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Vespa Gimbal 
 
 
 
 
 

 Kemarin bujuk bunek rombongan vespa 
yang pada ngumpul di Pacitan. Gue gak tau berapa 
jumlah makhluk yang banyak banget bertampang 
gimbal kumpul di pantai Pancer Door. Mungkin 
puluhan ribu deh.  
 Saking banyaknya, mereka makan aja pada 
minta. Bahkan banyak dari pengguna motor dan 
mobil yang kena palak para pengemudi geng ini di 
SPBU, salah satunya tetangga gue. Ada juga yang 
minta-minta makan sampai gak pada bayar. Kasian 
yang punya resto dan warung makan juga kan. 
Sebenernya gue gak setuju kalo cara mereka ini 
terus dilakukan, mengingat ini bukan kota yang 
warganya banyak duit. 
 Acara puncak masih hari Minggu. Tapi pantai 
selatan memang haus nyawa. Sabtu 6 Desember 
2014, udah ada 4 korban yang kena seret ombak pas 
lagi mandi sekitar jam 8 pagi. Katanya sih ada 3 
yang selamat, 2 dirawat di puskesmas terdekat, 
yang 1 kritis di RSUD Pacitan, dan yang satu lagi 
belum ketemu sampai sekarang. Kalo gak salah 
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yang belum ketemu namanya Arif. 4 orang ini 
asalnya dari Kudus, Jawa Tengah. 
 Ngomong-ngomong masalah rombongan 
vespa se-Indonesia ini. Gue hampir aja nabrak 
rombongan vespa yang motornya dimodif aneh-
aneh. Ada yang pake botol bekas, digantungin 
petai, ada juga yang ditaburi kaleng. Yang lebih 
parah, modif vespanya itu diceper dan dipanjangin 
sampai 4 meter buat nampung 3 sampai 5 orang 
sekali bawa. Pemandangan yang kurang menarik. 
 Gue yang lagi ngejalanin tahap pemulihan 
sakit yang berkepanjangan, harus Gowes keliling 
desa. Pas nyampe di daerah Bayem, ada salah satu 
vespa gimbal yang mogok. Karena berhentinya 
tepat di samping ruas jembatan, gue dari kejauhan 
mulai menginjak rem sepeda *maklum, sepeda gue 
rem tangannya gak fungsi*. Tapi pas mulai deket, 
bukannya yang mengemudi minggirin itu sepeda, 
malah diparkir menuhin ¼ ruas jalan. Gue yang 
mulai deket terpaksa agak ketengah jalannya.  
 Pas sepeda gue tepat di garis putih tengah 
jalan, dari arah berlawanan muncul mobil Avanza 
hitam. Gue agak menepi beberapa centi kekiri. 
Kamfretnya, pas mau merapat, gue lihat spion 
*padahal felling doang*. Ada sepeda V-Ixion dari 
tadi buntutin gue, kayaknya pelajar SMP.  
 Karena Vespa, sepeda Onthel silver gue, 
motor V-Ixion, mobil Avanza bertemu dalam satu 
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titik pusat kemautan. Sekarang bener-bener 
bertemu disatu ruas jalan dimana gue harus 
berusaha mengalah. Mengalah buat ngerelain jalur 
gue, yang mungkin gue sendiri bakalan nabrak 
Vespa ceper sialan itu. 
 Jaraknya udah deket, dugaan gue bener. 
Makluk astral yang sedang memperbaiki sepedanya 
malah ketengah jalan. Gue terpaksa ketengah lagi, 
dari belakang gue sepeda V-Ixion mulai mengerem 
pelan, terasa banget roda depannya nempel di ban 
belakang gue. Mobil Avanza juga hampir nyimbis 
*read : srempet* gue, setang sepeda gue hampir 
kena spion mobil. Gue juga hampir aja nabrak lelaki 
gimbal itu.  

Mungkin kronologi ini beberapa detik lebih 
cepat, kecelakaan fatal bakalan terjadi. Gue 
ditabrak motor V-Ixion dari belakang. Pas sepeda 
gue oleng kekanan dan kekiri, spion mobil Avanza 
bakal kena setang sepeda gue. Karena 
keseimbangan hilang, sepeda gue bakalan nabrak 
orang yang lagi servis tak tau tempat itu. Gue 
terpental, dan…  

AH Sudahlah… Itu cuman beberapa detik 
yang lalu. Yang penting gue udah selamet sekarang. 

Yang gue heran, cabe-cabeannya itu lho. 
Cantik bingit. Kulitnya putih, mulus nan bersih. 
Hampir gue nyusruk. Tapi kok bisa-bisanya ya 
dateng jauh-jauh dari Sumatra, Kalimantan, bahkan 
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Sulawesi kerjaannya minta-minta. Sedangkan 
hangphonge yang dibawa itu tablet dan Ipad 
semuanya. Yang lebih tragis, mereka itu pergi ke 
toko, swalayan bahkan resto ngomongnya beli, tapi 
gak pada bayar terus kabur gitu aja.  

Nyokap gue yang kerja di rumah makan di 
Donorojo juga cerita, ada rombongan vespa yang 
tidur didepan teras warung, minta makan juga. 
Katanya diberi makanan sisa juga gak papa. Gue 
malah jadi inget film Punk In Love yang minta 
makan tapi gak dikasih. Akhirnya Arok, Joe, Al, dan 
Yoji ngebakar papan reklame Bromo Café itu biar 
gak kedinginan.  

Tapi kata nyokap gue, orangnya itu sopan-
sopan. Ditanya dari mana? Jawabnya rombongan 
dari Sumatra dan Bandung, perjalananya udah 
seminggu. Karena kasihan, dikasih tikar, dikasih 
minum dan makan ala kadarnya. Untung tempat 
kerja nyokap gue baik, kalo nggak mereka bisa 
ngebakar semua papan reklame yang ada di depan 
rumah. Paginya mereka berubah jadi gimbal lagi, 
padahal tadi malam pakaian mereka itu super duper 
bersih. 

Yang kreatif itu, mereka cari makan dengan 
cara ngamen. Itu lebih bagus sih daripada 
melakukan penjarahan. Kaya tragedi 98 aja 
diungkit-ungkit. Gue gak tau malam puncaknya 
bakalan jadi kaya apa. Tapi acara yang berjalan 3 



From Something To Nothing 

 

hari ini sebenarnya buat bakti sosial, penanaman 
1001 pohon dan apalah programnya banyak banget. 
Acara itu dimulai dari tanggal 5-7 Desember 2014. 
Dan katanya juga bakal dihadiri sama Ibas *Edi 
Baskoro Yudhoyono* si putra mantan presiden ke-6 
kebanggan Pacitan ini. 

Harapan gue sih, moga komunitas ini 
menjadi komunitas yang memberikan efek positif, 
bukan negative dimata masyarakat Pacitan. Kaya 
kelakuan para gengstar yang tak tau moral. Dan 
semoga yang masih hilang dapat ditemukan karena 
keluarga dirumah tentunya masih menunggu 
dengan cemas.  

Ini hanyalah sebuah harapan. Harapan gue 
gak bakalan nabrak lagi vespa gimbal dipinggir 
jalan. Moga aja… 
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