03 

Tempat Kejadian Perkara 

 

 

 

 

 

18.30 wib 

Hari mulai gelap saat AKP* Rudi Saputra tiba di lokasi kejadian. Ia disambut oleh 

wakilnya, Inspektur Ramlan. 

“Wah, gerimisnya kok belum berhenti, ya?” tanyanya sambil memayungi wajahnya 

dengan tangan kanan. 

“Iya, pemeriksaan jadi terganggu.” kata Inspektur Ramlan sambil menyeka wajahnya 

dengan sapu tangan. 

“Belum selesai pemeriksaannya, Pak Ramlan?” tanya Pak Rudi. 

“Sudah, Pak. Sekarang forensik mau bawa mayat ini ke lab.” jawab Pak Ramlan. 

“Silakan saja.” kata Pak Rudi. Pak Ramlan mengangguk dan langsung memerintahkan 

anak buahnya memasukkan mayat tersebut ke mobil ambulan. 

“Halo, dr. Ilham. Apa kabar?” tanya Pak Rudi sambil menjabat tangan pimpinan tim 

forensik. Dr. Ilham menggeleng kesal. “Saya lagi flu nih, Rud. Kok mau-maunya saya 

kerja sambil hujan-hujanan, ya?” 

Pak Rudi tergelak. “Lho? Dokter kok bisa sakit? Ada-ada aja.....” 

Dr. Ilham hanya nyengir. “Perkiraan awal saya, ini kecelakaan murni, Rud. Semua luka 

yang terjadi adalah akibat tabrakan. Sayang pelakunya kabur.” 
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Pak Rudi menggelengkan kepala. “Tabrakan yang disengaja, Dok. Begitu kata para 

saksi.” 

“Ooooh......” dr. Ilham terkejut. “Ada barang yang diambil?”, tanyanya lagi. Pak Rudi 

mengangguk. “Yep. Tas korban dibawa. Dan ada satu saksi yang melihat jelas wajah 

pelaku, tapi sekarang menghilang.” 

“Hmm.., kalau begitu sebaiknya mayat ini langsung kami periksa di labfor dan kami 

buatkan laporannya segera.”, ujar Pak Dokter. 

“Begitu lebih baik, Dok.” kata Pak Rudi sambil tersenyum. 

“Kau mau ikut?” tanya Pak Dokter. 

“Nanti aku susul deh.” jawab Pak Rudi sambil menepuk punggung dr. Ilham. 

“Oke. Saya duluan, ya...” kata dokter berpangkat komisaris tersebut sambil membuka 

pintu belakang mobilnya. Pak Rudi membantunya masuk ke dalam mobil dan menutup 

pintunya. Dr. Ilham membuka jendela mobil setelah diketuk Pak Rudi. 

“Sebenarnya saya nggak tega melihat Dokter masih bekerja malam-malam begini dalam 

kondisi sakit. Tapi karena ini mungkin adalah kasus pembunuhan, apa boleh buat....” Pak 

Rudi menghela nafas. 

“Tidak apa-apa, Rud” kata dr. Ilham dengan sikap kebapakan. “Ini adalah konsekuensi 

yang harus kita terima sebagai pelayan masyarakat. Kita sendiri yang memilih pekerjaan 

ini, kan?” Pak Dokter tersenyum lalu memerintahkan sang sopir menjalankan mobil. Pak 

Rudi melambaikan tangannya. 

“Pak.....”  

Pak Rudi menoleh ke arah suara. Inspektur Ramlan telah berdiri di sampingnya. 

“Namanya Jamaluddin. Usia empat puluh lima. Ia bekerja di Firma Hukum Ahmad Syarif 

and Partners.” kata Pak Inspektur. Pak Rudi mengangguk. “Ayo kita cek ke sana.” 

katanya. 

Hujan sudah semakin deras saat pria muda berpenampilan rapi ini keluar dari sedan 

hitamnya. Sambil membuka payung besar, ia berlari menuju ke halte bus di seberang 

jalan. 

“Hai…” sapanya kepada si bocah yang duduk meringkuk dengan tubuh basah kuyup. Si 

bocah menoleh ke arahnya sambil menggigil. Ia tidak menjawab. Pria muda ini 

menurunkan payungnya. 
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“Kamu habis tawuran, ya?” tanyanya sambil mengamati jaket dan pakaian sekolah si 

bocah yang kotor dan terkoyak. Si bocah menggeleng. 

“Siapa namamu?” tanyanya lagi sambil mengibaskan kemeja coklatnya yang terkena 

tetesan air. 

“Aris….” jawab bocah tersebut. 

“Aris? Oke, Aris. Nama saya Jimmy. Bagaimana kalau kamu saya antar pulang? Hmm? 

Atau kita cari makan dulu sebelum kamu pulang. Gimana? Beli baju seragam putih dulu 

juga boleh kalau mau. Gimana, Ris?” Jimmy memandang Aris sambil tersenyum hangat. 

Tawaran yang sungguh menyejukkan hati. Aris mengangguk senang dan berdiri. 

“Ayo!” ujar Jimmy sambil mengangkat payungnya. Mereka berdua berlari menyeberang 

jalan dan masuk ke mobil. 

“Susu kotak, mau?” tanya Jimmy sambil menyalakan mobilnya. Aris menerima susu 

kotak tersebut dan langsung meminumnya. 

Dasar bocah bodoh, kata Jimmy dalam hati. Mobilnya mulai bergerak menjauhi halte dan 

Aris mulai tertidur. 

 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

*AKP = Ajun Komisaris Polisi 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 04 

Menemukan Motif 

 

 

 

 

19.25 wib 

“Pak Jamal masih belum bisa dihubungi, Pak” kata si gadis kepada Pak Tua perlente 

yang duduk di belakang meja kerja yang besar. 

“Coba kau kontak lagi, ya.” kata Pak Tua dengan wajah masam. Si gadis segera keluar. 

Pak Tua menggerutu tak habis-habisnya. “Ke mana si Jamal ini?” keluhnya. Seorang pria 

perlente yang lebih gagah masuk ke ruangan tersebut. Rambutnya gondrong. “Kok kata 

Pak Mugi, kirimannya belum sampai?” tanyanya bingung. 

“Itulah, Mat. Si Jamal ternyata ngga sampai ke sana. Entah ke mana dia.”, jawab Pak 

Tua. 

“Coba kau telepon dia, Bob.” kata Si Mat. 

“Sudah kita coba ribuan kali dari siang tadi, Mat. Tapi ngga bisa nyambung. Bikin kacau 

saja dia.” 

“Ya, sudahlah.” kata Si Mat sambil membuka pintu keluar dari ruangan tersebut. 

“Pak Ahmad...” si gadis memanggilnya. Ia berbalik. “Kenapa, Sylvie?” 

“Ada dua polisi di depan, Pak. Lagi ngobrol sama Bang Fahri. Katanya mencari Bapak.” 

Pak Ahmad melongok ke depan sambil mengangguk. “Oke. Makasih, Sylvie.” ia berjalan 

mendatangi polisi-polisi tersebut. 
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“Maaf, Bapak-bapak.” kata Pak Ahmad sambil tersenyum dan membentangkan 

tangannya. “Anda berdua terpaksa harus pulang dengan tangan hampa. Bukti aslinya 

sudah tidak ada lagi di sini karena dibawa kurir kami. Yang ada tinggal copy-nya saja. 

Kurir kami sampai sekarang tidak bisa dihubungi sama sekali. Mohon sampaikan 

permintaan maaf saya kepada Pak Kombes Mugiono.” Pak Ahmad membungkuk dengan 

anggun. Pak Rudi dan Pak Ramlan saling berpandangan tak mengerti. 

“Papa, maaf.” Fahri menyela sambil tersenyum kecut.”Bapak-bapak dari Polres Jakarta 

Selatan ini datang bukan karena disuruh Pak Kombes, tapi karena menemukan Bang 

Jamal tewas di tengah jalan.” 

Pak Ahmad terkejut. “Jamal? Tewas?” tanyanya tak percaya. 

“Begitulah, Pak Ahmad Syarif. Kalau boleh, kami menginginkan alamat keluarganya 

supaya bisa kami hubungi.” jawab Pak Rudi. 

“Biar saya siapkan.” ujar Fahri Syarif sambil berdiri dan segera meninggalkan ruangan 

tersebut. 

“Bagaimana Jamal tewas?” tanya Pak Ahmad Syarif sambil memijit tengkuknya. 

“Ditabrak mobil, Pak.” 

“Ooohhh........” ia termenung. 

“Apakah Pak Jamal ini punya musuh, Pak?” 

“Bagaimana?!” tanya Pak Syarif seolah dipaksa bangun dari mimpi. 

“Apakah Bapak mengenal seseorang yang mungkin tidak menyukainya?” 

“Mengapa anda bertanya seperti itu? Saya kira anda mengatakan ini kecelakaan.” 

“Tabrakan, Pak. Dan ini bukan kecelakaan. Maaf, anda belum menjawab pertanyaan 

saya. Apakah ia punya musuh?” 

“Setahu saya tidak ada.” 

“Baiklah. Apakah anda keberatan jika saya mengajukan pertanyaan kepada seluruh 

karyawan di sini?” 

“Selama proses tanya jawab tersebut dilakukan di depan saya dan hanya yang 

bersangkutan dengan urusan Jamal, saya tidak keberatan.” 

“Kalau begitu, sebaiknya semua karyawan kita kumpulkan di sini saja sekarang supaya 

bisa kami tanyai di depan anda.” 
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“Tinggal saya, si Tua Bob Tampubolon, Fahri dan Sylvie yang masih ada. Yang lain 

sudah pulang sejak sore tadi.” 

“Tidak apa-apa, Pak. Kalau informasi yang kami dapat dari sini saat ini tidak cukup, 

besok kami bisa kembali lagi.” 

Saat Pak Syarif mengumpulkan tiga orang lainnya, Pak Rudi menghubungi dr. Ilham. 

“Maaf, Dok. Saya ngga bisa ke situ sekarang. Masih banyak kerjaan.” katanya. 

“Ooo, ya sudah.”, jawab dr. Ilham di ujung telepon yang lain.  

“Sudah ada hasil yang bisa anda share belum, Dok?” 

“Ada empat jenis serat kain yang berbeda dengan pakaian yang dikenakan korban. Dua 

serat kain warna hitam, sepertinya berasal dari sebuah tas kain dan jaket. Dua lainnya 

berwarna biru dan putih, sepertinya berasal dari pakaian. Saya kira dia membonceng 

seseorang saat ditabrak.” 

“Membonceng? Siapa yang dibonceng?” 

“Silakan cari sendiri jawabannya, Rud. Hehehe....” 

Pak Rudi tersenyum masam. Fahri Syarif mendatanginya sambil membawa secarik 

kertas. “Ini alamat rumah Pak Jamal, Pak.” katanya. 

“Terima kasih.” ujar Pak Rudi sambil mengantungi kertas tersebut. Inspektur Ramlan 

sedang menulis di buku kecilnya. 

“Bagaimana, Pak Ramlan?” tanya Pak Rudi. 

“Menurut Mbak Sylvie, Jamal ternyata berboncengan dengan putranya, Aris Permana 

Nugraha, yang masih duduk di bangku SMP kelas dua. Ia tiba-tiba merasa sakit di 

sekolah dan langsung minta izin pulang. Gurunya menghubungi Pak Jamal, lalu Pak 

Jamal datang ke sekolah menjemput Aris. Lalu keduanya kembali ke sini. Aris disuruh 

istirahat di ruang office boy selama Pak Jamal stand by di sini. Saat Pak Jamal mendapat 

tugas mengirim berkas ke Polda Metro, Aris diajak supaya bisa langsung ke dokter 

sepulang dari Polda. Begitu, Pak.” 

“Lalu sekarang, di mana Aris?” tanya Pak Rudi. 

“Mungkin sudah pulang, Pak.” jawab Pak Ramlan. 

“Baiklah. Kita ke rumahnya sekarang.” 

“Tunggu sebentar, Pak Komisaris.” tahan Pak Syarif. 

“AKP, Pak Syarif.” koreksi Pak Rudi sambil tersenyum. 
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“Dari mana anda tahu kalau tabrakan tersebut disengaja?” tanya Pak Syarif. 

“Pelakunya keluar dari mobil dan mengambil tas korban.” jawab Pak Rudi. Pak Syarif 

kembali terperanjat. 

“Anda tahu isi tasnya, Pak Syarif?” tanya Pak Rudi. 

“Isinya adalah bukti dari suatu kasus.” 

Pak Rudi mengangguk. “Berarti karena itulah ia ditabrak. Kalau boleh saya tahu, bukti 

dari kasus apa yang ia bawa?” 

“Kasus anggota DPRD vs importir laptop, Pak Amin vs Tabletindo. Sudah beberapa kali 

muncul di TV.” 

“Saya tahu kasus itu. Saya kira anda mewakili Tabletindo. Benar begitu, Pak?” 

“Benar.” 

“Saya ingin bertemu lagi dengan Bapak besok pagi. Bisa, Pak?” tanya Pak Rudi. 

“Sylvie, tolong atur jadwal meeting untuk saya dengan Pak Komisaris Rudi besok pagi.” 

kata Pak Syarif. Sylvie langsung memeriksa jadwal bossnya. 

“Jam delapan pagi, Pak” katanya. 

“Kita harus saling tukar nomor telepon.” ujar Pak Rudi. Sylvie memberikan kartu nama 

Firma Ahmad Syarif dan meminta kartu nama Pak Rudi. 

Tak lama kemudian, kedua perwira polisi itu pamit. 

 

 

 

***** 
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BAB 05 

Tugas Membereskan Saksi 

 

 

 

 

21.13 wib 

“Sebaiknya besok Pak Ramlan ke kantor Pak Amin di DPRD untuk mengorek 

keterangan, apapun itu.” Kata Pak Rudi saat dalam perjalanan mencari alamat rumah 

keluarga Pak Jamal. 

“Setahu saya, kasus ini sudah mulai diambil alih KPK*, Pak. Dengan support dari Sat 

Reskrim Polda Metro. Mungkin kita harus minta izin mereka dulu untuk bisa mengorek 

informasi.” ujar Pak Ramlan. 

“Oo, oke. Kalau begitu besok saya urus dulu ke KPK. Pak Ramlan tolong buatkan janji 

ketemu dengan orang KPK besok setelah makan siang.” 

“Siap, Pak.” 

Gerakan mobil semakin lambat hingga akhirnya berhenti di depan sebuah rumah. 

Inspektur Ramlan melongok ke luar jendela. 

“Ini rumahnya, Kus?” tanyanya. 

“Iya, Pak.” jawab si pengemudi, Brigadir Kusnadi, sambil mematikan mesin mobil. Pak 

Inspektur lebih dulu keluar dan mengetuk pintu pagar yang hanya setinggi pinggangnya. 

Pak Rudi keluar dan berdiri di samping mobil. Ia memperhatikan lingkungan sekitar 

rumah tersebut. Rumah kecil ini memang cocok untuk keluarga kecil, pikirnya. 
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Seorang pria keluar dari dalam rumah. “Ya? Ada apa, Pak Polisi?” tanyanya. 

“Ini tempat tinggal Pak Jamaluddin?” tanya Inspektur Ramlan. 

“Benar, Pak.” 

“Bisa bicara dengan Ibu Jamaluddin?” 

Pria itu membuka pintu pagar dan mempersilakan Inspektur Ramlan masuk dengan wajah 

cemas. Pak Rudi ikut masuk bersama Inspektur. Pria itu masuk ke dalam rumah 

mendahului para tamunya. 

“Kakak.....” serunya memanggil si nyonya rumah. Seorang wanita muncul mendatangi 

mereka. “Ini kakak saya, istri Pak Jamal.” Ujar si pria. 

“Maaf, Bu. Arisnya ada?” tanya Pak Rudi mengambil alih pembicaraan. 

“Aris? Aris belum pulang, Pak. Tadi ke dokter sama bapaknya sejak siang tadi. Ada apa, 

Pak?” tanya Ibu Jamal kawatir. 

“Ada nomor ponsel yang bisa dihubungi?” tanya Pak Rudi lagi. 

“Tidak diangkat sejak siang tadi, Pak. Saya juga tidak tahu di mana Aris dan bapaknya.” 

“Mungkin Aris main ke rumah temannya?” sekali lagi Pak Rudi bertanya. 

“Tidak, Pak. Kami sudah menghubungi teman-teman Aris. Tapi ia tidak ada.” jawab 

Adik Bu Jamal. 

“Baiklah.” Kata Pak Rudi sambil menghela nafas. “Ada kabar penting yang harus kami 

sampaikan kepada anda berdua. Sebaiknya anda berdua duduk terlebih dulu. Silakan.....” 

Di luar, hujan sudah mulai reda. Sepertinya seluruh Jakarta terkena hujan secara merata. 

Beberapa puluh kilometer di luar kota Jakarta, hujan belum turun seharian. Tapi suhu 

udara di sekitar vila besar itu sungguh dingin hingga menusuk tulang. 

Sebuah minibus putih masuk ke halaman vila tersebut. Lalu tiga orang penumpangnya 

turun dan masuk ke dalam vila. Jimmy membukakan pintu dan tersenyum pada ketiga 

orang tersebut. “Selamat datang, teman-teman.” Katanya. Si pria necis berbaju putih 

membalas senyum Jimmy. “Brrrr..... Minta ampun dinginnya di sini. Tapi seekor 

Jangkrik sepertimu sepertinya tidak pernah kedinginan, ya?” ejeknya kepada Jimmy. 

Jimmy hanya nyengir. 

“Di mana anak itu, Krik?” tanya si Abang kepada Jimmy. 

“Ada di kamar belakang, Bang. Ayo kita lihat sama-sama.” jawab Jimmy sambil 

bergerak mendahului teman-temannya. Si Abang dan si Pengemudi mengikutinya ke 
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kamar belakang. Sementara si Necis Berbaju Putih tetap di ruang tengah menikmati 

minuman beralkohol. 

“Nyenyak sekali tidurnya.” ujar si Pengemudi setelah melihat Aris yang masih terlelap. 

“Sedikit obat tidur dalam susu kotaknya membuat ia tetap pulas.” kata Jimmy sambil 

bersandar di pintu. 

“Kenapa tidak langsung kau bereskan saja dia, Krik?” tanya si Abang kesal. 

“Hei, kalau aku salah orang, bagaimana? Aku kan harus menunjukkan anak ini dulu 

kepada kau supaya yakin tidak salah orang.” jawab Jimmy sinis. 

“Kau memang seorang profesional yang cerdas, Krik. Sementara Bang Simon ini cuma 

amatiran tolol.” sela si Pengemudi sambil tertawa. Jimmy Jangkrik ikut tertawa. Bang 

Simon menatap keduanya dengan wajah merah padam. Lalu ngeloyor pergi. 

Jimmy mengunci kembali kamar Aris lalu kembali ke ruangan tengah. Ia mengambil dua 

botol minuman dari dalam kulkas dan menyerahkan salah satu botol tersebut kepada si 

Pengemudi. 

“Kau jangan minum sampai mabuk ya, Sup. Tugasmu kan nyetir mobil.” kata Jimmy. 

“Aku bisa ngebut dalam keadaan mabuk atau tertidur nyenyak” jawab si Sup sambil 

meneguk minumannya. 

“Silakan saja kau mabuk sambil ngebut.” seringai Jimmy. “Asal jangan kau ajak aku.” 

Si Sup cengengesan.. 

“Jadi kapan akan kau bereskan anak itu, Krik?” tanya si Necis. Jimmy mengangkat bahu. 

“Dia bukan masalahku, Boss. Dia masalah Bang Simon.” jawab Jimmy enteng. 

“Dia juga masalahmu. Dia sudah melihat tampangmu juga.” gertak Bang Simon. 

“Betul. Dia melihatku dengan kumis palsu dan kacamata berbingkai tebal di tengah 

malam yang gelap dan hujan yang lebat. Ya, dia pasti bisa mengenaliku lagi.” sindir 

Jimmy sambil meneguk minumannya. Si Sup terkekeh-kekeh. 

“Kalau begitu, Mon. Sebaiknya kau saja yang membereskan dia, ya. Kami mau keluar 

dan cari makanan dulu. Nanti kalau sudah selesai, telepon saya. Kami yang membereskan 

sisanya. Oke? Jangkrik, Supri, ayo cari makan.” Kata si Boss Necis. Jimmy dan Supri 

bergegas mengikuti si Boss. Bang Simon hanya melongo. Ia melihat ketiganya naik ke 

mobil putih Boss Necis kemudian mobil tersebut bergerak meninggalkan halaman vila. 
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Bang Simon menyalakan rokoknya dan duduk di ruang tamu. Ia termenung dan selama 

beberapa saat tidak melakukan apa-apa. Ia melirik ke meja ruang tengah di dekat kulkas. 

Sebuah belati komando yang besar telah disiapkan untuknya. Di bawah meja tersebut 

telah disiapkan beberapa buah kantung plastik hitam yang berukuran sangat besar. 

Terdengar suara orang mengerang dari kamar belakang. Bang Simon menajamkan 

pendengarannya. Sekarang terdengar suara orang yang berusaha membuka pintu. 

Kemudian berhenti. 

Bang Simon berdiri dan mengambil belati besar tersebut. Ia mendekat ke arah pintu 

kamar, lalu diam mendengarkan. Samar-samar terdengar suara tangisan. Bang Simon 

menghisap rokoknya sambil berjalan menjauh tanpa suara. Lalu ia kembali duduk di 

ruang tengah. 

Ia hampir terjengkang dari duduknya setelah mendengar suara pintu kamar digedor keras. 

Ia mengumpat kesal lalu mengambil pisau belatinya yang terjatuh. Dengan marah, ia 

mengambil kunci dan membuka pintu kamar tersebut. 

Aris yang terkejut melompat mundur. Ia mengkerut di pojok kamar. Bang Simon 

mendekatinya sambil mengacungkan belati tersebut. Aris tidak berusaha menghindar atau 

melawan. Ia sedang sakit. Tubuhnya lemah dan sangat kedinginan. Bang Simon 

menjambak rambut Aris dan menempelkan belati tersebut di lehernya. Aris memejamkan 

mata. Ia sudah pasrah. 

 

 

 

***** 

 

 

 

*KPK = Komisi Pemberantasan Korupsi 
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BAB 06 

Komisi Proyek 

 

 

 

 

Rabu, 10 April 2013, 01.42 wib 

Pak Rudi membuka kunci dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Begitu sunyi. Tentu 

saja karena sudah lewat tengah malam. Ia membuka pintu kamar dan melihat istrinya 

yang tengah terlelap. Sudah empat tahun mereka menikah tapi sampai sekarang belum 

dikaruniai anak. 

Ia kembali ke ruang tengah dan menyalakan televisi. Ah, rupanya pertandingan antara 

Barcelona melawan PSG sudah dimulai. Ia segera ke dapur untuk menyeduh kopi. Lalu 

kembali ke ruang tengah untuk menyaksikan pertandingan. Ia duduk di lantai dengan 

punggung bersandar ke sofa. Ah, ternyata Leo Messi tidak diturunkan. Ia ada di bangku 

cadangan. 

Pikirannya melayang kembali ke kamar jenazah saat ia meminta Ibu Ida, istri Jamaluddin, 

mengidentifikasi mayat suaminya. Ia merasa beruntung karena sejumlah warga beserta 

ketua RT bersedia ikut mengawal wanita malang tersebut. Saat Ibu Ida menjadi histeris, 

mereka telah siap untuk menenangkannya. Setelah mendapat izin dari dr. Ilham, Pak 

Rudi dan Pak Ramlan ikut mengawal ambulan yang membawa pulang mayat Pak Jamal. 

Sebelum kembali ke kantor, Pak Rudi meminta foto Aris dan saling tukar kartu nama 
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dengan Ikhsan, adik Ibu Ida, dan berjanji untuk terus berupaya menemukan Aris. Tapi 

kini Pak Rudi tertidur di depan televisi. 

Sementara puluhan kilometer dari rumah Pak Rudi, Bang Simon tengah mengunci 

kembali pintu kamar belakang vila. Sejenak ia menarik nafas panjang beberapa kali, lalu 

bergegas mengambil kunci milik Jimmy dan memanaskan mesin mobilnya. 

Setelah beberapa menit, ia kembali masuk ke vila dan membiarkan mesin mobil tetap 

menyala. Kembali ia membuka kunci pintu kamar belakang dan menarik tangan Aris 

yang tampak ketakutan. 

“Kalau kau mau tetap hidup, kau harus ikuti perintahku!” hardik Bang Simon. Aris hanya 

menunduk sambil menangis. Bang Simon kembali menarik tangannya. 

Tiba-tiba ponsel Bang Simon berbunyi. Ia tertegun melihat nama si penelepon. Selama 

beberapa detik ia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi kemudian ia menjawab telepon 

tersebut. 

“Halo.” 

“Halo, Mon. Gimana? Sudah beres?” tanya si Boss Necis di ujung telepon. 

“Emm.... Belum, Boss. Saya perlu waktu buat menguatkan mental. Hehehe....” 

“Ah, kau ini lemah sekali. Setengah jam lagi kami kembali ke situ dan saya harap kau 

sudah menyelesaikan tugasmu. Kalau belum juga, jatah jagung bakarmu akan saya 

berikan pada Jangkrik. Tau?!” 

Si Boss memutuskan hubungan. Jimmy Jangkrik tertawa mendengar ancaman yang lucu 

tersebut. “Boleh juga tuh, Boss. Saya memang masih lapar.” sahutnya. Si Boss nyengir 

sambil menggeliat lalu berdiri. “Saya mau cari angin sebentar. Kalian berdua jangan 

kemana-mana, ya.” katanya sambil menggeser kursi. Jimmy dan Supri mengangguk 

paham. 

Si Boss berjalan santai menuju ke restoran yang terletak di pinggiran tebing. Karena 

bukan hari libur, restoran itu tidak terlalu ramai dikunjungi. Si Boss tidak masuk ke 

dalam restoran. Pandangannya menyapu setiap mobil yang terparkir di depan restoran. 

Pandangannya terhenti pada sebuah mobil van silver besar bermesin 3000 cc. Ia melirik 

plat nomor mobil tersebut untuk meyakinkan diri, lalu berjalan mendekat. Ia mendengar 

suara central lock dibuka oleh sang sopir. Si Boss membuka pintu tengah sisi kiri mobil 

tersebut dan masuk ke dalam. 
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“Selamat malam, Dan..... Sudah makan?” sapa si Boss kepada penumpang mobil tersebut. 

Si penumpang menyalami tangan si Boss dengan hangat. 

“Lama juga kita tidak berjumpa ya, Pak Markus? Apa kabar?” tanya si Dan sambil 

tersenyum lebar. Ia mengenakan berlapis-lapis pakaian sehingga tubuh besarnya terlihat 

semakin gemuk. 

“Kabar saya baik-baik saja, Dan. Kita jarang ketemu karena Komandan lebih banyak 

punya proyek dengan orang lain daripada dengan saya.” sindir Boss Markus sambil 

menyerahkan sebuah kantung plastik hitam kepada si Komandan. 

“Lhooo.... Proyek itu kan harus sesuai dengan spesialisasi masing-masing orang yang 

mengerjakannya, Pak Markus. Kalau Pak Markus mengerti jalur impor bawang merah, 

mari kita berbisnis bawang merah.” kata si Komandan sambil terbahak. Ia menerima 

kantung plastik hitam tersebut. “Ini paketnya ya, Pak Markus?” tanya Komandan. 

“Iya, Dan.” jawab Pak Markus sambil melihat-lihat keluar jendela. 

“Oke, Pak Markus. Ini buat Bapak.” kata Komandan sambil menyerahkan sebuah tas 

ransel warna hijau tentara kepada Pak Markus. Pak Markus membuka resleting tas 

tersebut dan mengintip ke dalamnya. Ia mengangguk puas. 

“Terima kasih, Dan.” kata Pak Markus sambil menjabat tangan Komandan. “Kita ketemu 

lagi pada proyek berikutnya ya, Dan.” katanya lagi sambil membuka pintu. 

“Ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama.” jawab komandan sambil tersenyum. 

“Mudah-mudahan ya, Dan.” kata Pak Markus sebelum menutup pintu. Ia melambaikan 

tangan kepada si Komandan sebelum meninggalkan tempat tersebut. 

Beberapa saat kemudian sang sopir menyalakan mesin mobilnya lalu membawa mobil 

besar tersebut pergi meninggalkan restoran. 

Pak Markus kembali ke warung jagung bakar. “Ayo kita pulang!” perintahnya kepada 

Jimmy dan Supri sambil membayar makanan mereka. Supri bergegas mengambil mobil. 

Jimmy mengikutinya. Tak sampai lima menit, ketiganya sudah berada dalam perjalanan 

kembali ke vila. 

 

 

 

***** 
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BAB 07 

Pengejaran di Pagi Buta 

 

 

 

04.01 wib 

Aris hanya diam menatap sate ayamnya. Ia sama sekali tidak berselera. Demam ini 

membuat lidahnya terasa pahit. 

“Makanlah, Nak. Supaya kau cepat sembuh.” bujuk Bang Simon. “Atau kau mau yang 

lain? Soto ayam, mungkin?” tanyanya lagi. Aris tetap tak menjawab. Bang Simon 

memesan seporsi soto ayam. Lalu menyalakan rokoknya. Dipandanginya si Aris yang 

tengah melamun. Jimmy telah membelikan tiga stel pakaian untuknya dan Aris 

mengenakan semua pakaian tersebut sekaligus. 

Soto ayam telah datang dan Bang Simon kembali membujuk Aris untuk makan. “Kalo 

ayamnya terasa ngga enak, ya minum kuahnya aja sedikit-sedikit.” katanya lagi. 

Aris menyendok kuah soto dan meniupnya beberapa kali. Lalu diteguknya kuah tersebut. 

Hmm.. Tidak terlalu pahit. Dan rasa hangatnya menjalar ke seluruh tubuh. Ia menelan 

kuah soto sesendok lagi. Dan lagi. Bang Simon tersenyum. Diambilnya sate ayam Aris 

dan dihabiskannya. Aris mencoba mengunyah sepotong daging ayam pada soto dan 

menelannya. Lalu diambilnya sepotong lagi. Bang Simon melirik jam tangannya. Lama 

sekali bocah ini makan, pikirnya was-was. 

Sementara itu, Jimmy membuka pintu gerbang vila lalu berdiri di samping pagar 

memberikan jalan pada mobil putih menuju ke halaman vila. Sejenak ia mencari-cari 
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mobil sedannya, tapi ia tidak menemukannya. Mungkin Bang Simon sedang keluar 

membeli rokok, pikirnya. 

Bersama Boss Markus dan Supri, Jimmy masuk ke dalam vila yang tidak terkunci dengan 

lampu yang telah dibiarkan menyala. Boss Markus meletakkan bungkusan jagung bakar 

di meja tengah, tepat di sebelah belati komando yang masih bersih. Rasa curiga mulai 

muncul di benak ketiganya. Jimmy mengambil belati tersebut dan mulai mengendusnya. 

Supri berusaha membuka pintu kamar belakang, tapi ternyata terkunci. Ia mencoba 

mengintip melalui lubang kunci. Boss Markus menuju ke dapur berharap menemukan 

bekas ceceran darah yang telah dibersihkan oleh Bang Simon. Tapi tidak ada apa-apa. 

Ketiganya saling berpandangan dengan wajah cemas. 

“Dobrak pintu kamarnya, Pri.” perintah si Boss pada Supri. 

“Biar aku saja, Boss.” kata Jimmy tak sabar. Ia menendang pintu hingga terbanting keras. 

Ia melihat sekeliling kamar. Kosong. Supri mengangkat sisi kanan tempat tidur Aris. 

Kosong. Ketiganya bergegas kembali ke mobil. Jimmy membawa serta belatinya dan 

gulungan plastik dari bawah meja. 

“Oke. Kita harus sabar dan tidak emosi supaya pikiran kita jernih.” kata Boss Markus. Ia 

mencoba menghubungi Bang Simon. ‘Telepon sedang tidak aktif.’ demikian pesan yang 

disampaikan mesin penjawab otomatis operator seluler. 

“Kira-kira ke mana mereka pergi?” tanya Boss Markus lagi. 

“Ke Jakarta. Pasti kembali ke Jakarta.” jawab Jimmy dengan nafas memburu. 

“Oke. Pri, kita kembali ke Jakarta.” 

Supri membawa mobilnya keluar dari halaman vila. Sampai di jalan raya, ia memacu 

mobil sambil meliuk-liuk menghindari kendaraan lain. Debu beterbangan menghalangi 

pandangan pengendara lain di belakang mereka. 

Bang Simon menyalakan mobilnya dan membawanya kembali ke jalan raya. 

“Maafkan aku karena telah menyusahkanmu, Nak.” kata Bang Simon kepada Aris. Aris 

hanya diam. 

“Maafkan aku karena telah melukai ayahmu.” katanya lagi. Aris menatapnya tajam. Bang 

Simon membalas tatapan tersebut. Tiba-tiba Aris terisak. “Aku pingin pulang!!!” jeritnya. 

“Aku pingin pulang......!!!” 
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“Iya, Nak. Iya.... Aku memang akan mengantar kau pulang sekarang. Aku antar kau 

sampai ke rumah. Tenang saja, yaaa.....” ujar Bang Simon kepada Aris. Mereka tiba di 

depan pintu tol menuju Jakarta. 

Minibus putih itu bergerak seperti kesetanan. Bunyi decit roda selalu terdengar tiap kali 

mobil tersebut berusaha menghindari kendaraan lain atau pejalan kaki. Tapi Supri 

memang hebat. Tidak sedikitpun mobilnya tergores. Dan sekarang mobil tersebut sudah 

ada dalam antrian jalan tol menuju Jakarta. 

Bang Simon membuka jendela mobil dan menyalakan rokoknya. Sedan hitam ini 

sekarang sedang bergerak di jalan tol yang berarti udaranya sudah tidak sedingin di 

sekitar vila lagi. Sekilas ia melihat Aris yang tengah tertidur. Tubuhnya sudah tidak 

menggigil lagi dan terlihat bulir-bulir keringat di sekitar hidung dan dahinya. Ia sudah 

mulai sembuh, gumam Bang Simon. Ia memegang dahi Aris. Yup, ia sudah mulai 

sembuh. 

Matanya kembali menatap ke depan. Jalan tol nyaris kosong. Ia menguap beberapa kali 

lalu melihat jam tangannya. Saat melihat tempat peristirahatan, ia mengurangi kecepatan 

dan menyalakan lampu sen kiri. 

Benturan itu menyebabkan mobilnya terdorong beberapa meter ke depan melewati 

tempat peristirahatan. Bang Simon terkejut. Aris terkejut. Bang Simon melirik ke kaca 

spion dan dilihatnya minibus putih Boss Markus akan menghantam mobilnya lagi. 

Bang Simon gugup. Ia menginjak pedal gas dan mobilnya sempat bergerak tak terkendali 

selama beberapa saat. Setelah berhasil mengendalikan mobilnya, ia kembali menginjak 

gas dan melaju kencang. Minibus itu mengejarnya dan berhasil mengimbangi kecepatan. 

Bang Simon tidak berani memacu mobilnya lebih dari 160 km per jam. Dan ia selalu 

mengurangi kecepatan setiap akan melewati mobil lain. Perlahan tapi pasti, Supri 

kembali menempel di belakangnya. Bang Simon melakukan berbagai manuver untuk 

melepaskan diri dari kejaran Supri. Sayangnya, ia bukanlah lawan yang sepadan bagi 

Supri yang Hebat. 

Supri menempelkan bemper kiri depan mobilnya dengan bemper belakang kanan mobil 

Bang Simon. Lalu dengan sekali hentakan, ia menambah kecepatan dan memutar stir ke 

kiri, mendorong bagian belakang sedan Bang Simon hingga akhirnya berputar-putar tak 

terkendali. Supri berhasil melewati mobil Bang Simon lalu menghentikan minibus-nya 
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jauh di depan. Ketiga orang di dalam minibus memperhatikan sedan Bang Simon 

menghantam pagar pembatas tol beberapa kali hingga akhirnya berhenti. 

Dengan susah payah, Bang Simon keluar dari mobil. Begitu juga dengan Aris. Bang 

Simon menarik Aris ke balik pepohonan di pinggir jalan tol. Supri memundurkan 

mobilnya dengan kecepatan tinggi. 

Bang Simon dan Aris melewati rerumputan setinggi pinggang orang dewasa hingga 

akhirnya menemukan jalan setapak. Mereka berlari melewati jalan setapak dan melewati 

kebun singkong namun akhirnya kembali berada di tengah pepohonan. Bang Simon 

kebingungan. Di mana rumah penduduk? Pikirnya. 

“Kau sembunyi di atas pohon ini.” kata Bang Simon kepada Aris. Aris menatapnya tak 

mengerti. 

“Ayo, cepat!!!” katanya sambil mendorong Aris ke atas pohon. Aris mulai memanjat 

pohon tersebut. 

“Lebih tinggi lagi. Kau harus bersembunyi di balik dedaunan. Ayo!!!” kata Bang Simon 

setengah memaksa. “Kalau aku berhasil selamat dari kejaran mereka, besok aku akan ke 

sini menjemputmu.” Aris memanjat semakin tinggi. 

Terdengar suara orang datang. Bang Simon segera berlari meninggalkan Aris sendirian. 

Tak berapa lama, dua orang pria melewati pohon tempat Aris bersembunyi. Keringat 

dingin menetes dari dahi Aris. Suasana kembali menjadi sunyi. Aris memperbaiki posisi 

duduknya di dahan pohon. Ia bertekad tidak akan turun sampai matahari bersinar terang. 

Ia membuka salah satu bajunya dan mengikatkan tubuhnya ke batang pohon. Ia memeluk 

batang pohon dan berusaha untuk tidur. 

Tak sampai lima belas menit, Aris terpaksa membuka kembali matanya. Tiga orang pria 

bergerak mendekat. Mereka berhenti sekitar lima belas meter dari pohon tempat Aris 

bersembunyi. Cahaya lampu jalan menerangi wajah mereka, Bang Simon dan dua 

pengejarnya, Jimmy dan Supri. 

Jimmy mendorong Bang Simon ke depan. “Di mana anak itu, Bang?” tanya Jimmy. Bang 

Simon mengangkat bahu. “Kami terpisah disini. Saya tidak tahu ia ada di mana 

sekarang.” jawab Bang Simon. 

Supri menghubungi Boss Markus dengan ponselnya. 
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“Kau bodoh sekali, Bang. Kenapa tidak kau bunuh saja dia? Apa masalahnya?” tanya 

Jimmy lagi. 

“Aku tidak bisa membunuh seorang anak yang sedang sakit, Tolol. Orang bebal seperti 

kau tak akan bisa mengerti!” bentak Bang Simon pada Jimmy. Jimmy menatapnya 

dengan pandangan tak percaya. 

“Mengapa tidak bisa, Bang? Apa susahnya? Yang harus kau lakukan adalah 

menggerakkan pisaunya seperti ini.” ujar Jimmy sambil mengibaskan belati komandonya 

di depan wajah Bang Simon. Bang Simon menjerit. Tapi suaranya terdengar seperti suara 

kambing yang disembelih. Ia roboh ke tanah dengan wajah tertelungkup. Darah 

mengucur deras dari lehernya. Aris menyaksikan semuanya tanpa berkedip. Supri 

melaporkan semua yang dilihatnya kepada Boss Markus. Dengan sabar, Jimmy dan Supri 

menyaksikan tubuh Bang Simon berkelojotan hingga berhenti. Boss Markus datang 

membawa gulungan plastik hitam dan menyerahkannya kepada Jimmy. Jimmy membuka 

gulungan plastik tersebut. Di dalamnya ada segulung lakban hitam. Bersama Supri, 

Jimmy memasukkan mayat Bang Simon ke dalam kantung plastik, lalu membalutnya 

dengan lakban. Kedua pria muda ini lalu memanggul tubuh Bang Simon.  

“Buang saja ke tumpukan sampah di sana.” kata Boss Markus. Jimmy dan Supri 

membawa mayat tersebut ke tempat yang dimaksud lalu meletakkannya. 

“Kita bongkar sedikit tumpukan sampah ini, Sup.” ajak Jimmy. Supri setuju. Lalu 

keduanya membuat lubang di tengah tumpukan sampah, meletakkan mayat Bang Simon 

di dalamnya dan menimbunnya kembali. Setelah selesai, ketiga orang tersebut pergi dari 

tempat itu. Aris masih mematung dengan mulut menganga. Setelah menyadari bahwa 

semua kejadian yang dilihatnya benar-benar nyata, ia muntah. 

Hari sudah mulai terang. Jimmy mengemudikan minibus putih ditemani Boss Markus, 

sambil menderek sedan hitam ringsek yang dikemudikan Supri. Boss Markus 

menghubungi seseorang. 

“Bang, tolong buka bengkel kau sekarang, ya. Aku mau betulin dua mobil sekaligus, 

nih............. Sip, aku langsung ke sana.” kata Boss Markus. 
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Data Calon Tersangka 

 

 

 

 

06.00 wib 

Hari baru pukul enam pagi, tapi Pak Rudi sudah tampak rapi dengan pakaian 

seragamnya. Ia duduk di ruang tamu sambil membaca koran dan menikmati kopi buatan 

istrinya. 

“Mas Rudi mau telor ceplok?” tanya istrinya yang baru saja selesai memanaskan nasi. 

“Mau!” jawab Pak Rudi antusias. 

“Bikin sendiri ya, Mas. Aku mau nyapu dulu. Sekalian bikin dua, ya....” kata istrinya 

sambil mengambil sapu dan serokan. Pak Rudi menggerutu. 

“Nawarin tapi kok nyuruh bikin sendiri? Kalo mau minta dibikinin bilang aja dari tadi.” 

katanya kesal. Si istri tersenyum geli. 

“Aku kan nggak tau kalo Mas-nya pingin telor ceplok. Makanya aku tanya dulu.” kata si 

istri sambil mencium pipi suaminya. Dengan langkah terpaksa, Pak Rudi berjalan ke 

dapur. Ia sedang menggarami telur di penggorengan ketika tiba-tiba ponselnya yang 

diletakkan di meja ruang tamu berbunyi. 

“Mas Rudi, ada telepon.” seru istrinya yang sedang menyapu halaman depan. 

“Iya. Aku dengar.” jawab Pak Rudi sambil bergegas ke ruang tamu. 

“Pagi, Pak Rudi.” suara Inspektur Ramlan terdengar jelas di telinga Pak Rudi. 

“Pagi, Pak Ramlan. Ada apa?” tanyanya. 
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“Ada perkembangan baru, Pak. Seorang anak baru saja ditemukan di dekat jalan tol. 

Wajahnya mirip dengan foto yang kita bawa dari rumah Pak Jamal kemarin malam.” 

“Ooo... Sekarang ada di mana anak itu?” 

“Di rumah sakit, Pak. Saya sedang dalam perjalanan ke sana.” 

“Oke kalau begitu. Tapi anda dapat informasi ini dari mana?” 

“Beritanya disiarkan di televisi, Pak. Silakan Bapak lihat sendiri.” 

“Baik. Tolong kabarkan perkembangannya kepada saya ya, Pak.” 

“Siap!” 

Pak Rudi memutuskan hubungan lalu menyalakan televisi. Setelah gonta-ganti saluran 

beberapa kali, akhirnya ia menemukan siaran berita yang ia cari. 

Ia memang mirip dengan Aris, kata Pak Rudi dalam hati. Tapi si penyiar berita belum 

juga menyebutkan nama anak itu. 

Pak Rudi menaikkan volume suara televisi lalu mendengarkan dengan seksama. 

“Yaaah...... Mas Rudi, telurnya gosong!” 

Pak Rudi melompat kaget. Ia bergegas ke dapur. 

Sementara itu, Inspektur Ramlan dan Brigadir Kusnadi sudah tiba di rumah sakit. Setelah 

bertanya pada Bagian Informasi, keduanya mendatangi ruang IGD*. Beberapa wartawan 

terlihat masih berkerumun di depan pintu. Mereka sedang mengajukan pertanyaan kepada 

seorang polisi berpangkat AKP yang ditemani dua orang polisi lain berpangkat brigadir. 

Tapi sepertinya polisi tersebut sudah tidak ingin ditanyai lagi. Dengan simpatik, ia 

meminta para wartawan menunggu di luar. Sejumlah petugas keamanan rumah sakit 

membantu menggiring para wartawan tersebut keluar. 

Inspektur Ramlan dan Brigadir Kusnadi mendatangi AKP tersebut dan memberi hormat. 

“Selamat pagi, Pak.” ujar Pak Ramlan dengan posisi tegap. 

“Selamat pagi, Inspektur. Ada yang bisa saya bantu?’ tanya sang AKP sambil membalas 

hormat Pak Ramlan. Pak Ramlan mengeluarkan kartu pengenalnya. 

“Inspektur Satu Ramlan, Pak. Dari Sat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Kantor kami 

sedang menyelidiki kasus anak hilang sejak kemarin. Dan sepertinya Bapak yang 

menemukan anak yang kami cari.” jawab Pak Ramlan. 

“Silakan duduk, Inspektur.” kata sang AKP setelah mengembalikan kartu pengenal Pak 

Ramlan. Ia mendahului Pak Ramlan duduk di bangku panjang di depan ruang IGD. 
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“Nama saya seperti yang tertera di dada saya ini adalah Zulkifli Iskandar, Iptu Ramlan, 

saya dari Polsek Cibubur. Tolong ceritakan, bagaimana anak ini sampai hilang. Dan 

kalau anda membawa fotonya, saya ingin lihat.” ujar AKP Zulkifli Iskandar kepada Pak 

Ramlan. Pak Ramlan mengeluarkan foto Aris yang sedang tersenyum diapit ayah ibunya 

saat sedang bermain di TMII*. Lalu ia mulai bercerita. 

“Ayah Aris, yaitu Pak Jamaluddin, adalah seorang kurir yang bekerja di Firma Hukum 

Ahmad Syarif and Partners....” 

Hari sudah menunjukkan pukul 7.40 pagi. Para karyawan sudah terlihat sibuk di Firma 

Hukum Ahmad Syarif and Partners. Pak Rudi memarkir mobilnya di halaman firma 

tersebut. Ia datang seorang diri dan berangkat langsung dari rumah. Kantornya sudah 

diberitahu bahwa ia akan ada di luar hingga petang. Sylvie yang mengenali Pak Rudi, 

langsung menyambutnya dan mempersilakannya duduk di ruang tamu depan. 

“Pak Syarif sedang dalam perjalanan ke sini, Pak Rudi. Bapak terpaksa harus menunggu 

sebentar. Mau minum apa, Pak?”, tanyanya ramah. 

“Nggak usah repot-repot, Mbak Sylvie. Saya sudah minum tadi sebelum ke sini.” jawab 

Pak Rudi sambil tersenyum. 

“Biar nggak bosan menunggu, Pak. Saya buatkan jus, ya?” bujuk Sylvie setengah 

memaksa. Senyum manis Sylvie dan bayangan rasa jus buah yang segar, membuat Pak 

Rudi tak kuasa menolak. “Yah... Bolehlah kalau begitu.” 

“Sekalian sambil nonton TV ya, Pak.” kata Sylvie sambil menekan remote. Sebuah TV 

flat 30 inci yang tergantung di dinding langsung menyala. Sylvie segera berlalu. 

Pak Rudi mengganti saluran televisi beberapa kali, tapi sepertinya tidak ada berita 

menarik selain hasil pertandingan sepak bola semalam. Barcelona vs PSG berakhir 

imbang satu-satu dan Lionel Messi akhirnya diturunkan pada babak kedua. 

Sylvie kembali membawa jus alpukat yang menggugah selera. 

“Terima kasih, Mbak Sylvie.” kata Pak Rudi berseri-seri. Sylvie mempersilakan Pak Rudi 

minum dan segera berlalu. Pak Rudi menikmati setiap tegukan jusnya. 

Sebuah mobil mewah produksi Jerman langsung parkir di tempat parkir khusus. Pak Rudi 

meletakkan jusnya dan berdiri. Sopir Pak Syarif masuk membawakan tas boss-nya. Pak 

Ahmad Syarif masuk sambil tersenyum lebar. 
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“Apa kabar, Pak Komisaris? Mari masuk ke ruangan saya.” katanya sambil menjabat 

tangan Pak Rudi. Pak Syarif berjalan di depan. Pak Rudi mengikutinya. 

“Silakan duduk, Pak Komisaris.” kata Pak Syarif sambil mengangkat ponselnya yang 

berbunyi. “Halo.......... Oke, Pak. Saya sudah sampai di kantor......Ya....... Oke, saya 

tunggu.” katanya. “Pak Sam dari Sat Reskrim Polda Metro akan segera bergabung 

dengan kita di sini. Mungkin anda punya pertanyaan untuknya nanti.” katanya pada Pak 

Rudi. Pak Rudi mengangguk. 

“Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada anda, Pak Syarif.” ujar Pak Rudi. 

“Silakan. Tanyakan saja.” sahut Pak Syarif. 

“Mengapa anda menggunakan kurir untuk mengirimkan bukti sebuah kasus, Pak? Saya 

kira Bapak sendiri yang seharusnya membawakan bukti tersebut kepada penyidik agar 

bisa dibahas bersama.” 

Pak Syarif mengatupkan kedua tangannya sambil mengangguk. 

“Pertama, bukti yang ia bawa hanya merupakan bukti tambahan yang tidak terlalu 

penting. Sementara kami sendiri sudah terlalu sering mengirimkan bukti secara langsung 

ke Polda Metro dan mendiskusikan bukti tersebut. Kedua, Jamaluddin adalah orang jujur 

yang selalu menyelesaikan tugas yang kami berikan kepadanya. Dan kami sudah terbiasa 

menggunakan tenaganya. Semua itu sudah menjadi rutinitas bagi kami di sini, Pak 

Komisaris.” 

“Bukti yang tidak terlalu penting, ya. Tapi si penabrak tidak tahu kalau bukti itu tidak 

terlalu penting.” Pak Rudi memandang Pak Syarif dengan tatapan bertanya. Pak Syarif 

mengangkat bahu dan menggelengkan kepala. “Saya tidak tahu itu, Pak Komisaris.” 

Telepon di meja Pak Syarif berbunyi. Pak Syarif mengangkatnya. 

“Ya..........? Oke persilakan beliau masuk.” katanya. Lalu ia berdiri. Pak Rudi ikut berdiri. 

Sylvie membuka pintu dan masuk ke ruangan Pak Syarif. 

“Silakan, Bapak-bapak.” katanya kepada dua orang tamu yang mengikutinya. Seorang 

polisi berpangkat AKBP* masuk sambil tersenyum ditemani seorang pria berjas abu-abu. 

“Pak Rudi, ini AKBP Samuel Wailalangi dari Sat Reskrim Polda Metro. Pak Sam, ini 

AKP Rudi Saputra dari Polres Jakarta Selatan.” ujar Pak Syarif memperkenalkan 

keduanya. Pak Rudi memberi hormat kepada Pak Sam. 

“Pak Sam dan saya sering ketemu, Pak Syarif.” kata Pak Rudi. “Selamat pagi, Pak Sam.” 
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“Selamat pagi, Rudi.” jawab Pak Sam sambil membalas hormat Pak Rudi, lalu 

menyalaminya. “Ini Pak Didi Wahyudi dari KPK.” kata Pak Sam memperkenalkan 

temannya. Pak Rudi dan Pak Syarif menyalaminya. 

“Selamat datang di Firma kami Pak Didi.” sahut Pak Syarif. 

“Terima kasih, Pak Syarif. Saya yakin kita berdua saling mengenal walaupun tidak 

pernah berkenalan secara resmi.” kata Pak Didi. 

“Ya. Saya tahu tentang Pak Didi dari berita di televisi.” Pak Syarif mengangguk sambil 

tersenyum. 

“Hahaha.... Saya hanya sesekali muncul di TV. Tidak seperti Pak Syarif.” ujar Pak Didi 

sambil terbahak. Yang lain ikut tertawa. 

“Pak Rudi Saputra ini, Bapak-bapak, adalah penyelidik yang sedang menangani kasus 

tewasnya kurir kami, Bapak Jamaluddin.” Pak Syarif menjelaskan. “Pak Jamaluddin 

tewas ditabrak mobil saat sedang menjalankan tugasnya mengirim bukti tambahan 

kepada anda, Pak Sam, kemarin siang, Selasa, 9 April 2013. Itulah sebabnya, bukti 

tersebut tidak sampai ke tangan anda, Pak Sam.” Pak Sam melirik Pak Rudi sambil 

mengangguk. 

“Bukti tersebut dirampas oleh si penabrak dan sekarang hilang tak berbekas.” lanjut Pak 

Syarif. Pak Sam dan Pak Didi mengangguk maklum. 

“Bagaimana pihak keluarga menerima kabar duka ini, Pak Syarif?” tanya Pak Sam. 

“Sangat sedih, Pak. Mereka sangat terpukul. Dan itu mengingatkan saya.......” kata Pak 

Syarif sambil melirik jam tangan emasnya. “..... Bahwa pukul 11 siang nanti, saya dan 

sejumlah staf  akan berangkat ke rumah almarhum untuk mengikuti proses pemakaman.” 

Kalimat terakhir Pak Syarif menjadi kode bagi para tamunya untuk berhenti berbasa-basi 

dan langsung membicarakan pokok persoalan. 

“Baiklah.” kata Pak Sam. “Karena jadwal Pak Syarif sangat padat, sebaiknya saya 

sampaikan saja informasi ini sekarang.” Pak Sam lalu berdiri. 

“Begini, Pak Syarif. Hari ini secara resmi KPK mengambil alih kasus yang melibatkan 

klien anda dan pihak tersangka. Kami, dari Sat Reskrim Polda Metro, hanya menjadi tim 

support bagi KPK dalam menangani kasus ini. Karenanya mulai hari ini, anda bisa 

berhubungan langsung dengan pihak KPK. Sebagai tim support, kami tidak bisa lagi 

berhubungan dengan anda, kecuali membawa surat persetujuan resmi dari KPK.” 
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Pak Sam kembali duduk. Pak Didi Wahyudi mengangsurkan copy surat resminya kepada 

Pak Syarif. Pak Syarif membaca surat tersebut, lalu memperhatikan sejumlah tanda 

tangan yang tertera di bawahnya. Di antaranya adalah tanda tangan dari Kapolda Metro 

Jaya, Ketua KPK dan Kombes Mugiono. 

“Anda boleh menyimpan copy suratnya, Pak Syarif.” kata Pak Didi. Pak Syarif 

mengangguk dan memasukkannya ke dalam laci meja. 

“Saya harus meminta maaf kepada Pak Rudi.” kata Pak Didi tiba-tiba. Pak Rudi menoleh 

ke arahnya sambil mengerutkan kening. 

“Kami tidak bisa memberikan detil laporan kasus ini kepada anda. Kasus yang anda 

selidiki hanya tentang seorang kurir yang menjadi korban saat membawa sejumlah bukti. 

Sama sekali tidak ada kaitan langsung dengan kasus ini. Kalau anda menginginkan garis 

besar kasus ini, anda bisa membacanya di koran atau internet.” lanjut Pak Didi dengan 

nada menyesal. Pak Rudi tersenyum sambil menggeleng. 

“Saya tidak ingin masuk pekarangan orang lain, Pak. Saya sendiri punya lahan yang 

harus dipertanggungjawabkan.” katanya. “Mungkin anda semua belum menyadari bahwa 

ada seseorang yang telah membocorkan informasi tentang pengiriman bukti tambahan 

tersebut. Sehingga mereka bisa menghadang Pak Jamaluddin dan merampas bukti-bukti 

yang dibawanya. Siapakah dia?” 

Suasana menjadi hening. Pak Rudi melanjutkan; “Entah orang tersebut membocorkan 

informasi, atau ia sendirilah yang telah menabrak Pak Jamaluddin dengan dibantu kaki 

tangannya.” 

“Anda mengira orang tersebut adalah salah satu karyawan di sini. Bukan begitu, Pak 

Rudi?” tanya Pak Syarif berhati-hati. Pak Rudi kembali tersenyum. 

“Siapa saja yang tahu bahwa Pak Jamal akan mengirim bukti tambahan tersebut ke Polda 

Metro, Pak Syarif?” tanyanya. 

“Saya, Bob dan Sylvie.” jawab Pak Syarif. 

“Mas Fahri?” tanya Pak Rudi lagi. Pak Syarif menggeleng. 

“Tidak. Dia tidak tahu.” 

“Anda yakin. Pak Syarif?” 

Pak Syarif tersenyum mendengar desakan tersebut. 

“Ya. Pak Rudi. Saya sangat yakin.” 
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“Baiklah, Pak Syarif. Saya perlu data semua nomor telepon yang ada di sini. Termasuk 

nomor hunting. Dan juga semua nomor ponsel yang dimiliki Pak Bob, Sylvie dan anda 

sendiri.” 

“Anda cukup blak-blakan juga ya, Pak Rudi.” ujar Pak Syarif tergelak. “Baiklah, anda 

bisa memintanya nanti pada Sylvie.” Pak Syarif menekan nomor extension pada pesawat 

telepon di mejanya. “Sylvie, tolong siapkan data semua nomor telepon yang ada di sini 

untuk Pak Rudi. Termasuk juga semua nomor ponsel saya, Pak Bob dan kamu 

sendiri........... Silakan kamu tanyakan sendiri pada Pak Rudi nanti.” kata Pak Syarif 

sambil tertawa. Lalu ia menutup telepon. 

“Untuk nomor ponsel, saya kira bisa saya tanyakan langsung pada anda, Pak Syarif.” kata 

Pak Rudi. “Saya tidak yakin kalau semua nomor ponsel anda sudah didata di kantor ini.” 

“Kalau memang menurut anda demikian.......” kata Pak Syarif sambil mengeluarkan tiga 

buah smartphone miliknya. 

“Berapa saja nomornya, Pak?” tanya Pak Rudi. Pak Syarif mengambil salah satu ponsel 

dan menyebutkan ketiga nomor ponsel miliknya. Pak Rudi memasukkan nomor-nomor 

tersebut ke ponselnya sendiri dan melakukan missed call. Semua ponsel tersebut 

berbunyi. 

“Tidak ada yang menggunakan dua SIM* card kan, Pak?” katanya sambil memeriksa 

ketiga ponsel tersebut. 

“Tidak ada.” 

“Saya perlu memeriksa ponsel Pak Bob dengan cara yang sama.” ujar Pak Rudi tegas. 

Pak Syarif menekan nomor extension yang lain. 

“Bob, nanti Pak Rudi Saputra akan ke ruangan kau meminta data semua nomor ponsel 

yang kau punya. Kau berikan saja, ya........ Kau tanyakan saja sendiri nanti.” kata Pak 

Syarif. Lalu ia meletakkan gagang telepon. 

“Ada lagi, Pak Rudi?” tanyanya. 

“Saya juga perlu semua nomor ponsel Pak Samuel Wailalangi dan nomor direct line atau 

hunting di ruangan kantornya jika ada.” jawab Pak Rudi. “Pak Syarif menghubungi anda 

untuk menerima kedatangan Pak Jamal, kan? Pak Sam?” tanyanya. Pak Sam 

menyeringai. 
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“Luar biasa, Rudi. Anda orang yang sangat teliti rupanya, ya? Cerdas tetapi sedikit 

gegabah.”ujar Pak Sam sambil tertawa. 

“Gegabah bagaimana, Pak?” tanya Pak Rudi. 

“Anda beruntung karena saya tidak pernah membocorkan informasi ini kepada 

siapapun.” kata Pak Sam sambil mengeluarkan kedua ponselnya. “Karenanya saya akan 

memberikan semua nomor ponsel saya kepada anda tanpa ragu. Tapi kalau ternyata anda 

meminta nomor ponsel secara langsung kepada orang yang memang membocorkannya, 

maka hidup anda saat ini tentu dalam bahaya. Anda harus bisa mencari tahu dengan cara 

yang lain, Rudi. Cara yang lebih halus.” lanjut Pak Sam. 

“Akan saya camkan itu, Pak. Tetapi masalahnya saya yakin anda semua tidak bersalah. 

Makanya saya berani meminta secara terang-terangan.” sahut Pak Rudi sambil 

mengedipkan matanya. Ia menyimpan nomor ponsel Pak Sam dan kembali melakukan 

missed call. 

“Berapa usia anda, Rudi?” tanya Pak Sam. 

“Tiga puluh, Pak.” jawab Pak Rudi. Pak Sam mengangguk. 

“Anda masih sangat muda, Rudi. Dan pangkat anda cukup tinggi untuk usia semuda itu. 

Artinya otak anda memang sangat cemerlang dan masa depan anda cukup menjanjikan. 

Untuk mempertahankan apa yang anda miliki saat ini, cukup dengan sedikit lebih berhati-

hati dalam mengambil tindakan. Itu saja.” 

“Terima kasih, Pak Sam.” ujar Pak Rudi. “Satu pertanyaan lagi untuk Pak Syarif. Pukul 

berapa Bapak menghubungi Pak Sam dan pukul berapa Pak Jamaluddin berangkat ke 

Polda Metro?” tanya Pak Rudi. 

“Pertama, yang saya hubungi adalah Pak Kombes Mugiono saat jam makan siang. Pak 

Mugiono mengatakan agar saya mengirimkan bukti tersebut kepada Pak Sam di Polda 

Metro karena Pak Mugiono sepertinya sedang tidak di tempat. Lalu Pak Jamal berangkat 

ke Polda setelah jam makan siang.” jawab Pak Syarif. 

“Dan Pak Mugiono-lah yang memberitahu saya agar menerima Pak Jamal di kantor.” Pak 

Sam melanjutkan. “Itu berarti anda juga memerlukan nomor Pak Mugiono?” 

“Begitulah, Pak. Kurang lebih....” jawab Pak Rudi sambil meringis. 
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“Begini saja. Saya tunggu anda besok siang di kantor Sat Reskrim Polda Metro. Lalu kita 

ketemu Pak Mugiono. Kita bahas masalah ini bersama-sama. Saya akan memintanya 

untuk meluangkan waktu besok siang. Bagaimana?” tanya Pak Sam. 

“Terima kasih, Pak. Ya, saya akan datang besok.” 

“Bagus. Nah, saya kira urusan anda di sini sudah selesai, kan? Tapi anda masih perlu 

mencatat nomor Pak Bob dan Sylvie, saya kira? Sementara kami masih harus membahas 

tentang pengambilalihan kasus dari Sat Reskrim Polda Metro kepada KPK sebelum Pak 

Syarif berangkat ke pemakaman. Bukan begitu?” 

“Baiklah, Bapak-bapak. Kalau begitu saya pamit dulu.” kata Pak Rudi sambil berdiri. 

“Emm... Pak Rudi Saputra.” panggil Pak Didi. 

“Iya, Pak?” 

“Saya diberitahu bahwa anda akan datang ke kantor KPK siang nanti. Betul?” 

“Betul, Pak. Tapi saya kira setelah bertemu anda di sini, saya tidak perlu lagi ke sana.” 

“Saya kira juga begitu. Berarti kedatangan anda nanti siang dibatalkan?” 

“Dibatalkan saja, Pak. Selamat siang.....” 

“Selamat siang, Pak Rudi.” 

Pak Rudi keluar dan menutup pintu. 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

*IGD = Instalasi Gawat Darurat 

*TMII = Taman Mini Indonesia Indah 

*AKBP = Ajun Komisaris Besar Polisi 

*SIM Card = Kartu telepon seluler 
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Usaha Pembunuhan 

 

 

 

 

09.24 wib 

AKP Zulkifli Iskandar mengangguk-angguk mendengar cerita Inspektur Ramlan. 

“Malang benar nasib keluarga ini, ya. Bapaknya mati, anaknya menghilang.” katanya 

sambil menarik nafas panjang. “Baiklah, Pak Inspektur. Tapi dokter masih melarang kita 

untuk menanyai anak ini. Jadi kita hanya bisa menunggu.” 

“Kalau begitu, Pak Zulkifli. Bisa anda ceritakan bagaimana anda menemukan anak ini?” 

tanya Pak Ramlan. 

“Penduduk setempat melaporkan bahwa ada seorang anak yang pingsan di salah satu 

pucuk pohon. Tubuhnya terikat salah satu pakaiannya sendiri. Saat kami tiba di sana, 

penduduk sudah menurunkannya dari pucuk pohon tersebut. Di sana kami juga 

menemukan tumpahan darah yang cukup banyak. Awalnya kami kira itu adalah 

darahnya. Tapi syukurlah, dokter forensik mengatakan itu bukan darahnya. Lalu kami 

bawa anak itu ke rumah sakit ini. Sejumlah petugas tetap ada di sana untuk menyelidiki 

kemungkinan adanya korban pembunuhan di sana. Sebentar......” kata Pak Zulkifli sambil 

mengangkat ponselnya yang berbunyi. 

“Halo.......... Ya............... Ketemu? Di mana?............ Tumpukan sampah yang mana?........ 

Ooo... Oke, saya segera ke sana.” kata Pak Zulkifli. 
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“Nah, Inspektur. Petugas saya sudah menemukan mayatnya.” katanya sambil tersenyum 

lebar. “Saya mau ke sana. Anda mau ikut?” 

“Ya, Pak. Saya ikut.” jawab Pak Ramlan. “Sebentar, Pak. Saya harus berbicara dulu 

dengan anak buah saya.” 

Pak Ramlan menghampiri Kusnadi yang tengah berbincang dengan dua anak buah Pak 

Zulkifli. 

“Kau tunggu di sini ya, Kus. Ada kemungkinan anak ini adalah saksi pembunuhan dan 

saat ini si pembunuh mungkin sedang berkeliaran di rumah sakit ini. Kalau ada 

pengunjung yang datang ke ruang IGD ini, harus kalian awasi. Kalau perlu kalian 

geledah. Mengerti?” tanya Pak Ramlan. 

“Siap, Pak. Mengerti.” jawab Kusnadi dan dua teman barunya. 

“Sebutkan nama kalian berdua.” perintah Pak Ramlan kepada dua teman Kusnadi. 

“Siap, Pak. Brigadir Kepala Jaelani.” 

“Siap, Pak. Brigadir Satu Usman.” 

Pak Ramlan mengangguk. Lalu bersama Pak Zulkifli menuju ke tempat parkir. 

“Emmm.... Tapi, Pak. Sebenarnya saya ke sini adalah untuk mengetahui identitas anak 

yang anda temukan. Mungkin sebaiknya saya tetap di sini sampai dokter mengizinkan 

saya berbicara dengan anak itu.” ujar Pak Ramlan saat sampai di mobil Pak Zulkifli. 

“Ya sudah. Saya berangkat sendiri saja. Tolong jaga anak itu, Inspektur.” kata Pak 

Zulkifli sambil masuk ke mobil. 

“Siap, Pak.” 

Pak Ramlan menunggu hingga mobil Pak Zulkifli bergerak meninggalkan rumah sakit. 

Lalu ia kembali ke dalam. 

Di depan pintu ruang IGD, ia melihat seorang dokter tengah berbincang dengan Kusnadi 

dan kawan-kawan. Keempat orang tersebut tertawa bersama-sama. Si Dokter kemudian 

menepuk bahu Brigadir Jaelani dan masuk ke ruang IGD. Pak Ramlan berlari mendekat. 

“Dokter... Maaf, Dok... Dokter.....” serunya. Kusnadi dan kawan-kawan terdiam 

menyaksikan kembalinya Pak Ramlan. Pak Dokter melongokkan kepalanya. 

“Iya, Pak. Ada apa?” tanyanya kepada Pak Ramlan. 

“Maaf, Dok. Semua orang yang akan masuk ke IGD harus digeledah dulu.” jawab Pak 

Ramlan. 



 39 

“Ooo iya, Pak. Bapak-bapak ini tadi sudah mengatakannya pada saya. Bagi saya tidak 

ada masalah. Silakan saja, Pak. Demi keselamatan anak ini.” kata Dokter sambil 

tersenyum. Ia mengangguk sambil menutup pintu IGD. 

“Maaf, Dok.” kata Pak Ramlan sambil menahan daun pintu dengan kakinya. “Anda juga 

harus kami geledah.” 

“Saya? Tapi saya kan dokter di sini...” kata si Dokter sambil menunjukkan tanda 

pengenal yang terpasang di baju prakteknya. 

“Iya. Saya tahu, Dok. Tapi ini prosedur standar yang harus dilaksanakan.” ujar Pak 

Ramlan dengan nada menyesal. 

“Okelah, kalau memang itu prosedur.” katanya sambil berjalan keluar dari ruang IGD. Ia 

mengangkat kedua tangannya dengan canggung. “Terus terang saya belum pernah 

digeledah sebelumnya.” katanya. Kusnadi mendekati si Dokter dan mulai melakukan 

penggeledahan. 

“Apa ini, Pak Dokter?” tanyanya sambil mengeluarkan sebuah botol obat dari saku 

celana si Dokter. Tidak ada keterangan apapun pada botol tersebut. Kedua teman Kusnadi 

mendekat untuk sama-sama melihat botol tersebut. Kaki kiri si Dokter menghantam perut 

Kusnadi hingga terjengkang. Sedangkan tinju kanan si Dokter menghantam hidung 

Jaelani hingga patah. Pulpen di tangan kiri si Dokter tiba-tiba sudah menancap di perut 

Usman. Botol obat tersebut jatuh dan pecah. Si Dokter melompati Kusnadi dan bersiap 

untuk lari. Pak Ramlan berhasil menangkap kerah baju prakteknya, tapi dengan satu 

hentakan, si Dokter berhasil melepaskan baju prakteknya. Pak Ramlan yang mengira 

sudah berhasil menangkap si Dokter menjadi mati langkah. Ia hampir kehilangan 

keseimbangan. 

Kusnadi dan Jaelani segera berlari mengejar Dokter. Darah bercucuran dari hidung 

Jaelani. Usman mengeluarkan pistol dan mengokangnya. 

“Simpan pistolmu!” hardik Pak Ramlan. “Kalau kau salah tembak, habislah kita semua.” 

Katanya. Usman menyimpan kembali pistolnya dan berusaha berdiri. 

“Kau tetap di sini.” Kata Pak Ramlan sambil berlari di belakang Jaelani. Brigadir Jaelani 

terlihat sempoyongan. Rasa pening yang hebat melanda kepalanya. Ia berhenti mengejar. 

“Kau bawa motor? Aku pinjam motormu.” kata Pak Ramlan. Jaelani melemparkan kunci 

motornya pada Pak Ramlan. 
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Sementara si Dokter sudah sampai di halaman parkir. Kusnadi berada tak jauh di 

belakangnya sambil berusaha mengeluarkan pistol. Si Dokter terus berlari hingga ke jalan 

raya. Lalu ia melompat masuk ke sebuah minibus diesel tahun 90an berwarna hijau yang 

langsung saja melesat kencang. Kusnadi menembak mobil tersebut. Kaca belakangnya 

pecah ditembus peluru, tapi mobil itu tetap melaju. Kusnadi mengeluarkan HT*-nya dan 

membuka semua frekuensi. Ia meminta semua polisi lalu lintas dan patroli yang berada di 

dekat rumah sakit untuk bertindak jika melihat mobil hijau tersebut. Pak Ramlan 

menghampirinya dengan motor. 

“Ayo, naik.” perintahnya. Kusnadi melompat ke motor tersebut dan Pak Ramlan 

langsung tancap gas. “Sebentar lagi mobil itu akan terjebak di tengah kemacetan.” Kata 

Pak Ramlan. 

Benar saja. Mobil itu terjebak di tengah antrian panjang kendaraan akibat puluhan angkot 

yang seenaknya berhenti menunggu penumpang. Kusnadi melompat turun dari motor. 

Sambil berlari menyamping, ia mendekati mobil hijau tersebut. Laras pistol diarahkan ke 

bawah. Sepertinya mobil itu sudah kosong, pikir Pak Ramlan. 

“Mereka lari ke sana, Pak.” kata pengemudi mobil di belakang mobil hijau tersebut 

sambil menunjuk ke arah kiri. 

“Oke, Pak. Terima kasih.” kata Kusnadi sambil berlari kembali ke motor Pak Ramlan. 

“Pak, pindahin mobilnya dong....” pinta pengemudi tersebut kepada Kusnadi. 

“Maaf, Pak. Kami buru-buru.” jawab Kusnadi sambil melompat ke motor Pak Ramlan. 

Pak Ramlan langsung tancap gas ke arah yang dimaksud. 

Kembali Pak Ramlan menghentikan motornya. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. 

“Mereka naik angkot ke sana, Pak. Saya tidak perhatikan nomor angkotnya tadi.” kata 

seorang pejalan kaki yang sedang membeli minuman. 

“Ooo, oke. Terima kasih.” kata Pak Ramlan sambil kembali tancap gas. “Perhatikan 

setiap penumpang dalam angkot, Kus.” 

“Siap, Pak.” 

Mereka melewati lebih dari dua puluh angkot hingga perempatan berikutnya, tapi 

Kusnadi tidak melihat mereka. Pak Ramlan memutar motornya dan berjalan perlahan. 

“Mereka pasti langsung turun di salah satu tempat sepanjang jalan ini.” kata Pak Ramlan. 

“Coba kau tanya pada semua orang, Kus.” 
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Kusnadi turun dari motor dan mulai bertanya pada setiap orang, sementara Pak Ramlan 

memperhatikan sekeliling. Mereka bertanya sambil berjalan hingga akhirnya kembali ke 

minibus hijau yang berhenti di tengah jalan. 

“Bawa mobilnya kembali ke rumah sakit, Kus.” kata Pak Ramlan. 

“Siap, Pak” 

Di rumah sakit, Jaelani dan Usman tengah mendapat perawatan dari dokter. Usman 

menyerahkan tanda pengenal dokter palsu tersebut kepada Pak Ramlan. Pak Ramlan 

memperhatikan foto yang terpampang pada tanda pengenal tersebut.Ya, itu memang foto 

si dokter palsu yang ditempel di atas foto dokter asli lalu di-laminating. Sepertinya ia 

menggunakan kumis palsu. Dan bingkai kacamatanya terlalu tebal untuk trend kacamata 

zaman sekarang, pikir Pak Ramlan. Disimpannya tanda pengenal tersebut, lalu ia 

menghubungi kantornya agar mendatangkan petugas labfor yang mengerti cairan obat. 
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BAB 10 

Dialog dengan Saksi Kunci 

 

 

 

 

17.00 wib 

“Halo, dr. Ilham.” 

“Ya, Rud.” 

“Bagaimana dengan mayat yang ditemukan dekat jalan tol? Apa yang bisa anda ceritakan 

tentang dia?” 

“Mayat itu ada di luar wilayah yurisdiksi-mu, Rud. Apa kaitannya denganmu?” 

“Anak yang hilang itu ditemukan dekat si mayat, Dok. Mungkin ada kaitannya, mungkin 

tidak.” 

“Ooo... Dia berusia sekitar empat puluh tahun. Tidak ada tanda pengenal. Sidik jari dan 

fotonya sedang aku kirim ke fax-mu sekarang. Leher digorok, tapi tidak sampai kena 

tulang belakang. Golongan darah AB. Sejauh ini baru itu yang aku dapat.” 

“Oke. Terima kasih, Dok. Fax-nya sudah masuk. Makasih banyak ya, Dok. “ 

Pak Rudi meletakkan gagang teleponnya. Lalu membuka internet. Ia mencari berita yang 

berhubungan dengan ditemukannya seorang anak di pinggiran jalan tol. Hasil pencarian 

membawanya pada sebuah percakapan di social media. Tentang ajang kebut-kebutan di 

jalan tol yang berakhir dengan tabrakan antara kedua mobil yang berkompetisi. Beberapa 
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buah foto menunjukkan sebuah mobil sedan hitam yang rusak berat dan sebuah minibus 

putih yang juga penyok di sana sini. Pada foto lain terlihat tiga orang laki-laki keluar dari 

balik pepohonan. Wajah mereka kurang jelas karena dipotret dari mobil yang sedang 

melaju. Tapi pakaian mereka cukup jelas. Satu orang berpakaian serba putih lengkap 

dengan topi putih, satu orang lagi berkemeja coklat dan bercelana hitam. Satu lagi 

berambut agak gondrong dengan kemeja dan celana jeans biru dan T-shirt putih. Foto 

lainnya menunjukkan sedan hitam yang diderek mobil minibus putih. Pak Rudi langsung 

mencari nomor telepon pengelola jalan tol untuk mengetahui di pintu mana kedua mobil 

tersebut keluar. Lalu ia menghubungi Pak Ramlan. 

Pak Ramlan mengangkat ponselnya. “Iya, Pak Rudi?” tanyanya. 

“Pak Ramlan ada di mana?” tanya Pak Rudi. 

“Masih di rumah sakit, Pak. Tadi ada yang mencoba untuk membunuh Aris.” 

Pak Rudi berseru terkejut. “Orangnya berhasil kau amankan?” 

“Mereka lolos, Pak. Maaf....” 

“Sudahlah, yang penting anak itu selamat, kan? Eh, benar dia adalah Aris?” 

“Benar, Pak. Saya sedang berbicara dengannya.” 

“Saya kirim foto ke ponsel Pak Ramlan via MMS* sekarang. Tanyakan pada Aris, apa 

dia mengenal orang-orang di foto tersebut.” 

“Oke, Pak.” 

“Jam berapa Pak Ramlan nanti pulang.” 

“Mungkin saya menginap di sini, Pak. Sekalian menjaga si Aris.” 

“Baiklah, Pak Ramlan. Besok pagi saya akan ajak ibunda Aris ke rumah sakit. Selamat 

malam, Pak Ramlan.” 

“Malam, Pak.” Pak Ramlan memutuskan hubungan lalu membuka MMS. 

“Aris, besok ibumu akan datang ke sini.” kata Pak Ramlan. 

“Terima kasih, Pak Polisi.” jawab Aris dengan suara gemetar. 

“Oke, Aris. Jadi Jimmy yang membunuh Simon?” 

Aris mengangguk semakin gugup. Pak Ramlan menunjukkan foto yang dikirimkan Pak 

Rudi. “Yang mana Jimmy, Ris?” tanyanya lagi sambil memeluk pundak Aris. Keringat 

dingin mengucur semakin deras di pelipis Aris. “Tidak apa-apa, Ris. Kamu sudah aman 

sekarang.” Dengan tangan gemetar, ia menunjuk pria berbaju coklat. 
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“Itu, Jimmy?” tanya Pak Ramlan. Aris mengangguk. 

“Yang baju putih siapa?” tanya Pak Ramlan lagi. 

“Itu yang menyuruh Jimmy membuang Pak Simon ke tempat sampah. Saya tidak tahu 

namanya.” Jawab Aris. Pak Ramlan mengangguk sambil menepuk punggung Aris. 

“Yang baju biru siapa, Ris?” 

“Sup. Ia dipanggil ‘Sup’.” 

“Baiklah, Ris.” kata Pak Ramlan. Lalu ia mengeluarkan tanda pengenal si Dokter Palsu 

dan menunjukkannya pada Aris. Aris menjerit. 

“Itu Jimmy!!!” 

Jimmy yang hebat, kata Pak Ramlan dalam hati. 

“Oke, Aris. Saya akan menjagamu sepanjang malam. Kau tidak perlu takut lagi.” 

Pak Zulkifli datang dengan tergopoh-gopoh. 

“Inspektur” panggilnya. Pak Ramlan segera menghampiri Pak Zulkifli. 

“Kau telah menyelamatkannya. Kau telah menyelamatkan karirku. Aku berutang 

selamanya padamu.” kata Pak Zulkifli sambil memeluk Pak Ramlan. Pak Ramlan 

menepuk-nepuk punggung Pak Zulkifli. 

“Saya gagal menangkap orangnya, Pak.” katanya. 

“Itu tidak penting, Inspektur. Yang penting anak itu selamat.” sahut Pak Zulkifli. 

“Perkenalkan, ini wakil saya, Inspektur Husni.” lanjutnya. Kedua Inspektur berjabat 

tangan. 

“Selamat malam, Inspektur Ramlan.” 

“Malam, Inspektur Husni.” 

“Kita makan malam dulu, Inspektur Ramlan. Ayo!” ajak Pak Zulkifli. 

“Harus ada orang yang menjaga Aris di sini, Pak.” kata Pak Ramlan. 

“Enam orang petugas saya akan menjaganya, Pak Ramlan. Mereka akan menggeledah 

siapapun yang akan datang ke sini. Walaupun dia adalah kepala rumah sakit ini sendiri, 

ataupun pasien yang tengah sekarat.” 

“Baiklah kalau begitu.” kata Pak Ramlan sambil tertawa geli. “Eh, ngomong-ngomong, 

apakah Bapak punya foto korban penggorokan tersebut?” tanyanya. Pak Husni 

mengeluarkan ponselnya lalu membuka file foto dan menyerahkannya kepada Pak 

Ramlan. 
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“Bisakah diperbesar supaya terlihat wajahnya saja? Supaya lehernya tidak kelihatan?” 

tanyanya lagi. Pak Husni memperbesar foto tersebut lalu diserahkan kembali kepada Pak 

Ramlan. Pak Ramlan membawa ponsel tersebut kepada Aris dan menunjukkan fotonya. 

“Itu Pak Simon.” serunya. Pak Ramlan mengangguk. 

“Terima kasih, Ris.” katanya sambil tersenyum. 
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BAB 11 

Tambahan Calon Tersangka dari Polda 

 

 

 

 

 

Kamis, 11 April 2013, 07.18 wib 

Ibu Ida Jamaluddin menangis sambil memeluk Aris. Aris ikut menangis di pelukan 

ibunya. Pak Ikhsan ada di antara anggota keluarga lainnya yang ikut datang ke rumah 

sakit. Pak Ramlan memperkenalkan Pak Zulkifli kepada Pak Rudi. Pak Rudi lalu 

mengajak Pak Ramlan sarapan bubur di warung depan rumah sakit. 

“Nyenyak tidurmu semalam, Pak Ramlan?” tanya Pak Rudi sambil menyuap buburnya. 

“Banyak nyamuk, Pak.” jawab Pak Ramlan sambil menunjukkan lengannya yang 

berbintik-bintik merah. Pak Rudi mengangguk sambil tersenyum. “Aris bisa mengenali 

orang-orang dalam foto?” 

“Yang berpakaian serba putih adalah si Boss. Yang berpakaian biru dipanggil ‘Sup’. 

Sedangkan yang berkemeja coklat adalah Jimmy. Dia yang membunuh Simon, mayat 

yang ditemukan di pinggir jalan tol. Dia juga yang datang ke sini menyamar sebagai 

dokter.” kata Pak Ramlan sambil menyerahkan tanda pengenal dokter. 

Pak Rudi menerima tanda pengenal tersebut. “Si Jimmy ini mampu menjatuhkan tiga 

orang petugas sekaligus?” tanyanya. 
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“Dia hanya butuh sekitar lima detik untuk menjatuhkan ketiganya.” 

Pak Rudi bersiul kagum. “Dan cairan obat itu?” tanyanya lagi. 

“Racun tikus.” 

Pak Rudi mengangguk lagi lalu memperhatikan kendaraan yang lalu lalang. 

“Saya kira Panther hijau itu sebaiknya kita bawa. Mobil itu pasti datang dari Jakarta.” 

kata Pak Rudi. 

“Setuju, Pak. Kalau melihat plat nomornya, mobil itu dari Jakarta.” 

“Menurutmu, Zulkifli akan mengizinkan kita membawanya?” 

“Saya kira tidak ada masalah. Pak Zulkifli merasa berutang budi pada saya.” 

“Hehehe..... Kau memang hebat, Inspektur Ramlan.” Pak Rudi menepuk punggung Pak 

Ramlan sambil tertawa senang. Pak Ramlan menyeringai. 

“Sebaiknya kita pulang sekarang.” lanjut Pak Rudi. 

Dua jam kemudian, Pak Ramlan sudah tiba di kantornya dengan mobil sendiri. Brigadir 

Kusnadi tiba membawa minibus hijau. Sedangkan Pak Rudi menuju ke kantor pengelola 

jalan tol. 

“Silakan duduk, Pak.” kata Pak Doni, seorang manajer di kantor pengelola jalan tol. Pak 

Rudi memperlihatkan foto mobil minibus putih yang sedang menderek sedan hitam. 

“Kedua mobil ini bergerak di jalan tol sekitar pukul lima hingga pukul enam pagi. Saya 

ingin tahu, di pintu tol mana kedua mobil ini keluar.” Pak Rudi menjelaskan. 

“Mobil ini bergerak dari mana ke mana, Pak?” tanya sang manajer. 

“Dari Cibubur ke arah Jakarta.” jawab Pak Rudi. Pak Doni mengangguk. 

“Kalau begitu, kita perlu koordinasi dengan pengelola tol Bogor, Pak.” ujar Pak Doni. 

“Saya kira tidak perlu.” sahut Pak Rudi. Saya yakin mereka keluar tol di Jakarta antara 

pintu tol Kampung Rambutan dan Lebak Bulus.” 

“Sepertinya anda yakin sekali, Pak.” kata Pak Doni sedikit heran. 

“Begini saja. Tolong tanyakan kepada petugas loket tol yang mengarah ke Lebak Bulus 

dari Bogor apakah kedua mobil ini melewati pos mereka pada hari dan jam tersebut. 

Kalau tidak ada, baru kita tanyakan pada petugas anda yang bekerja di loket yang 

mengarah ke kota.” kata Pak Rudi. 

“Sebentar, Pak. Kami harus mengecek dulu siapa saja yang bekerja di loket tersebut pada 

hari Rabu pagi kemarin.” Pak Doni menghubungi seseorang. Tak lama kemudian seorang 
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staf masuk sambil membawakan selembar list. Pak Doni membaca list tersebut lalu 

menghubungi salah satu nama petugas tol yang tertera pada list tersebut. Setelah 

mengajukan beberapa pertanyaan, ia meletakkan telepon. 

“Anda benar, Pak. Kedua mobil itu memang berbelok ke arah Lebak Bulus sekitar pukul 

setengah enam.” kata Pak Doni berseri-seri. 

“Baiklah, sekarang kita lihat di pintu mana mereka keluar.” 

Pak Doni menggeleng. “Kami tidak tahu, Pak. Tidak ada staf kami yang menjaga pintu 

keluar tol di sana.” katanya. Pak Rudi menarik nafas panjang. 

“Baiklah kalau begitu, Pak Doni. Terima kasih sekali atas bantuannya. Saya permisi 

dulu.” kata Pak Rudi sambil menjabat tangan Pak Doni. 

“Terima kasih kembali, Pak.” jawab Pak Doni. Pak Rudi keluar dari kantor tersebut dan 

langsung menghubungi Pak Ramlan. 

“Pak Ramlan, kirim empat tim untuk memeriksa pintu keluar tol mulai dari Kampung 

Rambutan hingga Lebak Bulus. Cari tahu di pintu mana kedua mobil tersebut keluar 

antara pukul setengah enam hingga pukul setengah tujuh pagi.” kata Pak Rudi. Ia masuk 

ke dalam mobil dan meninggalkan kantor tersebut. 

Pukul 11 siang ia tiba di kantornya. 

“Herman, tolong foto pada tanda pengenal ini di-scan. Lalu hilangkan kacamata dan 

kumisnya, dan sebar ke polsek-polsek dan pospol-pospol. Fotonya diperbesar dan tulis 

namanya, ‘Jimmy’.” Kata Pak Rudi pada salah seorang staf-nya. 

“Oke, Pak.” jawab Herman. Pak Rudi masuk ke ruangannya. Inspektur Ramlan 

mendatanginya. 

“Empat unit mobil sudah saya kirim untuk memeriksa pintu keluar tol. Satu unit lagi saya 

kirim untuk memeriksa mobil Corolla DX 80-an warna abu-abu yang sudah dua hari 

ditinggalkan pemiliknya. Sisi kanan depannya ringsek dan ada bercak darah.” lapor Pak 

Ramlan. 

“Mobil yang menabrak Pak Jamal ya, Pak?” tanya Pak Rudi. 

“Bisa jadi, Pak. Tapi bekas darahnya terlalu sedikit.” 

“Selasa malam kemarin itu hujan lebat, Pak. Mungkin bekas darahnya terbawa air.” kata 

Pak Rudi. Pak Ramlan mengangguk setuju. 
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“Saya juga sudah meminta dikirimkan seorang petugas forensik untuk memeriksa bekas 

darah yang ada.” katanya. Pak Rudi mengangguk sambil menguap. Rasa kantuk ini 

mengganggu sekali. “Oke, Pak Ramlan. Saya tunggu laporan perkembangannya.” 

Pak Ramlan segera meninggalkan ruangan tersebut. Pak Rudi menekan nomor extension 

atasannya, Kapolres Jakarta Selatan. 

“Halo.” terdengar suara Kapolres di ujung telepon lain. 

“Halo, Pak. Ada waktu sebentar?” tanya Pak Rudi. 

“Saya punya waktu sampai jam duabelas.” 

“Oke, Pak. Saya ke ruangan Bapak sekarang.” Pak Rudi segera meninggalkan 

ruangannya. 

Terdengar ketukan di pintu ruang Kapolres. 

“Masuk.” terdengar jawaban dari dalam. Pak Rudi segera masuk. 

“Ada apa, Rud?” tanya Pak Kapolres. 

“Saya perlu izin untuk mengecek sejumlah nomor telepon pada Selasa siang kemarin, 

Pak.” jawab Pak Rudi. 

“Ini untuk kasus yang mana?” 

“Kasus tabrak lari kurir Firma Ahmad Syarif. Ada kemungkinan orang dalam yang 

membocorkan informasi pengiriman paket yang menewaskan sang kurir.” 

“Mana nomor-nomornya?” 

“Belum terkumpul semua, Pak. Saya masih memerlukan nomor ponsel Kombes Mugiono 

dan sejumlah nomor di Sat Reskrim Polda Metro.” 

“Apa?!” 

Pak Rudi tersenyum melihat kekagetan Pak Kapolres. 

“Saya sudah mendapatkan nomor Pak Samuel Wailalangi, Pak. Dan nanti siang saya ada 

janji ketemu dengannya dan Pak Mugiono di Polda Metro.” 

“Kau mencurigai Pak Mugi dan Pak Sam?!?!” 

“Mereka bisa memakluminya, Pak. Mereka bersedia bekerjasama.” 

“Saya harus menghubungi mereka dulu.” 

“Baik, Pak. Sekarang saya mau berangkat ke Polda Metro.” 

Pak Kapolres mengangguk sambil menekan sejumlah nomor pada pesawat teleponnya. 
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Pukul dua belas kurang tujuh menit, Pak Rudi sampai di kantor Sat Reskrim Polda Metro. 

Ia datang menggunakan sepeda motor. Ia menelepon Pak Sam setelah memarkir 

motornya. Pak Sam menyuruhnya menunggu di depan tangga karena ia dan Pak Mugiono 

akan segera turun. Pak Rudi menurut. Tak lama kemudian, Pak Mugiono dan Pak Sam 

tiba di ujung tangga. 

“Mari, Rudi. Kita makan siang dulu.” Kata Pak Sam. Pak Rudi menyalami keduanya lalu 

mereka sama-sama menuju ke sebuah restoran. 

“Kejadiannya, ya, seperti sekarang ini. Saya sedang ngopi pada jam makan siang di 

kantin bersama Pak Misbah. Tiba-tiba Pak Syarif menghubungi saya, mengatakan akan 

mengirimkan bukti tambahan. Lalu saya menghubungi Pak Sam, memintanya untuk 

menunggu kiriman tersebut. Sudah. Saya tidak menghubungi siapa-siapa lagi. Pak 

Misbah saksinya.” kata Kombes Mugiono sambil menikmati makan siang. 

“Jaksa Misbah Ruslan ya, Pak? Kalau begitu beliau menjadi calon tersangka saya juga 

karena ikut mendengar rencana pengiriman paket tersebut.” 

Pak Sam tersenyum sambil mengelengkan kepala mendengar kata-kata Pak Rudi. 

“Pak Misbah juga tidak menghubungi siapapun selama jam makan siang. Saya bisa 

pastikan itu karena kami ada di kantin hingga jam istirahat selesai.” sanggah Pak 

Mugiono. 

“Dan saya harus percaya sepenuhnya pada kata-kata anda. Bukan begitu Pak Mugiono? 

Maaf, Pak. Karena anda juga calon tersangka, saya tidak bisa mempercayai anda.” 

Tawa Pak Sam meledak mendengar kata-kata Pak Rudi. Pak Mugiono  menatap Pak Rudi 

dengan tajam, namun akhirnya ikut tersenyum.. 

“Betulkan? Pak Mugi? Rudi ini memang beda dengan yang lain.” ujar Pak Sam sambil 

meneguk minumannya. Pak Mugiono mengangguk cepat. 

“Ada benarnya pendapat anda, Rudi. Kata-kata seorang tersangka atau calon tersangka 

tidak bisa dijadikan pegangan kecuali sudah terbukti kebenarannya. Apa boleh buat.....” 

kata Pak Mugiono sambil mengeluarkan kartu namanya, lalu ditambahkannya sebuah 

nomor. Dan diserahkannya kartu nama tersebut kepada Pak Rudi. “Ini semua nomor yang 

biasa saya gunakan.” 

Pak Rudi menerima kartu nama tersebut dan menelitinya. Dua buah nomor ponsel, satu di 

antaranya tulisan tangan, dan empat nomor hunting. 
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“Terima kasih, Pak.” kata Pak Rudi. 

“Lagipula.... “ kata Pak Mugiono sambil tersenyum. “Atasanmu, Pak Kapolres, sudah 

terlebih dahulu menghubungi saya dan meminta maaf  kalau nantinya ada tindakanmu 

yang lancang.” 

Pak Sam kembali tertawa. 

“Mengenai Pak Misbah, ini nomornya, silakan kau catat.” kata Pak Mugiono sambil 

menunjukkan dua buah nomor pada ponselnya. Pak Rudi menyimpan nomor-nomor 

tersebut pada ponselnya sendiri. 

“Saya yakinkan padamu bahwa kau sama sekali tidak membutuhkan nomor lainnya milik 

beliau. Karena beliau sama sekali tidak menghubungi siapapun saat makan siang. Emm... 

kecuali office boy yang disuruhnya mengantar makanan untuk Inspektur Lukman.” 

“Siapa, Pak?” tanya Pak Rudi. Pak Mugiono tak menjawab. Ia menghubungi seseorang. 

“Halo, Pak Misbah. OB yang anda suruh mengantar makanan untuk anak buah saya 

kemarin, siapa namanya?.......... Iya............Oh iya, Eko. Betul. Saya ingat sekarang. 

berapa nomor ponselnya, Pak?............. Begini, Pak. Rupanya ada orang yang 

membocorkan informasi tentang pengiriman barang bukti dari tempat Pak Syarif ke 

tempat saya........... Betul, Pak Barang bukti tersebut tidak pernah sampai ke tempat saya. 

Rupanya dipotong orang. Begitu..... Nah, Eko ini termasuk orang yang dicurigai 

membocorkan informasi tersebut......... Iya..... Kita berdua juga termasuk, Pak........ Iya, 

termasuk orang yang dicurigai. Hahaha........... Betul, Pak. Jadi berapa nomornya, 

Pak?.............. Oke, saya tunggu ya, Pak..... Terima kasih...” kata Pak Mugiono, lalu ia 

melanjutkan makannya. 

Ketika ponselnya berbunyi, ia langsung mengeceknya. Dan menunjukkannya kepada Pak 

Rudi. 

“Ini nomor ponsel si office boy yang namanya Eko.” katanya. Pak Rudi menyimpan 

nomor tersebut. 

Pukul dua siang, ia sudah tiba kembali di kantornya. Ia menambahkan sejumlah nomor 

telepon ke dalam sebuah list yang sudah ia buat sejak kemarin. 

“Bu Winda, tolong buatkan Surat Permintaan Izin untuk memeriksa lalu lintas 

komunikasi pada nomor-nomor telepon ini, yang dilakukan pada hari Selasa kemarin 

tanggal 9 April 2013 antara jam dua belas hingga jam satu siang.” kata Pak Rudi. 
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“Selasa, jam dua belas sampai jam satu.” Bu Winda mengulangi. 

“Iya, betul.” 

“Siap, Pak.” 

Pak Rudi kembali ke ruangannya. Ia menekan nomor extension dan menunggu. Tapi tak 

ada yang menjawab. Ia menekan nomor ponsel. Dan terdengar suara Pak Ramlan. 

“Kau di mana, Pak Ramlan?” 

“Di Lenteng Agung, Pak. Kedua mobil tersebut ternyata keluar di pintu yang mengarah 

ke sini. Sekarang saya sedang melacak posisi keduanya. Saya sudah sampaikan informasi 

ini ke ponsel Pak Rudi via SMS*.” kata Pak Ramlan. 

“Oke. Kalau begitu hati-hati, Pak.” 

“Siap.” 

Pak Rudi membuka ponselnya. Memang ada sebuah SMS dari Pak Ramlan. Selain 

informasi tentang kedua mobil, ia juga memberitahukan bahwa si sedan tua warna abu-

abu, sudah dipastikan sebagai mobil yang menabrak Pak Jamal. Dan saat ini sedang 

dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Pak Rudi menekan nomor extension. 

“Ramli, apa ada mobil yang baru datang ke tempatmu?” tanyanya. 

“Mobil sedan Corolla DX sedang dalam perjalanan ke sini, Pak. Belum sampai.” jawab 

Ramli. 

“Tolong beritahu saya kalau mobil itu tiba.” 

“Siap, Pak.” 

Seseorang mengetuk pintu ruangannya. 

“Silakan masuk.” 

Ibu Winda masuk membawa selembar kertas. Pak Rudi membacanya sejenak. 

“Semua nomor teleponnya sudah disalin ke sini ya, Bu?” tanyanya. 

“Sudah, Pak.” 

Pak Rudi menandatangani Surat Permintaan Izin tersebut dan menyerahkannya kembali 

kepada Bu Winda. 

“Tolong serahkan ke Pak Kapolres ya, Bu.” kata Pak Rudi. 

“Iya, Pak.” jawab Bu Winda lalu segera pergi. 

Pesawat telepon Pak Rudi kembali berbunyi. Pak Rudi mengangkatnya. Herman 

melaporkan bahwa ia sudah mengirim foto Jimmy melalui fax ke semua polsek di 
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wilayah Jakarta Selatan dan meminta para kapolsek untuk melakukan hal yang sama ke 

seluruh pospol di bawah naungan mereka. Saat ini ia baru selesai memasang foto di ruang 

informasi Polres Metro Jakarta Selatan. Pak Rudi mengucapkan terima kasih lalu 

menutup telepon. Ia duduk bersandar pada kursinya dengan kepala menengadah lalu 

memejamkan matanya. 

 

 

 

 

***** 

 

 

*SMS = Short Message Service 
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BAB 12 

Sedan Hitam Ditemukan 

 

 

 

14.02 wib 

Seseorang mengetuk pintu ruangan Pak Rudi. 

“Silakan masuk.” kata Pak Rudi. Aip Bambang masuk ke ruangannya. 

“Ada apa, Mbang?” tanyanya. 

“Maaf mengganggu, Pak. Saya ke sini karena Pak Ramlan tidak ada di ruangannya.” 

Bambang mendekat dan menyerahkan sebuah map kepada Pak Rudi. Pak Rudi membuka 

map tersebut dan membaca dokumen di dalamnya. Pada beberapa dokumen terpasang 

pasfoto Bang Simon. 

“Pak Ramlan menyuruh saya menyelidiki pengadilan karena Aris pernah melihat Simon 

mengenakan seragam pegawai pengadilan di sana. Ternyata memang ia pernah bekerja di 

sana sebelum dipecat. Ia sering menjadi calo hukum bagi sejumlah tersangka. Ia tinggal 

bersama anak istrinya di Cileduk. Tapi saat saya ke sana, rumah keluarga Simon ternyata 

kosong. Kata para tetangga, sejak kemarin anak istrinya sudah kembali ke kampung 

mereka di Kalimantan Tengah.” Aip Bambang menjelaskan. Pak Rudi mengangguk. 

“Terima kasih, Aipda Bambang Irawan. Kau siap kalau saya kirim ke Kalteng?” tanya 

Pak Rudi sambil melirik Bambang. 

“Siap, Pak.” jawab Bambang bersemangat. 
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“Baiklah, nanti saya kabari.” 

Bambang memberi hormat, lalu bergegas keluar. Pak Rudi berdiri sambil menggeliat. 

Pesawat teleponnya berbunyi. 

“Halo.” kata Pak Rudi. 

“Halo, Pak. Mobilnya sudah sampai.” 

“Oke, Ramli.” 

Pak Rudi meletakkan gagang telepon kembali. Ia keluar dari ruangannya dan mendatangi 

Ramli. 

“Mesinnya lebih baru dibandingkan body-nya, Pak.” kata Ramli sambil membuka kap 

mobil. “Lebih mulus dan suaranya lebih halus. Sepertinya baru di tune up.” katanya. Pak 

Rudi hanya memperhatikan dan tidak mengatakan apa-apa. Sambil membungkuk, ia 

mengamati sisi kanan depan mobil yang penyok dan terkena bercak darah. Cukup parah 

penyoknya, pikir Pak Rudi. Karena cukup keras tabrakannya. Karena si sopir memang 

ingin mencelakai Jamaluddin. Pak Rudi meluruskan punggungnya. 

“Makasih, Ramli.” kata Pak Rudi sambil berjalan kembali ke ruangannya. Ia membuka 

catatannya. Lalu menghubungi Sat Reskrim di sebuah Polres di Kalimantan Tengah. 

Pak Ramlan tiba di kantor saat Pak Rudi baru saja akan pulang. 

“Bagaimana, Pak Ramlan?” tanya Pak Rudi sambil mengisi gelasnya dengan air 

dispenser yang hangat. 

“Empat saksi terakhir mengatakan bahwa kedua mobil masuk ke sebuah bengkel di 

kawasan Depok. Saat kami ke sana, bengkel itu sudah tutup karena sudah malam. Saya 

tinggalkan satu tim di sana untuk berjaga-jaga. Pergantian shift akan dilakukan tengah 

malam nanti.” jawab Pak Ramlan. 

“Besok pagi, Pak Ramlan ke sana?” tanya Pak Rudi sambil mencelupkan teh ke dalam 

gelasnya.. 

“Iya, Pak.” 

“Secepatnya istirahat, Pak. Supaya besok pagi badannya segar.” kata Pak Rudi sambil 

meminum tehnya. 

“Saya pulang dulu, ya. Selamat malam.” kata Pak Rudi sambil melangkah keluar. 

“Malam, Pak.” 
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Malam itu di rumahnya, hari sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Pak Rudi masih 

terjaga. Padahal siang tadi ia mengantuk luar biasa. 

Pak Rudi mengeluarkan daftar orang yang dicurigai sebagai pelaku pembocoran 

informasi; 

1. Ahmad Syarif - Pengacara Firma Ahmad Syarif and Partners 

2. Robert Tampubolon – Pengacara Firma Ahmad Syarif and Partners 

3. Sylvie Aphrodita – Staf Firma Ahmad Syarif and Partners 

4. Samuel Wailalangi – Wakasat Reskrim Polda Metro 

5. Mugiono – Kasat Reskrim Polda Metro 

6. Misbah Ruslan – Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan 

7. Eko – Office Boy Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan 

 

Pak Rudi sudah menginvestigasi langsung lima orang pertama pada daftar tersebut. Dan 

ia yakin mereka tidak bersalah. Orang ke lima, yaitu Kombes Mugiono, berani 

bersumpah bahwa orang ke enam, Jaksa Misbah Ruslan, tidak menghubungi siapapun 

hingga jam 1 siang selain orang ke tujuh, Office Boy Eko. Pak Rudi menggaruk 

kepalanya dan menarik nafas panjang. Ia mematikan lampu dan pergi tidur. 

Sementara itu di sebuah warung kopi, empat orang tengah bermain kartu domino 

dikelilingi sejumlah penonton yang antusias. Kepulan asap rokok menyebabkan ruangan 

dalam warung menjadi berkabut. Supri menikmati mie rebusnya di dekat jendela. Jimmy 

memperhatikannya makan sambil sesekali meneguk bir kalengnya. 

“Aku harus menghilang, Sup. Seperti kata Markus.” kata Jimmy. Supri menyuap mie 

rebusnya. 

“Bodoh sekali aku meninggalkan tanda pengenal itu. Seharusnya aku pasang di saku 

kemejaku, bukan di baju praktek dokter.” Jimmy menggeleng-gelengkan kepalanya. 

“Kau mulai lengah, Krik.” kata Supri sambil mengunyah mie-nya. “Mungkin kau mulai 

menganggap remeh semua lawan-lawanmu dan men-cap mereka bodoh. Dan kau tidak 

siap saat ada satu lawan yang cukup pintar untuk menghalangimu. Kau langsung gagal. 

Belum pernah aku melihat kau gagal sebelumnya. Apalagi sampai meninggalkan 

identitas. Seolah kau mengatakan; ‘Kemarilah kalian semua. Silakan tangkap aku’.” 

lanjut Supri. Jimmy tergelak. 
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“Ya, memang seperti itulah rasanya kebodohan yang telah kulakukan. Wajar jika Markus 

sampai marah besar padaku.” Jimmy menghela nafas. 

“Berapa lama kau mau menghilang?” tanya Supri. 

“Setahun. Mungkin dua tahun.” 

“Lama sekali. Apa yang akan kau lakukan selama dalam pengasingan? Membajak 

sawah? Kerja kantoran?” 

“Kerja kantoran akan membuatku dikenal banyak orang. Akan sulit untuk melakukan 

penyamaran lagi nantinya. Membajak sawah? Hmm.... ya. Mengapa tidak?” 

“Kau membajak sawah? Hahaha.... Itu tidak mungkin.” ejek Supri. Jimmy tersenyum 

masam. 

“Baiklah, Sup. Malam ini aku akan membereskan semua barang-barangku di kamar 

kontrakan. Besok pagi aku langsung pergi.” kata Jimmy. 

“Mobilmu bagaimana? Kan masih di bengkel.” 

“Aku akan minta Markus membeli mobilku. Aku perlu uang untuk modal hidup baru.” 

“Kau mau lepas berapa?” 

“Hei, kau mau membeli mobilku? Hahaha. Aku suka itu.” Jimmy berseri-seri. 

Hari baru menunjukkan pukul enam pagi saat Pak Ramlan dan Kusnadi tiba di Depok. 

Kusnadi memarkir mobil di sebelah mobil tim yang ditugaskan mengawasi bengkel di 

seberang jalan yang belum juga buka. Pak Ramlan masuk dan duduk di mobil tim 

tersebut sambil membawa bungkusan berisi makanan dan minuman. 

“Silakan makan teman-teman. Setelah itu kalian boleh tidur sambil menunggu 

bengkelnya buka. Sekarang biar saya dan Kusnadi yang berjaga.” 

Kedua petugas pengawas tersebut menyambut baik usul Pak Ramlan. Mereka mulai 

makan dengan lahap. Pak Ramlan keluar dari mobil sambil menyeruput kopinya. Ia 

memperhatikan sekeliling bengkel dengan seksama. Ia dan Kusnadi tidak memakai 

seragam dinas. Kemeja kotak-kotak lengan pendek, celana jeans biru dan sepatu kets 

adalah favoritnya. Ia duduk di bawah sebuah pohon. 

Pak Rudi sudah tiba di kantornya. Ia melihat Ibu Winda tengah browsing di 

komputernya. 

“Ada pesan buat saya, Bu Winda?” tanya Pak Rudi. 
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“Pak Ramlan dan Kusnadi sudah berangkat ke Depok. Surat Bapak sudah saya serahkan 

ke Pak Kapolres. Itu saja saya kira, Pak.” kata Bu Winda. 

“Bambang sudah sampai Bu Winda?” tanya Pak Rudi. 

“Belum, Pak.” 

“Hubungi dia. Katakan saya sedang menunggunya di meja saya.” kata Pak Rudi sambil 

masuk ke ruangannya. 

“Baik, Pak.” kata Bu Winda. 

Kusnadi membangunkan kedua petugas yang tertidur di mobil. 

“Ayo bangun, Bro. Bengkelnya sudah buka.” katanya. Kedua temannya bangun sambil 

melihat sekeliling. Hari sudah sangat terang. Sudah pukul tujuh pagi. Pak Ramlan dan 

Kusnadi menyeberangi jalan dan langsung masuk ke bengkel tersebut. Mereka langsung 

mencari-cari minibus putih dan sedan hitam di antara semua mobil yang ada di sana. 

Semua karyawan bengkel menggunakan seragam kecuali orang yang sedang berjalan 

mendekati mereka. 

“Ada yang bisa kami bantu, Bapak-bapak?” tanyanya dengan ramah. Pak Ramlan 

tersenyum. Ini pasti bossnya, pikir Pak Ramlan. 

“Selamat pagi, Pak.” kata Pak Ramlan sambil menyalami orang tersebut. Dua petugas 

pengawas yang tadi masih ada di seberang jalan, sekarang sudah ada di bengkel tersebut. 

Salah seorang di antaranya bergabung dengan Kusnadi mencari-cari keberadaan kedua 

mobil. Seorang lagi mendekati Pak Ramlan dan si Boss. Pak Ramlan mengeluarkan foto 

mobil minibus yang sedang menderek sedan. 

“Kami sedang mencari mobil-nobil ini, Pak.” kata Pak Ramlan. Si Boss terlihat pucat. 

Kusnadi melakukan hal yang sama dengan mendekati seorang karyawan bengkel dan 

menunjukkan foto mobil tersebut. 

“Di mana kedua mobil ini, Pak?” tanya Pak Ramlan lagi. 

“Saya........ Kalian siapa?” tanya si Boss. Pak Ramlan tersenyum kepadanya. 

“Kami polisi dari Sat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Saya Inspektur Ramlan. Siapa 

nama Bapak?” tanya Ramlan. Si Boss seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tidak 

mengeluarkan suara apapun. 

“Sebaiknya kita bicara di dalam saja, Pak. Lebih sejuk.” Kata Pak Ramlan sambil 

menggiring si Boss ke ruang kantor bengkel. Si Petugas pengawas mengikutinya. 
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“Silakan duduk, Pak.” kata Pak Ramlan. Si Boss menurut. Pak Ramlan membuka lemari 

pendingin dan mengeluarkan sebotol air mineral dari dalamnya dan menyerahkannya 

kepada si Boss. 

“Silakan diminum, Pak.” katanya. Kembali si Boss menurut. 

“Siapa nama Bapak?” tanya Pak Ramlan lagi sambil duduk di meja si Boss. 

“Saya, Rusdiyanto.” 

“Rusdiyanto? Baik, Pak Rusdi. Di mana kedua mobil ini sekarang?” tanya Pak Ramlan. 

Pak Rusdi menggeleng. 

“Tidak ada di sini, Pak.” jawabnya. 

“Tidak ada di sini? Lalu di mana, Pak?” 

“Saya tidak tahu.” 

“Tidak tahu? Kedua mobil tersebut masuk ke sini hari Rabu pagi kemarin.” 

“Saya..... Kami tidak pernah melihat kedua mobil itu, Pak.” 

“Anda yakin, Pak? Apakah karyawan anda akan memberikan jawaban yang sama dengan 

anda?” 

Pak Rusdi melihat keluar melalui jendela. Dilihatnya salah seorang karyawan tengah 

ditanyai oleh Kusnadi. karyawan itu juga pucat dan berkali-kali melirik Pak Kusnadi. 

Tiba-tiba ia meloncat dan berusaha melarikan diri. Tapi Kusnadi terlalu cekatan baginya 

dan langsung mengamankannya. Petugas pengawas yang berdiri bersama Kusnadi 

memegang pistol dipinggangnya dan memperingatkan karyawan lain agar tidak 

melarikan diri. Si petugas mengumpulkan para karyawan ke satu sudut dan mendudukkan 

mereka. Kusnadi memutar plang bertuliskan ‘BUKA’ kembali menjadi ‘TUTUP’. Pak 

Rusdi menyaksikan semua kejadian tersebut dengan rasa panik yang luar biasa. Pak 

Ramlan menoleh ke arahnya dengan senyum kemenangan. 

“Bagaimana Pak Rusdi? Anda yakin tidak ingin berubah pikiran? Jika anda tidak mau 

bekerja sama, kami bisa menganggap anda menghalangi proses penyelidikan dan itu akan 

menambah hukuman yang akan anda terima.” 

Pak Rusdi tidak menjawab. Keringat dingin menetes di dahinya. Kusnadi masuk ke 

ruangan tersebut. 

“Saya membutuhkan kunci untuk membuka garasi sebelah kanan depan itu.” katanya 

sambil menunjuk bangunan yang dimaksud. Pak Rusdi terlihat semakin stress. 



 60 

“Berikan padanya, Pak atau kami terpaksa membongkar dan merusaknya.” sahut Pak 

Ramlan sambil menatap Pak Rusdi. Pak Rusdi membuka laci dan mengeluarkan seikat 

kunci. Ia melepaskan satu kunci dari ikatan tersebut dan menyerahkannya kepada 

Kusnadi. Kusnadi bergegas keluar dari ruangan tersebut. Pak Rusdi memasukkan kunci 

yang tersisa ke dalam laci. 

“Jangan disimpan lagi, Pak. Berikan pada saya.” kata Pak Ramlan sambil menyodorkan 

tangan kanannya. Pak Rusdi menggelengkan kepala tapi ia keluarkan juga ikatan kunci 

tersebut dan diserahkan kepada Pak Ramlan. 

Tak berapa lama, Kusnadi kembali masuk ke ruangan tersebut. 

“Soluna-nya ada, tapi Innova-nya tidak ada.” katanya. Pak Ramlan menoleh ke Pak 

Rusdi. 

“Di mana Innova-nya, Pak?” tanya Pak Ramlan. Pak Rusdi tak menjawab. Pak Ramlan 

menyerahkan ikatan kunci yang tersisa kepada Kusnadi. 

“Bongkar habis bengkel ini, Kus.” perintahnya tegas. Kusnadi segera berlalu. Pak Rusdi 

menutupi wajahnya. 

Pak Rudi menekan nomor extension Kapolres. 

“Pagi, Pak. Surat izinnya sudah bisa saya ambil, Pak? Supaya bisa langsung saya 

kerjakan. ................ Belum? Oo, begitu. Kalau begitu saya tunggu kabar dari 

Bapak.......... Siap, Pak. Terima kasih.” 

Seseorang mengetuk pintu saat Pak Rudi meletakkan gagang telepon. 

“Silakan masuk.” 

Aip Bambang masuk ke ruangan tersebut. 

“Bapak mencari saya? Ada apa, Pak?” 

Pak Rudi menyerahkan secarik kertas bertuliskan sebuah nomor ponsel. 

“Ini adalah nomor ponsel seorang office boy Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bernama 

Eko. Cari tahu siapa saja yang telah dihubunginya pada hari Selasa kemarin antara jam 

dua belas hingga jam satu siang. Saya perlu nama, pekerjaan dan nomor telepon dari 

orang-orang yang telah  ia hubungi. Bisa kau lakukan itu?” 

“Saya kira kita perlu surat izin untuk bisa memeriksa data seperti ini, Pak.” 

“Betul.Tapi saya berharap kau bisa berimprovisasi. Bagaimana?” 
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“Saya rasa, saya bisa mendatangi kantor operator ponselnya, menunjukkan identitas saya 

sebagai polisi dan mengatakan bahwa saya sedang menjalankan tugas penyelidikan 

penting.” kata Bambang. Pak Rudi tersenyum sambil mengangguk. 

“Itu patut dicoba, Mbang.” katanya. Bambang segera berdiri sambil menyeringai. 

“Kalau begitu saya berangkat sekarang, Pak.” katanya. 

“Silakan.” 

Bambang meninggalkan ruangan tersebut. 
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BAB 13 

Keterangan dari Pemilik Bengkel 

 

 

 

 

Jumat, 12 April 2013, 13.10 wib 

Pulang dari masjid, Pak Ramlan masuk ke ruangan Pak Rudi. 

“Soluna hitam ditemukan, Pak. Sedang diperbaiki di sebuah bengkel di Depok. Innova 

putih tidak ada di sana. Pemilik bengkel dan Soluna-nya sudah kami bawa kemari.” kata 

Pak Ramlan sambil menyerahkan berkas Pak Rusdiyanto. 

“Dia tidak mau memberitahu posisi Innova-nya?” tanya Pak Rudi sambil menerima 

berkas tersebut. 

“Dia minta pengacara, Pak.” jawab Pak Ramlan. Pak Rudi berdiri sambil membaca 

biodata Pak Rusdi lalu masuk ke ruang interogasi. Pak Rusdi sedang duduk di sana. 

“Selamat siang, Pak Rusdiyanto. Saya Rudi Saputra, Pak.” kata Pak Rudi sambil 

menyalami Pak Rusdi. “Bapak adalah pemilik bengkel tempat tersangka pembunuhan 

memperbaiki mobilnya. Betul begitu, Pak?” 

“Saya tidak tahu kalau mereka adalah tersangka pembunuhan.” sahut Pak Rusdi. Pak 

Rudi mengangguk. 
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“Mereka telah membunuh teman mereka sendiri yang bernama Simon. Saya yakin anda 

juga kenal dengan Simon.” kata Pak Rudi sambil menyodorkan foto mayat Simon. Pak 

Rusdi menjerit tertahan. 

Pak Rudi mengeluarkan sebuah foto yang lain dan menunjukkannya kepada Pak Rusdi. Ia 

menunjuk seseorang yang berpakaian serba putih pada foto tersebut. 

“Di mana dia tinggal?” tanyanya. 

“Saya butuh pengacara.” kata Pak Rusdi. 

“Pengacara? Untuk apa, Pak? Status anda di sini adalah saksi, bukan tersangka.” Pak 

Rudi menjelaskan. “Atau..... apakah anda seorang tersangka, Pak Rusdi?” 

“Tidak. Saya bukan tersangka apapun. Jangan sembarangan menuduh, Pak.” jerit Pak 

Rusdi. 

“Baiklah, kalau begitu anda tidak butuh pengacara.” 

“Tapi....Tadi Inspektur Ramlan mengatakan saya akan dihukum.” 

“Itu kalau anda berusaha menghalangi proses penyelidikan kami, Pak. Emm..... Apakah 

anda berniat untuk menghalangi proses penyelidikan kami, Pak” 

Selama beberapa saat, Pak Rusdi bingung mencari jawaban yang tepat untuk pertanyaan 

tersebut. Namun pada akhirnya ia mengatakan; “Tidak.” 

“Bagus. Kalau begitu anda tidak akan dihukum.” kata Pak Rudi sambil tersenyum. “Nah, 

sampai di mana tadi kita? O, iya. Di mana dia tinggal?” tanya Pak Rudi sambil kembali 

menunjuk pria berbaju putih. 

“Kalau mereka adalah pembunuh, itu berarti mereka akan mencari saya jika saya 

membantu anda menemukan mereka.” ujar Pak Rusdi memelas. 

“Ooo, dan menurut anda, mereka akan sangat berterima kasih kepada anda dan 

mengangkat anda sebagai saudara jika anda tidak mau berbicara kepada kami. Begitu, 

Pak? Mereka akan tetap membunuh anda, Pak. Karena mereka takut suatu saat anda akan 

bicara. Jika anda bicara sekarang, mereka kami tangkap sekarang. Dan mereka tidak akan 

bisa mengganggu siapa-siapa lagi, termasuk anda.” sahut Pak Rudi. “Tapi semua 

keputusan tetap di tangan anda. Kalau anda tetap memilih untuk tidak bicara, itu hak 

anda, lengkap dengan berbagai resiko dan konsekuensinya.” 

Pak Rusdi menggaruk-garuk kepalanya. 

“Ia tinggal di Bekasi, tapi punya butik di Depok, Pak.” katanya. 
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“Baik, Pak. Saya minta alamat dan nomor teleponnya.” kata Pak Rudi. Pak Rusdi 

mengeluarkan ponselnya. Lalu mencari nama seorang kontak dan menyerahkannya 

kepada Pak Rudi. 

Markus Kornelius namanya, kata Pak Rudi dalam hati sambil mencatat alamat dan nomor 

teleponnya. 

“Nomor telepon kantornya ada, tapi alamat kantornya tidak ada.” kata Pak Rudi. 

“Butiknya tidak terlalu jauh dari bengkel saya, Pak. Namanya ‘Marquee Boutique’. 

Hanya sekitar 2 kilo dari tempat saya. Lurus terus ke arah Pondok Cina.” 

“Baiklah, nanti kita cari. Mobilnya yang mana? Innova atau Soluna?” tanya Pak Rudi. 

“Innova, Pak. Kalau Soluna itu milik Jangkrik.” 

“Jangkrik yang mana?” 

“Ini, Pak.” kata Pak Rusdi sambil menunjuk Jimmy. 

Oho, Jimmy Jangkrik, ya? Pak Rudi menyeringai. 

“Dan di mana tinggalnya si Jangkrik ini?” tanyanya. 

“Tidak tahu, Pak. Si Supri ini juga tidak tahu di mana tinggalnya.” 

Oh, si Supri ternyata, ya? Pak Rudi mengangguk puas. Ia memanggil Pak Ramlan. 

Pak Ramlan masuk ke ruang interogasi. 

“Pak Rusdi, saya minta nomor ponsel anda.” 

Pak Rusdi menyerahkan kartu namanya. Pak Rudi mengantunginya. 

“Baiklah, Pak Rusdi. Ini kartu nama saya. Anda sekarang boleh pulang, tapi kita tetap 

harus saling berhubungan. Mungkin nanti kami masih punya pertanyaan untuk anda. 

Sekarang Soluna-nya boleh anda bawa kembali, supaya mereka tidak tahu kalo kita 

pernah menggerebek bengkel anda. Secepatnya anda perbaiki mobil tersebut. Nanti saat 

si Jangkrik akan mengambil mobilnya, tolong hubungi saya. Oke, Pak? Innova-nya sudah 

diambil oleh Pak Markus, ya?” 

“Sudah, Pak. Kemarin siang.” 

Pak Rudi bersalaman dengan Pak Rusdi, lalu Pak Rusdi keluar bersama Pak Ramlan. 

Bambang masuk ke ruangan tersebut sambil membawa sebuah map. 

“Pak?” katanya pada Pak Rudi. Pak Rudi bergegas menghampiri Bambang. 

“Di ruangan saya saja, yuk.” kata Pak Rudi sambil berjalan ke ruangannya. Bambang 

mengikuti. 
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“Gimana, Mbang?” tanya Pak Rudi sambil duduk di kursinya. Bambang membuka 

mapnya. 

“Dia hanya menelepon tiga kali, Pak.” katanya. “Pukul 12.52, dia menelepon Lina, 

pacarnya. Pukul 12.37, dia menelepon adiknya, Dwi. Dan......... pukul 12.19, dia 

menelepon seorang pensiunan perwira TNI AD, Letkol Purn. Yanuar Alamsyah.” 

“Pensiunan perwira, ya?” kata Pak Rudi sambil mengangguk senang. “Siapa gerangan 

beliau, ya?” 

Pak Ramlan mengetuk dan membuka pintu ruangannya. “Kata Pak Rusdi, ia memberikan 

alamat dan nomor telepon si Boss kepada anda?” 

“Masuk, Pak Ramlan.” kata Pak Rudi. “Namanya Markus Kornelius. Ia tinggal di Bekasi 

dan punya butik bernama ‘Marquee Boutique’ di Depok dekat bengkel Pak Rusdi.” 

katanya sambil menunjukkan alamat dan nomor telepon Boss Markus di ponselnya. Pak 

Ramlan mencatatnya dan menyerahkannya pada Kusnadi. 

“Tolong di-copy, Kus.” katanya. “Kami lacak sekarang juga, Pak Rudi.” 

“Silakan, Pak Ramlan.” sahut Pak Rudi. Pak Ramlan segera berlalu. 

“Nah sampai di mana tadi kita, Mbang?” tanyanya. “Oh, ya. Pensiunan letkol. Hmm.. 

Sudah waktunya kita bertanya langsung pada si Eko.” 

Pak Rudi menghubungi sebuah nomor. 

“Halo, Pak Misbah Ruslan?.......... Saya AKP Rudi Saputra dari Sat Reskrim Polres 

Jakarta Selatan. Saya ingin bertemu Bapak hari ini di kantor Bapak. Bisa?......... Setelah 

jam pulang kantor? Wah kesorean, Pak. Terus terang saja saya ingin membahas salah 

satu anak buah Bapak di kantor Kejaksaan. Kalau setelah jam kantor, dia pasti sudah 

pulang............... Iya, Pak. Saya ingin kita berdialog dengannya......... Jam setengah empat 

boleh, Pak. Yang penting karyawan Kejaksaan belum ada yang pulang....... Oke, Pak 

sampai ketemu nanti.” Pak Rudi memutuskan hubungan. “Ayo, Mbang. Kita ke 

Kejaksaan.” 

Keduanya bergegas. 

“Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa tahu identitas para pemilik nomor telepon ini, 

Mbang? 

“Saya minta tolong tunangan saya yang kerja di perusahaan asuransi untuk menghubungi 

mereka dan bertanya-tanya..........” 
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BAB 14 

Menangkap si Orang Dalam 

 

 

 

 

 

14.50 wib 

Tim Kusnadi sudah berangkat satu jam yang lalu untuk mencari butik ‘Marquee’ di 

wilayah Depok. Sementara tim Pak Ramlan, masih dengan kemeja kotak-kotak dan 

celana jeans-nya, baru saja tiba di depan sebuah rumah putih besar berpagar tinggi di 

kawasan Bekasi Barat. Ia menatap sekeliling. Sebuah lingkungan perumahan elit yang 

cukup sepi, pikirnya. Ia memencet bel. Terdengar suara seseorang berjalan mendekat. 

Lalu muncul sebuah wajah pada sebuah lubang di pagar. 

“Cari siapa, Pak?” suara seorang perempuan. 

“Bapaknya ada?” tanya Pak Ramlan dengan ramah. 

“Nggak ada, Pak. Sedang pergi.” 

“Kalau Ibu ada?” 

“Lagi tidur, Pak. Tadi pesannya jangan diganggu.” 

“Bapak biasanya pulang jam berapa, Mbak?” 

“Wah, nggak tentu, Pak. Kadang jam sepuluh, kadang jam dua belas, kadang nggak 

pulang.” 
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“Ooo, begitu. Kalau Sabtu atau Minggu, Bapak biasanya ada ya, Mbak?” 

“Nggak tentu juga, Pak. Bapak ke butiknya aja. Biasanya dia ada di sana.” 

“Ooo, begitu. Butiknya ada di mana aja, Mbak?” 

“Yang di Depok, Pak. Yang di Kalimalang katanya belum jalan.” 

“Nama butiknya apa aja, Mbak?” 

“Namanya Margu... apa gitu lho, Pak. Yang di Kalimalang juga sama namanya.” 

“Oke deh, kalau gitu saya ke butiknya aja. Makasih ya, Mbak.” 

“Sama-sama, Pak.” 

Pak Ramlan kembali ke mobil di mana dua orang anak buahnya menunggu. Keduanya 

juga tidak mengenakan seragam dinas. Pak Ramlan duduk di bangku belakang dan 

menutup pintu. 

“Kita ke Kalimalang sekarang.” perintahnya. 

Sementara Kusnadi dan dua temannya tengah melihat-lihat gaun di Marquee Boutique 

Depok. 

“Cari gaun buat istri ya, Pak?” tanya Si Mbak cantik dengan ramah. 

“Oh nggak, Mbak. Saya lagi lihat-lihat bahannya. Saya ini supplier bahan impor pingin 

ketemu bapak yang punya butik. Ada bapaknya, Mbak?” tanya Kusnadi. 

“Oh, bapaknya tadi siang keluar, Pak. Nggak tau bakal balik ke sini atau nggak.” 

“Keluar ke mana ya, Mbak?” 

“Hmm, Bapak ngobrol sama Bu Manajer aja ya, Pak.” kata Si Mbak sambil 

meninggalkan Kusnadi. Tak berapa lama, muncul Si Mbak lain yang tak kalah cantik 

dengan Si Mbak sebelumnya. Ada tanda pengenal bertuliskan nama dan jabatan 

‘manager’  dijepitkan ke blazer-nya. 

“Ada yang bisa kami bantu, Pak?” tanyanya ramah. 

“Kami supplier bahan impor, Bu. Ingin ketemu dengan Bapak.” jawab Kusnadi dengan 

sopan. 

“Bisa kami lihat contoh bahannya, Pak?” tanyanya lagi. 

“Oh, sekarang tidak kami bawa, Bu. Karena kami baru lihat kalau di sini ada butik.” 

jawab Kusnadi dengan nada menyesal. 

“Kalau begitu, saya minta kartu nama Bapak aja deh, supaya mudah dihubungi.” 
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Kusnadi berpura-pura mencari kartu nama di dompetnya, lalu berkata; “Wah. Maaf, Bu. 

Ternyata sudah habis.” katanya sambil menggelengkan kepala. Si Mbak tersenyum. 

“Kalau begitu, nanti saja kita lanjutkan pembicaraan kita ya, Pak. Silakan Bapak datang 

lagi nanti membawa contoh bahan dan kartu nama. Oke, Pak? Maaf, kami sedang agak 

sibuk hari ini.” kata Si Mbak Manajer dengan senyuman yang mengharu biru batin 

Kusnadi. 

“Kalau begitu, nanti kami kembali. Mungkin beberapa hari lagi, Bu. Soalnya tempat kami 

agak jauh.” kata Kusnadi mohon diri. Bersama kedua temannya, ia kembali ke mobil. 

Ketiga petugas ini melihat Si Mbak Manager sedang berbicara dengan seorang sekuriti 

dari balik tembok kaca. Keduanya beberapa kali melirik ke arah mereka. Mobil tim 

Kusnadi segera keluar dari halaman parkir dan meninggalkan tempat tersebut. Kusnadi 

menghela nafas kecewa. 

Pak Misbah mengangkat pesawat teleponnya yang berbunyi. 

“Ya?” 

“Ada AKP Rudi Saputra di sini ingin ketemu dengan Bapak.” jawab suara di ujung 

telepon. Pak Misbah melirik jam tangannya. Pukul 15.22. 

“Suruh tunggu sebentar.” katanya lalu menutup telepon. Dibacanya lagi sejumlah 

halaman yang tersisa pada dokumen yang tengah dipegangnya. Lalu dibubuhkannya 

tanda tangan pada beberapa halaman yang ada. Dan diserahkannya kembali dokumen 

tersebut pada stafnya. Staf tersebut segera keluar dari ruangannya. Pak Misbah menekan 

sebuah nomor extension. 

“Persilakan dia masuk.” katanya. 

Pak Rudi dan Bambang segera masuk ke ruangan tersebut. 

“Selamat sore, Pak.” kata Pak Rudi sambil menyalami Pak Misbah. Diikuti oleh 

Bambang. 

“Coba jelaskan, Pak Rudi. Ada masalah apa dengan staf saya? Dan siapa staf yang anda 

maksud di sini?” tanya Pak Misbah. Pak Rudi membuka map plastiknya. 

“Hari Selasa tanggal 9 April 2013, Bapak makan siang di sini dengan Kombes Mugiono 

dari Sat Reskrim Polda Metro Jaya. Betul, Pak?” tanya Pak Rudi. 

“Kami minum kopi sambil ngobrol di kantin bawah saat jam makan siang. Ya.” 
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“Waktu itu Pak Mugiono mengatakan bahwa Firma Hukum Pak Ahmad Syarif akan 

mengirim seorang kurir kepadanya dengan membawa sejumlah bukti kasus. Betul begitu, 

Pak?” 

“Tepatnya tidak seperti itu. Pak Syarif menelepon Pak Mugiono, mengatakan bahwa ia 

akan mengirimkan bukti kepadanya. Tapi kata Pak Mugiono, biar Pak Sam saja yang 

menerimanya.” koreksi Pak Misbah. 

“Saat itu anda sedang menyuruh seorang office boy bernama Eko, yang datang atas 

perintah anda, untuk membawa bungkusan berisi makanan ke ruangan anda. Betul, Pak?” 

“Ya, Betul!”, jawab Pak Misbah terbelalak. “Anda mencurigai Eko?” tanyanya tak 

percaya. 

“Jam berapa Bapak menyuruhnya mengantar makanan?” tanya Pak Rudi. Pak Misbah 

menggeleng. 

“Entahlah. Waktu itu jam istirahat makan siang baru saja masuk. Lalu kami turun ke 

bawah dan memesan kopi. Hmm.... sekitar jam 12.10 sampai 12.15 lah.” jawab Pak 

Misbah. 

“Eko menghubungi seseorang pada pukul 12.19.” kata Pak Rudi. 

“Siapa?” 

“Letkol purnawirawan TNI AD Yanuar Alamsyah.” 

“Siapa?!?!” 

“Anda tidak mengenalnya ya, Pak? Baiklah. Bagaimana kalau si Eko kita panggil ke sini 

sekarang?” 

Pak Misbah menekan sebuah nomor extension. 

“Halo, ada Mas Eko di situ?...... Ya.................. Halo, Mas Eko.......... Iya, Pak Misbah. 

Kamu ke ruangan saya sekarang, ya. Iya, saya tunggu.” Pak Misbah meletakkan gagang 

telepon. 

“Kalau bisa hubungi juga seorang sekuriti senior, Pak. Yang sudah sangat paham seluk 

beluk gedung Kejaksaan ini.” pinta Pak Rudi. Pak Misbah kembali menekan sebuah 

nomor extension. Terdengar ketukan di pintu. Lalu seorang office boy masuk ke dalam. 

Dengan tangannya, Pak Rudi menyuruhnya masuk dan mengambil kursi. 
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“Halo, .................Ya. Ada Pak Drajat di situ? Tolong hubungi dia pake HT, katakan 

bahwa Pak Misbah Ruslan menunggu di ruangannya. Terima kasih.” Pak Misbah 

meletakkan gagang telepon. 

“Nah, Mas Eko. Bapak-bapak ini ingin menanyakan sesuatu pada kamu. Tolong dijawab 

sejujurnya ya, Mas Eko.” kata Pak Misbah. Kembali terdengar suara ketukan di pintu. 

“Masuk.” kata Pak Misbah. Pak Drajat masuk sambil mematikan HT-nya yang berisik, 

lalu menyalami Pak Rudi dan Bambang. 

“Silakan ambil kursi, Pak Drajat.” sahut Pak Rudi. Pak Misbah mengiyakan. Pak Drajat 

pun mengambil sebuah kursi dan duduk di situ. 

“Halo, Mas Eko. Nama saya Rudi dari Polres Jakarta Selatan. Saya mau nanya-nanya 

sedikit boleh, yaa...” ujar Pak Rudi sambil tersenyum. 

“Silakan, Pak.” sahut Mas Eko perlahan. 

“Nama lengkapmu siapa, Mas Eko?” tanya Pak Rudi. 

“Eko Prasetyo, Pak.” 

“Sudah berapa lama kerja di sini?” 

“Dua tahun, Pak.” 

“Sebelumnya kerja di mana?” 

“Di Cijantung Mall, Pak. Jadi pelayan toko.” 

“Siapa yang mengajakmu pindah ke sini?” 

Sesaat, Mas Eko kebingungan mencari jawaban. 

 “Namanya Pak Yanuar, Pak.” 

“Pak Yanuar itu di bagian apa di sini?” 

“Dia tidak bekerja di sini, Pak.” 

“Lho, bagaimana dia bisa memasukkanmu ke sini?” 

“Saya tidak tahu, Pak. Katanya dia punya koneksi. Tau-tau saya sudah terdaftar sebagai 

karyawan di sini.” 

“Kerja di mana Pak Yanuar ini?” 

“Saya tidak tahu, Pak.” 

“Oke, kalau begitu tolong ceritakan apa saja yang kamu ketahui tentang Pak Yanuar ini.” 

Mas Eko menelan ludah dengan gugup. Suasana hening. Semua orang menatapnya 

menunggu jawaban. 
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“Ia adalah pensiunan tentara, Pak.” kata Mas Eko. 

“Sudah berapa lama ia pensiun? tanya Pak Rudi. 

“Dua tahun lebih, Pak.” 

“Sekarang dia tinggal di mana?” 

“Setahu saya, dia masih tetap di Cijantung, Pak.” 

“Apa pekerjaannya sekarang?” 

“Wah, saya kurang tahu, Pak.” 

“Kenapa tidak tahu?” 

“Karena saya tidak pernah menanyakan pekerjaannya, Pak.” 

“Kapan terakhir kamu bicara dengannya?” 

“Wah, sudah lama sekali, Pak?” 

“Sudah berapa hari?” 

“Sudah berbulan-bulan, Pak” 

“Begitukah? Kau tidak bicara dengannya hari Selasa kemarin?” 

“Hari Selasa?” 

“Kau tidak meneleponnya setelah Pak Misbah menyuruhmu mengantarkan makanan ke 

sini hari Selasa siang?” 

Hening sejenak. Pak Rudi tahu bahwa ia sudah mendapatkan orang yang ia cari. Ia 

mendekatkan wajahnya ke wajah Eko. 

“Kau tidak memberitahunya bahwa seorang kurir bernama Jamaluddin akan membawa 

sebuah paket dari Firma Hukum Ahmad Syarif ke Sat Reskrim Polda Metro Jaya?” 

tanyanya sambil menatap tajam wajah Mas Eko yang pucat pasi. Mas Eko menoleh ke 

Pak Misbah, lalu ke Bambang, lalu ke Pak Drajat. Ia tak tahu ke mana harus meminta 

bantuan. Semua mata menatapnya. 

“Iya, Pak.” jawabnya setengah berbisik. 

“Iya, apa?” tanya Pak Rudi. 

“Iya, saya memberitahu Pak Yanuar kalau ada kiriman dari Firma Pak Syarif.” jawabnya. 

Pak Rudi berdiri dengan wajah puas. 

“Maaf, Pak Misbah. Kami harus membawa Mas Eko ke kantor kami sekarang. Nanti 

kami akan mengirim tim untuk mengambil semua barang-barang milik Mas Eko untuk 
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kami periksa di kantor. Mohon kerjasama-nya.” kata Pak Rudi sambil menoleh ke Pak 

Drajat. 

“Siap, Pak.” kata Pak Drajat. Bambang segera memborgol Mas Eko. 

“Kalau begitu kami permisi dulu, Pak Misbah.” kata Pak Rudi. “Silakan Bapak hubungi 

saya kapan saja untuk mengetahui perkembangan kasusnya.” lanjutnya sambil 

menyerahkan selembar kartu nama pada Pak Misbah. Pak Misbah menerima kartu nama 

tersebut. 

“Terima kasih, Pak Rudi. Kami juga akan memeriksa siapa orang dalam yang telah 

menerima si Eko ini.” katanya dengan wajah kaku. Pak Rudi menjabat tangan Pak 

Misbah. 

“Selamat sore, Pak.” 

“Selamat sore.” 

Tim Pak Ramlan memarkir mobilnya. Dua puluh meter dari mobil tersebut terdapat 

sebuah ruko tiga lantai bertuliskan ‘Marquee Boutique’ yang masih tutup. Ruko tersebut 

memiliki dua pintu dengan lebar total sekitar dua belas meter. Di sisi kiri terdapat tangga 

yang langsung menuju ke lantai dua. Ia menyuruh seorang anak buahnya turun dan 

mengamati sekitarnya. Ia sendiri tidak turun karena kawatir Jimmy akan mengenalinya. 

“Pak, ruko ini dikontrakkan, ya? tanya si anak buah kepada seorang penjual rokok di 

dekat ruko. 

“Wah, nggak tau saya. Tapi kayaknya sih nggak.” jawab tukang rokok. 

“Yang punya ruko tinggal di mana ya, Pak?” 

“Yang punya ruko katanya sih tinggal di Bekasi. Tapi di sini suka ada yang nungguin, 

kok. Namanya Supri. kalau malam biasanya dia tidur di sini.” 

“Ooo, begitu ya, Pak. Ya udah. Nanti malam saya ke sini lagi. Makasih, Pak. Permisi...” 

Si anak buah kembali ke mobil yang kemudian meninggalkan tempat tersebut. 

“Pulang dari sini kita siapkan tim jaga untuk dua shift. Tiap tim terdiri dari tiga petugas 

yang menggunakan satu mobil dan satu motor. Pergantian shift dilakukan tepat tengah 

malam.” kata Pak Ramlan. 

“Siap, Pak.” 
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BAB 15 

Sebuah Jebakan 

 

 

 

 

 

 

19.58 wib 

Komandan tengah menikmati cerutunya di beranda rumah penginapan saat sebuah 

minibus putih tiba di halaman. Ia melambaikan tangan kepada Pak Markus dan Supri 

yang turun dari mobil tersebut. Angin pantai berderu kencang dan hampir menerbangkan 

topi Pak Markus. Pak Markus memegangi topinya sambil menyalami Komandan. Supri 

mengikutinya. 

“Selamat malam, Dan. Apa kabar?” kata Pak Markus sambil tersenyum lebar. 

“Baik, Pak Markus. Di sini tidak sedingin di tempat kemarin. Walaupun anginnya lebih 

kencang.” kata Komandan sambil tertawa. 
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“Ooo, Komandan tidak suka tempat dingin, ya? Kenapa kemarin tidak bilang?” tanya Pak 

Markus. Komandan hanya terbahak mendengar pertanyaan tersebut, lalu menggamit 

lengan Pak Markus dan menariknya menjauh dari Supri. 

“Kita ngobrol di mobil aja ya, Pak Markus? Sambil cari makanan.” katanya. Pak Markus 

mengangguk. “Oke.” katanya. 

“Eva...... “ Komandan memanggil seseorang. Seorang wanita muda keluar dari dalam 

rumah berpakaian rapi layaknya karyawati kantoran. Ia tersenyum ramah. 

“Iya, Pak?” tanyanya. 

“Pak Markus, kenalkan ini Eva, asisten saya.” kata Komandan. Pak Markus menyalami 

Eva. 

“Ini Supri, kawan Pak Markus.” ujar Komandan kepada Eva. Eva menyalami Supri. Supri 

menatap Eva lekat-lekat. Komandan menyeringai melihatnya. 

“Eva, saya dan Pak Markus mau cari makanan dulu. Kamu temani Supri, ya. Buat dia 

senang.” kata Komandan sambil mengedipkan mata. Eva tertawa sambil mengacungkan 

dua jempol tangannya. “Beres, Pak.” 

Sopir sang Komandan segera menyalakan mobil silvernya yang bermesin 3000 cc. Pak 

Markus dan Komandan masuk dan duduk di bangku tengah. Mobil segera bergerak 

meninggalkan halaman. 

“Bang Supri, ayo masuk.” ajak Eva. Supri tersenyum tapi ia terlihat ragu. 

“Ayo, deh. Bang Supri.” kata Eva sambil menarik tangan Supri ke dalam penginapan. 

Supri hanya menurut. 

Sementara mobil besar Komandan sudah melaju di jalan raya. 

“Pak Markus, anda mengikuti berita tentang Kopassus yang membunuh preman, tidak?” 

tanya Komandan. 

“Oo, ya. Saya tahu berita itu. Itu Cuma tindakan balas dendam, menurut saya.” jawab Pak 

Markus. 

“Menurut Bapak, salahkah kalau anggota Kopassus membalas dendam?” tanya 

Komandan lagi. Pak Markus melirik Komandan “Saya rasa tindakan itu perlu untuk 

mengingatkan bahwa tidak ada yang boleh menganggap remeh alat negara.” jawab Pak 

Markus sedikit diplomatis. Komandan tersenyum. 

“Mana Si Jangkrik, Pak Markus?” tanyanya. 



 75 

“Eh? Dia sedang kurang sehat, Pak.” jawab Pak Markus sedikit kaget karena Komandan 

tiba-tiba menanyakan anak buahnya. 

“Dia tinggal di mana?” tanya Komandan lagi. 

“Di sebuah rumah kontrakan.” jawab Pak Markus dengan nada curiga. Komandan 

merasakan kecurigaan tersebut dan menjentikkan jarinya. Seseorang muncul di bangku 

belakang dan langsung menjerat leher Pak Markus dengan seutas kawat. Pak Markus 

kaget dan secara refleks mengeluarkan pistol dari sakunya. Komandan menangkap tangan 

yang memegang pistol tersebut dan mengarahkannya ke atas. Sang sopir melihat semua 

kejadian tersebut melalui kaca spion tengah. Ia langsung menambah kecepatan mobilnya. 

Pistol meletus di tengah deru angin pantai dan deru mesin yang melaju kencang. Atap 

mobil Komandan bolong ditembus peluru. 

“Tahan kecepatan, Sarge.” kata Komandan. 

“Siap, Dan.” jawab Sang Sopir dengan tenang. Genggaman Pak Markus pada pistolnya 

mulai melemah seiring makin kuatnya jerat kawat di lehernya. Komandan melepaskan 

tangan Pak Markus dari pistol dan memutar tuas savety-nya. 

“Kurangi kecepatan, Sarge. Kita kembali ke penginapan” kata komandan lagi. Sang Sopir 

menuruti perintahnya dan memutar mobil. Komandan menyerahkan pistol Pak Markus 

kepadanya. Dan Sarge meletakkan pistol tersebut di laci dashboard. 

“Sudah, Let. Dia sudah mati.” kata Komandan kesal. “Sayang sekali. Karena dia belum 

sempat menyebutkan di mana si Jangkrik sialan itu tinggal.” gerutunya. 

“Maaf, Dan.” kata Si Let sambil nyengir. “Kalau dia tidak mengeluarkan pistol, pasti 

sudah aku beri kesempatan menarik nafas dua atau tiga kali.” katanya sambil terkekeh. 

“Tisu, Letnan?” Sang Sopir menawarkan tisu melihat wajah si Letnan yang basah kuyup 

oleh keringat. 

“Terima kasih, Sarge.” Letnan menerima tisu tersebut dan mengacungkan jempolnya. 

Di penginapan, terdengar tawa renyah Eva di ruang TV. Eva menuangkan kembali 

anggur putih ke gelas Supri yang isinya tinggal separuh. 

“Hei, apa tidak marah Pak Komandan nanti kalau persediaan anggurnya kita habiskan?” 

tanya Supri. Eva tertawa. “Jelas-jelas tadi dia bilang kalau aku harus membuatmu 

senang.” jawab Eva menuangkan anggur ke gelasnya sendiri. 



 76 

“Oo, kalau begitu akan kukatakan padanya bahwa aku sama sekali tidak senang.” ujar 

Supri. 

“Lho... Kenapa?” Eva terbelalak. 

“Karena ia takkan mengizinkanku membawamu pulang.” jawab Supri. Eva tersenyum 

manis sekali. 

“Kenapa tidak kau bawa aku sekarang saat Pak Komandan sedang tidak ada?” tantang 

Eva sambil mencibir. 

“Ya, kenapa tidak?” ujar Supri sambil meneguk habis anggurnya. Lalu dibopongnya Eva 

sambil membuka pintu. Eva menjerit sambil tertawa. Tiba-tiba Supri menurunkan Eva. 

Wajahnya terlihat kaku dan waspada. Eva menatapnya heran. 

“Ada apa, Say?” tanyanya. Supri tak menjawab. Ia sangat yakin telah melihat sebuah 

bayangan yang bergerak di belakang minibus saat membuka pintu tadi. Sepertinya aku 

akan mati hari ini, pikir Supri. Ia kembali ke dalam dan mengambil botol berisi anggur 

yang tersisa sedikit. Ia meminumnya seteguk demi seteguk. 

“Ayo, Say.” katanya sambil mendorong Eva berjalan ke arah minibus. Eva mengikuti 

kemauannya dengan pandangan bingung. Supri melihat ke kiri dan ke kanan. Komandan 

atau Sarge tidak akan menembak karena suara pistol akan menarik perhatian banyak 

orang, kata Supri dalam hati. Ia kembali mendorong Eva sambil menenggak anggurnya. 

Sesosok tubuh muncul dari belakang mobil dan langsung melesat ke arah Supri. Tetapi 

Supri sudah memperkirakannya. Ia sudah tahu ada orang di balik minibus sejak membuka 

pintu penginapan. Botolnya melayang dan menghajar wajah orang tersebut. Botol pecah 

berhamburan dan si Letnan terkapar dengan wajah berlumuran darah. Eva menjerit-jerit 

tak karuan. Supri menekan remote mobil dan langsung meloncat masuk. Supri bisa 

mengenali suara letusan pistol yang menggunakan peredam suara. Ia menunduk sambil 

menekan pedal gas. Mobil meloncat maju. Kaca pintu di belakang sopir pecah tertembus 

peluru. Supri membanting stir ke kanan hingga mobil berputar berbalik arah. Ia kembali 

menekan pedal gas dan hampir menghantam Sarge yang tengah membidikkan pistol 

berperedam ke arahnya. Sarge melompat ke samping dengan gesit. Supri membawa 

minibus keluar dari halaman penginapan dan melaju di jalan raya. 

“Biarkan dia, Sarge.” kata Komandan kepada Sarge yang sudah menyalakan mobil untuk 

mengejar Supri. “Kita masih harus membuang mayat Markus.” katanya. Sarge 
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mengangguk memahami. Ia memindahkan mayat Markus ke bangku belakang. 

Sedangkan Komandan membopong si Letnan yang pipi kanannya dipenuhi pecahan 

botol. Pelipis kanannya bengkak dan membiru setelah terkena hantaman botol. Ia duduk 

di bangku tengah bersama si Komandan. 

“Sarge, ajak Eva duduk di bangku depan secara baik-baik.” perintah Komandan. Sarge 

mendatangi Eva yang masih terduduk di halaman sambil menangis sesegukan. 

“Mbak Eva, ayuk kita pulang.” ujar Sarge dengan hangat. Eva tidak beranjak. Sarge 

memegang kedua bahunya dan mengangkatnya perlahan-lahan. Eva akhirnya berdiri, tapi 

tubuhnya terhuyung-huyung. Dengan sabar, Sarge membimbingnya masuk ke mobil. 

Beberapa saat kemudian mobil besar itu sudah melaju di jalan raya. 

“Tisu, Letnan?” tanya Sarge tanpa perasaan. Si Letnan meringis sambil mengacungkan 

tinjunya. 

Jauh di depan mereka, Supri memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi di jalan tol. Ia 

mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Markus. Terdengar suara tawa di 

ujung telepon. “Markus sudah mati, Kawan. Tak usah lagi kau telepon dia.” kata 

Komandan di antara tawanya. 

“Kalau boleh saya tahu, kenapa ia harus mati?” tanya Supri dengan dingin. 

“Kalian semua harus mati. Kalian meninggalkan jejak di mana-mana sehingga orang 

idiot-pun bisa menemukan kalian dengan mata tertutup. Polisi sudah tahu kalau si Simon 

yang kalian buang di jalan tol itu adalah teman kalian. Dan wajah si Jangkrik sudah 

terpampang di semua kantor polisi hingga ke pelosok-pelosok. Hanya masalah waktu 

sebelum polisi bisa mengaitkan kalian dengan aku. Karenanya kalian harus mati. Kalian 

semua!” 

Supri memutuskan hubungan. Ia memandang ke depan dengan tatapan kosong. 

Di seberang sebuah rumah besar yang dipenuhi pepohonan yang rimbun di Cijantung, 

Bambang dan Kusnadi tampak tenang menunggu seseorang. Di tangan Kusnadi terdapat 

sebuah foto yang didapat dari divisi kepegawaian TNI AD. Bambang mengangkat 

ponselnya yang bergetar. 

“Halo.” katanya setengah berbisik. 

“Belum ada pergerakan, Mbang?” tanya Pak Rudi di ujung telepon. 

“Belum ada, Pak.” jawab Bambang. 
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“Oke, lanjutkan.” kata Pak Rudi. 

“Siap.” 

Pak Rudi meletakkan gagang telepon. Ia sedikit bosan. Ada empat tim yang berjaga di 

empat tempat berbeda, yaitu: Bekasi, Kalimalang, Depok dan Cijantung. Tetapi sejauh ini 

tidak ada satupun yang membuahkan hasil. 

Ia mengaktifkan ponsel milik Eko dan membuka nama kontaknya satu per satu. Setelah 

selesai, ia baru menyadari kalau tidak ada nama Yanuar Alamsyah di sana. Setelah 

ditelusuri beberapa kali akhirnya ia menemukannya dengan nama lain yaitu; 

‘Komandan’. Di sana juga ada nomor ponsel lain, nomor kantor dan nomor rumah. Ia 

mengangguk sambil menyeringai. Lalu ditekannya nomor rumah. Seseorang 

mengangkatnya. 

“Halo.” 

“Halo. Selamat malam, Bu. Pak Komandan ada?” tanya Pak Rudi. 

“Bapak lagi ke luar kota. Besok baru kembali. Telepon ke ponselnya aja.” 

“Ooo, oke. Terima kasih, Ibu.” 

“Ya.” 

Pak Rudi lalu mengirim SMS ke ponsel Pak Yanuar yang berbunyi: ‘Halo, Dan. Saya 

pingin ketemu. Kapan Komandan punya waktu?’. 

Beberapa saat kemudian ponsel Eko berbunyi. Pak Rudi memutuskan hubungan lalu 

kembali mengirimkan SMS: ‘Jangan nelepon, Dan. SMS aja.’ 

SMS balasan datang dari Pak Yanuar: ‘Besok siang jam 12 saya mampir ke kantormu. 

Saya tunggu di mobil.’ 

Pak Rudi membalasnya: ‘Mobilnya apa, Dan?’ 

Jawaban Pak Yanuar: ‘Masih yang kemarin.’ 

Pak Rudi tersenyum puas. Ia berdiri dan memanggil Pak Ramlan. 

“Pak, Letkol Yanuar tidak akan pulang malam ini. Tarik tim yang di Cijantung.” katanya. 

Pak Ramlan segera menghubungi Bambang. 

“Besok siang Pak Yanuar akan datang ke kantor Kejaksaan sekitar jam dua belas siang. 

Kita siapkan jebakan untuknya di sana.” kata Pak Rudi lagi. Lalu ia mendatangi sel 

tahanan Eko. 

“Eko, apa mobilnya Pak Komandan?” tanyanya. 
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“Pajero Sport Silver, Pak.” jawab Eko. 

“Makasih, Eko.” Pak Rudi bersenandung riang. 

Di sebuah vila yang dingin, Supri turun dari mobilnya. Ia membuka pintu dengan salah 

satu kunci yang ada di dompet kunci mobil. Ia masuk ke dalam vila dan duduk di sofa 

depan sambil menghela nafas. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. 

Tidak ada yang mengangkat. Ia mencobanya lagi. Dan lagi. Dan lagi. Terdengar suara 

seseorang mengangkat telepon di ujung yang lain. 

“Maaf.... Maaf...... Aku tahu kau tidak ingin dihubungi.” ujar Supri. “Tapi kita punya 

masalah serius. Pak Markus sudah mati, Krik.” 
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Sang Pembunuh Kurir 

 

 

 

 

 

 

Sabtu, 13 April 2013, 08.21 wib 

“Kita tidak bisa menangkapnya, Pak Rudi.” kata Pak Misbah sambil menggeleng. “Kita 

tidak punya bukti solid untuk membawanya ke pengadilan..” 

“Bagaimana dengan kesaksian Eko Prasetyo?” tanya Pak Rudi. 

“Kesaksian apa?” tanya Pak Misbah. “Apakah Eko melihat secara langsung saat Pak 

Yanuar memberikan perintah pembunuhan terhadap Pak Jamal? Tidak. Kesaksian yang 

ada Cuma: ‘Pak Yanuar telah menerima informasi tentang akan dikirimnya sebuah paket 

berupa bukti kasus, dari Firma ke Polda.’ Hanya itu! Bahwa kemudian Pak Yanuar 

memanfaatkan informasi tersebut dengan cara apapun, kita tidak tahu. Kita tidak punya 

saksi atau bukti apapun terhadap aksi yang dia lakukan kemudian. Beda dengan kasus 

Aris. Ia menyaksikan secara langsung pembunuhan yang dilakukan terhadap Simon.” 

lanjut Pak Misbah. Pak Rudi mengangguk-angguk. 

“Batalkan saja penangkapan itu, Pak Rudi.” sela Mayor Zaenal Ahmad, seorang jaksa 

militer TNI AD, yang sejak tadi hanya menyimak. “Jangan sampai kantor Pak Misbah ini 

menjadi ajang baku tembak antara Anda dan Pak Yanuar.” 
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“Betul itu. Sebaiknya Pak Rudi tangkap dulu salah satu orang yang diperintah Pak 

Yanuar untuk mencegat Jamaluddin. Baru obrolan ini bisa kita lanjutkan.” ujar Pak 

Misbah. Tiba-tiba Pak Rudi teringat sesuatu. Ia langsung berdiri. 

“Baiklah kalau begitu Bapak-bapak. Penangkapan Pak Yanuar kami batalkan. Saya 

mohon pamit, Pak.” kata Pak Rudi sambil menyalami Pak Misbah dan Pak Zaenal. Ia 

keluar dari kantor kejaksaan dan mengeluarkan ponselnya. Bodohnya aku, kenapa tidak 

terpikirkan ini sebelumnya? Pikir Pak Rudi sambil menghubungi Bambang. 

“Mbang, kita punya nomor telepon Pak Simon dari data pegawai pengadilan, kan? Kita 

juga punya nomor telepon Pak Yanuar alias Komandan yang tersimpan pada ponsel Eko 

Prasetyo. Gunakan nomor-nomor tersebut untuk menemukan nomor milik Markus 

Kornelius, Jimmy Jangkrik dan Supri. Lakukan sekarang, Mbang!” perintah Pak Rudi 

sambil menyalakan mobilnya. Ia segera meninggalkan kantor kejaksaan. 

“Pak Ramlan, batalkan rencana kita untuk menangkap Pak Yanuar. Tarik semua tim 

mobil pengintai kembali ke kantor. Sisakan dua petugas bermotor saja, khusus untuk 

mengawasi pergerakan mereka. Saya ulangi, hanya mengawasi dan bukan menangkap.” 

Pak Rudi menegaskan perintahnya. 

Di Depok, Supri memarkir mobilnya di bengkel Pak Rusdiyanto. Pak Rusdi melihat 

kedatangan Supri dan langsung mengirimkan SMS ke Pak Rudi. Setelah itu ia segera 

menghampiri Supri. 

“Kok pada rontok kacanya, Sup?” tanya Pak Rusdi. Supri hanya nyengir. “Beginilah, Pak 

Rus. Kalau urusan bisnis kurang lancar.” 

“Wah, parah banget. Untung kamu nggak kenapa-kenapa.” kata Pak Rusdi sambil melihat 

sekeliling mobil. “Cuma kaca aja kayaknya ya, Sup? Body-nya masih mulus, kok.” 

Supri mengangguk. “Solunanya gimana, Pak Rus? Udah beres?” tanyanya. Pak Rusdi 

mengeleng. Ia mengajak Supri melihat sedan hitamnya. 

“Rangka dan blok mesin udah beres, Sup. Tapi body sama elektroniknya ya, belum.” 

katanya menjelaskan. Supri membungkukkan badannya sambil memperhatilan Soluna-

nya yang bolong karena kap mobil, kap bagasi, pintu dan  kaca mobil dicopot semua oleh 

montir Pak Rusdiyanto. 

“Elektroniknya mati total, Pak?” tanyanya. Pak Rusdi mengangguk. 
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“Lampu, alarm, sensor jarak, central lock, power window, power steering, semua mati.” 

jawab Pak Rusdi. 

“Intinya, belum bisa dipakai ya, Pak?” sahut Supri. 

“Iya betul. Kalau Innova ini sih cuma ganti kaca aja, udah beres.” 

“Ya udah, Pak Rus. Ganti kacanya sekarang.” 

“Oke.” 

Pak Rusdi menyuruh anak buahnya mengambilkan kaca baru untuk minibus tersebut. 

“Ngomong-ngomong, Si Boss ke mana, Sup?” tanya Pak Rusdi sambil memperhatikan 

anak buahnya membersihkan sisa pecahan kaca yang masih ada. Supri tak menjawab. Pak 

Rusdiyanto meliriknya dengan heran. Tapi ia tidak bertanya lagi. 

Kusnadi memarkir mobilnya agak jauh dari bengkel. Pak Ramlan masuk ke bengkel 

dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Supri sedang ngobrol dengan Pak Rusdi sambil 

memunggunginya. Pak Ramlan mengeluarkan pistolnya sambil mendekat tanpa suara. 

“Tolong angkat tanganmu pelan-pelan, Supri.” ujar Pak Ramlan dengan nada rendah. 

Supri menoleh ke belakang dan ia melihat moncong pistol mengarah ke wajahnya. Ia 

mengangkat tangannya. 

Kusnadi masuk membawa mobil lalu meloncat keluar. Ia memborgol Supri lalu 

menggeledahnya. Tidak ada senjata. Hanya ada kunci mobil, ponsel dan dompet. Kusnadi 

mendudukkan Supri di bangku belakang. Pak Ramlan duduk di sebelah Supri. Kusnadi 

membawa mobil kembali ke kantor. 

Di kantor kejaksaan, Komandan melirik jam tangan untuk kesekian kalinya. Sudah 

hampir jam satu siang tapi tidak ada tanda-tanda Eko akan datang. Ia mencoba 

menghubungi ponselnya tapi tidak ada yang mengangkat. Ia mencoba menghubungi 

orang lain. 

“Wan, tolong kasih tau si Eko kalau aku pingin ketemu dia sekarang.” katanya. Lalu ia 

menunggu. Sepuluh menit kemudian ponselnya berdering. 

“Ya, Wan?” tanyanya. “Apa?! Dibawa polisi? Oke, Wan. Terima kasih, ya.....” 

Komandan lalu menepuk pundak Sarge. 

“Oke, Sarge. Kita harus pergi dari sini sekarang juga! Ayo, Sarge.” perintah Komandan 

sambil terus menepuk pundak Sarge. Sarge membawa mobilnya meninggalkan kantor 

kejaksaan. Dua buah motor mengikuti mereka secara diam-diam. 
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Bambang kembali ke kantor dengan wajah berseri-seri. Dia melihat Pak Rudi mengutak-

atik sebuah ponsel di depan ruangannya. Bambang menghampirinya sambil tersenyum. 

“Siang, Pak. Ini nomor telepon Markus, Jimmy dan Supri.” katanya sambil menyerahkan 

selembar kertas kepada Pak Rudi. 

“Hebat kau, Mbang. Tapi di sini juga ada semua, kok.” kata Pak Rudi sambil 

memamerkan ponsel di tangannya. Bambang mengerutkan keningnya. 

“Punya siapa itu, Pak?” tanyanya. 

“Punya Supri.” jawab Pak Rudi sambil menyeringai. Ia menunjuk ke arah Supri yang 

tengah diinterogasi oleh Pak Ramlan. Bambang tersenyum masam. Bu Winda 

mengangkat teleponnya yang berbunyi. 

“Pak Rudi, ini dari tim yang mengikuti Pak Yanuar pake motor. Katanya mobil Pak 

Yanuar masuk ke jalan tol. Jadinya sementara ini mereka ngikutin dari luar jalan tol, 

Pak.” kata Bu Winda. 

“Mereka ke arah mana, Bu Winda?” tanya Pak Rudi. 

“Kemungkinan ke arah Tangerang, Pak.” 

“Kusnadi, bawa teman satu orang. Kamu bawa mobil ikuti Pak Yanuar.” kata Pak Rudi. 

“Siap, Pak.” jawab Kusnadi sambil bergegas. Pak Ramlan keluar dari ruang interogasi. 

“Dia sama sekali tidak mau menjawab, Pak.” ujarnya sambil menggelengkan kepala. 

“Pak Rudi mau mencoba?” tanyanya. Pak Rudi berpikir sejenak. Lalu ia masuk ke ruang 

interogasi. 

“Selamat sore, Mas Supri.....yadi.” katanya sambil membaca nama yang tertera di KTP 

Supri. Pak Rudi tersenyum pada Supri dan Supri membalasnya. 

“Apa kabar, Mas Supriyadi?” tanya Pak Rudi lagi. Supri tetap tak menjawab. 

“Bambang, tolong bawakan kunci mobil Innova-nya.” kata Pak Rudi. Bambang masuk 

membawa kunci yang dimaksud. “Kamu di sini aja, Mbang.” perintah Pak Rudi. 

Bambang mengambil kursi lalu duduk. 

“Yang mana kunci untuk masuk ke ruko yang di Kalimalang?” tanyanya kepada Supri. 

Supri terlihat sedikit terkejut, tapi ia tetap tak menjawab. Pak Rudi memilih beberapa 

buah kunci. Melepasnya dan menyerahkannya kepada Bambang. 

“Kamu cek ruko yang di Kalimalang, Mbang. Ajak teman satu orang.” kata Pak Rudi. 

Bambang langsung bergegas. 
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“Kaca mobilmu ditembak orang di mana, Mas Supri? tanya Pak Rudi. Kembali tak ada 

jawaban. 

“Mana Pak Markus Kornelius? Kenapa dia tidak bersama kamu? Kau tinggalkan di mana 

dia? Masih hidupkah?” 

Tidak satu pertanyaan pun dijawab oleh Supri. 

“Si Jangkrik masih hidup?” Seolah Pak Rudi berbicara dengan patung. 

“Tolong ambilkan dompet, Mas Supri.” kata Pak Rudi kepada semua orang yang sedang 

menonton. Bu Winda masuk membawakan dompet yang dimaksud. Pak Rudi 

mengeluarkan beberapa kartu nama dan sejumlah tanda pengenal. Kartu nama Pak 

Markus dengan Marquee Boutique-nya, Bengkel Pak Rusdiyanto, beberapa buah klub 

malam, klub otomotif, tempat penyewaan mobil dan penjual mobil bekas. 

Pak Rudi menghubungi penjual mobil bekas menggunakan ponsel Supri. 

“Halo, Boss. Saya lupa nih. Kemaren saya ngambil mobil apa aja, ya?.......... Oke saya 

tunggu.” kata Pak Rudi sambil melirik Supri. “Iya, Boss? Oo, iya. Corolla DX sama 

Panther. Makasih, Boss.” Pak Rudi memutuskan hubungan. Ia menatap Supri dengan 

tajam. 

“Kau seorang spesialis otomotif, ya? Kau yang menabrak mati Jamaluddin, kurir yang 

membawa paket ke Polda Metro, bukan?” tanya Pak Rudi penuh tekanan. Keramahannya 

telah hilang. “Dan kau juga hampir membunuh putranya yang masih duduk di bangku 

SMP. Dasar biadab!” Pak Rudi berdiri dengan marah. Pak Ramlan masuk dan langsung 

memborgol Supri kembali. 

“Kalau begitu dia harus mendapat perlakuan khusus.” katanya pada Pak Rudi. 

“Bawa dia ke selnya, Pak Ramlan. Dan biarkan borgol itu tetap terpasang.” perintah Pak 

Rudi. Pak Ramlan membawa Supri kembali ke selnya. Pak Rudi menghubungi Kusnadi. 

“Bagaimana, Kus? tanya Pak Rudi. 

“Kami kehilangan jejak, Pak.” jawab Kusnadi. Pak Rudi menghela nafas. “Ya sudah kau 

kembali saja.” katanya. Ia kembali membuka ponsel Supri dan melihat sejumlah foto 

yang ada di situ. Seorang gadis manis terlihat tertawa sambil bergaya pada foto-foto 

tersebut. Foto-foto itu baru diambil kemarin malam di sebuah pantai. Pak Rudi 

mendatangi sel Supri dan memperlihatkan salah satu foto. 

“Ini diambil di mana?” tanya Pak Rudi. Supri hanya menatap foto tersebut. 
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“Siapa wanita ini?” Pak Rudi bertanya lagi. Supri hanya melirik ke arah Pak Rudi, lalu 

menatap foto itu lagi. 

“Kau bersamanya kemarin malam saat seseorang menembak kaca mobilmu, kan?” 

Sebuah hipotesa yang jitu dari Pak Rudi. Supri memejamkan matanya. Wajahnya terlihat 

was-was. 

“Apakah wanita ini masih hidup?” Sebuah pertanyaan untuk memancing reaksi dari 

Supri. Supri membuka matanya. Dan menatap Pak Rudi dalam-dalam. 

“Apa kau ingin aku mencari tahu apakah ia selamat atau tidak?” Sebuah pukulan terakhir 

yang sangat mengena dari Pak Rudi. Mata Supri berkaca-kaca. Kepalanya gemetar 

menahan luapan perasaan. 

“Iya, Pak. Tolong....” akhirnya Supri mengeluarkan suara. 

“Mulailah bercerita.” kata Pak Rudi sambil mengambil sebuah kursi. “Aku 

mendengarkan.” 

Di sebuah rumah sakit, suster baru saja selesai mengganti perban yang menutupi separuh 

wajah Letnan saat Komandan datang. 

“Kecuali kau bisa mengganti perbanmu sendiri, kau belum bisa ikut kami selama 

beberapa waktu.” kata komandan. “Begitu mudahnya seorang sipil yang bekerja sebagai 

sopir mengalahkanmu. Padahal kau adalah lulusan terbaik di akademi. Sarge hanyalah 

mantan sersan mayor yang dipecat dari satuannya lebih dari sepuluh tahun yang lalu. 

Tapi ia selalu bekerja dengan efisien dan selalu bisa diandalkan. Mungkin kau harus 

menunjukkan kembali kualitas dirimu sebelum bisa kembali bergabung dengan tim 

saya.” kata Komandan tajam. Letnan meringis mendengarnya. 

“Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya, Dan?” tanyanya. 

“Ini ponsel Markus. Di dalamnya ada nomor telepon Jangkrik dan Supri. Silakan kau 

jebak dan bunuh mereka atau salah satu dari mereka. Saya kasih waktu satu minggu dari 

sekarang.” kata Komandan sambil melemparkan ponsel Markus. “Sekedar tambahan, 

Jangkrik lebih pintar berkelahi daripada Supri.” lanjutnya. Lalu ia melangkah 

meninggalkan rumah sakit. Yeah, Supri hanya sedang beruntung kemarin, kata Letnan 

dalam hati. Keberuntungan seperti itu hanya datang sekali seumur hidup. Letnan meringis 

menahan perih. 
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“Pak Ramlan, tarik pulang tim pengawas kita di Bekasi, Depok dan Kalimalang. Markus 

sudah mati.” kata Pak Rudi. Ia menghubungi Bambang. 

“Dapat apa kamu di situ, Mbang?” tanyanya. 

“Nggak banyak yang saya dapat, Pak. Rukonya kosong. Cuma ada kasur dan tumpukan 

kertas. Sekarang kertasnya saya bawa ke kantor. Mudah-mudahan berguna.” kata 

Bambang. 

“Pak Ramlan besok pagi ke Anyer ya, Pak.” kata Pak Rudi. “Sekarang sebaiknya kita 

semua pulang dan istirahat.” Ia meminta Brigadir Ramli menyimpan semua barang milik 

Supri, lalu pulang. 
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BAB 17 

Duel Pembunuh Berdarah Dingin 

 

 

 

 

 

 

Minggu, 14 April 2013, 08.57 wib 

Pak Ramlan memperhatikan petugas forensik meneliti bercak darah dan pecahan botol 

yang masih berserakan di halaman penginapan tersebut. Sementara Kusnadi dan petugas 

forensik lainnya masih sibuk membongkar semua barang yang ada di dalam. Sebuah 

selongsong peluru ditemukan di sisi kanan beranda rumah sedangkan pecahan kaca mobil 

ada di sebelah kiri. 

Pak Ramlan berdiri di dekat selongsong peluru sambil membayangkan kejadian malam 

itu berdasarkan cerita Supri. Sarge membidik kepala Supri dari samping mobil, tapi mobil 

itu bergerak terlalu cepat sehingga peluru hanya menembus kaca di belakang sopir. 

Beberapa senti dari kepala Supri. 

Sungguh beruntung si Supri, pikir Pak Ramlan. 

Dan di manakah wanita itu saat Sarge menembak? Yang jelas ia belum masuk ke dalam 

mobil. 

Pak Ramlan mengikuti jejak mobil yang mengarah ke jalan raya. Mobil itu bergerak ke 

kiri, kembali ke Jakarta. Tapi mobil Komandan tidak mengikutinya. Mobil itu bergerak 
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ke kanan. Mengapa? Mobil besar bermesin 3000 cc pasti mampu mengejar minibus 2000 

cc. Tapi mengapa itu tidak dilakukan? Pak Ramlan mengerutkan keningnya. 

Mungkin karena Komandan harus melenyapkan si wanita? Dan tentunya di dalam mobil 

masih ada mayat Markus. Komandan dan Sarge harus membuang mayat Markus terlebih 

dulu. Dan merawat luka wajah si pemuda. 

Pak Ramlan memandang sekeliling. Tidak ada salahnya mengecek rumah sakit dan klinik 

di sekitar sini, pikirnya. Ia kembali ke beranda penginapan. 

“Kus, kita keluar sebentar bawa mobil.” perintah Pak Ramlan. Kusnadi menstarter mobil 

dan Pak Ramlan duduk di sebelahnya. Mobil bergerak meninggalkan penginapan 

mengikuti arah yang dituju mobil Komandan. Seseorang memperhatikan mobil itu 

bergerak dan mengikutinya dengan sepeda motor bebek. 

“Minggir di sini, Kus.” kata Pak Ramlan saat melihat plang sebuah klinik. Kusnadi 

memarkir mobilnya dan Pak Ramlan segera turun. 

“Pagi.” kata Pak Ramlan di lobi sebuah klinik. “Saya mencari seseorang yang wajahnya 

terluka kena kaca. Mungkin ia ke sini dua malam yang lalu.“ 

“Sebentar saya cek dulu ya, Pak.” kata si Mbak sambil mengecek bukunya. 

“Dua malam yang lalu ya, Pak?” tanya si Mbak. 

“Ya, hari Jumat malam.” Pak Ramlan menegaskan. Hening sejenak. Pak Ramlan 

menunggu dengan sabar. 

“Maaf, Pak. Tidak ada.” kata si Mbak dengan wajah menyesal. Pak Ramlan tersenyum. 

“Ya, udah. Nggak apa-apa, Mbak.” kata Pak Ramlan menenangkan. “Terima kasih atas 

bantuannya, ya.” Ia kembali ke mobil. “Jalan lagi, Kus.” katanya. Mobil kembali melaju 

di jalan raya diikuti si Bebek. 

Dua buah klinik lain dihampiri oleh Pak Ramlan, tapi ia mendapat jawaban yang sama. Si 

Bebek dengan setia mengikutinya dari kejauhan. 

Kusnadi memarkir mobilnya di klinik ke empat. Sementara  Pak Ramlan sudah berjalan 

ke lobby. 

“Iya. Memang ada, Pak. Tapi katanya dia mengalami kecelakaan kerja.” kata si Mbak 

resepsionis sambil mengamati seragam Pak Ramlan. 

“Mungkin saja, Mbak. Tapi ngga ada salahnya kalau kita cek dulu.” ujar Pak Ramlan 

dengan simpatik. 
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“Bapak ngomong dengan supervisor saya aja dulu, ya?” 

“Boleh.” 

Si Mbak menekan sebuah nomor lalu bicara dengan supervisor-nya. Lalu meletakkan 

gagang telepon. “Bapak silakan duduk dulu. SPV saya sedang turun.” kata si Mbak. Pak 

Ramlan mengucapkan terima kasih lalu duduk di sebuah bangku panjang. Ia 

menghubungi Kusnadi yang masih ada di mobil dan menyuruhnya masuk. Pak 

Supervisor datang bersama seorang dokter dan langsung mendatangi Pak Ramlan yang 

berseragam polisi. 

“Selamat siang, Inspektur.” kata Pak Supervisor sambil menyalami Pak Ramlan. “Kalau 

boleh tahu, anda dari satuan mana, Pak?” 

“Kami dari Sat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Pak.” kata Pak Ramlan setelah Kusnadi 

datang menghampiri. 

“Wah, jauh juga perjalanan anda ya, Pak.” kata Pak Supervisor sambil tersenyum. “Ini 

dokter yang menangani pasien tersebut, Pak.” lanjutnya. Pak Ramlan menyalami dokter 

tersebut. 

“Lukanya seperti apa, Dok?” tanya Pak Ramlan. 

“Awalnya, matanya bengkak dan membiru tapi sekarang sudah mulai mengempis. 

Sebagian mukanya tertusuk beling, tapi sekarang sudah kami bersihkan dan kami jahit. 

Mukanya masih kami perban karena lukanya belum kering.” jawab dokter. 

“Lukanya di muka kiri atau kanan, Dok?” tanya Pak Ramlan. 

“Kanan. Sebelah kiri juga ada, tapi cuma goresan-goresan tipis.” 

“Muka sebelah kanan dihantam botol berisi anggur putih, Dok.” kata Pak Ramlan 

menjelaskan. 

“Ooo, pantesan lukanya sudah mengandung alkohol sebelum kami bersihkan.” si Dokter 

tergelak. 

“Bisa kita lihat sekarang, Dok?” tanya Pak Ramlan. 

“Mari kita lihat sama-sama.” jawab Dokter. Keempat orang tersebut masuk ke lift menuju 

ke lantai dua. Letnan melihat mereka keluar dari lift dan langsung bangkit dari tempat 

tidurnya. Pak Ramlan yang melihatnya langsung berlari menghampiri. Letnan melompat 

keluar lewat jendela dan berjalan merayap di dinding. Ia melompat turun dan mendarat di 

rumput taman. Ia memukul seorang pengunjung rumah sakit yang sedang memarkir 
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motornya dan kabur ke jalan raya. Si pengendara bebek menyaksikan semua kejadian 

tersebut sambil menyeringai. Ia lalu mengikuti si Letnan. 

Pak Ramlan dan Kusnadi kembali ke mobil dan melaju ke jalan raya. Tapi motor si 

Letnan sudah tidak terlihat lagi. 

“Kembali ke klinik, Kus.” kata Pak Ramlan. Kusnadi memutar mobilnya kembali ke 

klinik. 

Si Letnan berkali-kali melihat ke belakang sebelum akhirnya belok ke kiri melewati 

sebuah jalan kecil. Ia berhenti di depan sebuah pagar lalu kembali menengok ke 

belakang. Pandangannya masih buram karena bengkak di mata kanannya masih membuat 

kepalanya senut-senut. 

Ia membuka pagar dan masuk ke sebuah halaman yang cukup luas dan dipenuhi 

pepohonan yang rimbun. Ia menutup kembali pagar tersebut lalu membawa motornya 

melewati pepohonan. Ia memarkir motornya di dekat kolam di depan sebuah rumah 

berlantai dua. 

Ia baru sadar hanya mengenakan pakaian yang disediakan rumah sakit. Pakaiannya 

sendiri tertinggal di rumah sakit bersama dompet dan ponselnya. Juga ponsel milik Pak 

Markus. Ia membuka lemari dan menemukan celana pendek dan kaos oblong yang tidak 

terlalu besar untuknya. 

Ia mendengar suara pintu pagar kembali dibuka. Ia melongok melalui jendela dan melihat 

si pengendara bebek masuk ke dalam lalu memarkir bebeknya di dekat motor curian 

Letnan. 

Si Letnan menggelengkan kepala melihat kedatangan si penguntit bodoh ini lalu ke dapur 

mengambil sebilah pisau. Si penguntit masuk ke dalam rumah dan menyeringai melihat 

Letnan mengacungkan pisau ke arahnya. 

“Halo.” kata  Letnan tersenyum sambil memutar-mutar pisaunya. Si penguntit bodoh 

membuka helmnya sambil berkata: “Halo juga. Ini markasnya Komandan, ya? Lagi ke 

mana dia?” 

Letnan agak terkejut karena si Bodoh mengenal Komandan. “Beliau sedang keluar. 

Kamu siapa?” tanya Letnan. 

“Ooo... Sedang keluar, ya? Katanya beliau mencari saya. Makanya saya ke sini.” 

“Kamu siapa?!” tanya Letnan sedikit membentak. 
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“Oh, maaf. Saya memang sering melupakan adab sopan santun. Mungkin karena itulah 

saya dipanggil Jangkrik.” 

Letnan mengangkat alisnya. Ia tersenyum lebar. 

“Kau datang untukku bukan, Jangkrik? Supri meminta bantuanmu untuk menghadapi 

aku, kan?” Ia tertawa. 

“Melihat apa yang telah ia lakukan pada wajahmu, sepertinya ia tak butuh bantuanku.” 

kata Jimmy sambil mencibir. Ia berjalan mendekat. Letnan mengayunkan pisaunya ke 

wajah Jimmy. Jimmy menghindar. 

“Lalu apa yang kau lakukan di sini?” tanya Letnan sambil mengayunkan pisau ke perut 

Jimmy. Jimmy melompat mundur. 

“Di mana Markus? Dan di mana Komandan?” tanya Jimmy. 

“Markus? Ah, ya.... Markus.” kata si Letnan kembali memutar-mutar pisaunya. “Aku 

menjerat lehernya dengan kawat. Dia meronta-ronta dengan lidah terjulur dan mata 

melotot seperti orang bodoh.” Letnan melirik Jimmy. “Ia mati seperti orang bodoh. Tapi 

mungkin ia memang orang yang bodoh sepanjang hidupnya.” kata Letnan sambil 

mengangkat bahu. Jimmy kembali mendekatinya. Letnan kembali mengayunkan pisau ke 

wajahnya. Kali ini Jimmy menangkisnya dengan memukulkan helm ke tangan Letnan. 

Pisaunya terlepas. Jimmy memukul wajah Letnan dengan helm, tepat di bagian mata 

yang bengkak. Letnan terjatuh ke belakang dengan pelipis yang robek dan membengkak 

kembali. Darah kembali mengucur di wajah Letnan. Kepalanya terasa sakit dan 

pandangannya menjadi kabur lagi. Tanpa belas kasihan, Jimmy menendang rusuknya 

sebelum Letnan sempat bangun. Letnan meringkuk di lantai dengan sebuah tulang rusuk 

patah. Ia tak mungkin bisa melanjutkan duelnya dengan Jimmy. 

Jimmy memandang sekeliling. Dengan wajah berseri, ia mengambil apel di meja tengah 

lalu memakannya sambil duduk di depan Letnan yang tengah meringkuk. 

“Di mana mayat Markus?” tanya Jimmy sambil mengunyah apelnya. Letnan menatapnya 

tak berdaya. “Kau akan membunuhku, kan? Jangkrik?” tanyanya. 

“Ya.” jawab Jimmy ringan. Ia mengambil pisau si Letnan di lantai dan membuang biji 

apel dengan mengoreknya menggunakan pisau tersebut. “Tapi jangan kawatir, Teman. 

Kau tak akan mati sebelum menjawab semua pertanyaanku.” Jimmy tersenyum sambil 

mengunyah apelnya. “Jadi sebaiknya kau bertahan selama mungkin dengan tidak 
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menjawab semua pertanyaanku. Aku akan senang sekali jika kau melakukannya.” Ia 

menyeringai. 

Pak Ramlan mengutak-atik kedua ponsel dengan kedua tangannya. 

“Ini ponsel Markus.” katanya sambil meletakkan ponsel di tangan kirinya ke dalam kotak 

yang telah disiapkan Kusnadi. “Dan ini adalah ponselnya sendiri.” katanya lagi sambil 

meletakkan ponsel di tangan kanannya ke dalam kotak. Ia mengeluarkan dompet dari 

dalam kotak dan mengambil beberapa tanda pengenal di dalamnya. 

“Letnan Satu Ronny Valentino. Hmm..... Kami harus mengecek nama ini di bagian Data 

TNI AD.” kata Pak Ramlan kepada Kepala Klinik dan Kepala Polsek setempat. Setelah 

menandatangani sejumlah dokumen, Pak Ramlan dan Kusnadi kembali ke penginapan 

menemui para petugas forensik. 

Pak Rudi membolak-balik tumpukan kertas yang dibawa Bambang dari ruko Kalimalang 

dengan wajah kusut. 

“Apa yang kita cari di sini, Mbang?” tanya Pak Rudi bingung. Lalu dimasukkannya 

kertas-kertas tersebut kembali ke dalam kotak. Bambang membawa kotak tersebut keluar 

dengan perasaan malu. 

“Sepertinya kau tak jadi ke Kalteng, Mbang.” kata Pak Rudi dari ruangannya. Bambang 

berhenti dan membalikkan badannya. 

“Bapak membatalkannya gara-gara ini, Pak?” tanya Bambang dengan wajah tak percaya. 

“Bukan, Mbang. Tapi berita kecelakaan pesawat yang jatuh di pantai Bali mengingatkan 

saya bahwa perjalanan dengan pesawat udara itu sungguh berbahaya.” jawab Pak Rudi. 

Bambang menatapnya dengan wajah melongo. 

“Tidak, Mbang. Data yang kita butuhkan rasanya sudah cukup untuk melanjutkan 

penyelidikan. Jadi kita tak perlu mendatangi istri Pak Simon di Kalteng.” kata Pak Rudi 

sambil tertawa. Bambang nyengir lalu melanjutkan langkahnya. 

Jimmy tak menemukan dokumen apapun yang berhubungan dengan Pak Markus di 

rumah tersebut. Ia juga tidak menemukan senjata api apapun selain sebuah senapan angin 

dan sekotak mimisnya yang tinggal setengah. Ia mengantungi sisa mimis tersebut dan 

membawa senapannya ke ruang depan. 

Ia menyeret Letnan yang sudah tak bernyawa ke tepi kolam lalu didudukkan ke atas 

motor curian. Diikatnya tangan dan kaki Letnan pada motor dengan menggunakan lakban 
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hitam. Lalu diceburkannya motor tersebut ke dalam kolam. Letnan dan motornya 

tenggelam ke dasar kolam. Jimmy mengangguk puas. Ia kembali ke dalam dan 

membersihkan bercak darah di lantai. 

Setelah selesai, ia duduk di kursi tamu sambil memegang senapan angin. Beberapa saat 

kemudian ia berdiri lalu bergegas keluar. Ia memindahkan bebeknya ke halaman 

belakang di antara rimbunnya pepohonan. Lalu ia kembali ke dalam dan duduk di kursi 

tamu. 

Akankah ia datang malam ini? Tanya Jimmy dalam hati. Bagaimana supaya aku bisa tahu 

kapan si Komandan datang ke sini? Pikirnya lagi. 

Hei, tapi kata Supri, ponsel Pak Markus ada di tangan Komandan! Jimmy lalu 

mengaktifkan ponselnya. 

Pak Ramlan dan Kusnadi tengah sibuk dengan pikiran masing-masing saat mereka tengah 

melaju di jalan tol. Tiba-tiba Pak Ramlan mengangkat kepalanya. 

“Ssst.... Diam kau, Kus.” kata Pak Ramlan. Ia merasa mendengar sesuatu. Kusnadi 

menoleh. 

“Saya tidak mengatakan apa-apa, Pak.” katanya. 

“Sudah kubilang diam kau, Kus!!” bentak Pak Ramlan. Kusnadi mendengus. 

Pak Ramlan mengambil kardus di bangku belakang dan membukanya. Ia mengangkat 

ponsel Pak Markus yang berbunyi. Dari Jangkrik! Serunya dalam hati. 

“Halo.” kata Pak Ramlan. 

“Anda di mana, Dan?” tanya Jimmy. 

“Saya di jalan tol.” jawab Pak Ramlan. 

“Arah ke mana?” 

“Ke Jakarta. Kau di mana?” tanya Pak Ramlan. 

“Aku masih di Banten. Di mana kau buang mayat Pak Markus?” tanya Jimmy. Sejenak 

Pak Ramlan bingung menjawab pertanyaan tersebut. 

“Aku takkan mengatakannya padamu!” jawab Pak Ramlan sambil meringis. Jimmy 

menghela nafas. 

“Kalau kau ingin membunuhku, silakan kembali ke sini sekarang. Aku tunggu kau di 

sini!” tantang Jimmy. 

“Di mana?” tanya Pak Ramlan. 
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“Di penginapan tempat kau jebak Pak Markus dan Supri.” jawab Jimmy. Pak Ramlan 

tersenyum sinis. 

“Tak mungkin kau di situ. Polisi sedang memeriksa tempat itu sekarang.” katanya. 

“Tidak. Mereka semua sudah pulang. Ke sini kau kalau berani.” tantang Jimmy lagi. Pak 

Ramlan menggaruk-garuk kepalanya dengan kesal lalu memutuskan hubungan. Mobilnya 

tetap mengarah ke Jakarta. 

 

 

***** 
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BAB 18 

Calon Tersangka Baru 

 

 

 

 

 

Senin, 15 April 2013, 09.00 wib 

“Dia dipecat dari TNI karena terlibat narkoba. Dia adalah pemakai dan juga pengedar. 

Menurut keterangan di sini, Satuan Anti Narkoba Polda Metro juga mencarinya.” kata 

Kapten Alex Reynaldi, bagian arsip Kodam Jaya, kepada Bambang. 

“Di mana tempat tinggal keluarganya, Capt?” tanya Bambang. 

“Orangtua-nya tinggal di Sulsel.” jawab Kapten sambil menunjukkan alamat dan nomor 

telepon. Bambang mencatatnya. 

Pak Ramlan dan Kusnadi kembali ke penginapan di pantai Anyer. Kali ini tidak 

mengenakan seragam. Mereka berkeliling sekitar pantai berharap menemukan sesuatu, 

atau seseorang. Kabar dari petugas forensik menyebutkan bahwa bercak darah yang ada 

di penginapan adalah milik satu orang. Dan Pak Ramlan yakin bahwa darah tersebut 

adalah darah Lettu Ronny Valentino. 

Pak Rudi menyampaikan informasi tersebut kepada Supri. 

“Hanya satu pemilik darah di penginapan itu, Mas Supri. Itu artinya tidak ada darah Eva 

di sana. Betul? Berarti besar kemungkinan ia masih hidup.” kata Pak Rudi. “Ada yang 

ingin kami ceritakan pada anda, Mas Supri.” lanjut Pak Rudi. “Kami ingin menangkap 

Komandan, tapi kami tidak memiliki dasar untuk menangkapnya. Anda tidak pernah 
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mendengar perintahnya secara langsung untuk menghadang Jamaluddin minggu lalu. 

Betul? Yang pernah mendengar perintahnya adalah Pak Markus. Sekarang Pak Markus 

menghilang. Anda bilang ia sudah mati, tapi tidak pernah melihat mayatnya. Anda bilang 

Komandan yang membunuhnya, tapi anda tidak melihat dia melakukannya. Satu-satunya 

pembunuh yang bisa kami proses saat ini adalah kau, Supri. Korban yang kau bunuh ada, 

yaitu Jamaluddin. Senjata pembunuh yang kau gunakan ada, yaitu sedan Corolla DX. 

Kalau kau bisa membantu kami menangkap Komandan, mungkin kami bisa 

mengusahakan sesuatu untuk mengurangi hukumanmu.” kata Pak Rudi dengan panjang 

lebar. Supri menggeleng. “Saya tidak punya informasi lain untuk anda.” katanya. Pak 

Rudi menghela nafas. 

“Bagaimana, Bro?” tanya Sarge kepada si Montir. 

“Lubangnya udah aku tutup. Tinggal semprot cat aja. Kau buru-buru, Sarge?” sahut, si 

Montir. 

“Komandan mau pake mobil ini setelah makan siang.” jawab Sarge. 

“Ooo, begitu. Ya udah aku cat sekarang. Interior dalamnya nanti aja aku ganti, ya?” 

“Oke.” jawab Sarge. 

Sementara itu, Jimmy membawa makanan ke lantai dua di markas Komandan. Ia makan 

sambil mengawasi orang yang berlalu lalang di depan gerbang. Apakah Komandan akan 

datang hari ini? Kembali ia merasa sangsi. 

Pak Ramlan dan Kusnadi kembali ke klinik dan memarkir mobilnya di sana. Pak Ramlan 

keluar dari mobil sambil memandang sekeliling. Suatu saat Pak Yanuar pasti ke sini 

untuk menengok si Letnan, katanya dalam hati. 

“Kus, kita sarapan dulu, yuk. Aku lapar.” kata Pak Ramlan. Kusnadi setuju dengan usul 

tersebut. 

Di kantor Polres, ponsel Supri berbunyi. Pak Rudi mengangkatnya. Si Jimmy! Pak Rudi 

mengangkat alisnya. Ia memutuskan hubungan lalu mengirimkan SMS: ‘Nggak usah 

nelepon, SMS aja.’ tulisnya. 

‘Kau ada di mana?’ tanya Jimmy menggunakan SMS. 

‘Aku di luar kota.’ jawab Pak Rudi. 

‘Kau bawa Innova? Soluna-nya di mana?’ tanya Jimmy lagi. 

‘Masih di bengkel. Kau cek aja.’ tulis Pak Rudi. 
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‘Nanti aku cek. Sekarang aku lagi nunggu Komandan.’ 

‘Di mana?’ 

‘Di markasnya di Banten.’ 

‘Alamatnya di mana?’ 

‘Aku juga belum hafal. Nanti aku kasih tau jalannya. Sekarang biar aku beresin dulu dia. 

Si Muka Somplak udah aku beresin semalam.’ jawab Jimmy. 

‘Mati dia?’ 

‘Yup.’ 

Pak Rudi lalu menghubungi Pak Ramlan. 

“Pak Ramlan di mana?” tanyanya. 

“Di klinik yang kemarin, Pak. Nungguin Pak Yanuar. Mungkin dia datang hari ini.” 

“Hati-hati, Pak. Si Jimmy sudah menemukan markas Pak Yanuar. Sekarang dia lagi 

nunggu Pak Yanuar juga di sana. Katanya Letnan Ronny sudah mati.” ujar Pak Rudi. Pak 

Ramlan mengangguk. “Terima kasih informasinya, Pak.” jawabnya sambil melanjutkan 

makan. Pak Rudi mendatangi sel Supri. 

“Di mana tempat tinggal Jangkrik, Mas Supriyadi?” tanyanya. Supri hanya tersenyum tak 

menjawab. Pak Rudi kembali ke ruangannya. Ia melihat ke luar jendela sambil merenung. 

Beberapa menit kemudian dikeluarkannya catatan orang-orang yang dihubungi 

Komandan pada jam makan siang tanggal 9 April 2013 minggu lalu. 

“Bambang!” panggilnya. Bambang segera masuk. 

“Coba lihat nomor ini. Begitu seringnya Pak Yanuar menghubungi nomor ini setelah 

dihubungi Eko Prasetyo.” kata Pak Rudi. Bambang mengangguk. “Saya cek sekarang 

juga, Pak.” kata Bambang sambil bergegas pergi. Pak Rudi lalu mengeluarkan kertas dan 

membuat bagan. 
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‘Eko memberitahu Pak Yanuar, bahwa akan ada pengiriman paket. Pak Yanuar 

memberitahu Pak Amin hal yang sama. Terjadi negosiasi antara Pak Amin dan Pak 

Yanuar untuk menghentikan pengiriman tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, Pak 

Yanuar memerintahkan Pak Markus untuk menghentikan pengiriman tersebut. Pak 

Markus mengirim anak buahnya, yaitu; Supri dan Simon melaksanakan eksekusi, 

sementara Jimmy mengawasi.’ Pak Rudi duduk bersandar sambil berpikir. Lalu ia 

menghubungi Bambang. “Mbang, coba cek apakah ada kontak antara Pak Yanuar dan 

Pak Amin pada jam tersebut.” 

“Siap, Pak.” jawab Bambang. Pak Rudi kembali tenggelam dalam pikirannya. 

Pak Ramlan masuk ke dalam klinik menemui pimpinan klinik. 

“Saya tidak ingin klinik Bapak mendapat masalah dengan para kriminal ini. Jadi kalau 

tiba-tiba kawan si Letnan Ronny datang untuk menengok, katakan saja si Letnan tiba-tiba 

menghilang kemarin saat akan diperiksa lukanya. Katakan anda tidak tahu kenapa ia 

pergi. Dan ia telah membawa semua barangnya. Oke, Pak?” kata Pak Ramlan. Pak 

Kepala mengangguk-angguk. “Rasanya tidak sulit. Okelah.” katanya. Pak Ramlan 

mengucapkan terima kasih lalu kembali turun ke lobby. Ponselnya berdering. 

“Ada apa, Kus?” tanyanya sambil berjalan ke pintu keluar. 

“Mereka ada di sebelah kita, Pak!!” kata Kusnadi. 

“Siapa?” tanya Pak Ramlan sambil membuka pintu. Sejenak ia tertegun. Sebuah mobil 

besar warna silver terparkir tepat di sebelah mobilnya. Dan ia hampir bertabrakan dengan 

seorang pria gundul bertubuh tinggi besar dan agak gemuk yang hendak masuk ke dalam 

klinik. 
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“Oups.. Maaf, Pak.” kata Pak Ramlan sambil tersenyum. Pria besar tersebut balas 

tersenyum. 

“Tidak apa-apa. Saya juga sering nabrak kalau jalan sambil nelpon.” katanya sambil 

mengedipkan mata. Pak Ramlan merasa malu. Ia telah disindir oleh si Komandan!! 

Pak Ramlan melanjutkan langkahnya ke mobil. Dilihatnya pria besar lain yang bertubuh 

lebih kekar dan lebih langsing tengah menggosok mobil silver tersebut dengan kain lap 

khusus. Sebagian rambut cepaknya sudah beruban. Ia pasti Sarge, kata Pak Ramlan 

dalam hati lalu masuk ke dalam mobil. 

“Sebaiknya kita keluar sekarang, Kus.” kata Pak Ramlan. “Lalu kita tunggu di luar, di 

jalan yang dilalui si Letnan kemarin. Nanti kita ikuti mereka.” 

Kusnadi menyalakan mobil. “Bagaimana kalau ternyata mereka ke arah sebaliknya?” 

tanya Kusnadi. Pak Ramlan menggeleng. “Tidak. Mereka pasti bergerak ke markasnya.” 

ujar Pak Ramlan yakin. Kusnadi menjalankan mobilnya dan parkir di luar klinik seperti 

yang diperintahkan Pak Ramlan. 

“Bagaimana, Mbang?” tanya Pak Rudi saat Bambang kembali. Bambang menggeleng. 

“Tidak ada kontak dengan Pak Amin pada jam tersebut, Pak.” katanya. 

“Sama sekali tidak ada?” 

“Sama sekali tidak ada.” tegas Bambang. 

“Kalau nomor yang sering dihubungi Pak Yanuar ini adalah milik Eva Novianti.” kata 

Bambang. 

“Eva?!” tanya Pak Rudi. Bambang menggeleng. 

“Rasanya bukan Eva yang itu, Pak. Eva ini adalah asisten Pak Amin, bukan asisten Pak 

Yanuar.” kata Bambang menjelaskan. Hidung Pak Rudi bergerak kembang kempis, 

seolah mencium bau sesuatu yang aneh. Ia menambahkan nama Eva pada bagannya. Lalu 

mengambil kunci mobilnya. 
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“Ayo, Mbang. Kita harus bertemu dengan si Eva ini.” katanya sambil melangkah. 

Bambang mengikutinya. 

Mobil besar itu keluar dari klinik melewati mobil Pak Ramlan dan Kusnadi. 

“Ayo ikuti, Kus.” perintah Pak Ramlan. Kusnadi mulai menjalankan mobilnya setelah 

beberapa mobil lain melewatinya. Setengah jam kemudian, mobil besar itu belok ke kiri 

melewati jalan kecil yang aspalnya rusak. 

“Kita berhenti dulu di sini, Kus.” kata Pak Ramlan. Kusnadi meminggirkan mobilnya. 

Pak Ramlan melompat keluar lalu mengintip ke jalan kecil tersebut. Dilihatnya mobil 

tersebut semakin menjauh lalu berbelok ke kanan. Pak Ramlan memberi kode kepada 

Kusnadi agar maju. Kusnadi masuk ke belokan tersebut. Pak Ramlan masuk ke mobil. 

“Jalan.” perintahnya. Mobil segera bergerak maju. Mobil kembali berhenti sebelum 

berbelok ke kanan. Pak Ramlan kembali turun. Ia mengerutkan kening. Mobil Komandan 

menghilang! 

 

 

 

 

 

***** 
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BAB 19 

Baku Tembak di Markas Komandan 

 

 

 

 

 

 

13.35 wib 

Komandan menutup pintu pagar setelah Sarge memasukkan mobilnya ke halaman rimbun 

tersebut. Sarge turun dari mobil dan mengikuti Komandan masuk ke rumah. Sebuah 

bayangan di kolam menarik perhatiannya dan ia pun mendekat untuk dapat melihat lebih 

jelas. 

“Dan.” panggilnya. Komandan menoleh. Dilihatnya Sarge mengeluarkan pistol dan 

memasang peredam di moncongnya. Ia menunjuk ke dalam kolam. Komandan mengikuti 

arah yang ditunjuk Sarge dan dilihatnya Si Letnan yang terbaring di dasar kolam dengan 

sebuah sepeda motor. Komandan lalu juga mengeluarkan pistol dan memasang peredam 

sementara Sarge sudah masuk ke dalam rumah tanpa suara. Komandan mengikuti Sarge 

masuk ke dalam. Dengan menggunakan kode tangan, Komandan memerintahkan Sarge 

memeriksa lantai atas sementara ia sendiri memeriksa lantai bawah. 

Komandan memeriksa ruang depan, tengah, dapur dan kamar mandi dengan sangat hati-

hati, tapi ia tak menemukan apa-apa. Di lantai atas, Sarge memeriksa setiap kamar, 

lemari dan kolong tempat tidur tapi ia juga tak menemukan apa-apa. Keduanya kembali 
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ke ruang tengah di bawah. Saat itulah Jimmy turun dari manhole di loteng lantai atas 

mengenakan sepatu karet yang baru ia beli. 

 

Kembali dengan kode tangan, Komandan memerintahkan Sarge memeriksa gudang 

bawah sementara ia sendiri memeriksa halaman yang dipenuhi pepohonan yang rimbun. 

Jimmy turun mengendap-endap lalu mengunci pintu depan rumah. Ia mengintip Sarge 

yang sedang berjongkok mengamati setiap kolong di gudang bawah. Ia tak bisa 

membidik Sarge dengan tepat menggunakan senapan anginnya karena berbagai benda di 

gudang menghalangi bidikannya. Lagi pula Jimmy belum pernah menembak seekor 

tikus-pun seumur hidupnya. Ia meletakkan senapan anginnya dan mengeluarkan pisau 

komando-nya. Ia menunggu Sarge di dekat pintu gudang. 

Sarge keluar dari gudang dengan sangat perlahan. Ia tetap menodongkan pistolnya ke 

depan. Jimmy melihat pistol dan kedua tangan Sarge keluar terlebih dahulu dari dalam 

gudang. Ia mengayunkan pisaunya dari bawah ke atas dan memutuskan jempol kiri 

Sarge. Pistol itu terlepas dari tangan Sarge dan Sarge mengerang keras. Ia memegangi 

tangan kirinya yang berlumuran darah sambil menatap Jimmy. Jimmy mengayunkan 

pisaunya ke leher Sarge tapi Sarge menangkap lengannya dengan genggaman tangan 

kanan yang sangat kuat lalu ia menendang perut Jimmy hingga terpelanting ke belakang 

membentur bufet. Sarge mendatangi Jimmy dengan beringas tapi secepat kilat Jimmy 

mengambil pistol yang tergeletak di sampingnya. Sarge mundur dan masuk kembali ke 

dalam gudang. Jimmy menutup pintu gudang dan menguncinya. Ia sadar masih ada orang 

lain setangguh Sarge yang harus dihadapinya. 

Komandan masuk sambil mendobrak pintu. Ia melihat Jimmy tengah membidikkan pistol 

ke arahnya. Pistol Jimmy menyalak. Komandan membanting tubuhnya ke kanan sambil 

balas menembak. Tak satupun tembakan Jimmy mengenai komandan sementara 

tembakan Komandan menyerempet lengan kanannya hingga robek memanjang. Jimmy 

bersembunyi di balik dinding sambil meringis. Pelurunya telah habis. Ia mengambil 

senapan anginnya dan membidik ke arah Komandan yang tengah bergegas mendekatinya. 

Jimmy menembak dan mimis itu bersarang di bahu Komandan. Komandan meringis 

sebentar lalu kembali bergerak mendekat. Jimmy melemparkan senapan angin ke arah 

Komandan. Tapi Komandan menangkapnya. Saat itulah Jimmy menerjang sambil 
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membungkuk dan menancapkan pisau di paha kiri Komandan. Komandan mengerang 

dan jatuh terduduk. Jimmy berusaha merebut pistol di tangan kanan Komandan tapi 

Komandan bertahan dan mencengkeram lengan kanan Jimmy yang robek. Jimmy 

berteriak kesakitan lalu memukul wajah Komandan. 

Peredam pada pistol memang membuat suara tembakan tidak terdengar di luar rumah. 

Tapi suara benturan, teriakan dan barang yang pecah telah menarik perhatian orang di 

jalan depan rumah tersebut. Termasuk Pak Ramlan dan Kusnadi yang tengah 

kebingungan mencari Komandan. Keduanya membuka pintu gerbang lalu masuk ke 

halaman. 

“Hentikan perkelahian. Kami polisi. Angkat tangan kalian!!” perintah Pak Ramlan. 

Jimmy lari ke lantai atas. Komandan menembakinya tapi meleset semua. Sarge berhasil 

mendobrak keluar dari gudang setelah menggedor berkali-kali. Ia mengambil pistolnya 

yang tergeletak di lantai lalu mengganti magazine-nya dengan yang baru. 

Pak Ramlan dan Kusnadi bergerak maju sementara orang berkerumun di pintu gerbang. 

Sarge menembakkan pistolnya ke luar dan mengenai pinggang Pak Ramlan. Pak Ramlan 

jatuh berlumuran darah dan Kusnadi langsung tiarap. Kerumunan penonton menjerit dan 

langsung bubar. 

Kusnadi menyalakan HT-nya dan memanggil semua polisi yang berada di dekat tempat 

tersebut. Ia juga menghubungi nomor hotline polisi dan ambulan menggunakan 

ponselnya. Pak Ramlan masih sadar. Ia mengeluarkan pistolnya dan mengokangnya. 

Kusnadi melakukan hal yang sama. 

Di lantai atas, Jimmy mengeluarkan kotak PPPK* yang ada di tiga kamar berbeda. Ia 

membubuhi luka di lengannya dengan alkohol sambil meringis menahan perih yang luar 

biasa, Ia mengikat lengannya dengan kain perban di atas lukanya agar tidak terlalu 

banyak darah yang mengucur. Lalu ia menggunakan kain kassa untuk menutup lukanya. 

Lalu ia mengikat luka tersebut dengan perban. Ia menambahkan lapisan kapas yang 

sangat tebal pada lukanya. Lalu ia ikat kembali dengan perban. Ia ke wastafel untuk 

membersihkan lengannya yang penuh darah. Ia membuang bajunya yang robek dan 

berlumuran darah ke kolong tempat tidur lalu mengambil selembar kaos oblong dari 

dalam lemari. Ia melongok ke luar jendela dari sebuah kamar di lantai atas dan menyadari 

bahwa tempat tersebut sudah dipenuhi polisi. Terjadi baku tembak antara polisi dengan 
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Komandan dan Sarge. Polisi terus merangsek masuk. Seorang polisi lain tertembak 

kakinya. Tapi rekan-rekannya terus merayap masuk ke dalam rumah. Jimmy kembali 

memanjat manhole di loteng lantai atas dan menutupnya. 

Komandan dan Sarge menyerah. Para polisi langsung meringkus mereka dan memeriksa 

seluruh ruangan. 

“Masih ada satu orang lagi di sini. Cari dengan hati-hati.” kata Kusnadi kepada rekan-

rekan barunya dari kepolisian Banten. Beberapa orang naik ke lantai atas tapi mereka tak 

menemukannya. Mereka memeriksa lemari dan kolong tempat tidur tapi tetap tak 

menemukannya. Mereka semua turun tanpa hasil. Jimmy turun dari manhole dan masuk 

ke salah satu kolong tempat tidur. 

Para polisi kembali naik bersama Kusnadi. Mereka memeriksa ke luar jendela dan 

genteng. Salah seorang polisi melihat manhole tersebut dan dua tetes darah di lantai. Ia 

lalu mengeceknya, tapi Jimmy sudah tidak ada di atas. Kusnadi bingung. Apakah tadi 

Komandan dan Sarge sedang ribut antar mereka sendiri? pikirnya. Ia menengok ke luar 

jendela. Seorang polisi sudah menemukan motor bebek Jimmy. Kusnadi turun. Ia 

mengamati setiap pohon yang ada di halaman. 

Ambulan datang dan langsung memeriksa kondisi Pak Ramlan dan polisi yang tertembak 

kakinya. Tinggal satu orang polisi yang masih memeriksa lantai atas. Jimmy ke luar dari 

kolong tempat tidur lalu mendekatinya. Paramedis memasukkan kedua polisi yang 

terluka ke dalam ambulan dan melarikan mereka ke rumah sakit. 

Terdengar tembakan di lantai atas. Semua orang terkejut. Seorang polisi turun dari lantai 

atas dengan lengan yang terluka. Ia terlihat sempoyongan dan hampir jatuh. 

“Ia ada di atas.” katanya dengan terengah-engah. Beberapa orang langsung 

memeganginya sementara yang lainnya langsung naik ke atas dengan pistol teracung. 

Kusnadi ikut bergegas naik ke lantai atas. 

“Wah, ambulannya sudah pergi.” kata salah seorang polisi. 

“Naik motor saja... naik motor saja.” kata polisi yang terluka sambil menunjuk sejumlah 

motor polisi di depan gerbang. 

“Oke, biar saya yang antar.” kata seorang polisi sambil melompat ke motornya. Polisi 

yang terluka didudukkan dibelakangnya. 

“Pegangan yang kuat, kawan.” 
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Motor segera melaju ke rumah sakit. 

Di lantai atas, mereka kembali tidak menemukan siapa-siapa. 

“Hei, kau yang di kolong tempat tidur. Keluar!!” perintah salah seorang polisi sambil 

tiarap. Pistolnya dibidikkan ke kolong tempat tidur. Polisi lain mengikuti arah bidikannya 

dan melihat seseorang tengah sembunyi di kolong tempat tidur. Ia hanya mengenakan 

singlet dan celana dalam. Kusnadi tertegun. 

“Orang ini pingsan.” katanya sambil menyeret orang tersebut keluar dari tempat tidur 

sebelum polisi lain sempat mencegahnya. 

“Hei, ini teman saya.” kata salah seorang polisi kaget setelah melihat wajah si pingsan. 

Kusnadi menggelengkan kepala. Untuk kedua kalinya ia dibodohi Jimmy. 

Di jalan, polisi yang terluka menghantam tengkuk polisi yang memboncengnya hingga 

pingsan. Ia melompat sebelum motor tersebut kehilangan keseimbangan dan terguling di 

aspal. Dengan tenang ia mendirikan kembali motor tersebut dan langsung melaju. Semua 

orang yang menyaksikan kejadian tersebut hanya melongo. 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

*PPPK = Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 
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BAB 20 

Sebuah Pengakuan 

 

 

 

 

 

14.30 wib 

“Eva sudah dipecat, Pak.” kata salah seorang staf pada Pak Rudi. 

“Kenapa dipecat?” tanya Pak Rudi. Staf tersebut bingung menjawabnya. “Bapak tanya 

aja langsung sama Pak Amin.” jawab staf tersebut. 

“Oke, saya akan tanya langsung sama Pak Amin dan Eva-nya sendiri. Kamu tau 

alamatnya atau nomor telepon Eva?” tanya Pak Rudi. Staf tersebut mengeluarkan 

ponselnya dan membuka halaman kontak. Lalu menuliskannya pada selembar kertas. Pak 

Rudi mengeluarkan ponsel Supri lalu menunjukkan sebuah foto kepada staf tersebut. 

“Inikah Eva?” tanyanya. Staf tersebut memperhatikan sejenak. 

“Iya betul, Pak.” katanya sambil menyerahkan kertas bertuliskan alamat dan nomor 

ponsel Eva. Pak Rudi menerima kertas tersebut sambil mengucapkan terima kasih. 

“Kapan saya bisa berbicara dengan Pak Amin?” tanya Pak Rudi. Staf tersebut 

menghubungi atasannya. “Pak, ini ada polisi namanya AKP Rudi Saputra ingin berbicara 

dengan Bapak. Kapan Bapak punya waktu?” Hening sejenak. 

“Maaf, Pak Rudi. Katanya Bapak lagi banyak kesibukan, tidak bisa menyediakan waktu.” 

ujar staf tersebut. 
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“Katakan padanya ini masalah pembunuhan yang menyangkut mantan asistennya Eva 

Novianti.” kata Pak Rudi. Staf tersebut mengangkat alisnya dan menyampaikan pesan 

Pak Rudi. 

“Pak Amin nanya, Bapak dari satuan mana?” staf tersebut bertanya lagi. 

“Saya dari Sat Reskrim Polres Jakarta Selatan.” jawab Pak Rudi. Staf tersebut 

menyampaikan jawaban tersebut. 

“Anda bukan dari Polda Metro Jaya, Pak?” kembali staf tersebut bertanya pada Pak Rudi. 

Pak Rudi tersenyum. 

“Katakan pada beliau, saya sama sekali tidak tertarik dengan kasus sengketa beliau 

dengan PT Tabletindo. Saya hanya ingin membahas tentang tewasnya seorang kurir yang 

dibunuh atas perintah seseorang. Saya dari Polres Jakarta Selatan.” kata Pak Rudi 

menjelaskan. Staf tersebut mengangguk paham dan menyampaikan penjelasan Pak Rudi. 

“Tinggalkan kartu nama Pak Rudi di sini, nanti kami hubungi kembali, Pak.” kata staf 

tersebut. 

“Oke.” kata Pak Rudi sambil mengeluarkan kartu namanya. “Saya juga minta kartu nama 

anda. Boleh, Mbak?” tanya Pak Rudi. Staf tersebut mengeluarkan kartu namanya. 

“Kalau anda lupa menghubungi saya, saya yang akan menghubungi anda.” kata Pak Rudi 

sambil menerima kartu nama tersebut. Staf tersebut tersenyum. Pak Rudi mohon diri. 

Kusnadi menelepon saat Pak Rudi dan Bambang sedang mencari alamat Eva. 

“Ya, Kus?” 

“Komandan dan Sarge sudah kami tangkap, Pak. Sekarang sedang kami bawa ke Polda 

Banten.” Kusnadi melaporkan. 

“Apa alasan penangkapannya?” tanya Pak Rudi. 

“Mereka terlibat baku tembak di sebuah rumah.” 

“Baku tembak dengan Jimmy?” 

“Emm, ya. Mungkin, Pak.” 

“Kenapa mungkin?” 

“Jimmy lolos, Pak.” 

Pak Rudi menggeram. 

“Kenapa bisa lolos lagi, Kus?” tanya Pak Rudi menahan emosi. 

“Nanti saya ceritakan, Pak. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan, Pak.” 
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“Katakan saja, Kus.” 

“Pak Ramlan tertembak, Pak.” 

“Apa?!” 

“Pak Ramlan tertembak di pinggangnya. Sekarang sedang di ruang ICU rumah sakit 

setempat.” 

Mata Pak Rudi terbelalak. 

“Bagaimana kans-nya menurut dokter?” 

“Dia kehilangan darah cukup banyak, Pak. Tapi banyak saudara kita sesama polisi di sini 

bersedia menjadi donor.” 

“Kau jaga dia, Kus. Kau jaga dia di sana dan laporkan perkembangannya kepada saya. 

Nanti saya ke sana” 

“Siap, Pak.” 

Pak Rudi kemudian menghubungi kantornya. 

“Bu Winda, Pak Ramlan sedang dirawat di rumah sakit Banten. Tolong jenguk secara 

bergantian. Dan tolong jemput anak istri beliau dan bawa ke sana. Tanya alamat lengkap 

rumah sakitnya pada Kusnadi.” 

Bambang menatap Pak Rudi dengan pandangan bertanya-tanya. Tapi Pak Rudi tidak 

memberikan penjelasan apapun hingga mereka tiba di rumah keluarga Eva. 

“Selamat sore, Bapak.” sapa Pak Rudi ramah kepada seorang Bapak di beranda rumah. 

“Selamat sore. Ada perlu apa, Pak?” tanya si Bapak kepada Pak Rudi. 

“Kami ingin bertemu Eva Novianti, Pak. Ada?” tanya Pak Rudi. 

“Eva masih di rumah sakit, Pak.” 

“Lho, sakit apa Eva-nya, Pak?” tanya Pak Rudi lagi. Kepala si Bapak tiba-tiba bergetar 

disulut emosi. Nafasnya memburu. 

“Bapak berdua tidak tahu kenapa dia di rumah sakit? Kenapa tidak tanyakan saja kepada 

teman-teman Bapak berdua yang sekarang sedang mengawasinya di rumah sakit.” 

katanya kesal. 

“Kami dari Polres Jakarta Selatan, Pak. Ini adalah kali pertama satuan kami berurusan 

dengan Eva. Kami belum tahu dari satuan mana polisi yang saat ini mengawasinya di 

rumah sakit.” jawab Pak Rudi sopan. 
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“Silakan Bapak berdua datang ke rumah sakit. Dia sudah boleh diajak bicara.” kata si 

Bapak. 

“Rumah sakit mana, Pak?” 

Si Bapak mengeluarkan sebuah catatan dari saku bajunya. Ia membacanya sejenak lalu 

menyerahkannya kepada Pak Rudi. Pak Rudi membacakan alamat tersebut dan Bambang 

mencatatnya. Pak Rudi mengembalikan catatan si Bapak dan mengucapkan terima kasih. 

Hari sudah menjelang malam saat Pak Rudi dan Bambang tiba di rumah sakit tempat Eva 

dirawat. Tanpa banyak bertanya, mereka langsung mendatangi sebuah kamar yang dijaga 

tiga orang petugas. 

“Selamat sore.” kata Pak Rudi kepada ketiga petugas jaga. Ketiganya langsung berdiri 

dan memberikan hormat kepada Pak Rudi. “Selamat sore, Pak.” jawab mereka serempak. 

Pak Rudi menyalami ketiganya dengan ramah. 

“Ini kamar Eva Novianti?” tanya Pak Rudi. “Ia dirawat karena apa, ya?” 

“Maaf, Pak. Bapak dari satuan mana?” tanya salah satu petugas. 

“Kami dari Sat Reskrim Polres Jakarta Selatan.” jawab Pak Rudi sambil menunjukkan 

tanda pengenalnya. 

“Ia mencoba bunuh diri kemarin, Pak.” si Petugas menjelaskan. “Dia baru dipecat dari 

kantornya.” 

Pak Rudi mengangguk. 

“Kami ingin bicara dengannya. Bisa?” tanya Pak Rudi kepada si petugas. 

“Kalau boleh tahu, Bapak ingin bicara masalah apa dengannya? Tentang niatnya bunuh 

diri?” 

“Bukan. Ada yang harus kami bahas dengannya tentang sebuah urusan di kantornya 

sebelum ia dipecat.” 

Ketiga petugas saling berpandangan. 

“Sebentar ya, Pak.” kata salah seorang di antara mereka. Ia menghubungi seseorang. 

“Maaf, Pak. Atasan kami ingin bicara dengan Bapak.” kata si petugas sambil 

menyerahkan ponselnya. Pak Rudi menerima ponsel tersebut. 

“AKP Rudi Saputra di sini. Selamat sore.” katanya. 

“Selamat sore, Pak Rudi. Saya AKP Ridwan Jauhari dari Polsek Pulo Gadung. Ada yang 

bisa kami bantu, Pak?” tanya sang Atasan di ujung telepon lain. 



 110 

“Kami ingin berbicara dengan saudari Eva sehubungan dengan salah satu urusan di bekas 

kantornya.” jawab Pak Rudi. 

“Kami boleh ikut mendengarkan, Pak Rudi?” 

“Urusan ini cukup peka, Pak Ridwan. Karena berhubungan dengan mantan atasannya, 

seorang anggota legislatif. Tapi kalau Pak Ridwan sendiri yang ikut mendengarkan, 

silakan, dengan syarat hanya Pak Ridwan sendiri tanpa disertai petugas lain.” kata Pak 

Rudi. 

“Baiklah, kalau begitu saya ke sana sekarang.” 

“Kami tunggu, Pak Ridwan.” 

Pak Rudi mengembalikan ponsel si petugas. 

Pukul 19.45 wib, Pak Ridwan tiba di rumah sakit. Ia menyalami Pak Rudi dan Bambang 

dengan hangat. 

“Kita langsung saja ya, Pak Ridwan?” tanya Pak Rudi. 

“Boleh.” jawab Pak Ridwan. Pak Rudi dan Bambang masuk ke dalam kamar. Pak 

Ridwan masuk dan menutup pintu. Di kamar, Eva ditemani ibu dan adik perempuannya. 

“Selamat malam.” kata Pak Rudi sambil tersenyum. 

“Selamat malam, Pak “ jawab ketiga perempuan tersebut hampir bersamaan. 

“Ada sedikit urusan yang harus kami bicarakan dengan Mbak Eva sehubungan dengan 

bekas kantor Mbak Eva.” ujar Pak Rudi. 

“Urusan yang mana, Pak?” tanya Eva. 

“Karena ini urusan kantor, mungkin Ibu dan saudari Mbak Eva tidak perlu ada di sini 

karena mungkin ada beberapa rahasia kantor yang perlu kita bahas.” 

Eva menoleh kepada ibunya. 

“Mama tunggu di luar sebentar ya, Ma.” katanya. Si ibu berdiri sambil mengelus rambut 

Eva lalu keluar bersama si adik. 

“Begini, Mbak Eva. Apakah anda mengenal Pak Yanuar Alamsyah?” tanya Pak Rudi. 

Eva berpikir sebentar, lalu menggeleng. 

“Letkol Yanuar Alamsyah atau biasa dipanggil Komandan.” kata Pak Rudi. Eva terkejut 

dan menutup mulutnya. Pak Rudi mengangguk. 
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“Pak Yanuar ini menerima informasi dari Eko Prasetyo bahwa akan ada paket yang 

dikirimkan dari Firma Pak Syarif ke kantor Sat Reskrim Polda Metro Jaya.” lanjut Pak 

Rudi sambil melirik Eva. Eva terlihat gugup. 

“Satu jam setelah informasi tersebut diterima oleh Pak Yanuar, kurir yang ditugaskan 

untuk mengirimkan paket tersebut tewas ditabrak mobil dan paketnya dirampas.” 

Pak Rudi menoleh ke arah Pak Ridwan dan menjelaskan; “Pak Yanuar ini adalah seorang 

profesional. Paket itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Tapi dia 

bersedia merampas paket itu untuk orang yang bersedia membayarnya.” 

Pak Rudi kembali melirik Eva. 

“Dan seseorang telah membayarnya untuk melakukan tindakan tersebut. Kami percaya 

orang itu adalah anda, Mbak Eva.” 

Eva tertunduk. Pak Ridwan menarik nafas panjang. 

“Apa kepentingan Mbak Eva dengan paket tersebut, Pak Rudi?” tanya Pak Ridwan. 

“Paket tersebut adalah bukti kasus yang melibatkan sebuah perusahaan dengan mantan 

atasannya, Pak Amin.” jawab Pak Rudi. 

“Berarti Pak Amin yang menyuruh Mbak Eva membayar Pak Yanuar. Bukan begitu, Pak 

Rudi?” tanya Pak Ridwan lagi. 

“Mungkin.” jawab Pak Rudi. “Begitukah, Mbak Eva?” tanya Pak Rudi kepada Eva. Eva 

menggeleng sambil menangis sesegukan. 

“Ini semua salah saya, Pak. Ini semua salah saya.....” ujar Eva di antara isak tangisnya. 

“Jelaskan semuanya pada kami, Mbak Eva. Biarkan kami nanti yang menilai apakah anda 

bersalah atau tidak.” bujuk Pak Rudi dengan lembut. Eva berusaha menghentikan 

tangisnya lalu mulai bercerita. 

“Pak Komandan menelepon ke kantor, mengatakan ingin bicara dengan Pak Amin. Saya 

katakan padanya, Pak Amin sedang sibuk dan tak bisa diganggu. Pak Komandan 

mengatakan bahwa ia punya informasi penting yang akan basi dalam satu jam jika tidak 

dilakukan tindakan apapun. Saya tanyakan apa informasinya. Lalu ia ceritakan tentang 

paket yang akan dikirim Pak Syarif ke Polda. Ia bilang ia bisa menghentikan pengiriman 

paket tersebut dan menyerahkan paket tersebut kepada kami dengan harga tertentu. Saya 

mengambil inisiatif untuk membuka negosiasi dengan Pak Komandan. Setelah tercapai 

kesepakatan, ia meminta saya mengirimkan dua puluh persen down payment saat itu juga 
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tapi saya menolaknya. Saya katakan padanya saya tidak punya akses langsung ke bagian 

keuangan. Untuk mendapatkan uang, saya butuh tandatangan Pak Amin. Pak Komandan 

memperingatkan saya bahwa urusan bisnis dengannya adalah urusan yang sangat serius. 

Kalau pembayaran tidak dilakukan dalam dua puluh empat jam setelah paket tersebut 

dikirimkan kepada kami, maka segalanya bisa berakhir buruk. Saya katakan padanya, 

kami pasti membayar. 

Esok paginya, paket tersebut sudah dikirimkan ke kantor disertai surat permintaan untuk 

melunasi pembayaran. Saya berikan paket tersebut kepada Pak Amin beserta suratnya. 

Awalnya Pak Amin merasa senang karena paket tersebut jatuh ke tangannya. Tapi setelah 

mengetahui biaya yang harus dibayarkan, dia terkejut dan bertanya dengan siapa saya 

bertransaksi. Saya katakan padanya bahwa saya bertransaksi dengan Pak Komandan dan 

dia marah besar. Dia bilang semua bisnis Pak Komandan adalah bisnis yang berdarah. 

Tapi walaupun marah, dia bersedia membayar dari kantong pribadinya. Ia mentransfer 

uang ke rekening saya dan saya mentransfernya lagi ke rekening Pak Komandan. 

Kata Pak Amin, dia masih berharap bahwa Pak Komandan yang menghubungi saya ini 

adalah Pak Komandan palsu yang hanya mencatut nama untuk mendapat bayaran besar. 

Ia masih berharap bahwa tidak ada orang yang mati untuk mendapatkan paket tersebut. 

Tapi kemudian berita kematian Pak Kurir muncul di TV. Dan Pak Amin langsung 

memecat saya.” Eva menarik nafas panjang. Pak Rudi menyodorkan air mineral 

kepadanya. Ia meminumnya beberapa teguk. 

“Saya telepon Pak Komandan dalam keadaan stres. Saya katakan padanya bahwa saya 

tidak menyangka kalau ia akan membunuh orang untuk mendapatkan paket tersebut. 

Saya katakan bahwa saya telah dipecat gara-gara ia telah membunuh orang. Saya katakan 

saya ingin bunuh diri saja. 

Ia membujuk saya. Ia bilang ia bersedia mempekerjakan saya sebagai asistennya. Ia 

bilang semua yang sudah terjadi tidak akan jadi masalah selama semua orang bisa 

memegang rahasia. Saya setuju menjadi asistennya. 

Tugas pertama yang harus saya lakukan adalah menjamu partner bisnis Pak Komandan di 

sebuah penginapan di Anyer. Saya senang melakukannya karena si partner bisnis ini 

ternyata adalah orang yang menyenangkan dan masih muda. 
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Tapi ternyata Pak Komandan berniat membunuhnya. Dan ia sudah membunuh partner 

bisnisnya yang lain di dalam mobil. Pak Komandan dan teman-temannya gagal 

membunuh orang muda ini. Ia berhasil melarikan diri. Semua terjadi di depan mata saya. 

Saya melihat orang dipukul dengan botol, saya melihat orang menembak mobil, saya 

melihat mobil yang hampir menabrak orang. Saya sangat stres hingga tak bisa berdiri. 

Lalu saya diajak naik ke mobil. Kami datang ke sebuah klinik untuk mengobati teman 

Pak Komandan yang terkena botol Kemudian saya melihat Pak Komandan membuang 

mayat ke dalam rawa...........” Eva merasa sesak nafas. Pak Rudi melompat dari 

duduknya. 

“Kau tahu di mana mayat itu dibuang?” tanyanya. 

“Ya, saya tahu dan saya tak bisa melupakannya!!” jawab Eva setengah berteriak. 

“Saya katakan pada Pak Komandan bahwa saya tak sanggup menjalani pekerjaan 

mengerikan seperti itu. Saya katakan saya ingin pulang dan saya ingin bunuh diri.” Eva 

kembali menangis. 

“Saya bilang saya ingin bunuh diri dan ia tak mengatakan apa-apa. Ia antarkan saya 

sampai dekat rumah dan langsung pergi lagi.” 

Semua yang mendengarkan cerita Eva menarik nafas panjang dan saling berpandangan. 

“Saya tidak pernah menyangka ada manusia sekeji dia.........” lanjut Eva. 

Pak Rudi menepuk pundaknya. “Dia sudah kami tahan. Pak Komandan dan Sarge sudah 

kami tahan.” katanya menenangkan. 

“Bagaimana dengan si Letnan, Pak?” tanya Eva. 

“Emm... ya.... Letnan juga sudah kami amankan.” jawab Pak Rudi dengan kikuk. Eva 

mengangguk sambil mengusap matanya. 

“Oke, terima kasih atas kesaksiannya, Mbak Eva. Saya yakin ini akan sangat berguna 

bagi penyelidikan kami. Emm... Di mana mayat Pak Mar..... eh... mayat orang ini 

dibuang, Mbak Eva?” tanya Pak Rudi. 

“Pak Markus. Ya. Namanya memang Pak Markus. Ia dibuang ke rawa di pinggiran jalan 

tol Soekarno-Hatta.” jawab Eva. 

“Baiklah.” Pak Rudi berdiri. “Terima kasih atas semua informasi anda, Mbak Eva. Kami 

akan segera memprosesnya. Ngomong-ngomong, Supri saat ini ada dalam sel tahanan 
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kami. Dan ia telah mendesak saya untuk mencari tahu apakah anda selamat setelah 

kejadian malam tersebut.” lanjutnya. Eva terbelalak. 

“Kami permisi dulu.” Pak Rudi mohon pamit. Ketiga polisi ini melangkah keluar kamar. 

“Tentunya anda mengerti, Pak Ridwan. Dengan pengakuannya tadi saudari Eva telah 

menempatkan dirinya sebagai tahanan Polres Jakarta Selatan.” kata Pak Rudi. 

“Ya, Pak Rudi. Saya mengerti.” jawab Pak Ridwan. 

“Mohon jaga baik-baik tahanan kami, Pak Ridwan. Hubungi kami jika ada 

perkembangan apapun. Mungkin kamarnya akan dipindahkan atau dokter sudah 

memperbolehkannya untuk pulang atau apapun juga.” kata Pak Rudi sambil 

menyerahkan kartu namanya. Pak Ridwan menerima kartu tersebut lalu mengeluarkan 

kartu namanya. 

Setelah mengucapkan terima kasih, Pak Rudi dan Bambang kembali ke mobil. 

“Sekarang kita menengok Pak Ramlan di Banten, Mbang.” kata Pak Rudi. 

“Oke, Pak.” 
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BAB 21 

Pertemuan dengan Anggota DPRD 

 

 

 

 

 

Jumat, 19 April 2013, 13.47 wib 

Televisi masih mengabarkan tentang bom di Boston, AS, saat pintu ruangan tersebut 

diketuk. 

“Masuk.” seru Pak Amin di meja kerjanya. Pak Rudi masuk sambil tersenyum lebar. 

“Selamat siang, Pak Amin.” katanya sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman. 

Pak Amin menampik tangan Pak Rudi. 

“Saya katakan pada anda sekarang, saya tidak pernah tahu adanya rencana untuk 

merampas paket tersebut. Apapun yang dikatakan Eva pada anda itu semua bohong. Itu 

hanya fitnah.” kata Pak Amin penuh emosi. Pak Rudi menunggu sang anggota legislatif 

melampiaskan semua emosinya dengan sabar sambil tersenyum. Lalu berkata; 

“Eva mengatakan bahwa anda marah besar karena ia bertransaksi dengan si Komandan 

untuk mendapatkan paket tersebut.” 

Sejenak suasana menjadi hening. 

“Saya tidak pernah tahu bahwa ada paket yang akan dikirimkan ke Polda Metro.” kata 

Pak Amin dengan nada suara yang lebih tenang. 



 116 

“Ya. Anda baru mengetahuinya setelah paket itu diletakkan oleh Eva di hadapan anda.” 

lanjut Pak Rudi. Pak Amin mengangguk. 

“Eva itu sebenarnya anak yang baik. Cuma dia telah mengambil keputusan yang salah, 

dengan orang yang salah.” kata Pak Amin, kali ini dengan nada membela Eva. 

“Itu biasa terjadi dengan orang yang terlalu ambisius, kan? Pak Amin?” kata Pak Rudi 

sambil mengedipkan mata. 

“Ambisius itu boleh. Tapi jangan terlalu ambisius.” kata Pak Amin. “Jadi bagaimana 

akhirnya kasus anda ini, Pak Rudi?” tanya Pak Amin. 

“Yaah.....” kata Pak Rudi sambil menerawang. “Dengan adanya kesaksian dari Eva, kami 

bisa menuntut si Komandan dengan dakwaan pembunuhan yang direncanakan terhadap 

Jamaluddin, sang kurir, dan Markus Kornelius, yang mayatnya baru kami temukan Selasa 

sore kemarin. 

Untuk sopirnya, si Sarge, tidak ditemukan bukti bahwa ia telah membunuh seseorang 

dalam kasus ini. Mungkin dalam kasus lain nanti bisa ditemukan. Entahlah.... Yang jelas 

saat ini ia hanya bisa didakwa sebagai kaki tangan pembunuh. Dan percobaan 

pembunuhan terhadap Pak Ramlan, rekan saya.” 

“Oh, ya. bagaimana kabarnya rekan anda itu sekarang?” tanya Pak Amin. 

“Alhamdulillah, sedang dalam proses penyembuhan.” jawab Pak Rudi. Pak Amin 

mengangguk. “Bagaimana dengan tersangka lainnya?” tanyanya.  

“Emm... Supri bisa dituntut dengan dakwaan pembunuhan yang disengaja terhadap 

Jamaluddin. Sementara Eva, sedang kami usahakan agar mendapat hukuman seringan 

mungkin.” 

“Karena dia telah bersedia bekerjasama?” tanya Pak Amin. 

“Ya. Dan karena ia tidak tahu kalau tugas yang dia berikan akan berakhir dengan 

pembunuhan. Dan dia sungguh menyesal hingga akhirnya mencoba untuk bunuh diri.” 

Pak Amin mengangkat alisnya. “Ia mencoba untuk bunuh diri?” tanyanya. 

“Ya, Pak. Tiga orang petugas dari Polsek Pulogadung ditugaskan untuk menjaganya agar 

ia tak mencoba bunuh diri lagi.” jawab Pak Rudi. Pak Amin mencibir sambil 

mengangguk. 

“Jadi semua tersangka sudah dikerangkeng, ya?” ujarnya menyimpulkan. 

“Belum, Pak. Masih ada satu yang belum tertangkap.” jawab Pak Rudi. 
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“Kenapa? Ia terlalu pintar bagi kalian, ya?” ejeknya. 

“Kadang-kadang, kepintaran seorang polisi memang tidak cukup untuk menangkap 

tersangka, Pak. Apalagi jika si tersangka punya kekuatan politik yang cukup besar.” kata 

Pak Rudi sambil menyeringai. “Bagaimana perkembangan kasus anda sendiri, Pak 

Amin?” tanyanya. Cibiran Pak Amin langsung menghilang dari wajahnya. 

“Bukan urusanmu!!” dengusnya. Pak Rudi tersenyum lebar. 

“Saya datang untuk mengambil paket yang telah diserahkan Eva kepada anda, Pak 

Amin.” kata Pak Rudi. 

“Ehh..??” 

“Tadi anda katakan anda telah menerima paket yang dikirimkan oleh si Komandan untuk 

anda. Sekarang saya akan mengambilnya.” ulang Pak Rudi. 

“Sebentar.” kata Pak Amin sambil mencari-cari di lemarinya. 

“Ini dia.” katanya sambil menyerahkan bukti tersebut kepada Pak Rudi. Pak Rudi 

membacanya. 

“Maaf, bungkusnya sudah saya buang.” kata Pak Amin kembali dengan cibiran khasnya. 

“Bagaimana dengan surat permintaan pembayaran-nya, Pak? Apakah sudah anda buang 

juga?” tanya Pak Rudi. 

“Ya. Sepertinya ikut terbuang bersama bungkusnya.” Pak Amin menyeringai. 

“Sayang sekali. Tapi saya kira ini juga sudah cukup, Pak.” kata Pak Rudi sambil 

tersenyum puas. “Oke, Pak Amin. Kalau begitu saya permisi dulu.” katanya sambil 

menyodorkan tangannya lagi. Kali ini Pak Amin menyambut tangan Pak Rudi. Mereka 

bersalaman erat. 

 

 

 

 

 

Jakarta, 29 April 2013 
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Mereka yang Terlibat 

 

1. Kombes Pol Mugiono – Penyelidik kasus penganiayaan di sebuah kampus dan 

kasus penipuan bisnis anggota legislatif. 

2. Misbah Ruslan – Jaksa yang akan menuntut pertanggungjawaban pihak kampus. 

3. Eko – Office boy yang bekerja di kantor Misbah Ruslan. 

4. AKP Rudi Saputra – Penyelidik kasus tabrak lari. 

5. Inspektur Ramlan – Wakil penyelidik kasus tabrak lari. 

6. Dr. Ilham – Pemimpin tim forensik pada kasus tabrak lari. 

7. Jamaluddin – Karyawan Firma Hukum Ahmad Syarif and Partners. 

8. Aris – Siswa SMP kelas 2, putra Jamaluddin. 

9. Jimmy – Pemilik sedan hitam yang tampil rapi. 

10. Bob – Pengacara senior pada Firma Hukum Ahmad Syarif and Partners. 

11. Ahmad Syarif – Pengacara pihak importir pada kasus penipuan bisnis. 

12. Sylvie – Karyawati di Firma Hukum Ahmad Syarif and Partners. 

13. Fahri Syarif – Putra Ahmad Syarif yang bekerja di Firma Hukum ayahnya. 

14. Brigadir Kusnadi – Anggota reserse Polres Jakarta Selatan. 

15. Simon – Yang harus menyelesaikan masalahnya sendiri. 

16. Supri – Yang mengaku bisa ngebut sambil tidur. 

17. Ida – Istri Jamaluddin, ibu Aris. 

18. Ikhsan – Adik Ida. 

19. Markus – Yang jarang mendapat proyek dari si Komandan. 

20. Komandan – Yang ingin berbisnis bawang merah. 

21. AKP Zulkifli Iskandar – Yang membawa Aris ke rumah sakit. 

22. AKBP Samuel Wailalangi – Yang menunggu kedatangan kurir. 
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23. Didi Wahyudi – Seorang penyidik KPK. 

24. Brigadir Jaelani – Yang hidungnya patah. 

25. Brigadir Usman – Yang tertusuk pulpen. 

26. Inspektur Husni – Wakil Pak Zulkifli. 

27. Doni – Seorang manajer pengelola jalan tol. 

28. Aip Herman – Salah seorang anggota Polres yang bisa mengedit foto. 

29. Abp Winda – Seorang anggota di Polres yang biasa membuat surat. 

30. Brigadir Ramli – Seorang petugas di Polres di bagian penyimpanan barang bukti. 

31. Aip Bambang Irawan – Anggota reserse Polres Jakarta Selatan. 

32. Rusdiyanto – Si Pemilik bengkel di Depok. 

33. Eva – Asisten Komandan. 

34. Sarge – Sopir Komandan. 

35. Letnan – Yang bersembunyi di bangku belakang. 

36. Mayor Zaenal Ahmad – Jaksa Militer TNI AD. 

37. Kapten Alex Reynaldi – Anggota Kodam Jaya. 

38. AKP Ridwan Jauhari – Yang ikut mendengarkan pembicaraan Pak Rudi dan 

Eva. 

39. Amin – Anggota DPRD 
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Cerita ini hanya fiksi. 

Segala kemiripan nama karakter dan lain-lain adalah kebetulan saja. 

Saya minta maaf jika ada pemilik nama, pangkat, jabatan dan lain-lain yang merasa 

tersinggung dengan segala unsur yang ada dalam cerita ini. 

 

- Fernandho Satrianno - 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Info 

Fernandho Satrianno 

0838 9079 1482 

(021) 780 4082 

nandportal@ovi.com 

http://nandobase.wordpress.com/ 

www.facebook.com/nandobase 

http://twitter.com/nandobase 

 


