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⦁Prolog⦁ 

 
 

 

Setiap orang memiliki rasa takut. Tetapi tidak setiap orang dapat 

melawan rasa takutnya. 

 

 

 

Hai, namaku Alpha Centauri Gamma. Semua orang biasa 

memanggilku Alpha. Aku seorang perempuan. Namaku diambil 

dari nama sebuah bintang, yaitu Alpha Centauri yang merupakan 

bintang paling cerah di rasi Centaurus. Orang tuaku berharap 

agar aku memiliki mimpi yang cerah di masa depan.  Nama yang 

indah, bukan? Tetapi kehidupanku tak seindah namaku. 

Aku berasal dari keluarga sederhana. Ayahku bernama 

Gamma Altair dan ibuku bernama Mega Aquila. Aku merupakan 

anak kedua sekaligus bungsu. Aku memiliki kakak laki-laki 

bernama Deka Sirius Altair. Nama anggota keluargaku memang 

memiliki nama yang diambil dari alfabet, angka, dan nama 

bintang-bintang. 

Aku memiliki sebuah fobia yang mungkin aneh menurut 

sebagian orang, yaitu Cibophobia. Cibophobia adalah rasa takut 

terhadap makanan tertentu karena bentuk, bau, hingga rasanya. 

Kalau melihat makanan yang tidak disukai, orang yang memiliki 

Cibophobia ini akan gemetar, berkeringat dingin, bahkan berlari 

untuk menjauhi makanan itu. Aku merasakan semuanya. 

Penyebabnya karena suatu kejadian di masa kecil.  Kehidupanku 

menjadi rumit akibat fobiaku ini. Ingin tahu kisah hidupku? 
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⦁Menutupi⦁ 

 
 

 

Terkadang ada hal yang perlu ditutupi agar kita mengerti bahwa tidak 

semua orang dapat kita percayai. 

 
 

 

 Angin berhembus menusuk tubuhku saat aku sedang 

mengendarai sepeda. Aku berangkat lebih pagi dari biasanya. 

Entah karena apa, mungkin mood-ku sedang bagus. Setiap hari 

aku berangkat sekolah dengan naik sepeda karena jarak 

rumahku dan sekolahku tidak terlalu jauh.  

Aku bersekolah di SMA Laskar Pelangi. Saat ini aku 

duduk di bangku kelas X, tepatnya X MIPA 4. Beberapa hari yang 

lalu, aku baru selesai mengikuti MPLS (Masa Pengenalan 

Lingkungan Sekolah). Sedangkan kakakku kelas XII Bahasa 2 di 

sekolah yang sama denganku. 

Aku memiliki kebiasaan membawa bekal ke sekolah. 

Jadi saat di sekolah aku tidak jajan. Bekalnya pun khusus, yaitu 

makanan ringan berperisa kentang dengan minuman rasa jeruk. 

Aku tidak menyukai makanan selain itu. Fobiaku ini memang 

sangat menyusahkan. Tapi mau bagaimana lagi, inilah aku 

dengan segala kekuranganku. 

Saat tiba di sekolah, aku langsung menuju tempat parkir 

untuk memarkirkan sepedaku. Setelah itu, aku bergegas menuju 

kelasku yang berada di lantai dua. Setelah sampai, aku langsung 

meletakkan tasku di barisan kedua dekat pintu dan bangku 

kedua dari depan. Ya, itu tempat dudukku. Ruang kelasku masih 

kosong karena hanya aku yang sudah datang. 

“Tumben pagi”, ucap Sigma, teman sebangkuku yang 

baru datang. 
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Oh ya, perkenalkan namanya Sigma Shaula Tropica. Dia 

adalah teman sebangkuku sekaligus teman pertamaku di SMA. 

Kita bertemu ketika MPLS dan kebetulan aku juga ditempatkan 

di kelas yang sama dengannya, yaitu X MIPA 4. 

“Hehe iya, soalnya tadi aku berangkat pagi dari rumah”, 

balasku sambil tersenyum ke arahnya. 

Aku memang menggunakan sapaan ‘aku-kamu’ saat 

bicara dengan orang lain. Karena menurutku lebih sopan. Sigma 

pun tidak mempermasalahkan hal itu. 

“Anter gue ke kantin, yuk. Gue belum sarapan soalnya”, 

pinta Sigma.  

Aduh gimana ini, pasti banyak makanan aneh, pikirku.  

Aku memang menganggap aneh semua makanan yang 

tidak aku sukai.  

“Maaf ya, aku gak bisa nganter kamu. Aku mager hehe. 

Males naik turun tangga”, jawabku.  

Sebenarnya aku juga tidak enak dengannya. Tapi mau 

bagaimana lagi. Semoga Sigma mengerti.  

Aku tidak pernah menceritakan fobiaku pada siapapun. 

Hanya orang tuaku dan kakakku yang mengetahuinya. Karena 

tidak semua orang dapat dipercaya, bukan? Aku takut apabila 

orang lain mengetahui fobiaku, mereka akan menjahiliku, 

termasuk Sigma. 

Saat SD dan SMP, teman-temanku mengetahui fobia 

yang aku miliki. Sejakmereka mengetahuinya, mereka selalu 

menjahiliku dengan berbagai makanan yang mereka makan. 

Dari sejak itu, aku menjadi enggan menceritakannya kepada 

orang lain. 

“Yaudah gue sendiri aja. Lo kan emang mageran 

orangnya”,ucap Sigma.  

“Hehe maaf ya, sendiri gak apa-apa ‘kan?”, balasku 

sambil nyengir. 
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“Iya gak apa-apa. Yaudah gue ke kantin dulu ya”, 

ucapnya.  

Aku hanya membalasnya dengan acungan jempol. 

Sigma pun keluar kelas. Tak lama kemudian datang teman-

teman yang lain. 

Setelah bel masuk berbunyi, seluruh siswa, termasuk 

Sigma masuk kelas dan memulai pelajaran pertama, yaitu 

Sejarah Indonesia. Masih pagi sudah berkutat dengan masa lalu.  

Kami semua pun tenggelam dalam cerita masa lalu yang 

diceritakan oleh guru sejarah kami yaitu Bu Beta. Ada yang 

tenggelam karena terlalu fokus, ada juga yang tenggelam 

bersama masa lalu masuk ke dalam mimpi. Aku ada di antara 

mereka, yaitu fokus dengan sedikit mengantuk. Ingat ya, hanya 

sedikit. 

 
 

 

Bel istirahat berbunyi. Para siswa berhamburan keluar 

kelas menuju kantin, terkecuali aku. 

“Kantin, yuk”, ajak Sigma kepadaku.  

“Maaf ya, aku gak ke kantin. Aku bawa bekal”, responku. 

Semoga Sigma tidak curiga, batinku. 

“Yaah, yaudah deh gak apa-apa”, ucapnya.  

Dia pun pergi ke kantin bersama dengan teman-teman 

yang lain. 

Aku di kelas sendirian. Teman-teman yang lain lebih 

memilih makan di kantin. Sekalian cuci mata, katanya. 

Jadi tidak ada yang tahu aku membawa bekal apa. 

Karena mungkin, menurut mereka makanan ini bukan bekal. 

Tetapi lebih tepat disebut cemilan. 

Aku memakan bekalku sendirian. Setelah beberapa saat 

kemudian terdengar bunyi bel tanda masuk. Semua teman-

temanku masuk kelas dengan diiringi guru PAI yaitu Pak Rohim. 
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 Bel pulang sekolah berdering menandakan berakhirnya 

kegiatan belajar-mengajar. Sebelum pulang, aku harus piket 

dahulu karena aku kebagian piket hari ini.  

 Setelah selesai piket, aku mengambil tasku. Lalu 

bergegas menuju parkiran untuk mengambil sepedaku. Parkiran 

sudah terlihat sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang masih 

ada.  

Tetapi, penglihatanku beralih pada seseorang yang 

entah sengaja atau tidak sengaja menyenggol sepedaku hingga 

terjatuh. Aku segera menghampirinya. Ternyata dia adalah 

kakak kelasku, karena terlihat dari pakaian olahraga yang 

dipakainya berbeda denganku. Karena pakaian olahraga setiap 

angkatan di sekolahku berbeda. Sepertinya dia kelas XII. 

 Saat tiba dihadapannya, aku ingin sekali menegurnya. 

Tetapi aku tidak memiliki keberanian untuk itu, karena dia 

kakak kelasku yang kalau dilihat-lihat ganteng juga. Eh.. Alpha 

kamu ini ngomong apa. 

Aku kira dia akan memperbaiki posisi sepedaku lalu 

meminta maaf. Tapi ternyata langsung pergi begitu saja dengan 

sepedanya. Sebelum pergi dia sempat menatapku dengan 

tatapan tajam.  

Lah aku salah apa? Bukannya seharusnya dia yang 

salah? Menyebalkan sekali, batinku. 

Ganteng sih, tetapi kalau songong begitu kadar 

kegantengannya menurun di mataku. Aku sangat membenci 

orang yang songong dan angkuh, walaupun dia ganteng 

sekalipun. Aku berharap tidak bertemu lagi dengannya. 

Setelah punggungnya tidak terlihat, aku segera 

mengangkat sepedaku dan mengendarainya menuju keluar 

gerbang sekolah sambil menggerutu. 
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Saat tiba di depan rumah, gerutuanku masih berlanjut. 

Bahkan kakakku yang sudah sampai lebih dulu, baru akan 

masuk ke dalam rumah merasa terheran-heran. 

Aku dan kakakku memang tidak berangkat bersama ke 

sekolah. Aku ingin naik sepeda sedangkan kakakku naik motor. 

“Lo kenapa, Dek? Itu bibir sampai monyong-monyong 

gitu”, ucap kakakku. 

“Kakak tahu gak? Sumpah aku kesel banget sama orang 

yang tadi nyenggol sepedaku sampai jatuh. Padahal itu sepeda 

kesayanganku. Terus abis itu main pergi aja lagi. Sepedanya 

dibiarin gitu aja terus dia gak bilang minta maaf”, cerocosku 

dengan penuh kesal. 

“Udah ngomongnya? Lagian gitu aja lebay banget. 

Tinggal benerin lagi aja apa susahnya sih?!”, balas kakakku 

dengan nada menyebalkan. 

“Kakak, lo nyebelin banget sih!”, kesalku.  

Kalau aku sudah kesal dengannya, aku akan 

menggunakan sapaan ‘lo-gue’. Karena memang kakakku itu 

benar-benar menyebalkan. Setiap hari pasti selalu aja berulah 

hingga membuatku kesal. 

“Semua orang emang nyebelin!”, ucapku sambil 

mencak-mencak masuk ke dalam rumah. Sedangkan kakakku 

hanya tertawa menyebalkan. 

“Alpha kamu kenapa? Bukannya ucap salam dulu”, 

ucapibu saat melihat ekspresi kesalku. 

Aku menghampiri ibu yang baru saja keluar dari dapur 

menuju ruang tamu. 

“Aku kesel sama si kakak. Nyebelin banget!”, jawabku 

sambil mencium tangan ibuku. 

Lalu datang si kakak menyebalkan. 



7 

 

“Assalamu’alaikum, Ibu”, ucap kakakku sambil mencium 

tangan ibu. 

“Wa’alaikumussalam. Kamu apain adik kamu?”, tanya 

ibu dengan ekspresi serius. 

“Aku cuma bercanda. Dia-nya aja yang lebay. Kesel sama 

orang sampai segitunya”, ucap kakakku sambil melirik ke 

arahku. 

“Kakak gak tau sih kejadiannya kayak gimana. Jangan 

suka asal ngomong kalo gak tau kejadian yang sebenernya”, 

cerocosku dengan ketus. 

“Emang kamu kesel sama siapa?”, tanya ibu sambil 

menatapku. 

“Kakak kelas, Bu. Gak tau siapa namanya. Baru liat 

soalnya. Pokoknya dia itu songong banget. Dia udah jatohin 

sepedaku terus gak minta maaf. Malah natap aku tajem kaya 

silet”, ucapku dengan kesal. 

“Dasar lebay”, ledek kakakku. Aku hanya membalasnya 

dengan pelototan. 

“Udah gak apa-apa. Yang penting sepedanya gak rusak 

‘kan?”, ucap ibu menenangkanku. 

“Gak apa-apa sih. Cuma kesel aja gitu. Ganteng-ganteng 

songong”, cerocosku yang membuat kakakku memutar bola 

matanya. 

“Udah gak usah dipikirin. Mending, sekarang kakak 

sama ade mandi. Baunya udah kecium nih”, ucap ibu setengah 

meledek. 

“Iya ibuku sayang”, ucapku dan kakakku berbarengan.  

Lalu kami berjalan ke kamar masing-masing. Sedangkan 

ibu kembali ke dapur untuk melanjutkan kegiatannya. 
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⦁Menemani⦁ 

 
 

 

Teman sejati akan selalu menemani walau diterjang badai yang silih 

berganti 

 

 

 

“Kadek, sini lo!!!” 

“Heh, panggil nama orang sembarangan! Nama gue 

Deka. Nama bagus-bagus gini dibilang kadek!” 

“Heh, lo kan kakak gue. Ngomong ’Kak Deka’ itu 

kepanjangan. Mending ‘Kadek’ aja udah. Ribet banget sih” 

“Dasar lo adik durhaka! Ngomong yang sopan dong!” 

“Ade, kakak, jangan bertengkar. Masih pagi”. Itu ibuku 

yang baru saja keluar dari dapur. 

Pagi-pagi sudah bertengkar. Bagaimana tidak,aku 

sedang di kamar bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Karena 

hari ini ada pelajaran olahraga, jadi aku harus membawa baju 

olahraga.  

Masalahnya, baju olahragaku disembunyikan oleh si 

kakak tengil itu. Dari mana aku tahu kalau dia yang 

menyembunyikannya? Jelas aku tahu, karena di rumah ini yang 

iseng cuma dia. Meski terkadang aku juga iseng, tetapi tidak 

seperti dia. 

“Bu, baju olahragaku disembunyiin sama si kakak”, 

ucapku menghampiri ibu sambil merengek. 

“Ngadu terooosss!!”, teriak kakakku. 

“Udah-udah. Kakak, kasih baju olahraganya. Kasian si 

ade mau olahraga”, ucap ibuku melerai. 

“Biarin aja, Bu. Biar dihukum sekalian”, ucap kakakku 

dengan nada menyebalkan. 
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“Kakak, kok lo gitu sih!!” , kesalku. 

“Kakak, jangan gitu. Cepetan kasih baju olahraganya. 

Kalo enggak, ibu gak akan kasih kakak uang jajan selama 

sebulan. Mau?!” , ancam ibuku.  

Ancaman seperti itu memang akan sangat manjur untuk 

kakakku. Hahahaha…. 

“Ah… Ibu mah ancamannya gitu mulu. Yaudah”, ucap 

kakakku dengan bibir maju ke depan. 

Lalu dia memberikan baju olahragaku yang ternyata 

memang disembunyikan olehnya. Tuh kan, apa aku bilang.  

“Sekarang sarapan dulu. Ibu udah siapin”, ucap ibuku. 

“Oke”, ucapku dengan girang sambil mengacungkan 

jempol. 

“Makanan yang dia makan itu gak bisa disebut sarapan. 

Makanannya gak bagus semua”, ucap kakakku yang membuatku 

mengerucutkan bibir. 

“Udah-udah”, ucap ibuku setengah bersabar. 

Lalu kami pun makan. Ibu dan kakakku makan di meja 

makan. Sedangkan aku makan di ruang TV. Tentu makananku 

berbeda dengan mereka dan aku tidak ingin melihat makanan 

yang mereka makan. 

Oh ya, ayahku tidak pulang. Ia sedang sibuk dengan 

pekerjaannya di kantor. Jadi kami hanya bertiga di rumah. 

 
 

 

Aku pun berangkat sekolah dengan setengah kesal. 

Sesampainya di sekolah, aku segera menuju parkiran untuk 

memarkirkan sepedaku. Parkiran sudah hampir penuh karena 

hari ini aku berangkat agak siang. Ini semua karena kakakku 

yang menyebalkan itu. 

Saat akan menuju kelas, aku melihat kakak kelas yang 

menyebalkan kemarin sedang mengobrol dengan seorang 
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perempuan di depan perpustakaan sambil sesekali tertawa. Aku 

hanya tersenyum sinis melihatnya.  

Ternyata si songong itu bisa ketawa juga.  

Lalu aku pun langsung bergegas pergi dari sana. Toh 

aku tidak peduli dengan mereka. Itu bukan urusanku. 

Saat  aku sampai  di kelas, sudah banyak teman-teman 

yang datang. Aku pun duduk di sebelah Sigma. Sigma baru 

menyadari kehadiranku karena dia terlalu sibuk menyalin PR 

teman yang lain. 

“Eh.. Al, kok jam segini baru datang?”, ucap Sigma saat 

menyadari kehadiranku sambil melihat jam di depan kelas yang 

menunjukkan pukul 06.55. 

“Iya hehe”, balasku singkat. 

“Lo udah ngerjain PR Matematika belum? Mau nyalin 

bareng gue gak?”, tanyanya. 

“Eh enggak makasih. Aku udah ngerjain”, jawabku. 

“Oh gitu. Rajin juga ya lo”, ucapnya dengan nada sedikit 

meledek. Aku hanya membalasnya dengan tatapan datar. 

Kemudian bel masuk berbunyi. Semua teman kelasku 

segera masuk kelas dengan diiringi guru Matematika, yaitu Bu 

Tetra. 

“Lambda Aldebaran, tolong suruh teman-temanmu 

untuk mengumpulkan PR di depan kelas”, ucap Bu Tetra kepada 

Lambda sebagai ketua kelas. 

Lalu, Lambda pun meminta semua murid untuk 

mengumpulkan PR Matematika-nya di depan kelas. Kegiatan 

belajar-mengajar pun berlangsung lancar karena semua murid 

mengerjakan PR, jadi tidak ada yang dihukum. Bukan 

mengerjakan sih, lebih tepatnya menyalin. 
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Bel pergantian pelajaran pun berbunyi menandakan 

pelajaran olahraga akan segera dimulai. Aku, Sigma, dan teman-

teman perempuan yang lain segera pergi ke toilet untuk ganti 

baju. Sedangkan teman laki-laki ganti baju di kelas. Sangat tidak 

patut dicontoh, bukan? 

Setelah ganti baju, kami kembali ke kelas untuk 

menyimpan baju putih abu kami dan mengambil minum. Lalu 

kami semua turun ke lapangan.   

Setelah sampai di lapangan, ternyata guru olahraga 

kami sudah menunggu, Pak Heksa namanya. Jadwal olahraga 

hari ini adalah bermain sepak bola. 

Kami diminta Pak Heksa untuk membuat kelompok 

beranggotakan 6 orang. Kebetulan aku sekelompok dengan 

Sigma. Anggota kelompokku yaitu aku, Sigma, Zeta, Theta, Delta 

dan Vega. Delta sebagai penjaga gawang.  

Oh ya, sekalian aku perkenalkan. Zeta memiliki nama 

lengkap Zeta El Nath Antares, Theta memiliki nama lengkap 

Theta Langit Biru, Delta memiliki nama lengkap Delta Nona 

Adara, dan Vega memiliiki nama lengkap Vega Arcturus. 

“Alpha, oper ke gue”, teriak Zeta kepadaku.  

Zeta adalah teman sekelasku yang sekelompok 

denganku. Lalu aku pun mengoper kepadanya. 

“Zet, oper ke sini”, teriak Theta yang sekelompok juga 

denganku. 

“Tetaaa, oper ke gueee”, teriak Sigma sangat keras. 

“Alphaa, ambil”, teriak Sigma kepadaku agar aku 

mengambil bolanya. 

Saat aku akan mengambil bola yang dioper Sigma 

dengan kakiku… 

Bughh.. 

Sesuatu membentur kepalaku. Penglihatanku menjadi 

gelap dan setelah itu aku tak tahu apa yang terjadi. 
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 Pusing menyertaiku, perlahan aku membuka mata, 

remang-remang, kemudian menjadi jelas. Aku tersadar bahwa 

aku sedang berada di UKS.  

“Al, lo gak apa-apa?”, tanya Sigma dengan nada 

khawatir. 

“Aku gak apa-apa. Tadi aku pingsan ya?”, ucapku sambil 

bangun dari berbaring. 

“Iya tadi lo kena bola. Oh ya, lo minum dulu aja. Nih”, 

ucap Theta yang ternyata ada di sana juga sambil menyodorkan 

gelas berisi air putih kepadaku.  

Tentu aku akan menolaknya, bukan? Bukan karena aku 

takut dengan air putih. Aku hanya tidak suka. 

“Eh gak usah makasih. Aku udah gak apa-apa”, balasku 

cepat sambil tersenyum. Dia pun kembali meletakkan gelasnya 

di atas nakas tempat tidur. 

“Yaudah mau gue beliin bubur ayam gak? Lo kan belum 

makan siang gara-gara tadi pingsan”, ucap Zeta.  

Aku terharu, mereka sangat perhatian kepadaku. 

Astagfirullah bubur ayam!, batinku. 

“Enggak, makasih. Aku bawa bekal kok. Nanti makan di 

kelas aja”, ucapku lembut.  

Aku merasa tak enak hati menolak tawaran mereka. 

Mereka sudah sangat baik kepadaku. Untung mereka hanya 

mengangguk dan tak bertanya lebih lanjut. 

“Makasih ya, udah bawa aku ke sini. Pasti berat ya?”, 

ucapku dengan tidak enak hati. 

“Siapa bilang kita yang bawa. Kita mana kuat bopong lo 

ke sini walaupun bertiga”, cerocos Zeta yang ada di sana juga.  

“Lah.. terus siapa dong?”, ucapku heran.   

Siapa yang bawa aku ke sini? Masa Pak Heksa?, batinku. 
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“Lo tau gak?! Sumpah ya, lo beruntung banget!”, ucap 

Sigma yang tiba-tiba heboh. Aku hanya mengernyit. 

“Iya anjir. Parah sih”, ucap Zeta.  

“Kapan ya gue kayak gitu? Apa gue harus pura-pura 

pingsan juga?”, ucap Theta sambil mengerucutkan bibir.  

Mereka pada kenapa sih? 

“Kalian kenapa sih? Emang siapa yang bawa?”, ucapku 

penasaran. Gimana gak penasaran, mereka jadi aneh begitu. 

“Jadi gini ceritanya. Ehm, gue minum dulu. Pasti panjang 

soalnya”, ucap Sigma sambil mengambil minum yang tadi 

disodorkan kepadaku dan meneguknya sampai habis. 

Kok lebay banget, batinku. 

“Tadi lo kena bola basket yang gak sengaja dilempar 

sama kakak kelas yang lagi maen basket. Terus lo tau gak siapa 

yang ngelempar?”, ucapnya sambil melotot. Aku hanya 

mengernyit. 

“Kak Angkasaaa omaygaat!!!”, heboh Zeta dan Theta 

berbarengan. 

“Diem dulu”, ucap Sigma membuat Zeta mengerucutkan 

bibir dan Theta memutar bola mata.. 

“Kak Angkasa?”, gumamku. Aku memang tidak terlalu 

mengenal kakak kelas. Hidupku terlalu datar. 

“Iya. Jangan bilang  lo gak tau siapa Kak Angkasa?”, 

tanya Sigma penuh selidik. Aku hanya menggeleng. 

“Ya ampun Al, masa lo gak tau. Semua orang juga tau 

kali siapa Rigel Angkasa Gemma”, ucap Sigma. 

“Aku emang gak tau. Emang dia siapa?”, tanyaku polos. 

“Nih gue kasih tau ya. Kak Angkasa itu kelas XII Bahasa 

1. Dia itu terkenal dengan kegantengan sama sikap cueknya. Dia 

itu temen deket kakak lo. Mereka selalu bareng kalau ke kantin. 

Masa temen kakak sendiri gak tau”, ucapnya. Sigma memang 

sudah mengenal kakakku. 
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“Aku gak tau. Bukan urusanku juga. Selain itu, aku kan 

gak pernah ke kantin, hehe.”, ucapku beralasan sambil 

menunjukkan cengiran. 

“Oh iya ya. Lain kali lo harus ikut kita ke kantin. Cuci 

mata bareng kita”, ucap Zeta yang dibalas dengan anggukan oleh 

Sigma dan Theta. Aku hanya tersenyum tipis. 

Cuci mata katanya? Yang ada aku pingsan karena 

ngeliat makanan kantin, batinku. 

“Oh ya, banyak yang suka sama dia karena dia itu 

ganteng. Tapi mereka gak berani ngedeketin Kak Angkasa 

soalnya cuek sama datar banget. Yang ada nanti malah 

dikacangin”, jelas Sigma. Aku mengangkat sebelah alis.  

Apa aku harus peduli?, ucapku dalam hati. 

“Asal lo tau ya, yang bawa lo ke UKS itu Kak Angkasa. 

Tadi pas lo pingsan, mukanya keliatan kayakkhawatir gitu. 

Mungkin dia ngerasa bersalah. Terus dia bopong lo ke UKS 

sendirian. Kita bertiga ngikutin dari belakang. Setelah lo dibawa 

ke sini, terus dia balik lagi ke lapangan. Ya allah gue iri”, 

lanjutnya dengan menggebu-gebu. 

“Kak Angkasa tuh orangnya yang mana? Aku mau bilang 

makasih sama dia”, ucapku. 

“Yaallah Al. Gue greget banget sama lo. Yaudah nanti 

pulang sekolah kita temuin Kak Angkasa di kelasnya. Semoga dia 

gak buru-buru pulang”, cerocos Sigma menusuk pendengaranku. 

Aku hanya mengangguk lemah. 

“Sekarang mau ke kelas? Udah baikan ‘kan?”, tanya Zeta. 

Aku hanya mengangguk. 

“Sini gue bantu bangunin”, ucap Theta lembut. 

Sepertinya aku mendapat teman akrab lagi. Mereka sangat baik 

sampai-sampai menemaniku di UKS. Padahal istirahat sudah 

selesai.  
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Kami berempat pun kembali ke kelas karena sebentar 

lagi pergantian jam menuju pelajaran selanjutnya yaitu Fisika 

oleh Bu Penta. 

 
 

 

“Kak, aku mau nanya. Ada Kak Angkasa gak?”, tanya 

Sigma pada teman sekelas Kak Angkasa. 

Setelah bel pulang berbunyi, Sigma langsung menarikku 

untuk segera menemui Kak Angkasa.  

Aku yang mau bilang makasihkok dia yang ribet, 

batinku. 

Bagaimana tidak, tadi dia memintaku untuk memakai 

parfum dulu sebelum menemui Kak Angkasa. Untuk apa?, 

pikirku. Dan sekarang di sinilah aku, di depan kelas XII Bahasa 1 

dengan ditemani Sigma. Zeta dan Theta pulang duluan karena 

ada urusan. 

“Ada. Bentar gue panggil dulu”, ucap kakak laki-laki 

berkacamata itu.  

Untung belum pulang Kak Angkasanya, batinku. 

“Angkasa, ada yang nyari lo nih”, teriaknya pada Kak 

Angkasa yang masih di dalam kelas. 

Tak lama kemudian, seseorang datang menghampiri 

kami berdua.  

Tunggu deh, bukannya ini kakak yang songong itu? 

Aku terkejut melihatnya. Tetapi dia hanya memasang 

muka datar dengan tatapan tajam.  

Apa emang gitu ekspresinya?, batinku bertanya-tanya. 

Sebenarnya aku masih sedikit kesal dengannya. Tapi 

aku harus segera bilang terima kasih padanya walaupun dia juga 

yang membuatku pingsan. Aku tidak mau berurusan terus 

dengannya.  

“Cepetan ngomong”, bisik Sigma saat aku diam saja. 
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“Kak, aku mau bilang makasih karena kakak udah bawa 

aku ke UKS”, ucapku sopan sambil tersenyum. 

Krik krik 

Sumpah ya, aku kayak lagi ngomong sama tembok. 

Dikacangin gitu aja, batinku. 

Dia hanya diam dan menatapku datar. 

Dasar muka tembok!, batinku. 

Yang membuatku kesal untuk kedua kalinya, dia pergi 

gitu aja tanpa sepatah kata pun. Padahal aku pernah liat dia 

ngobrol sama seorang cewek sambil ketawa. Apa pacarnya? 

Atau gebetannya?  

Ah gak peduli aku. 

“Itu orang gak punya mulut apa ya?”, ucap Sigma yang 

sama kesalnya denganku. 

“Mulutnya mah punya. Mungkin dia bisu”, sarkasku 

saking kesalnya.  

Astagfirullah mulutmu Alpha, batinku menyadarkan. 

“Gila, seorang Alpha bisa ngomong kayak gitu”, ucap 

Sigma sambil geleng-geleng kepala. 

“Yaudah kita pulang aja. Males di sini”, ucapku yang 

dibalas anggukan oleh Sigma. 

Kami menuju parkiran dengan perasaan kesal. Aku 

menghampiri sepedaku, sedangkan Sigma menghampiri 

motornya. Lalu aku mengendarai si Omega. Omega adalah 

sebutanku untuk sepedaku. 

“Al gue duluan ya”, teriak Sigma di motornya saat 

melewatiku. Aku hanya membalasnya dengan acungan jempol. 
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⦁Membenci⦁ 

 
 

 

Bolehkah aku membenci diriku sendiri? 

 
 

 

 “Assalamu’alaikum…”, ucapku ketika sampai di depan 

rumah. 

“Wa’alaikumussalam”, jawab ibuku dari dalam sambil 

membukakan pintu. Lalu aku mencium tangannya. 

“Si kakak mana? Kok belum nyampe? Biasanya dia 

duluan”, tanya ibuku. 

“Gak tau. Tadi di sekolah juga aku gak liat dia. Padahal 

tadi aku ke lorong kelas XII Bahasa”, ucapku tanpa berpikir 

panjang. 

“Kamu ngapain ke sana?”, tanyanya serius. 

Aduuh gimana ini. Kalau aku cerita ke ibu tentang mau 

bilang makasih ke kakak kelas karena udah bawa aku ke UKS, 

ibu pasti khawatir.  

“Ada urusan, Bu. Hehe”, jawabku. Aku tidak ingin cerita, 

tapi aku juga tidak mau berbohong. 

“Assalamu’alaikum”, itu suara kakakku yang baru saja 

sampai. 

“Wa’alaikumussalam”, ucapku dan ibuku serentak. 

“Kenapa baru pulang?”, tanya ibuku.“Tadi ngisi bensin 

dulu”, jawabnya. 

“Oh ya. Dek, tadi lo ngapain ke kelas tetangga?” Lo ada 

urusan apa sama Angkasa? Gue tadi liat lo ngomong sama dia. 

Apa jangan-jangan lo ada hubungan sama dia?”, cerocosnya. 
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Perkataannya membuat ibuku menatapku, meminta 

penjelasan. Aku tahu kalau ibu dan ayahku tidak mengizinkan 

aku berpacaran. 

 “Satu-satu nanyanya”, ucapku sambil memutar bola 

mata. “Tadi aku bilang makasih sama Kak Angkasa karena dia 

udah nolongin aku”, lanjutku. 

“Emang kamu kenapa, Dek?”, tanya ibuku penasaran. 

“Sebenernya tadi aku kena bola, Bu. Kak Angkasa gak 

sengaja lempar ke arahku. Aku pingsan dan dia yang bawa aku 

ke UKS”, jelasku. Aku tidak bisa menutupinya. 

“Tapi sekarang kamu gak apa-apa ‘kan?”, tanya ibu 

khawatir.  

“Aku gak apa-apa, Bu”, jawabku. 

“Lain kali kamu harus hati-hati kalo lagi olahraga. Kamu 

itu lemah”, ucap ibu menasihatiku.  

“Iya, Bu. Lain kali aku hati-hati”, jawabku. 

Lalu ibu beranjak pergi ke kamarnya. Sedangkan 

kakakku hanya diam saja. 

Inilah aku. Yang tidak bisa bergerak bebas seperti orang 

lain. Orang tuaku selalu menganggap aku lemah dan tidak bisa 

melakukan apa-apa. 

“Kak, Kak Angkasa itu temen kakak ya?”, tanyaku 

berusaha menahan sesak.  

“Iya emang kenapa? Lo suka?”, tanyanya sambil 

mengangkat sebelah alis. 

“Ih, bukan. Ternyata dia itu orang yang udah jatohin 

sepedaku waktu di parkiran. Pantesan orangnya gitu. 

Temenannya aja sama orang kayak gini”, ucapku sinis. 

“Heh, malah ngata-ngatain. Gini-gini juga gue terkenal di 

sekolah”, ucapnya sambil bersidekap.  

“Iya terserah kakak aja”, ucapku sambil memutar bola 

mata. 
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“Dan juga, lo jangan sok benci gitu sama Angkasa. Bisa 

aja nanti dia melakukan sesuatu yang sangat membantu lo. Dan 

lo akan sangat merasa bersalah nantinya”, terangnya. Tumben 

ngomongnya bener, batinku.  

Tapi aku tak peduli. Mana mungkin orang seperti dia 

mau membantuku. Aku ditolong dia ke UKS juga karena dia 

merasa bersalah. Bukan karena ikhlas mau menolongku, ‘kan? 

“Terserah kakak aja deh”, ucapku sambil beranjak untuk 

masuk kamar. Kakakku hanya membalas dengan gelengan 

kepala, lalu masuk ke kamarnya. 

 
 

 

Malam harinya, aku sedang mengerjakan PR 

Matematika di kamar. PR-ku sangat banyak. Pasti setiap hari 

selalu ada PR yang harus dikumpulkan. 

Kruyuk kruyuk… 

Itu suara perutku. Padahal tadi aku sudah makan 10 

bungkus makanan ringan. Memang sih, makanan ringan tidak 

akan membuatku kenyang walau makan banyak sekalipun. Tapi 

ya sudah mau bagaimana lagi. Aku pun beranjak dari meja 

belajar menuju makananku yang ada di lemari kecil.  

Makananku memang tidak disimpan di dapur atau di 

ruang tamu karena itu khusus untukku. Tidak boleh ada yang 

memakannya termasuk kakakku. Karena aku hanya memakan 

itu saja. Minumannya aku simpan di kulkas. Ibu melarang 

kakakku untuk mengambilnya. Itu khusus untukku. Saat aku 

membuka lemari, ternyata makananku hampir habis. 

“Aduh gimana ini? Pasti ibu marah. Aku menghabiskan 

40 bungkus dalam sehari”, gumamku. 

Aku memang biasa membeli makanan ringan dalam 

bungkus yang besar, isinya 20 bungkus. Artinya, saat ini aku 

telah menghabiskan 2 bungkus besar.  
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Aku membeli makanan ringan itu di sebuah warung, 

dan sudah berlangganan. Penjualnya pun sudah tahu makanan 

yang aku makan. 

Lalu aku keluar kamar dan menghampiri ibu yang 

berada di ruang tamu sedang  menunggu ayah pulang kerja. Kak 

Deka pasti sudah tidur di kamarnya. Dia jarang tidur di atas jam 

10. 

 “Ibu, makananku sudah habis”, ucapku pelan.  

“Cepet banget. Bukannya kemarin baru beli kemarin 

malam?”, ucap ibuku terkejut. 

 “Iya, aku habiskan. Soalnya aku lapar”, jawabku pelan. 

“Ini nih yang ibu gak suka. Makanya kamu itu makan 

nasi atau roti. Memang banyak orang yang gak suka nasi. Tapi 

mereka suka makanan yang lain yang masih mengandung 

karbohidrat”, ucap ibu dengan nada sedikit tinggi.  

“Sebenarnya ibu gak mau kamu makan makanan kayak 

gitu. Tapi mau gimana lagi, kamu hanya suka makanan itu. Ibu 

minta tolong sama kamu, tolong usahakan untuk suka makanan 

berkarbohidrat. Kasihan tubuh kamu”, lanjutnya. 

Aku hanya diam sambil menunduk. Air mataku sudah 

ingin keluar, tapi aku berusaha menahannya. 

“Untuk saat ini, ibu gak izinin kamu untuk beli makanan 

itu. Ibu akan membelikan kamu biskuit. Kamu harus mau!”, ucap 

ibu dengan penekanan. Aku hanya diam tidak bisa berkata 

apapun. 

“Assalamu’alaikum”, itu suara ayah yang baru saja 

pulang kerja.  

“Wa’alaikumussalam”, ucapku dan ibu serentak. Lalu 

kami pun mencium tangan ayah.  Kemudian suasana kembali 

hening. 

“Ada apa ini?”, tanya ayah menghilangkan keheningan. 

“Makanan Alpha habis. Padahal baru beli kemarin 

malam”, jawab ibu. Aku hanya menunduk. 



21 

 

Setelah mengatakan itu, ibuku langsung  beranjak 

menuju dapur untuk menyiapkan makanan dan kopi untuk 

ayah. 

“Nak, apa kamu tidak merasa lapar? Kamu hanya makan 

cemilan. Tidak kasihan pada tubuhmu?”, tanya ayah lembut. Aku 

masih menunduk dan hanya diam. Tidak berani menatapnya  

dan tidak mampu menjawab pertanyaannya. 

“Ya sudah, sekarang kamu ke kamar saja. Nanti ayah 

akan membicarakan ini dengan ibumu agar dia tidak marah”, 

ucapnya sambil mengelus kepalaku. Aku mengangguk. 

Lalu aku pergi ke kamarku dengan menahan tangis. 

Setelah sampai di kamar, aku langsung menutup pintunya. Aku 

menangis di sana. 

Ucapan ibu dan ayah tadi ada benarnya. Kasihan 

dengan tubuhku yang tidak mendapat nutrisi. Aku 

menyadarinya.  

Makanan yang aku makan selama ini mengandung zat 

berbahaya bagi tubuh. Tetapi aku tidak bisa memaksa diriku 

sendiri. Rasa takut selalu datang saat aku berusaha mencoba 

makanan lain. 

Aku ingin seperti orang lain. Yang tidak menyukai nasi, 

tapi mereka masih menyukai makanan lain. Tapi aku harus 

bagaimana? Bagaimana melawan rasa takut ini? 

Malam itu, aku menunda PR-ku. Aku menangis sampai 

mataku lelah dan akhirnya tertidur. 

 
 

 

 “Alpha bangun! Mau sekolah gak?!” 

 Itu suara kakakku. Aku menggeliat, lalu melihat jam 

dinding yang menunjukkan pukul 06.30. Aduh gawat, batinku. 

Aku langsung  bangun dan berlari keluar kamar, 

mengambil handuk, lalu menuju kamar mandi tanpa 
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menghiraukan kakakku. Setelah beberapa menit, aku pun keluar 

kamar mandi yang langsung bertemu dengan ibuku. 

“Cepet pakai seragam, Dek. Kamu naik motor kakak 

saja. Kalau pakai sepeda nanti gerbangnya keburu di kunci”, 

ucap ibuku lembut. Aku mengangguk, lalu berlari menuju 

kamarku. Syukurlah ibu tidak lama marahnya. Entah apa yang 

dibicarakan ayahku dengan ibuku. Oh ya, ayah pasti sudah 

berangkat ke kantor. 

Setelah rapi, aku langsung mengambil tas  yang 

untungnya sudah aku ganti dengan jadwal hari ini saat aku 

sedang mengerjakan PR semalam. 

Tunggu! PR-ku! 

Aku belum selesai mengerjakannya. Kalau melanjutkan 

di sekolah kira-kira keburu gak, ya? Ah semoga keburu!, pikirku. 

Aku lalu keluar kamar dan ternyata kakakku sudah 

menungguku di ruang tamu dengan wajah masam. 

“Lama banget sih!”, ucapnya ketus. 

“Dek, kamu sarapannya di sekolah saja. Ibu bawakan 

biskuit lebih banyak untuk kamu”, ucap ibu yang baru keluar 

dari dapur. Aku hanya mengangguk. 

Itu artinya, aku harus mau makan biskuit walaupun 

tidak mau. Aku tidak takut terhadap biskuit karena biskuit 

makanan kering. Cuma sedikit tidak suka. Tetapi kali ini aku 

akan memakannya. Aku hanya takut pada makanan basah dan 

tidak suka  minuman selain rasa jeruk. 

“Kakak berangkat ya, Bu. Assalamu’alaikum”, ucap 

kakakku sambil mencium tangan ibu, diikuti aku. “Aku juga 

berangkat. Assalamu’alaikum”, ucapku. 

“Hati-hati, ya”, ucapnya sambil mengantar kami ke 

depan rumah. 

“Buruan naik, Dek. Nanti kita telat. Lagian lo tumben 

kesiangan. Kenapa?”, ucapnya.  
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“Kepo”, jawabku singkat. Dia hanya menunjukkan raut 

kesal. Tidak mungkin aku menceritakannya, bukan?  

Setelah aku naik ke motornya, kami pun berangkat. Aku 

memakan sebagian biskuitku di jalan dengan sedikit tidak suka. 

 

 

 

 “Kak, turun di sini aja”, ucapku saat kami berada di 

beberapa meter dari gerbang sekolah. 

“Ya udah. Hati-hati, Dek”, ucap kakakku yang dibalas 

dengan anggukan olehku. Lalu dia kembali mengendarai 

motornya, sedangkan aku jalan kaki.  

Aku melihat jam tanganku yang menunjukkan pukul 

06.55. Itu artinya, sebentar lagi gerbang akan ditutup, yaitu pada 

pukul 07.00. Aku segera mempercepat langkahku. 

Saat tiba di kelas, aku bersyukur Bu Tetra, guru 

Matematika-ku belum datang. Aku segera menuju tempat 

dudukku. 

“Tumben baru datang” ucap Sigma heran. Biasanya aku 

tidak pernah datang telat. 

“Iya, tadi kesiangan”, ucapku.  

“PR Matematika udah selesai belum?”, tanyanya lagi. 

“Belum selesai. Aku boleh liat gak?”, ucapku.  

“Yaudah nih liat yang gue. Buruan nyalinnya. Takut 

keburu Bu Tetra datang. Kalo dia tahu lo belum selesai ngerjain 

PR, lo pasti dihukum”, terangnya.  

Aku hanya mengangguk. Lalu buru-buru membuka PR 

Matematika-ku yang belum selesai. 

Baru akan mulai menyalin PR, tiba-tiba Bu Tetra datang. 

Semua temanku pun duduk di tempatnya masing-masing. 

“Kumpulkan PR-nya, sekarang! Lambda, kumpulkan PR 

teman-temanmu.”, ucap Bu Tetra tegas. 

Perkataannya membuatku terkejut.  
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Aduuhh bagaimana ini?, batinku ketar-ketir. 

Saat Lambda menuju meja kami, dia langsung 

mengambil buku-ku dan buku Sigma. Padahal punyaku belum 

selesai. 

“Al, PR lo gimana?”, bisik Sigma. Aku hanya menggeleng 

pasrah. Mungkin aku harus kena hukuman hari ini. 

Setelah mengumpulkan semua PR, Lambda 

menghampiri Bu Tetra di depan kelas. Lalu Bu Tetra memeriksa 

PR tersebut. Aku sudah panik, tapi aku juga pasrah. 

“Alpha!”, panggil Bu Tetra dengan nada tinggi.  

Mati aku! 

Suasana menjadi hening, tidak ada yang berani 

bersuara. Semua orang melirik ke arahku, kecuali Sigma. Dia 

hanya menunduk. 

“Kenapa PR-mu belum selesai?”, tanyanya sambil 

menatap ke arahku. 

“Se..semalam saya ketiduran, Bu”, ucapku terbata-bata. 

“Biasanya kamu selalu menyelesaikan PR-mu. Ibu 

sangat kecewa sama kamu”, ucapnya membuatku menjadi kesal 

pada diriku sendiri. 

“Ibu terpaksa harus kasih kamu hukuman. Kamu harus 

hormat bendera sampai bel pergantian pelajaran.  Selain itu, 

setelah pergantian pelajaran, kamu menghadap ibu untuk 

mengambil tugas tambahan  buat kamu”, ucapnya membuatku 

mengangguk lemah. 

Lalu aku keluar kelas menuju lapangan. Teman-

temanku termasuk Sigma hanya menatapku dan tidak bisa 

melakukan apa-apa. 

 

 

 Sekarang, aku sedang menghormat bendera. Di 

lapangan hanya ada siswa yang sedang olahraga. Aku 

menghormat bendera sambil melamun. 
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 “Bolehkah aku membenci diriku sendiri?”, gumamku.  

Aku merasa kesal terhadap diriku sendiri. Aku tidak 

ingin mengecewakan kedua orang tuaku. Tetapi apa yang aku 

lakukan sekarang? Apabila ibuku tahu hal ini, aku pasti akan 

kena marah. Selain itu, ibu pasti menyuruhku untuk belajar 

terus-menerus. Oh ya, semoga kakakku tidak melihatku 

sekarang.  

Bisa gawat! 

Setelah beberapa saat aku melamun, bel pergantian 

pelajaran pun berbunyi. Lalu aku bergegas untuk menemui Bu 

Tetra di ruang guru. Untunglah kakakku tidak melihatku. 

“Assalamu’alaikum, Bu”, ucapku saat tiba di hadapan Bu 

Tetra sambil mencium tangannya. 

“Wa’alaikumussalam, Alpha”, balasnya.  

“Bu, aku sudah menyelesaikan hukumanku. Sekarang, 

aku ingin mengambil tugas tambahan dari ibu”, ucapku sopan. 

“Oh iya. Ini ibu kasih tugas tambahan buat kamu. Tugas 

ini harus sudah dikumpulkan di meja ibu besok pagi”, ucapnya 

sambil menyerahkan selembar kertas berisi tugas. 

Haduuh… 

“Baik, Bu. Kalo gitu saya permisi. Assalamu’alaikum”, 

ucapku lagi dengan mencium kembali tangannya. Setelah itu, 

aku pun keluar dari ruang guru menuju kelasku. 

 Sesampainya di kelas, aku segera duduk di bangku-ku. 

Untungnya Bu Penta, guru Fisika belum datang. 

 “Kamu gak apa-apa ‘kan, Al?”, tanya Theta yang duduk 

di belakangku. 

 “Iya aku gak apa-apa”, balasku sambil tersenyum. 

“Itu tugas tambahan? Semangat ya Al!”, ucapnya sambil 

tersenyum. “Iya makasih banyak ya”, jawabku. 

“Kalo lo butuh bantuan, bilang gue aja. Kalo gue bisa, 

nanti gue bantu”, ucap Delta yang duduk di sebelah Theta, tetapi 

bukan sebangku. 
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“Makasih banyak, Del”, ucapku sambil tersenyum. Aku 

sangat senang mempunyai teman yang peduli kepadaku. 

Saat aku akan meletakkan lembar tugas tadi di loker 

meja yang nanti akan ku masukkan ke tas, aku melihat sebuah  

sticky note berwarna kuning di loker mejaku. 

Di sticky note itu tertulis beberapa kalimat. Aku terkejut 

dengan kalimat yang ditulisnya. Siapa yang menulisnya? 

“Kenapa Al?”, tanya Sigma. 

“Eh… A..aku gak apa-apa”, jawabku. Aku tidak ingin 

menceritakannya terlebih dahulu kepada siapapun. 

Tak lama Bu Penta datang. Lalu aku segera 

memasukkan sticky note itu ke dalam sakuku. Kegiatan belajar 

pun berjalan dengan lancar. 
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“Hidup itu indah. Tinggal bagaimana 

kamu mensyukurinya. Apabila kamu 

membenci dirimu sendiri, berarti 

kamu tidak mensyukuri anugerah 

yang  Allah beri kepadamu” 

 

~Yang lebih terang daripada 

matahari 

 

⦁Mensyukuri⦁ 

 
 

 

Hidup itu indah. Tinggal bagaimana kamu mensyukurinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itulah isi dari sticky note yang ku temukan di loker 

mejaku. Siapa yang menulisnya? Mengapa dia tahu tentang apa 

yang ku pikirkan? ‘yang lebih terang daripada matahari’ itu 

maksudnya apa? Aduh aku pusing memikirkannya.  

 Aku menduga yang menulis di sticky note itu Sigma. 

Karena tadi dia menyemangatiku. Selain itu, dia yang paling 

dekat denganku. Tetapi kalau dilihat dari tulisan tangannya, itu 

bukan tulisan tangan Sigma. Tulisan tangan itu sangat asing. 

Teman sekelasku sepertinya tidak ada yang memiliki tulisan 

tangan seperti itu. 

 Bel pulang sudah beberapa menit yang lalu. Aku masih 

melamun di dalam kelas sendirian memikirkan sticky note itu. 
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Tadi Sigma keluar kelas lebih awal. Ada urusan katanya. 

Aku belum menceritakannya pada Sigma. Entah akan ku 

ceritakan atau tidak. 

 Setelah beberapa menit tidak menemukan solusi, aku 

pun mengambil tasku lalu keluar kelas menuju gerbang. Karena 

aku tidak membawa sepeda, jadi aku akan naik angkot. 

Karena aku berjalan terlalu terburu-buru saat di 

belokan kelas, aku tidak sengaja menyenggol tubuh seseorang. 

Buku-buku yang dibawa orang itu jatuh berserakan di lantai. 

“Maaf… maaf, aku gak sengaja”, ucapku sambil berlutut 

untuk membantunya mengambil buku yang jatuh. “I..iya gak 

apa-apa”, ucapnya sambil membenarkan kacamatanya. Lalu dia 

pun ikut mengambil buku yang jatuh. 

“Nama kamu siapa?”, tanyaku ingin berkenalan. Niatnya 

sih  ingin punya teman baru dari kelas lain. 

“Gue Orion Andromeda dari kelas X Bahasa 1. Panggil 

aja Orion”, jawabnya. “Oh salam kenal. Aku Alpha Centauri 

Gamma dari kelas X MIPA 4, panggil aja Alpha”, ucapku sambil 

mengulurkan tangan ke arahnya. “Salam kenal juga”, ucapnya 

menerima uluran tanganku. Setelah terpaut, lalu kami 

melepasnya. 

“Oh ya, aku duluan ya”, ucapku sambil tersenyum 

ramah. Dia hanya mengangguk. Lalu aku beranjak dari sana 

menuju gerbang sekolah, sedangkan dia melanjutkan 

langkahnya entah ke mana. 

 
 

 

 Sesampainya di rumah, aku langsung segera mandi. Aku 

ingin segera ke kamarku untuk memikirkan tentang sticky note 

yang tadi aku temukan di loker mejaku. 

 “Alpha, makan dulu”, ucap ibuku. “Iya, nanti di kamar 

saja”, jawabku. Memang biasanya aku makan di ruang tamu. 
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 Setelah selesai mandi, aku langsung mengurung diri di 

kamar. Aku meraih sticky note yang tadi aku letakkan di atas 

nakas tempat tidur. Lalu berbaring di tempat tidur sambil 

menatap langit-langit kamar, melanjutkan kegiatan melamunku 

yang tertunda saat di kelas. 

 “Ini siapa yang nulis ya? Kok tiba-tiba ada yang ngasih 

kayak gini? Buat apa?”, tanyaku dan keheningan yang 

menjawabnya. Kalau ada orang yang melihat, pasti sekarang aku 

terlihat seperti orang gila. 

“Kok orang itu bisa tahu pikiranku? Dia cenayang?”, 

celotehku terus-menerus. 

“Padahal aku tidak pernah menceritakan masalahku 

kepada siapapun. Termasuk orang tua dan kakakku”, 

penasaranku semakin memuncak. 

“Dia siapa? ‘yang paling terang daripada matahari’ itu 

maksudnya apa? Dia laki-laki atau perempuan?”, ucapku sambil 

membolak-balikkan sticky note itu. 

“Ah aku pusing! Pokoknya aku harus cari tahu”, ucapku 

dengan semangat menggebu-gebu. 

“Gimana caranya aku bisa tahu orang itu?”, ucapku 

sambil mengetuk-ngetuk hidung dengan telunjukku. Apabila 

sedang berpikir, aku memang selalu mengetuk-ngetuk hidung. 

Aku pun mengamati tulisannya. Akhirnya ada juga ide 

yang terlintas di pikiranku. 

“Ah… aku tahu. Aku harus cari orang yang punya tulisan 

kayak gini. Pasti jarang yang punya tulisan kayak gini”, ucapku 

sambil menjentikkan jari. 

“Mulai besok aku akan mulai misi ini”, ucapku dengan 

nada terlampau serius. 

Lalu aku mengambil buku kosong di rak buku dan 

sebuah pulpen. 
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Itulah isi tulisan yang baru saja aku tulis. Aku harus 

menyelesaikan misi ini agar aku tidak dihantui rasa penasaran. 

Setelah aku menangkap pelakunya, aku akan meminta dia 

menandatangani  tulisanku itu. Sebagai bukti kalau misiku telah 

selesai. 

Setelah itu, aku pun mengambil tugas hukuman Bu 

Tetra dari dalam tasku, lalu mengerjakannya sampai selesai. 

 
 

 

“Keterlaluan banget sih!”, teriakku kesal. 

Bagaimana tidak, hari ini aku sengaja datang pagi-pagi 

ke sekolah untuk memulai misiku. Aku ingin melihat mading 

sekolah. Siapa tahu si pelaku menempel tulisan-tulisannya di 

sana. Karena kelihatannya dia pandai merangkai kata. 

Tetapi, saat aku sedang mengendarai sepeda dengan 

santai dan perlahan, tiba-tiba ada sepeda lain yang menyerobot 

sepedaku dan menyenggolnya. Aku kesal dibuatnya. Untung saja 

aku tidak jatuh. 

“Siapakah dalang di balik sticky note itu?” 

 

• Misi dimulai besok pada tanggal 19 September 2017 

• Bertempat di SMA Laskar Pelangi. 

(Jangan menyerah jika belum menangkap pelakunya) 

 

~Pejuang menemukan tuan/nyonya sticky note~ 

 

               Korban,   Pelaku, 

αҫγ 
            Alpha C.G.                  …………. 

     Pelaku, 
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“Masih menunggu kamu 

yang tak peduli akan 

kehadiranku” 

“Aku kayak kenal sama sepedanya”, gumamku sambil 

menatap sepeda yang semakin menjauh itu.  

“Gak tau ah pusing”, ucapku sambil mengedikkan bahu. 

Sekolah masih terlihat sepi saat aku sampai. Ya, karena 

masih menunjukkan pukul 05.50. Setelah memarkirkan 

sepedaku, aku bergegas ke tempat di mana ditempelnya mading 

sekolah. 

Aku pun mengamati satu-persatu tulisan yang ada di 

sana, lalu mencocokkannya dengan tulisan di sticky note yang 

aku pegang. Tetapi aku tidak menemukan tulisan yang ku cari. 

Aku pun menghela napas. Tidak apa-apa, baru 

permulaan. Aku pun berjalan meninggalkan mading. Baru dua 

langkah, aku menunduk. Ternyata selembar sticky note 

berwarna biru tidak sengaja terinjak oleh sepatuku. Sepertinya 

sticky note itu terlepas dari mading.  

Lalu aku mengambilnya berniat untuk 

menempelkannya kembali. Saat sedang menempelkan, aku tidak 

sengaja membaca kalimat yang tertulis di sticky note itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngenes amat nih orang, batinku. “Ngapain nunggu  

orang yang bahkan gak peduli sama kita?”, gumamku sambil 

mengerutkan dahi. 
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Aku tersadar. Bukan itu yang seharusnya ku pikirkan. 

Tetapi jenis tulisannya. Ya, jenis tulisannya sama seperti di 

sticky note yang ku dapat kemarin. 

“Kok gak ada nama orang yang nulisnya sih? Yah… 

susah kalo gini mah”, ucapku sambil menghela napas. 

Lalu aku pun mengeluarkan handphone-ku dari saku, 

kemudian memfoto tulisannya sebagai barang bukti hari ini. 

Setelah itu, aku berjalan menuju tangga tempat kelasku 

berada. Di tengah jalan, tidak sengaja aku melihat Orion yang 

waktu itu ku ajak kenalan, sedang duduk di bangku koridor 

kelas X Bahasadenganmemakai headset. Dia selalu berangkat 

pagi?, batinku.  

“Rajin juga ya”, gumamku pelan. Dia terlihat serius 

dengan ponselnya. Lalu aku melanjutkan langkahku menaiki 

anak tangga menuju kelas. 

Sesampainya di kelas, aku langsung meletakkan tasku 

di tempat dudukku. Aku tidak sengaja menoleh ke loker mejaku. 

Tidak ada apapun. Aku kira akan ada lagi yang memberiku sticky 

note. Ternyata aku yang kepedean.  

 
 

 

 Bel istirahat berbunyi. Teman-temanku berhamburan 

keluar kelas. 

 “Al, ikut kita ke kantin, yuk!”, ajak Sigma kepadaku 

dengan Theta dan Zeta yang sudah berdiri di samping 

mejaku.Mulai! Aku harus apa?, batinku. 

 “Kalian aja deh. Aku di kelas aja”, jawabku sambil 

menunjukkan cengiran. 

 “Ayo dong, sambil cuci mata liat kakak kelas yang 

ganteng-ganteng. Lagian kita udah janji waktu di UKS buat ajak 

lo ke kantin”, bujuk Zeta sambil menarik-narik tanganku. Ih 

gimana dong. Yaallah tolong aku, batinku. 
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 “Nggak deh… aku bawa bekal kok, mau makan di kelas 

aja ya…”, ucapku sambil menunjukkan muka melas. 

“Ih lo mah gak seru. Mending gue paksa aja supaya lo 

gak di kelas mulu”, ucap Theta sambil menarik lenganku menuju 

keluar kelas diikuti Sigma dan Zeta yang membawa tempat 

makanku. Gawat! Aku tidak bisa melawan tenaga Theta, batinku 

ketar-ketir. 

“Ih jangan… gak usah….”, ucapku panik sambil berusaha 

melepaskan cengkeraman yang sedikit sakit dari tangan Theta. 

“Gak apa-apa. Sekali-sekali ke kantin”, ucap Sigma 

mendukung Theta. 

“Tenang aja. Kita bakal nunjukin kakak kelas yang 

ganteng-ganteng sama lo”, ucap Zeta. Aku tidak peduli!, batinku 

berteriak. 

“Aku gak mau ketemu sama mereka. Tolong jangan 

paksa aku!”, ucapku setengah berteriak.  

“Lo kenapa sih? Lo normal ‘kan? Masa gak mau liat 

cowok ganteng?”, ucap Sigma keheranan. Aku harus jawab apa?, 

batinku. Aku hanya diam. 

Mereka terus menggiringku ke kantin. Setelah ini apa 

yang akan terjadi?, batinku. Aku hanya bisa pasrah. 

Sesampainya di kantin, banyak yang melirikku karena 

perlakuan Theta yang menggiringku dengan mencengkeram 

kedua bahuku. Diantara mereka ada yang berbisik-bisik kepada 

temannya.  

Aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Aku 

hanya tertunduk lemah. Aku tidak ingin melihat makanan 

kantin, apalagi mendekatinya. 

“Lo tunggu di sini. Gue mau pesen makan dulu”, ucap 

Theta saat telah mendudukkanku di salah satu kursi dekat pintu 

keluar kantin. Aku duduk membelakangi pintu kantin, 

sedangkan Sigma dan Zeta duduk berhadapan denganku. 
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“Kalian mau pesan apa?”, tanya Theta pada Sigma dan 

Zeta.  

“Gue siomay sama es jeruk”, ucap Sigma.  

“Gue samain aja kayak Sigma”, ucap Zeta yang padahal 

sudah membawa bekal dari rumah. 

“Oke. Alpha jangan dulu di makan bekalnya. Bareng 

nanti makannya sama kita, kalo pesanannya udah datang”, ucap 

Theta lalu beranjak dari sana. 

“Al, liat deh cowok yang di pojok kantin itu”, ucap Sigma 

sambil menunjuk. “Ganteng kan? Itu gebetan gue. Namanya Kak 

Aksen”, lanjut Sigma dengan sedikit heboh. Aku hanya 

mengangguk kaku. Aku kan gak nanya. 

“Lo harus liat juga yang di sebelahnya Kak Aksen. 

Namanya Kak Ragam. Dia itu kapten basket”, ucap Zeta tak kalah 

heboh. Aku hanya tersenyum sambil mengangguk. Lalu aku 

kembali menunduk. 

“OMAYGAT!!!” 

Sigma memekik membuatku yang berada di sebelahnya 

menjadi kaget. Lalu kantin menjadi lebih bising daripada yang 

tadi. Lalu aku mengangkat kepalaku. 

“Gila, makin hari makin ganteng aja!”, ucap Zeta 

setengah berteriak sambil melihat ke arah pintu kantin. 

Perempuan yang lain pun melakukan halnya seperti Sigma dan 

Zeta.  

Saat aku menoleh ke arah pintu kantin, ternyata ada 

Kak Angkasa masuk kantin dengan kedua tangan dimasukkan ke 

dalam saku. Oh, kirain apa. Kok dia sok ganteng banget sih!Eh 

tapi emang ganteng sih, batinku. 

Tetapi aku sangat tidak suka dengan cowok ganteng 

yang menyadari kalau dirinya itu ganteng. Menyebalkan. 

Percuma ganteng kalau gak pernah menghargai orang yang 

berbicara kepadanya. 
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Dia melewatiku dengan menatapku sekilas, lalu 

memalingkan pandangannya. Setelah itu bergabung dengan 

kumpulan cowok yang di dalamnya ada Kak Aksen sama Kak 

Ragam, gebetan Sigma dan Zeta. Kak Deka juga ada di sana. 

Ternyata mereka se-geng. 

“Jangan diliatin terus. Tuh mata bentar lagi keluar”, 

ucap Zeta membuatku tersadar. Aku kembali menunduk. 

“Lo suka sama Kak Angkasa?”, tanya Sigma membuatku 

terkejut. 

“Siapa yang suka sama Kak Angkasa?”  

Itu suara Theta yang baru datang dengan membawa 

makanan. 

“Itu si Alpha”, balas Zeta.  

“Boong. Aku gak suka sama Kak Angkasa. Zeta cuma 

ngarang”, ucapku kepada Theta sambil sedikit-sedikit bergeser 

menjauhi Theta yang membawa makanan. Lalu kembali 

menunduk lagi. 

“Oh baguslah. Jadi gue gak saingan sama temen sendiri”, 

ucap Theta membuatku mengangkat kepala lagi. Aku sedikit 

terkejut. 

“Kamu suka sama Kak Angkasa?”, tanyaku penasaran. 

Theta hanya mengangguk sambil tersenyum. Seperti ada yang  

mengganjal di hatiku. Tapi apa? Seharusnya aku tidak peduli, 

bukan? 

“Ayo kita makan!”, seru Sigma. “Al, buruan buka 

bekalnya. Nanti gue minta”, lanjutnya. Aku hanya mengangguk 

kaku. Setelah ini apa yang akan terjadi? Semua rahasiaku 

terbongkar, begitu?, batinku. Aku sudah sangat lemas sekarang. 

Aku membuka tempat makanku dengan pelan. “Lama 

amat sih. Sini gue bantuin buka”, ucap Theta sambil 

membukanya dengan cepat. 

“Ebuset! Itu bekal lo?!”, tanya Sigma. Aku sudah lemas 

dan hanya bisa diam. 
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“Lo suka banget ya sama makanan ringan?”, tanya Zeta. 

“Gue juga suka banget. Tadinya pengen di bawa ke sekolah tapi 

ibu gue gak ngizinin. Suruh bawa nasi aja”, cerocos Zeta. 

“Iya bener. Lo harus makan nasi, Al. Jangan terlalu 

sering makan kayak gitu. Gak baik buat kesehatan”, ucap Theta. 

Seandainya aku mau. Pasti aku juga akan makan itu, batinku. 

“Sekarang lo harus makan nasi dulu. Nih berdua sama 

gue. Gue  bawa lumayan banyak”, ucap Zeta. 

“Dasar tukang makan. Nasi segitu dibilang ‘lumayan’. 

Satu ompreng isinya nasi doang. Lauknya malah diompreng 

yang satunya lagi. Terus tadi malah pesan siomay. Perut lo 

segede apa?!”, cerocos Sigma. 

“Suka-suka gue dong! Lagian gue mah banyak makan 

juga tetep kurus”, ucap Zeta dengan bangga. 

“Lo nya aja yang cacingan”, ucap Theta menohok. 

“Heh! Sembarangan lo! Kalo iri mah bilang aja”, ucap 

Zeta sambil tersenyum miring. Kenapa jadi bertengkar? 

“Udah deh. Kalo gini terus kapan makannya? Bentar lagi 

bel”, ucapku menyadarkan. 

“Ya udah. Hayu makan. Al, ambil nih sendok”, ucap Zeta 

sambil menyodorkan sendok kepadaku. Aku hanya diam 

membeku. 

“Kalo gak mau, gue suapin ya”, ucapnya.  

“Enggak usah, makasih. Aku makan ini aja”, ucapku. 

“Ih makan nasi dulu. Gue yang suapin deh”, ucap Sigma 

mengambil alih sendok di tangan Zeta. 

“Aaaaa….”, ucap Sigma seperti akan menyuapi anak 

kecil. Aku menggeleng kuat-kuat sambil merapatkan mulut. 

“Ayooo… makan Alphaa”, ucap Theta tidak sabar. 

Sigma semakin mendekatkan sendok berisi nasi ke 

arahku. Aku berusaha bergeser dari dudukku. Tapi Sigma 

semakin gencar mendekat.  
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Karena sudah tidak tahan, aku pun bangkit dari 

dudukku dan berlari keluar kantin dengan sangat ketakutan. 

Aku kesal dan ingin menangis. Aku tidak peduli dengan tatapan 

orang-orang. 

Lalu aku menuju taman belakang sekolah. Aku ingin 

sendiri. Aku ingin menumpahkan tangisku di tempat yang tidak 

ada orang. Mereka tidak akan tahu seberapa takutnya aku tadi. 

Aku sangat kesal dengan mereka. Tapi aku juga tidak 

bisa menyalahkan mereka karena mereka tidak tahu apapun 

soal fobiaku. Ini salahku yang tidak memberitahu mereka. 

Terkadang aku ingin seperti orang lain yang bebas 

melakukan apapun tanpa ada halangan. Kenapa aku bisa seperti 

ini? Kenapa Tuhan membuatku seperti ini? Untuk apa Tuhan? 
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⦁Menangis⦁ 

 
 

 

Aku harap, setelah menangis, hatimu menjadi lebih kuat. 

 
 

 

Setelah merasa lebih baik, aku berniat kembali ke kelas 

walaupun kegiatan belajar sudah dimulai sejak sepuluh menit 

yang lalu. Aku berjalan gontai menuju kelas sambil sesekali 

menghapus air mataku. 

Saat sampai di koridor kelas X MIPA, aku melihat 

sebuah sticky note tergeletak diujung tempat duduk yang ada di 

koridor. Saat itu koridor sedang sepi karena sedang kegiatan 

pembelajaran. Karena aku penasaran, aku pun mendekatinya. 

Dan lagi, setelah aku membacanya ternyata itu adalah sticky 

note kedua yang ditujukan untukku, sticky note berwarna merah 

muda dengan beberapa kata terangkai di sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku sangat terkejut setelah membacanya. Kok dia tahu 

kalau aku menangis? Aku rasa di taman belakang tadi tidak ada 

siapapun. Tetapi mungkin aku tidak menyadari bahwa saat itu 

“Aku harap, setelah 

menangis, hatimu menjadi 

lebih kuat.” 

~Sang Pemburu 
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ada orang. Dan orang itu….melihatku menangis! Oh tidak! Orang 

itu pasti orang yang sama yang memberiku sticky note kuning 

kemarin. 

Dia selalu menuliskan sesuatu di akhir kalimatnya. 

Tetapi maksudnya apa? Pemburu apa?  

Siapa sih tuh orang?! Membuatku penasaran saja, 

batinku. 

Aku pun segera melanjutkan langkahku menuju kelas 

dengan membawa sticky note itu yang ku masukkan ke dalam 

saku.Setelah sampai di depan kelasku, aku mengetuk pintu. 

“Assalamu’alaikum”, ucapku.  

“Wa’alaikumussalam”, jawab seisi kelas serempak 

termasuk Bu Sierra, guru Kimia. 

“Alpha, dari mana saja kamu? Kenapa baru datang?”, 

tanya Bu Sierra dengan menatapku meminta penjelasan. 

Karakter Bu Sierra memang sebelas dua belas dengan Bu Tetra.  

“Saya dari toilet, Bu”, ucapku gugup. Untuk aku cepat 

menemukan alasan untuk menjawabnya.  

Tidak mungkin ‘kan kalau aku berkata kalau aku habis 

menangis di taman belakang? Walaupun Sigma, Zeta, dan Theta 

pasti mencurigai alasanku, tetapi teman-teman yang lain tidak 

tahu apapun. 

“Ya sudah. Duduk di tempatmu”, ucapnya membuatku 

menghela nafas lega.  

“Baik, Bu”, ucapku sambil menunduk lalu pergi ke 

tempat dudukku di sebelah Sigma. 

“Al, lo utang cerita sama gue”, ucap Sigma tiba-tiba 

dengan tatapan serius yang membuatku sedikit gelisah. 

Aku takut  Sigma bertanya tentang alasan aku lari dari 

kantin. Aku hanya diam, karena Sigma melanjutkan fokusnya 

pada mata pelajaran yang sangat disukainya. 
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Bel berbunyi tiga kali pertanda berakhirnya kegiatan 

belajar-mengajar. Aku pun mengemas bukuku dan bersiap-siap 

untuk pulang. 

“Al, lo jangan dulu pulang. Ada yang mau gue tanyain”, 

ucap Sigma dengan tatapan serius, lagi. Aku hanya mengangguk 

ragu. 

Sekarang kelas sudah sepi, hanya menyisakan aku, 

Sigma, Zeta, dan Theta. 

“Tadi kenapa lari?”, tanya Sigma serius. 

“Lo takut nasi?”, tanya Zeta.  

“Jawab yang jujur”, ucap Theta. Aku seperti sedang di 

sidang kasus pencurian, batinku. 

“Se…sebenarnya aku punya fobia sama makanan. Aku 

hampir gak suka sama semua makanan”, ucapku gugup. 

“Kenapa lo gak cerita sama gue?”, ucap Sigma 

membuatku sedikit takut. Aku kira dia akan tertawa. 

“Walaupun kita baru deket, lo gak usah sungkan cerita 

sama gue dan Zeta”, ucap Theta. 

“Gue merasa bersalah banget sama lo soalnya udah 

nawarin bekal gue”, ucap Zeta. 

“Gue yang paling merasa bersalah udah buat lo gak 

nyaman”, ucap Sigma lemah. 

Mendengar ucapan mereka, hatiku seketika 

menghangat. Ternyata aku tidak salah berteman dengan 

mereka. Mereka benar-benar sangat baik. 

“Iya, aku minta maaf karena gak cerita sama kalian”, 

ucapku. 

“Harusnya kita yang minta maaf. Dari awal juga lo selalu 

nolak buat diajak ke kantin atau ditawarin makanan waktu di 

UKS. Seharusnya dari dulu kita sadar kalo lo fobia sama 

makanan saat lo cuma bawa cemilan buat bekal ”, ucap Sigma 

diikuti anggukan Zeta dan Theta. 
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“Iya gak apa-apa. Makasih banyak ya”, ucapku sambil 

tersenyum lebar. 

“Lo beneran cuma suka makanan yang lo bawa aja?”, 

ucap Zeta penasaran. Aku mengangguk. 

“Aneh juga ya. Biasanya orang gak suka sama nasi 

doang atau sama makanan tertentu. Ternyata ada yang lebih 

dari itu”, ucap Theta. 

“Oh ya, gue pernah denger. Kalo gak salah namanya 

Cibo…ci..boci… apasi gue lupa”, ucap Zeta sambil menggaruk-

garuk kepalanya. 

“Cibophobia”, ucapku. 

“Iya itu!”, seru Zeta dengan melotot. 

“Boci mulu pikiran lo. Boci itu makanan. Dasar perut 

karet!”, ucap Theta. 

“Suka-suka gue!”, ucap Zeta sambil mengerucutkan 

bibir. 

“Sejak kapan lo punya fobia itu? Ceritain dong. Kenapa 

bisa takut gitu sama makanan?”, lanjut  Zeta penasaran. 

“Aku punya fobia dari umur satu tahun. Kata ibuku, 

awalnya aku mau makan-makanan biasa seperti bubur. Tetapi, 

sejak aku sakit dan mengalami muntaber, aku jadi jijik dan takut 

sama makanan, apalagi yang basah atau yang lunak. Sampai 

sekarang masih seperti itu”, jelasku. 

“Oh gituuu…. Ya udah sekarang kita pulang. Besok-

besok kita gak akan lagi ajak lo ke kantin”, ucap Theta. 

“Iya. Biarin aja lo makan sendiri. Dasar jomblo”, ucap 

Zeta sambil memeletkan lidahnya. Aku mencibir, bukannya dia 

sendiri juga jomblo? Dasar! 

Tetapi kemudian Sigma dan Theta tertawa yang 

membuatku ikut tertawa bersama Zeta. 

“Oh ya. Jangan sampai orang lain tau. Takutnya si Alpha 

dijailin”, ucap Sigma yang dibalas anggukan oleh Zeta dan Theta. 

Aku lega mendengarnya. Mereka sangat peduli kepadaku. 
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Kami pun keluar kelas bersisian dengan raut wajah 

cerah. 

 
 

 

 “Woyyy.. kalian mau tau gak? Gue punya berita yang 

bisa dibilang aneh sih”, ucap Lambda ketika tiba-tiba berdiri di 

depan kelas  pagi-pagi. 

Teman-teman yang lain sudah banyak yang datang, 

termasuk aku, Sigma, Zeta, dan Theta. Hanya tinggal beberapa 

orang yang belum datang. 

“Ternyata si Alpha itu fobia sama makanan. Gue denger 

sendiri si Alpha ngomong gitu. Bahkan bukan cuma satu atau 

beberapa makanan. Tapi hampir semua makanan. Gila aneh 

banget ‘kan?”, ucapnya kepada semua teman-teman kelasku. 

Mendengar itu, aku terkejut. Dari mana dia tahu? Apa 

jangan-jangan dia mendengar pembicaraanku dengan Sigma, 

Zeta, dan Theta kemarin? Ya Tuhan. Aku hanya bisa diam dan 

menunduk. Semua teman-teman kelas melirikku. Aku tidak bisa 

berkata apa-apa. 

“Emang kenapa kalau Alpha punya fobia? Masalah buat 

lo?!”, ucap Sigma maju ke depan kelas sambil menaikkan lengan 

seragamnya berhadapan dengan Lambda. 

“Ya enggak sih. Cuma ya kali kita punya temen sekelas 

yang aneh kayak dia”, ucapnya sambil menunjukku dengan 

dagunya. 

“Ya terus kenapa?! Ribet banget ngurusin orang! Dasar 

Lambe!!”, ucap Sigma sambil berkacak pinggang di hadapan 

Lambda. Mereka berdua jadi tontonan seisi kelas. 

“Heh!!! Nama gue Lambda, bukan Lambe”, ucap Lambda 

sambil melotot. Teman-teman mulai berdatangan.  

“Iya gue tau. Lo itu Lambda si lambe. Jadi cowok kok 

lambe. HAHAHAHA”, tawa Sigma menggelegar sampai seisi 
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kelas. Aku yang mendengarnya pun berusaha menahan tawa 

akibat perkataan Sigma. Sepertinya semua orang di kelas juga 

sepertiku. Sedangkan muka Lambda sudah memerah akibat 

malu dengan tindakannya sendiri. 

Kemudian bel masuk berbunyi diiringi dengan 

datangnya Bu Tetra untuk mengajar di jam pertama. Ya Allah on 

time banget. 

Kami semua langsung duduk rapi. Sigma dan Lambda 

langsung berlari ke tempat duduknya dengan tergesa-gesa. 

“Tadi siapa yang ketawanya gede banget sampai 

terdengar keluar kelas?”, tanya Bu Tetra. 

“Sigma, Bu”, ucap Lambda berniat balas dendam. 

Berharap Sigma akan dihukum karena tertawa terlalu keras 

yang tidak cocok untuk seorang perempuan. 

“Kenapa kamu tertawa seperti itu?”, ucap Bu Tetra 

sambil menatap Sigma dengan serius. Lambda sudah tersenyum 

miring. 

“Itu, Bu. Lambda ngurusin orang mulu, kayak cewek. 

Padahal ‘kan dia cowok”, ucap Sigma membuatku hampir 

tertawa. 

“Oh gitu. Belum tentu orangnya ingin kurus, Lambda”, 

ucapnya sambil menahan senyum. 

Krik krik 

Seketika hening setelah mendengar ucapan Bu Tetra. 

Semua berpikir. Apa hubungannya? 

Setelah connect kemudian kami tertawa walaupun 

sebenarnya terlambat. 

 “Sudah-sudah. Sekarang buka buku paket halaman 34. 

Kita mulai materi selanjutnya”, ucap Bu Tetra membuatku dan 

seluruh temanku mengambil dan membuka buku paket 

Matematika Peminatan. Sedangkan Lambda hanya mendengus.  
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⦁Bertekad⦁ 

 
 

 

Kuatkan tekadmu terhadap hal yang kamu takuti bahwahal tersebut 

tidak membahayakanmu. 

 
 

 

 Hari-hari berikutnya, aku tidak pernah lagi diajak ke 

kantin oleh Sigma, Zeta, dan Theta. Sigma selalu ditemani Zeta 

dan Theta saat ke kantin. 

Seperti saat ini, seperti biasa aku di kelas sendirian saat 

jam istirahat. Menikmati bekalku tanpa gangguan orang lain. 

“Eh, Alpha sendirian aja? Gak punya temen ya? Kenapa 

gak ke kantin?”, ucap Lambda yang tiba-tiba masuk kelas sambil 

tersenyum miring. Menyebalkan sekali! batinku. Aku tahu dia 

sedang meledekku. Aku hanya diam. Biarkan dia berceloteh 

sesuka hatinya. 

Dia lalu duduk di tempat duduknya sambil membuka 

makanan yang mungkin dia beli dari kantin. Biasanya juga dia 

tidak makan di kelas saat jam istirahat. Tetapi kenapa sekarang 

jadi berbeda? 

Aku pun kembali melanjutkan makanku tanpa 

mempedulikan Lambda. Hening. Sampai seketika… 

“AAAAAA…”, teriakku.  

Bagaimana tidak. Saat aku sedang fokus makan, tiba-

tiba sebuah tangan terulur lalu memasukkan sesuatu ke dalam 

tempat makanku. Lambda memasukkan beberapa butir nasi 

beserta tempe ke dalam tempat makanku.  

Aku kaget dan panik. Lalu aku berteriak sambil bangkit 

dari tempat dudukku, lalu berlari keluar kelas terbirit-birit 

seperti dikejar sesuatu. Aku mendengar Lambda tertawa 
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terbahak-bahak setelah aku berlari. Tubuhku gemetar. Badanku 

berkeringat. Aku tidak bisa menyesuaikan langkahku. Aku 

sangat lemas. Untung aku tidak sampai pingsan. 

Aku langsung menuju taman belakang sekolah. 

Tempatku menyendiri. Yang aku inginkan sekarang hanyalah 

menangis.  

Untuk saat ini, aku tidak bisa menangis dalam diam. 

Aku sudah tidak tahan. Aku pun terisak sampai lama-kelamaan 

menjadi terdengar. Aku tidak peduli ada orang yang melihatnya. 

Karena aku merasa sekarang sedang sangat sepi. 

“Aku kesal! Aku kesal! Aku gak mau punya fobia ini! Aku 

pengin sembuh!”, ucapku di sela-sela tangisku.  

Beberapa saat aku menangis sampai tiba-tiba… 

Krek 

Aku menoleh ke arah sumber suara yaitu jalan masuk 

taman belakang sekolah. Aku melihat bayangan seseorang.  

“Siapa di sana?”, ucapku sambil menghapus air mata. 

Aku menghampirinya, tetapi setelah dilihat-lihat tidak 

ada siapa-siapa. Aku juga tidak melihat bayangannya lagi. Aku 

yakin tadi ada orang tetapi langsung pergi setelah aku 

mengetahuinya. Tetapi siapa? Membuatku penasaran saja. 

Saat aku akan kembali ke tempatku tadi, aku tidak 

sengaja melihat selembar sticky note terinjak oleh kakiku. Sticky 

note itu berwarna hijau muda. Seperti yang biasa ku temukan, 

terdapat rangkaian kata pada kertasnya.  
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Apalagi ini?, batinku.  

Lagi-lagi dia tahu apa yang ku pikirkan. Apa mungkin 

dia orang yang baru saja melihatku menangis? Dan mungkin 

juga dia orang yang sama dengan orang yang selalu memberiku 

sticky note.  

“Sebenarnya dia itu siapa sih?!”, penasaranku semakin 

memuncak.  

Sudah beberapa hari ini aku tidak memikirkan misi itu. 

Setelah ini, aku akan kembali melanjutkan misinya. Penasaranku 

sudah sangat di puncak. Aku ingin tahu siapa orangnya. 

“Bintang tiga itu maksudnya apa? Yang aku tau Cuma 

bintang tujuh. Itu mah obat sakit kepala”, pikiranku mulai 

ngelantur. 

“Huh pusing banget!”, ucapku sambil beranjak 

meninggalkan taman belakang sekolah. 

Koridor tampak sepi ketika aku akan kembali ke kelas. 

Bagaimana ini? Akhir-akhir ini aku sering terlambat masuk 

kelas setelah jam istirahat. Aku merutuki diriku sendiri. Ini 

semua akibat fobiaku. Huh menyusahkan saja, batinku. Aku tiba-

tiba teringat kalimat di sticky note. 

Apabila kamu membenci dirimu sendiri, berarti kamu 

tidak mensyukuri anugerah yang  Allah beri kepadamu. 

 

 “Kuatkan tekadmu terhadap 

hal yang kamu takuti bahwa hal 

tersebut tidak 

membahayakanmu.” 

~Bintang tiga 
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Ya, aku tidak boleh membenci diriku sendiri. Karena itu 

artinya aku tidak mensyukuri pemberian Allah. Mulai sekarang, 

aku akan berusaha untuk tidak kesal pada diriku sendiri. 

Karena terlalu larut dalam pikiran, aku tidak menyadari 

bahwa beberapa meter di depanku ada seseorang yang sedang 

berjalan membelakangiku. 

Sepertinya aku mengenal punggung tegap itu. Aku 

mencoba berpikir, kira-kira siapa orang itu. Oh ya aku baru 

ingat. Dia adalah Orion yang aku ajak kenalan tempo hari. 

“Orion!”, panggilku membuat dia menoleh. Dia sedikit 

terkejut melihatku. Lalu aku berlari menghampirinya. 

“Kamu Orion yang waktu itu ‘kan?”, tanyaku 

memastikan sambil tersenyum riang. Aku sangat senang bisa 

mengenal teman dari kelas lain. Dia hanya mengangguk kaku. 

Sepertinya orangnya memang kaku saat berbicara dengan orang 

lain. Mirip sepertiku. 

“Gue duluan ya?”, ucapnya terburu-buru lalu 

meninggalkanku.  

“Iya hati-hati. Sampai ketemu lagi”, ucapku sambil 

melambaikan tangan kepadanya walaupun dia tidak menoleh. 

Lalu aku berjalan menuju kelasku. 

 

 

 

Sesampainya di kelas, ternyata tidak ada guru. Semua 

teman-temanku bebas melakukan apapun. Ada yang mengobrol 

alias menggibah, ada yang main game online, ada yang tidur, ada 

yang mengerjakan tugas, dan lain-lain.  

“Pak Rohim gak masuk?”, tanyaku pada Sigma yang 

sedang main game online. 

“Iya. Guru pada rapat. Tapi kita gak boleh keluar kelas. 

Nanti kena hukuman”, ucapnya sambil fokus pada gamenya. Aku 

hanya mengangguk. Pantas saja tadi Orion ada di luar kelas dan 
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terlihat terburu-buru. Takut kena hukuman sepertinya. Untung 

aku sudah di kelas. 

Brak… 

Saking kagetnya, aku hampir melompat. 

“Kenapa sih?”, tanyaku pada Sigma yang barusan 

menggebrak meja yang membuat teman-teman yang lain 

menoleh, tetapi kembali fokus dengan kegiatannya masing-

masing. 

“Lo habis dari mana? Tadi pas gue sama Jeta Teta 

pulang dari kantin, lo gak ada. Yang ada di kelas cuma si 

Lambda”, ucapnya setengah berbisik. 

“Eh bentar deh, lo habis nangis? Apa jangan-jangan lo 

dijailin ya sama si Lambe?”, tanyanya seakan baru sadar. Aku 

hanya diam. 

“Bener-benerya itu orang. Mulutnya minta ditabok”, 

ucap Sigma sambil bersidekap. “Emang lo dijailin apa sama 

dia?”, lanjutnya. 

“Dia masukin nasi sama temp ke tempat makanku”, 

ucapku. “Yaallah parah amat si Lambe. Sumpah tuh cowok 

kelewatan banget!”, ucapnya sambil geleng-geleng kepala. 

Perkataannya membuat Zeta dan Theta yang duduk di belakang 

kami menatap kami. 

“Si Lambda lagi?”, tanya Theta. Aku mengangguk.  

“Kayaknya tuh orang harus dikasih pelajaran deh”, ucap 

Zeta. 

“Ide lo bagus. Kira-kira apa ya?”, ucap Sigma dengan 

setengah berbisik agar yang lain tidak mendengarnya. Tetapi 

untungnya mereka sedang sibuk dengan kegiatannya masing-

masing. Selain itu juga suasananya berisik, jadi tidak akan ada 

yang mendengar obrolan kami. 

“Gue denger, si Lambda itu takut sama cicak. Gimana 

kalo kita masukin cicak aja ke tasnya?”, ucap Theta pelan. 

“Mantap mantap mantap. Boleh juga tuh”, ucap Zeta.  



49 

 

“Hah?! Gayanyasih gede, tapi sama cicak aja takut”, ucap 

Sigma sambil memutar bola mata.  

“Ya udah itu aja. Gue setuju. Biar tau rasa!”, lanjutnya 

kemudian sambil tersenyum seram. 

“Oke, besok aja kita mulai misinya”, ucap Theta. 

Ngomong-ngomong soal misi, aku jadi teringat misiku. 

“Gimana Al?”, tanya Sigma sambil menyikut lenganku 

karena aku melamun.  

“I… iya. Aku ikut kalian aja”, ucapku sambil tersenyum. 

Lalu kami pun kembali fokus ke kegiatan masing-masing. 

Aku fokus memikirkan misiku. Bagaimana ya? Seperti 

ada sebuah lampu yang menyala di otakku, aku menemukan 

sebuah ide. Bagaimana kalau aku tanya saja pada Kak Deka 

tentang tulisan itu. Siapa tahu dia mengetahuinya, pikirku. Ya, 

aku berniat menanyakannya setelah pulang sekolah nanti. 
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⦁Kenyataan⦁ 

 
 

 

Kamu nyata. Namun kenyataannya sulit dilihat. Padahal aku bukan 

tunanetra. 

 
 

 

 “Assalamu’alaikum”, ucapku sesampainya di depan 

rumah setelah memarkirkan sepeda. 

 “Wa’alaikumussalam”, jawab ibu dan kakakku yang 

rupanya sudah sampai lebih dulu. 

 Aku pun segera masuk ke dalam rumah, lalu mencium 

tangan ibu dan kakakku yang sedang mengobrol di ruang tamu. 

Sepertinya Kak Deka baru sampai, terlihat dari baju seragam 

yang masih melekat di tubuhnya. 

Aku lalu duduk di sana bergabung dengan mereka. “Lagi 

ngomongin apa?”, tanyaku ingin tahu. 

“Ini lagi ngomongin tentang si kakak yang mau 

melanjutkan ke perguruan tinggi”, ucap ibu kepadaku. 

“Emang kakak mau ngambil jurusan apa? Di mana?”, 

tanyaku. 

“Penginnya sih Sastra Jerman, UNJ”, ucapnya.  

“Wah, bagus kak. Semoga diterima ya”, ucapku sambil 

tersenyum lebar. 

“Makasih, Dek. Kalo lo nanti mau ngelanjutin ke mana?”, 

tanyanya. 

“Aku maunya-” 

“Alpha mah nanti masuk jurusan Ilmu Komputer aja. 

Yang gak terlalu buat kamu capek. Fisik kamu ‘kan lemah karena 

kamu gak pernah makan makanan bernutrisi”, ucap ibu 

memotong ucapanku. 
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Aku hanya diam sambil menghela nafas. Setelah itu aku 

tidak bisa berkata apapun. Hidupku sudah diatur oleh ibu. Sulit 

untuk mengubahnya.  

Padahal ibu bilang ingin melihatku mempunyai mimpi 

yang cerah di masa depan. Tetapi ibu malah membatasiku. 

Bagaimana aku bisa mewujudkan mimpi cerahku jika ibu 

mengatur impianku. Impian ibu tidak sama dengan impianku. 

Aku bermimpi bahwaaku ingin menjadi atlet. Tidak ada 

hubungannya dengan Ilmu Komputer yang ibu bicarakan. 

Aku memang lemah. Tapi tidak selemah itu. Oke. Aku 

akan berubah agar ibu tidak terus-terusan mengatakan bahwa 

aku lemah. Aku akan berusaha menyembuhkan fobiaku ini. 

Setelah ibu mengatakan itu, tak lama aku bangkit 

berdiri lalu meninggalkan ruang tamu menuju kamarku. 

“Bu, aku ke kamar dulu”, ucapku lalu pergi dari sana. 

Lagi dan lagi.  

Selalu ada hal yang membuatku merasa sesak. Untuk 

menenangkan pikiranku, aku pergi ke kamar mandi untuk 

membersihkan badanku sekaligus membersihkan sesak di 

dadaku. 

Setelah selesai mandi dan berganti pakaian, aku pun 

membaringkan badanku di tempat tidur sambil menatap langit-

langit. Lalu sesuatu terlintas di benakku. 

Kuatkan tekadmu terhadap hal yang kamu takuti bahwa 

hal tersebut tidak membahayakanmu. 

Aku ingat kalimat itu, kalimat yang ditulis di sticky note. 

Ya, untuk menghilangkan rasa takutku, aku terlebih dahulu 

bertekad bahwa makanan tersebut biasa saja seperti makanan 

yang biasa aku makan. Aku akan mencobanya. 

Ngomong-ngomong soal sticky note, aku jadi teringat 

bahwa  aku berniat menanyakannya kepada Kak Deka. 
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Aku bangkit dari berbaringku lalu mengambil selembar 

sticky note di tasku. Kemudian aku keluar kamar menuju kamar 

Kak Deka. 

Tok..tok..tok… “Kakak…”, panggilku dari luar kamarnya. 

“Kenapa, Dek? Masuk aja. Gak dikunci”, ucapnya dari 

dalam. 

Aku pun membuka pintu kamarnya lalu masuk ke 

dalam. Rupanya dia sedang mengerjakan tugas di tempat tidur 

sambil tengkurap. 

 Gini-gini juga dia rajin kalau soal tugas. Tugasnya selalu 

dikerjakan setelah pulang sekolah tanpa ditunda. Dia tidak bisa 

mengerjakan tugas di malam hari. Selalu ketiduran, katanya. 

“Kakak, aku mau nanya”, ucapku duduk dipinggiran 

tempat tidurnya. 

“Nanya apa? Gak usah basa-basi”, ucapnya mulai 

mengeluarkan sisi menyebalkannya. Huh! Aku berusaha tidak 

terpengaruh. 

“Kakak tau gak kalau ini tulisan siapa?”, ucapku sambil 

menyodorkan sticky note ke hadapannya. Beberapa saat setelah 

melihat tulisannya, kakakku hanya diam seperti memikirkan 

sesuatu. 

“Emang kenapa?”, ucapnya kemudian.  

“Cuma penasaran aja. Siapa tau kakak kenal sama 

tulisannya”, ucapku. 

“Lo dapat itu dari mana?”, ucapnya terlihat serius. Aku 

sedikit tegang. 

“Nemu di taman belakang sekolah. Sebenarnya masih 

ada sticky note yang lain dengan tulisan yang sama yang ku 

temukan di loker mejaku dan di koridor waktu sepi”, ucapku 

memberi penjelasan. Kakakku pun terdiam cukup lama. 

“Kakak gak tau. Udah sana ke kamar lo. Kakak mau 

lanjut ngerjain tugas. Jangan ganggu lagi”, ucapnya kembali 
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fokus dengan tugasnya. Aku hanya menghela napas. Lalu 

kembali ke kamarku.  

Sangat sulit memang mengungkap suatu teka-teki. 

Untuk apa coba dia sok misterius. Padahal tampakkan saja 

batang hidungnya di depanku. Lalu bicara langsung denganku 

apa yang mau disampaikannya. Jadi tidak membuatku 

penasaran sampai pusing memikirkannya. 

Sesampainya di kamar, aku kembali berbaring sambil 

memikirkan perihal sticky note itu. Pikiranku buntu. Aku tak 

tahu harus apa. Wujudnya tak pernah terlihat. 

Aku pun mengambil selembar sticky note kosong yang 

ada di rak buku. Aku menuliskan sesuatu di sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalu terdengar adzan maghrib dan aku segera 

berwudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. 

 

 

 

 Keesokan harinya, aku berangkat seperti biasa ke 

sekolah. Sebelum ke kelas, aku menghampiri mading terlebih 

dahulu untuk menempelkan sticky note yang berisi tulisan yang 

ku tulis kemarin. Entah kenapa aku ingin menempelkannya di 

sana. 

 
Kamu nyata. Namun 

kenyataannya sulit dilihat. 

Padahal aku bukan tunanetra. 
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Hari ini adalah hari yang sedikit berbeda dari sebelum-

sebelumnya karena aku, Sigma, Zeta, dan Theta akan 

melaksanakan misi untuk memberi pelajaran kepada Lambda, si 

ketua kelas yang lambe, kalau kata Sigma. 

 Misi dilaksanakan saat jam istirahat pertama dengan 

memancing Lambda agar segera keluar dari kelasnya, termasuk 

teman-teman yang lain agar misi berjalan lancar. 

 “Lambda, buruan dong kumpulin bukunya ke ruang 

guru. Nanti Bu Tetra marah”, ucap Sigma karena sebelumnya 

kita semua mengerjakan tugas Matematika dari Bu Tetra. Kata 

Bu Tetra, tugas harus sudah dikumpulkan di mejanya pada jam 

istirahat pertama. Ini bisa membantu melancarkan misi. 

 “Iya, bawel. Ini nunggu satu orang lagi”, ucap Lambda. 

“Delta buruan!”, ucap Lambda dengan ketus pada Delta yang 

belum selesai mengerjakan. 

 “Nih gue mau ke ruang guru. Puas lo!”, ucap Lambda 

pada Sigma setelah mendapat buku Delta.  

 “Eh Lam, tolong beliin gue air mineral dong yang di 

botol. Terus juga si Alpha nitip beliin tisu katanya”, ucap Zeta. 

“Gue juga nitip roti yang di Teh Adel ya. Uangnya nanti 

gue ganti”, ucap Theta. 

“Emang kalian gak punya kaki?! Beli sendiri aja! Gak 

usah nyuruh-nyuruh gue”, ucap Lambda ketus. Aku kesal 

mendengarnya. Mulutnya gak disaring banget. 

“Hehe. Kita mager. Lagian sekarang kita bawa bekal, 

jadi gak ke kantin. Apalagi ke koperasi. Jauh banget”, ucap Zeta 

yang sepertinya berusaha menahan kesal akibat perkataan 

Lambda. 

“Iya. Lagian koperasi Teh Adel deket dari ruang guru 

mah. Jadi sekalian nanti lo langsung ke koperasi. Gak jauh juga 

‘kan?”, ucap Theta sambil berusaha menampilkan senyum yang 

paling ramah. 
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“Iya bener. Ayo please tolongin kita”, ucap Sigma 

memohon. 

“Yaudah iya! Nanti gue beliin. Awas ya kalau uang gue 

gak digantiin”, ucap Lambda. 

“Tenang, pasti digantiin kok. Iya gak?”, ucap Sigma 

sambil menoleh kepada aku, Zeta, dan Theta. Kita bertiga 

mengangguk. 

Lambda pun keluar kelas dengan membawa tumpukan 

buku tulis Matematika. 

“Harus sabar emang ngadepin si Lambe mah”, celetuk 

Sigma. 

“Kamu kok kayak benci banget sama Lambda. Hati-hati 

nanti malah suka”, ucapku kepada Sigma. 

“Eitss… Jangan gitu dong. Gue gak mau sampai suka 

sama dia. Nanti yang ada gue setres ngadepin omongan-

omongannya”, ucap Sigma. Aku hanya tertawa menanggapinya. 

“Eh ayo mulai misinya. Mumpung udah sepi”, ucap Zeta 

setengah berbisik. 

“Oh iya ayo!”, ucap Sigma, lalu kami mulai menjalankan 

misi. 

Kami pun mengendap-endap agar tidak ada yang 

melihat. Sigma berdiri paling depan menuju tempat duduk 

Lambda. Diikuti Theta, Zeta, dan aku di paling belakang. 

Lalu Sigma mengeluarkan seekor cicak di toples yang 

sengaja ia bawa lalu memasukkannya ke dalam tas Lambda. 

Setelah berhasil masuk, kami langsung kembali ke 

tempat duduk masing-masing sambil menahan tawa agar tidak 

ada yang curiga. Lalu membuka bekal kami masing-masing. Kita 

tinggal tunggu reaksinya Lambda. 

Hari ini memang Sigma dan Theta sengaja membawa 

bekal untuk melancarkan misi. Sedangkan aku dan Zeta memang 

sudah terbiasa membawa bekal. 
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Setelah beberapa saat, kemudian bel berbunyi 

menandakan berakhirnya jam istirahat pertama. Teman-teman 

X MIPA 4 bergerombol masuk kelas. Lalu mereka duduk di 

tempatnya masing-masing. Tak lama kemudian datang Bu Zea 

untuk mengajar Biologi. 

“AAAAAA………CICAAAKKKK!” 

Aku kaget sama seperti teman-teman sekelasku serta 

Bu Zea pun ikut terkejut.  

“Kenapa Lambda?”, tanya Bu Zea. 

“Ada cicak di tas saya, Bu”, ucapnya. 

Seketika hening. Lalu terdengar riuh karena semua 

teman-teman sekelas terbahak-bahak termasuk Sigma, Zeta, dan 

Theta.  

“Masa cowok takut cicak” 

“Yah cemen” 

“Masa sama cicak aja takut” 

“Ternyata ketua kelas kita takut cicak kawan” 

Ejekan untuk Lambda terdengar seisi kelas. Sedangkan 

Bu Zea menahan tawa, sepertinya. 

Aku melihat Lambda seperti menahan malu sekaligus 

kesal. Hahaha aku merasa puas melihatnya. 

Suara riuh itu berhenti seketika karena terdengar suara 

ketukan pintu dari luar. 

Tok tok tok 

“Assalamu’alaikum”, ucap seseorang dari luar. 

“Wa’alaikumussalam”, ucap kami serempak sambil 

menoleh ke arah pintu. 

Ternyata dia Orion yang memakai seragam olahraga. 

Untuk apa dia ke sini?, batinku. Dia menghampiri Bu Zea. 

“Bu, saya ingin menyampaikan pesan dari Bu Tetra 

bahwa ibu kedatangan tamu dari orang tua murid”, ucap Orion 

sopan. 
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Hatiku bersorak. Itu artinya akan ada freeclass. Semua 

temanku pasti sama denganku. 

“Ya sudah. Terima kasih infonya…..” , ucap Bu Zea 

memberi kode agar Orion menyebutkan namanya. 

“Orion, Bu”, jawabnya. 

“Oh. Terima kasih Orion atas infonya”, ucap Bu Zea. 

“Iya sama-sama, Bu. Saya permisi”, ucap Orion sopan 

lalu beranjak dari sana menuju keluar kelas. 

“Orion. Bagus ya namanya”, ucap Bu Zea setelah 

punggung Orion tak terlihat. 

“Dulu ibu sangat suka belajar astronomi walaupun ibu 

di jurusan IPA. Yang ibu tahu, Orion itu nama rasi bintang. Orion 

sering disebut sang Pemburu. Soalnya ‘Orion’ diambil dari 

mitologi Yunani yang artinya pemburu”, terang Bu Zea. Kami 

serasa sedang belajar astronomi. 

“Eh maaf ya ibu jadi menyimpang. Ibu hanya 

mengingat-ngingat yang dulu”, ucapnya. 

“Iya, Bu gak apa-apa. Oh ya, ibu bukannya tadi ada 

tamu? Tamunya kayaknya udah nunggu lama Bu”, ucap Lambda 

sambil mengacungkan tangan. Walaupun dia ketua kelas, kalau 

soal freeclass dia menjadi pendukung paling depan. Tapi dia juga 

suka cari perhatian. Huuh dasar!. 

“Oh iya ibu lupa. Terima kasih Lambda sudah 

mengingatkan. Nanti ibu beri kamu tambahan nilai”, ucap Bu 

Zea sambil tersenyum ke arah Lambda. 

Perkataan Bu Zea menerima senyuman lebar dari 

Lambda dan ekspresi sinis dari teman-teman yang lain, 

termasuk aku. Bisa sekali Lambda cari perhatian dan mendapat 

nilai tambahan!, batinku kesal. 

“Ya sudah ibu keluar dulu ya. Jangan ribut. Pelajari 

materi tentang Metode Ilmiah”, ucap Bu Zea kepada kami 

semua. 



58 

 

“Baik, Bu”, ucap kami serempak. Setelah punggung Bu 

Zea sudah tak terlihat, kelas menjadi riuh seperti di pasar ikan. 

Mereka melanjutkan ejekan untuk Lambda. 

Itulah siswa. Ucapan Bu Zea sseperti masuk telinga 

kanan lalu keluar lewat telinga kiri. 

Aku sangat bosan. Aku tidak mau belajar dan aku juga 

malas melakukan hal lain. Jadi aku memutuskan untuk 

tidur.Bagaimana dengan Sigma? Dia sudah terlelap sangat 

nyenyak. Mungkin sudah menggapai mimpi. Karena sebelum Bu 

Zea keluar kelas, Sigma sudah sangat mengantuk. Dia tidak suka 

Biologi. Sering membuat ngantuk, katanya . 

Sama halnya Zeta dan Theta. Selain hobi makan, 

ternyata Zeta juga hobi tidur. Begitu juga dengan Theta yang 

sama seperti Sigma yang tidak menyukai Biologi. Alasannya pun 

sama, membuat mengantuk. 

Saat aku sudah menidurkan kepalaku di atas meja dan 

sudah akan menutup mata, tiba-tiba aku menyadari sesuatu. 

Perkataan Bu Zea tadi terngiang di otakku. 

Sang pemburu? 

Aku langsung mengangkat kepalaku dari meja. Aku 

seperti menemukan pencerahan mengenai sticky note yang 

selalu menghantuiku akhir-akhir ini. 

Lalu aku segera mengambil selembar sticky note dari 

tasku. Sticky note kedua yang ku dapat. Sticky note itu diakhiri 

dengan tulisan ‘Sang Pemburu’. Apakah maksud dari kalimat 

terakhir adalah clue untuk si penulis sticky note? Kalau benar 

begitu, apakah itu artinya Orion adalah pelakunya? Tapi aku 

masih tidak yakin. Masih banyak clue-clue yang lain. 

Lalu aku mengambil dua lembar sticky notesisanya 

karena aku mempunyai 3 lembar sticky note dari si pelaku. 

“Yang lebih terang dari matahari?” 

“Emang ada sesuatu yang lebih terang dari matahari?” 

“Bintang tiga?” 
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“Apa maksudnya? Apa typo? Mungkin maksudnya 

‘bintang tujuh’” 

“Tapi masa typonya jauh banget dari tiga ke tujuh. Gak 

mungkin kan dia nulisnya sambil tidur?” 

Sekarang ini aku seperti orang gila dan berdebat 

dengan diri sendiri. Untungnya tidak ada yang melihat dan 

menyadari karena mereka terlalu fokus dengan kegiatannya 

terutama menggibah tentang berita terbaru sekolah bahwa 

cewek tercantik di sekolah baru ‘diputusin’ pacarnya. 

“Apa hubungannya Orion sama bintang tiga? Emang 

Orion lebih terang dari matahari?”, ucapku bertanya-tanya. 

Aku bukan anak astronomi, jadi aku tidak tahu soal itu. 

Dari mana aku bisa tahu tentang itu? Apa aku harus searching di 

google? Tapi aku tidak mempunyai kuota. Sudah seminggu aku 

belum membeli kuota. Sangat kuat, bukan?  

Aku tidak ingin membangunkan Sigma hanya untuk 

meminta hotspot darinya.  

Lalu sebuah kejadian terlintas di otakku. Saat itu, aku 

menangis di taman belakang dan sepertinya ada orang yang 

melihatnya. Kalau kejadian itu dikaitkan dengan Orion yang aku 

sapa saat setelah aku meninggalkan taman belakang. Apakah 

benar dia pelakunya?  

Setelah aku mendengar suara, apa mungkin dia yang 

lari dari sana. Makanya saat aku sapa, dia terlihat sangat 

terkejut dan seperti ingin segera menghindar dariku. 
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⦁Pertemuan⦁ 

 
 

 

Jangan membuatku menyebutmu ‘pengecut’hanya karena kamu takut 

akan sebuah pertemuan. 

 
 

 

Sekolah masih sepi karena waktu baru menunjukkan 

pukul 05.30. Hari ini aku sengaja datang sangat pagi untuk 

melihat apakah ada orang yang masuk ke kelasku. Siapa tahu 

pelakunya beraksi di waktu pagi-pagi sekali. 

Hari libur kemarin aku sangat pusing memikirkan 

pelaku sticky note itu. Kapan misiku selesai? Dan apa motif 

orang itu melakukannya? Apalagi aku sudah menaruh curiga 

kepada Orion. Tetapi aku tidak bisa membuktikan bahwa dia 

pelakunya. 

Kecurigaanku semakin besar ketika mengingat dia 

selalu datang pagi–pagi sekali seperti yang pernah aku lihat 

waktu itu. Jadi aku memutuskan untuk menyelidikinya pagi ini. 

Aku harus bisa menyelidiki sebelum banyak murid yang datang 

karena hari ini upacara bendera. 

Setelah memarkirkan sepedaku di parkiran yang masih 

kosong, aku bergegas menuju kelas. Saat menaiki tangga dan 

sampai di pintu kelas dengan mengendap-endap, ternyata tidak 

ada siapapun di dalam kelas.  

Saat aku akan masuk kelas, terdengar suara langkah 

kaki yang sepertinya ada seseorang yang sedang naik tangga 

menuju lantai kelasku. Aku segera bersembunyi di balik pintu 

yang sudah terbuka dan mengintip di celahnya. 
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Ternyata orang itu masuk ke kelasku. Saat aku meneliti 

dari balik pintu, ternyata dia Orion. Mau apa dia ke sini? Pagi-

pagi pula. Langkahnya mengarah pada mejaku.  

Oh tidak! Jangan-jangan…. 

Pikiranku langsung tertuju pada pelaku sticky note. 

Apakah dia orangnya?  

Aku mengamati gerak-geriknya yang sesekali melihat 

keluar kelas. Aku tidak bisa melihat apa yang dilakukannya di 

mejaku karena dia dalam posisi memunggungiku. 

Saat dia berbalik, aku buru-buru menyembunyikan diri. 

Dia pun lalu keluar kelasku dengan langkah lebar seperti 

terburu-buru. Aku semakin curiga kepadanya. 

Setelah Orion pergi, aku langsung memeriksa kolong 

mejaku. Ternyata sebatang coklat rasa matcha tergeletak di 

sana. Aku pikir yang meletakkannya adalah Orion. Tetapi aku 

masih tidak yakin. Lagian aku fobia dengan makanan seperti itu. 

Kuatkan tekadmu terhadap hal yang kamu takuti bahwa 

hal tersebut tidak membahayakanmu. 

Aku teringat kalimat itu. Aku pun berusaha melawan 

fobiaku ini dengan menggenggam coklat itu walaupun sedikit 

takut. 

“Assalamu’alaikum”, ucap seseorang yang baru masuk 

kelas yang ternyata adalah Sigma. 

“Wa’alaikum-“  

“Loh… Alpha udah datang?!!”, ucap Sigma yang baru 

memasuki kelas dengan terkejut.  

“Wa’alaikumussalam”, ucapku lagi. 

“Tumben amat”, ucapnya setelah duduk di 

sampingku.Aku hanya tersenyum. 

Lalu matanya beralih pada tanganku yang sedang 

memegang sebatang coklat. 

“Wahhh… coklat matcha! Dapet dari mana?!”, ucap 

Sigma heboh. 
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“Barusan ada di kolong meja”, ucapku. 

“Wahhh rezeki gue nih. Gue suka banget sama matcha. 

Lo pasti gak suka ‘kan?”, cerocosnya sambil berbinar. 

“Iya. Buat kamu aja”, ucapku. 

“Makasih ya. Lope-lope pokoknya sama Alpha”, ucapnya 

sambil menyatukan jari jempol dengan telunjuknya membentuk 

love. Lalu mengambilnya dari tanganku. 

“Eh, bentar deh. Ini dari siapa?”, tanyanya penasaran. 

“Aku gak tau. Tadi ada di kolong mejaku”, ucapku. Aku 

ingin mengatakan itu dari Orion tapi takut salah. 

“Wahhh… Lo punya penggemar rahasia!”, ucapnya 

sambil melotot. Penggemar rahasia? Orion?, pikirku. Aku jadi 

penasaran dengan Orion. Apakah Orion orangnya? 

“Dari kapan lo dapet kayak ginian?”, tanyanya. 

“Sebenernya baru kali ini dapet kayak gini. Sebelum-

sebelumnya selalu nemu sticky note di kolong meja”, ucapku. 

“Sticky note? Ada tulisannya?”, tanyanya semakin 

penasaran. Aku mengangguk. 

“Apa?”, tanyanya lagi. 

Lalu aku membuka tasku untuk mengambil semua 

sticky note yang ku dapat akhir-akhir ini dan memberikannya 

pada Sigma. 

“Dari siapa ya kira-kira?”, tanyanya penasaran. 

“Gue jadi pengen nyari tau”, lanjutnya. 

“Iya bagus. Kamu bantuin aku nyari tau siapa orang itu”, 

ucapku dengan mata berbinar. 

“Oke tenang. Kalo gue terlibat pasti berhasil”, ucapnya 

sambil membusungkan dada.  

Dasar Sigma, batinku. 

“Oh gue lupa belum nyalin catetan Fisika. Gue mau 

nyalin dulu. Pinjem buku lo dong”, ucapnya.  

Lalu aku memberikan buku fisika-ku padanya. Sigma 

pun fokus dengan tugasnya sedangkan aku meletakkan 
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kepalaku di atas meja sambil memikirkan orang yang tidak aku 

ketahui tetapi telah memberi pengaruh besar dalam hidupku. 

Aku sangat ingin mengetahui siapa orang itu. Aku ingin 

berterima kasih padanya. Karena berkat tulisannya, aku jadi 

berusaha untuk tidak membenci diriku sendiri dan aku juga 

berusaha untuk melawan ketakutanku walaupun belum 

sepenuhnya berhasil. Aku yakin suatu saat aku bisa 

melakukannya. Aku akan berusaha. 

Pikiranku terganggu oleh bunyi bel masuk yang 

menandakan dimulainya pelajaran Sejarah Indonesia. 

 
 

 

Bel pulang berdering. Aku segera berkemas dan keluar 

kelas menuju parkiran. Saat di koridor,  aku berpapasan dengan 

Orion. Dia seperti ingin menghindar dariku. Tetapi aku buru-

buru menghalanginya untuk meneruskan langkah. 

“Bentar Orion. Aku mau nanya sesuatu”, ucapku. 

“Maaf gue buru-buru”, ucapnya dengan menunduk dan 

akan melangkah pergi. 

“Please ya. Tolong banget”, ucapku sambil 

menempelkan kedua tangan di depan dada. 

“I..iya deh. Mau ngomong apa?”, tanyanya terlihat 

gugup. 

“Sambil duduk aja”, ucapku yang langsung duduk di 

bangku koridor. Dia pun mengikuti. 

“Tolong jawab jujur. Aku penasaran banget soalnya”, 

ucapku membuatnya terdiam kaku. 

“Tadi pagi kamu ngapain ke kelasku?”, tanyaku 

membuatnya sedikit tersentak. 

“Tadi aku kebetulan berangkat pagi terus ngeliat kamu 

jalan ke mejaku. Waktu kamu pergi, aku ngeliat coklat di kolong 

mejaku. Itu dari kamu?”, ucapku penasaran.  
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Aku gak peduli mau dibilang kege-eran juga. Sudah 

kepalang penasaran soalnya. 

Dia masih terdiam mencerna kata-kataku. Sepertinya 

dia terkejut. 

“I..itu meja lo? Bukan meja temen sebangku lo?”, 

tanyanya. Aku sedikit terkejut. Teman sebangkuku? Maksudnya 

Sigma?, batinku. 

“Iya. Emangnya kenapa?”, tanyaku semakin penasaran. 

“Maaf gue salah tempat. Kirain itu meja Sigma. 

Sebenernya gue mau ngasih coklat itu ke Sigma. Cuma gue 

belum berani ketemu dia langsung”, ucapnya membuatku sangat 

terkejut. Untung aku belum baper. 

“Jadi coklat itu buat Sigma? Pantesan tadi dia suka 

banget sama coklatnya. Ternyata emang buat dia toh”, ucapku. 

“Dia suka coklatnya?”, ucapnya sambil menahan 

senyum. 

“Iya. Kenapa? Kamu suka sama dia?”, tanyaku menahan 

untuk tidak tertawa. Dia malah salah tingkah. Ya allah gak 

nyangka ada yang suka sama si bar-bar itu. 

Aku jadi teringat tentang sticky note. 

“Jadi kalimat di sticky note itu dari kamu buat Sigma?”, 

tanyaku. 

“Sticky note? Gue gak se-alay itu untuk ngungkapin 

perasaan gue ke orang yang gue suka”, ucapnya.  

“Terus siapa dong yang selalu ngasih aku sticky note?!”, 

tanyakuamat sangat penasaran. 

“Mana gue tau. Gue duluan ya”, ucapnya lalu bangkit 

meninggalkanku sendirian. Aku semakin penasaran.  

Dia perempuan apa laki-laki?, pikirku. 

Lalu aku mengeluarkan selembar sticky note kosong 

berwarna biru dan sebuah pulpen dari tasku. Aku menulis 

sesuatu di sana. 
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Setelah menulis itu, aku langsung bangkit dari dudukku 

sambil menggendong tas. Lalu aku menuju mading sekolah 

untuk menempelkannya di sana. Setelah itu, aku berbalik 

menuju parkiran tempat sepedaku berada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jangan membuatku 

menyebutmu ‘pengecut’ 

hanya karena kamu takut 

akan sebuah pertemuan. 
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⦁Berharga⦁ 

 
 

 

Jangan terlalu membenci seseorang. Karena kita akan sangat merasa 

bersalah ketika orang itu melakukan hal yang sangat berharga untuk 

kita. 

 
 

 

 Entah aku harus merasa senang atau kesal. Senang 

karena dia selalu menyadarkanku dan memberiku semangat 

dengan kalimat-kalimat yang ditulisnya atau kesal karena dia 

tidak pernah muncul di depanku?  

 Kalau nanti akhirnya aku bisa bertemu dengannya, aku 

akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Apabila 

dia perempuan, aku akan jadikan dia sahabatku. Tetapi kalau 

laki-laki….. aku akan berteman baik dengannya. 

 “Alpha!” 

 “Apa?!” 

 Kakakku ini mengganggu saja. Padahal aku sedang asik 

melamun di tempat tidurku. Ya, sore ini hariku diisi dengan 

melamun yang dimulai sejak pulang sekolah tadi. Aku tidak 

mengerjakan tugas karena besok hari libur. Aku ingin istirahat 

sejenak dari tugas yang selalu menghantuiku. 

 “Ambilin minum sama makanan buat temen kakak! 

Bawa ke ruang tamu!”, teriaknya dari luar kamar. 

 Inilah tantanganku. Harus membawa air putih sama 

makanan yang sama sekali tidak aku suka. Biasanya ibu yang 

akan melakukannya. Tetapi, sekarang ibuku sedang menjaga 

nenekku di rumahnya.  

“Berapa orang?!” 

“Satu” 
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“Iya bentar” 

 Dengan rasa malas aku bangun dari berbaringku lalu 

keluar dari kamar. Aku langsung ke dapur tanpa melihat 

terlebih dahulu siapa teman Kak Deka. 

Setelah itu, aku berjalan ke ruang tamu dengan 

membawa dua gelas berisi teh manis serta beberapa makanan 

ringan. Aku berusaha untuk tidak menumpahkan teh manis 

yang ku bawa. Aku sedikit jijik. 

Setelah sampai di ruang tamu, aku segera meletakkan 

nampan yang ku bawa di atas meja sambil menunduk. 

Bagaimana pun aku harus menghormati tamu, bukan? 

“Terima kasih” 

Deg 

Aku mengenal suara itu. Sepertinya tidak asing di 

telingaku. Tetapi itu bukan suara Kak Deka. 

Aku mengangkat kepalaku.  

Deg 

“Kak Angkasa?” 

“Iya kenapa?” 

Ya allah baru kali ini aku mendengar suara itu keluar 

langsung di hadapanku. Biasanya aku hanya mendengar 

suaranya saat dia sedang berbicara dengan orang lain. 

Kak Deka kemana sih?, batinku.  

Suasana menjadi canggung. Aku tidak tahu harus 

memulai pembicaraan apa. Aku duduk di bangku yang 

berseberangan dengan Kak Angkasa. Bagaimana pun aku harus 

menemani tamu, bukan? 

“Kakak lo pergi ke warung”, ucapnya karena aku selalu 

menengok-nengok ke segala arah. 

Aku heran. Mengapa Kak Angkasa jadi rajin berbicara? 

Dia berusaha menjelaskan walaupun aku tidak bertanya. 

Padahal sebelumnya tidak pernah bicara di hadapanku. 

“I..iya kak” 
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Eh… kok gugup? 

Setelah itu kembali hening. Kami sama-sama diam. 

Ingin rasanya aku kabur dari hadapannya saat itu juga. 

“WOYY!” 

Untung aku tidak jantungan. Dasar Kak Deka, batinku. 

“Eh lo berdua kenapa diem-diem bae?”, ucap Kak Deka 

yang baru datang. 

“Kak, aku ke kamar dulu”, ucapku pada Kak Deka. Lalu 

aku bangkit dari tempat duduk. 

“Eh tunggu dulu. Lo ajak ngobrol dulu si Angkasa-nya. 

Gue mau mandi”, ucapnya. 

Apalagi ini? 

Aku kembali duduk. 

“Gue tinggal dulu ya, bro. Lo ngobrol dulu sama adik 

gue”, ucapnya lagi sebelum meninggalkan kami berdua di ruang 

tamu. 

Suasana kembali hening. Aku harus mulai pembicaraan 

apa?, batinku. 

“Gue minta maaf” 

Apa aku tidak salah dengar? Barusan dia minta maaf? 

“Gue minta maaf karena udah jatohin sepeda lo terus 

udah ngacangin lowaktu itu”, lanjutnya sambil menatapku 

serius. 

Pipiku mendadak panas karena ditatap seperti itu 

olehnya. Aku menunduk. Tidak berani membalas tatapannya 

lebih lama. 

“Iya kak. Gak apa-apa” 

Dengan mudahnya aku mengatakan itu. Padahal saat 

kejadian itu aku merasa sangat kesal. 

Hening lagi. Aku melihat-lihat ke segala arah untuk 

menghilangkan kebosanan.  
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Perhatianku terhenti pada sebuah buku terbuka yang 

sepertinya tugas sekolah tergeletak di meja tepatnya di depan 

Kak Angkasa. Sepertinya aku tidak sadar ada buku di sana. 

Beberapa kalimat tercetak jelas di sana. Yang paling 

membuatku terkejut adalah jenis tulisannya. Jenis tulisannya 

sama dengan tulisan di sticky note misterius. 

Seketika aku bingung. Harus menanyakannya langsung 

pada Kak Angkasa atau tidak mengenai sticky note itu. 

“Kak, boleh tanya?” 

Aku memberanikan diri untuk menanyakannya. 

“Tanya apa?” 

“Itu tulisan kakak?”, ucapku sambil menunjuk ke arah 

buku itu. 

“Iya. Kenapa? Jelek?”, tanyanya membuatku terkejut. 

Jelek? 

Aku bahkan tidak kepikiran sampai sana. 

“Bukan gitu kak. Aku lagi nyari orang yang punya 

tulisan sama kayak gitu”, ucapku terus terang.  

Aku sudah sangat penasaran. 

Dia terdiam cukup lama yang membuatku semakin 

penasaran. 

“Ada orang yang selalu ngasih sticky note sama aku 

dengan tulisan yang sama. Tapi aku gak tahu siapa orangnya”, 

lanjutku. 

“Apa kakak orangnya?” 

Aku tidak peduli walau harus menanggung malu akibat 

perkataanku ini yang terkesan ge-er. 

Sebenarnya aku juga tidak yakin kalau Kak Angkasa 

pelakunya. Kita tidak saling mengenal. Untuk apa juga dia 

melakukan itu?  

Tetapi melihatnya terdiam cukup lama, membuat 

kecurigaanku semakin besar. 

“Kak?”, ucapku karena Kak Angkasa  diam saja. 
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“Kalo iya kenapa?” 

Hah? 

“Serius amat ngobrolnya”, ucap Kak Deka yang baru 

keluar dari kamarnya. 

Mengganggu saja. 

“Udah sana lo ke kamar”, ucap Kak Deka sambil 

menatapku. 

Huh!! Dasar gak tahu terima kasih! 

Aku pun pergi ke kamarku sambil mencak-mencak. 

Tidak peduli pada Kak Angkasa yang menatapku. 

 
 

 

 Saat aku akan  bersiap-siap untuk tidur, ponselku yang 

diletakkan di atas tempat tidur berbunyi menandakan ada 

notifikasi masuk melalui Line. 

 

RigelAG 

Al, gue Angkasa 

Bsk gue tunggu lo di pinggir danau deket skolah 

Ada yg mau gue omongin 

 

 Aku terkejut melihatnya. Ternyata itu pesan dari Kak 

Angkasa. Dia tahu id Line-ku dari mana? 

 Aku tiba-tiba gugup. Dia mengajakku bertemu? 

Aku pun membalas pesannya. 

 

Oke kak. Jam brp? 

10 aj. 

 

 Aku hanya membacanya. Apa Kak Angkasa mau bahas 

soal sticky note itu?, batinku. 
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 Kalau memang benar, baguslah. Aku hanya berdoa 

semoga aku cepat menemukan orangnya. 

Setelah itu, aku meletakkan ponselku di atas nakas. Aku 

sangat mengantuk. Akhirnya aku pun tertidur. 

 

 

 

 “Alpha banguuun!” 

 Itu suara kakakku. Walaupun hari libur, dia selalu 

bangun pagi. Tidak sepertiku yang harus dibangunkan seperti 

saat ini. 

 “Buruan mandi! Lo ada janji ‘kan?”, ucapnya 

membuatku membuka mata. 

Aku hampir lupa. Aku ada janji dengan Kak Angkasa.  

Dari mana Kak Deka tahu? Apa Kak Angkasa yang 

memberitahunya? 

Aku lalu melihat jam yang menunjukkan pukul 09.30. 

Aku akan bertemu dengan Kak Angkasa pukul 10.00.  

Ya ampun aku harus segera mandi, batinku. 

Aku langsung bangun dari tidurku lalu keluar kamar 

tanpa menghiraukan Kak Deka. Aku mengambil handuk lalu 

masuk ke kamar mandi dengan tergesa-gesa. 

Aku mandi sedikit terburu-buru. Aku tidak ingin Kak 

Angkasa menunggu. Aku tidak suka orang lain menungguku. 

Lebih baik aku yang menunggunya. 

Setelah selesai mandi, aku pun bersiap-siap. Kak Deka 

sudah tidak ada di kamarku. 

Aku memakai rok yang dipadukan dengan sweater, lalu 

memakai kerudung. Aku tidak pernah berdandan. Aku nyaman 

dengan penampilanku yang natural. Aku mengambil tas 

selempang dan ponselku lalu keluar kamar. 

“Ibu, Ayah, aku berangkat dulu ya. Ada janji sama Kak 

Angkasa”, ucapku sambil mencium tangan ibu dan ayahku. 
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“Iya hati-hati. Bawa makanannya buat makan di jalan”, 

ucapnya. 

“Inget jangan macem-macem”, ucap ayahku. 

“Iya. Assalamu’alaikum”, ucapku sambil menaiki 

sepeda. 

“Wa’alaikumussalam”, ucap mereka serempak. 

 
 

 

Aku pun sampai di pinggir danau sebelum Kak Angkasa 

datang. Karena waktu menunjukkan 09.55 yang artinya 5 menit 

sebelum waktu bertemu. Syukurlah aku tidak terlambat. 

Aku pun berdiri di pinggir danau dengan menghadap 

langsung ke danau. Pikiranku tertuju pada sticky note itu. Sudah 

terhitung satu bulan dari muncul sticky note itu tetapi aku masih 

belum menemukan orangnya. 

Apa maksud orang itu memberinya? Mengapa dia tidak 

langsung bertemu denganku saja? Untuk apa namanya 

disamarkan? 

“Alpha” 

Aku tersadar dari lamunanku. Aku langsung menengok 

ke arah suara itu. 

Kak Angkasa sedang menatapku dengan tatapan yang 

sulit dibaca. Jarak kami hanya 2 meter. 

Lalu dia berjalan ke arah danau dan duduk di 

rerumputan pinggir danau dengan menghadap ke danau. Aku 

mengikutinya, lalu duduk di sebelahnya. 

Keheningan menguasai kami berdua. Kak Angkasa 

hanya diam memandang ke depan. Aku pun jadi ikut diam. 

Karena bingung akan memulai pembicaraan apa. 

“Al” 

“Iya kak?” 

“Yang lo tanya kemaren itu bener” 
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Hah? Aku terdiam. Pikiranku lemot. 

Setelah beberapa saat aku baru ingat.  

Jadi Kak Angkasa orangnya? 

Aku terkejut. Aku tidak menyangka karena selama ini 

dia sangat cuek. Mana mungkin orang seperti dia melakukan hal 

seperti itu. Aku masih tidak yakin. Aku harus memastikannya. 

“Beneran kak? Kakak gak bohong ‘kan?” 

“Untuk apa gue bohong. Lo bahkan udah liat tulisan gue 

mirip sama tulisan yang ada di sticky note itu” 

Aku terdiam. 

“Padahal di setiap sticky note yang gue kasih selalu ada 

kalimat yang tertuju sama nama gue di bagian paling bawah. 

Apa lo gak pernah nyadar? Lo gak berusaha buat cari tau?”, 

lanjutnya. 

Aku hanya diam. Berusaha mencerna kata-katanya. 

“Yang paling terang daripada matahari. Sang pemburu. 

Bintang tiga. Itu semua tertuju sama nama gue” 

Hening. Aku berpikir. 

“Angkasa?”, tanyaku. 

“Bukan. Tapi Rigel. Nama gue Rigel Angkasa Gemma. Lo 

pasti tau”, ucapnya. 

Pede banget 

Aku jadi ingat username Line-nya Kak Angkasa. 

‘RigelAG’. 

“Rigel adalah bintang yang paling terang daripada 

matahari di rasi Orion” 

Orion? 

“Orion sering disebut sang pemburu”, ucapnya. Aku 

tahu ini dari Bu Zea. Ternyata aku salah orang. Aku kira Orion 

Andromeda. 

“Bintang Rigel mempunyai sistem bintang tiga yang 

terdiri dari supergiant biru bintang Rigel A dan ada dua lagi 

yang lebih kecil dan lebih redup”, ucapnya. 
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Aku terdiam. Sebenarnya aku tidak mengerti apa yang 

barusan diucapkannya. Tetapi setidaknya aku tahu bahwa yang 

memberiku sticky note selama ini adalah Kak Angkasa. 

Aku baru ingat, waktu itu Kak Deka diam saja saat aku 

tanya. Ternyata dia sudah tahu kalau itu tulisan Kak Angkasa. 

Mengapa tidak memberitahu aku? Huh! Dan mengapa Kak 

Angkasa melakukannya? 

“Apa tujuan kakak ngasih itu ke aku? Bukannya kita gak 

saling kenal?”, ucapku. 

“Cuma lo yang gak kenal sama gue. Gue udah kenal 

sama lo dari lama. Sejak SMP”, ucapnya sambil tersenyum miris. 

Apalagi ini? 

“Pertama kali kita ketemu waktu lo MOS SMP”, ucapnya. 

“Saat itu lo dapet tugas untuk minta bikinin puisi ke 

kakak kelas. Saat itu lo menemui gue di depan perpustakaan. 

Padahal saat itu gue gak jago bikin puisi”, lanjutnya 

Benarkah? Aku se-SMP dengannya? Kok aku lupa? 

“Alasan gue masuk jurusan Bahasa itu karena lo. 

Awalnya gue gak tau mau masuk jurusan apa di SMA nanti. 

Padahal gue udah mau lulus SMP. Sejak lo minta bikinin puisi ke 

gue, gue jadi berniat buat masuk jurusan Bahasa. Gue mau jadi 

orang yang jago bikin puisi. Supaya nanti saat lo minta bikinin 

puisi ke gue lagi, gue akan mudah membuatnya”, ucapnya. 

Demi apa? Karena aku? Sampai segitunya? Aku sangat 

terkejut mendengarnya. 

“Lo pasti gak akan ingat karena itu cuma kejadian 

sepele. Tapi buat gue, kejadian itu sangat berharga. Gue bisa 

ketemu orang seperti lo yang kaku tapi ceria”, ucapnya. 

“Waktu gue tau lo masuk SMA Laskar Pelangi, gue 

seneng banget karena bisa ketemu lo lagi. Gue selalu perhatiin lo 

dari jauh. Gue sangat terkejut ketika ternyata lo adalah adiknya 

Deka” 
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“Suatu hari, gue lagi ada jadwal olahraga. Gue liat lo 

hormat tiang bendera. Gue kaget padahal lo anaknya baik dan 

rajin” 

“Bola basket yang dilempar temen gue hampir kena lo. 

Gue langsung lari buat ngambil bola itu supaya gak kena lo dan 

lo gak nyadar. Saat gue udah di deket lo, gue denger lo ngomong 

sesuatu bahwa lo membenci diri lo sendiri” 

“Gue gak tau apa masalah yang menimpa lo saat itu. 

Tapi gue ingin menyadarkan lo. Saat itu gue gak 

mungkinngomong langsung karena lo pasti gak akan kenal sama 

gue. Maka gue putuskan untuk nulis di sticky note. Gue selalu 

bawa sticky note ke mana-mana, termasuk saat olahraga” 

“Kakak ke kelasku?”, tanyaku. Dia menggeleng. 

“Lo kenal Delta?”, tanyanya. 

Delta? Temen sekelasku? 

“Dia adik gue. Gue menitipkan sticky note itu sama Delta 

supaya dia simpan di kolong meja lo”, ucapnya. 

Aku sangat terkejut mendengarnya. Delta adiknya Kak 

Angkasa? Mengapa banyak sekali fakta yang tidak aku ketahui? 

“Saat lo masih dihukum, gue nyuruh Delta buat keluar 

kelas dan izin ke gurunya kalau dia mau ke toilet. Saat itu gue 

menitipkan sticky note itu sama dia”, ucapnya. 

“Hari-hari selanjutnya, pas gue balik dari toilet, gue gak 

sengaja liat lo lagi nangis di taman belakang. Padahal istirahat 

udah selesai. Gue ingin menenangkan lo. Tapi gak mungkin 

‘kan?” 

“Lalu gue nulis kalimat di sticky note lagi. Sticky note 

kedua yang lo terima dari gue. Karena koridor sepi, jadi gue taro 

sticky note itu di tempat duduk koridor yang bisa diliat sama lo”,  

“Setelah itu, gue selalu penasaran sama apa yang terjadi 

sama lo” 

Hening sejenak. 
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“Pas pulang sekolahnya, gue ke kelas X MIPA 5 buat 

ngomongin soal basket. Gue liat lo, ternyata lo kelas X MIPA 4. 

Gue gak sengaja denger pembicaraan lo sama temen lo waktu itu 

bahwa lo punya fobia sama makanan. Sorry gue nguping karena 

gue penasaran banget”, ucapnya. Aku terkejut dengan semua 

perkataannya. 

 “Beberapa hari setelah itu, untuk yang kedua kalinya, 

gue liat lo nangis di taman belakang. Gue denger kalo lo kesel 

sama fobia yang lo punya dan lo pengin sembuh dari fobia itu” 

 “Untuk yang ketiga kalinya, gue nulis di sticky note buat 

lo. Tadinya, sticky note itu mau gue taro di bangku koridor lagi. 

Tapi karena kecerobohan gue, gue gak sengaja nginjek ranting 

pohon yang suaranya bisa didenger sama lo. Gue langsung lari 

dari situ supaya lo gak liat gue. Ternyata sticky note-nya jatoh di 

taman belakang yang pasti diambil sama lo. Tapi gak apa-apa. 

Yang penting, sticky note-nya udah ada di tangan lo” 

 Aku tidak bisa berkata apa-apa mendengar 

penjelasannya. Semuanya sangat mengejutkan bagiku. 

 “Gue ingin lo jangan putus asa sama diri lo sendiri. Gue 

ingin lo bangkit dari keterpurukan lo. Lo udah dewasa. Hadapi 

masalah lo dengan cara yang dewasa. Jangan lari gitu aja”, 

ucapnya membuat hatiku seketika menghangat. 

“Walaupun gue tau kalo gak mudah buat nyembuhin 

fobia lo itu, tapi setidaknya lo udah berusaha buat 

ngelawannya”, lanjutnya. 

“Makasih banyak kak. Dan maaf karena aku gak inget 

sama kakak”, ucapku.  

Dia tersenyum. Ya ampun hatiku jadi berdebar. 

“Gue seneng ngelakuin semuanya”, ucapnya dengan 

masih menampilkan senyuman. 

“Aku juga minta maaf karena awalnya aku benci banget 

sama kakak yang gak pernah respon aku yang lagi ngomong 

sama kakak”, ucapku. 
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“Gue juga minta maaf karena gak respon omongan lo. 

Karena gue gugup waktu lo ngomong sama gue. Kalo gue gugup, 

gue akan diam”, ucapnya sambil tertawa.  

Aku baru mengetahui hal yang satu ini yang membuat 

pipiku memanas. Kak Angkasa gugup deket sama aku? 

“Sticky note yang di mading juga itu tulisan kakak?”, 

ucapku mengalihkan pembicaraan. 

“Iya. Sebenernya ditujukan buat lo. Karena lo sama 

sekali gak peduli akan kehadiran gue”, ucapnya. Aku hanya 

menunduk malu. Pipiku memanas ketika aku mengingat kalimat 

yang ditulisnya. 

“Oh ya. Kakak tau id Line-ku dari mana?”, tanyaku 

mengalihkan pembicaraan. 

“Kakak lo”, ucapnya. Sudah aku duga. 

Lalu dia mengeluarkan sebotol air mineral dari tasnya  

yang langsung diteguknya sampai habis.  

“Haus ya kak abis ngomong banyak?”, ucapku sambil 

tertawa. Dia ikut tertawa. 

Aku teringat sesuatu. Aku lalu mengeluarkan selembar 

kertas yang sudah aku robek dari buku yang berisi misi yang 

pernah aku tulis. 

Lalu aku memberikannya pada Kak Angkasa beserta 

pulpen yang aku bawa. 

“Buat apa?” 

“Kakak tanda tangan ini ya? Buat tanda kalo misiku 

udah selesai”, ucapku sedikit malu. 

“Misi?” 

“Iya. Misi nemuin orang yang ngasih sticky note. 

Hehehe”, ucapku dengan cengiran. 

“Ada-ada aja lo”, ucapnya sambil tersenyum geli. Hari 

ini dia banyak tersenyum. Pipiku apa kabar? 

Dia pun menandatangani kertas itu. 
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“Tuh…. misinya udah selesai. Jadi gak usah pusing-

pusing nyariin orangnya. Orangnya udah ada di sini”, ucapnya 

sambil tertawa. Ganteng banget ketawanya. Eh.. 

Aku sangat senang karena Kak Angkasa jadi sering 

tersenyum. Bukan cuek seperti kata orang. 

Setelah itu kami menikmati danau yang indah ini dalam 

keheningan dengan bahagia yang menyeruak hati. 

Aku jadi teringat ucapan Kak Deka. 

Jangan terlalu membenci seseorang. Karena kita akan 

sangat merasa bersalah ketika orang itu melakukan hal yang 

sangat berharga untuk kita. Ya, memang terbukti. 

 

 

 

 

 

 

 

“Siapakah dalang di balik sticky note itu?” 

 

• Misi dimulai besok pada tanggal 19 

September 2017 

• Bertempat di SMA Laskar Pelangi. 

(Jangan menyerah jika belum menangkap pelakunya) 

 

~Pejuang menemukan tuan/nyonya sticky note~ 

 

               Korban,   Pelaku, 

αҫγ   Rαg 

            Alpha C.G.                 Rigel A. G. 

     Pelaku, 
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⦁Epilog⦁ 

 
 

 

Dia sangat berharga untukku. 

 

 

 

“Makasih kak”, ucapku. 

“Lo udah ngomong itu berkali-kali”, ucapnya sambil 

tertawa. 

“Iya aku tau. Tapi kayaknya belum cukup”, ucapku 

sambil menunduk. 

“Buat gue udah cukup. Bahkan lebih dari cukup dengan 

adanya lo di hidup gue”, ucapnya sambil tersenyum menatapku. 

Aku pun ikut tersenyum. 

Dari dia aku belajar bahwa jangan membenci diri 

sendiri, hadapi masalah dengan kedewasaan. Karena lari dari 

masalah menandakan kita belum dewasa.  

Aku akan terus berusaha melawan fobiaku ini dan 

meyakinkan ayah dan ibuku bahwa aku tidak lemah dan bisa 

menggapai cita-citaku tanpa ada paksaan dari mereka. 

Dari dia juga aku belajar bahwa jangan terlalu 

membenci seseorang. Karena kita akan sangat merasa bersalah 

ketika orang itu melakukan hal yang sangat berharga untuk kita. 

Ya, dia sangat berharga untukku setelah ayah, ibu, dan 

kakakku. 

Dia Rigel Angkasa Gemma. 

 

 

-TAMAT- 
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Surat untuk Bintang 

(Part 1) 

 

Terima kasih sudah hadir menjadi pengingat langkah 

hidupku. Memberiku kesadaran dan nasihat dengan 

kebijaksanaanmu.  

Maaf karena aku tidak mengenalmu. Maaf karena telah 

membencimu.  

Aku sangat merasa bersalah. Ternyata kamu sudah 

melakukan hal yang berharga untukku.  

Sangat berharga. Sampai aku tak sadar telah jatuh pada 

perlakuanmu. 

 

~Dari Alpha untuk Bintangnya 
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Surat untuk Bintang 

(Part 2) 

 

Terima kasih sudah hadir menjadi penunjuk langkah 

hidupku. Memberiku petunjuk dalam mencapai masa depanku.  

Aku senang bisa mengenalmu walau kamu tak 

mengenaliku. 

Aku hanya ingin menyampaikan bahwa sayangi dirimu 

sendiri dan selesaikan masalahmu tanpa kamu lari dari sana.  

Tunjukkan pada dunia bahwa kamu bisa melawan 

ketakutanmu.  

Hiduplah tergantung dirimu sendiri, bukan tergantung 

orang lain. 

Buatlah hidupmu menyenangkan dengan caramu 

sendiri, bukan dengan cara orang lain. 

Intinya, jadilah dirimu sendiri. Agar aku lupa untuk 

jatuh pada orang lain. 

 

~Dari Rigel untuk Bintangnya 
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