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AWAL 
Ketika kepingan kenangan berbicara.  

-Ranielle Alvira Nadine- 

 

Bogor, 24 November 2020. 

Hari ini tepat 6 tahun kita bersama. Kita adalah kata 

yang paling menyenangkan dahulu. Kita adalah kata yang 

bisa mewakilkan semua rasa, namun dahulu. Kita adalah 

kata yang bisa menghentikan waktu hanya karena kita 

bersama, dan sekali lagi itu dahulu. Hari ini aku menulis di 

kamar kesayanganku dan dengan buku “rahasia“ darimu 

yang sama-sama sedang mengenangmu pada masa itu. 

Seperti setiap harinya aku akan selalu menyempatkan untuk 

bercerita tentang hari-hariku pada buku “rahasia” darimu. 

Sama seperti setiap tahunnya, aku akan menceritakan 

tentang hari-hari ku bersamamu pada hari ini, yaitu hari 

“kita”. 

Apa kabar? Hari ini menyenangkan? 

Sapaanku sangat membosankan bukan? Sapaan yang akan 

kutuliskan apabila itu berkaitan denganmu. Sapaan yang 

mungkin akan selalu ku tanyakan sampai aku menemukan 

jawabannya. 

Kamu masih ingat saat pertama kali kita bertemu? 

 Pada saat itu, saat ajaran baru yaitu 2013/2014 

adalah tahun ajaran pertamaku di SMA Karya Bangsa, SMA 

yang selalu ku idamkan sejak dahulu. Hari ini adalah hari 

pertama Masa Orientasi Sekolah, aku sudah berada di 

sekolah sejak pukul 06:35, sudah terlihat begitu banyak 
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siswa/i yang memakai seragam SMP sepertiku. Aku yang 

belum memiliki teman, akhirnya memutuskan untuk duduk 

di samping lapangan dengan memainkan handphone, tidak 

lupa earphone yang sudah terpasang di telinga yang sedang 

memutarkan lagu kesukaanku. Tanpa sadar waktu sudah 

berlalu, lalu bel masuk berbunyi. Hari itu semua peserta MOS 

dikumpulkan, dan dibentuk menjadi beberapa gugus. Aku 

masuk kedalam gugus 1, setelah pembagian gugus tersebut, 

seluruh peserta MOS masuk kedalam kelas masing-masing.  

 Pada saat itu aku berkenalan dengan Adila, yang 

menjadi teman sebangku pertamaku di SMA. Adila begitu 

ramah, dengan paras yang cantik.  

 “Aku boleh duduk di sini?“ tanya Adila.  

 “Oh iya, boleh.“ jawabku.  

 “Aku Adila Lashira.“ ucap Adila lalu mengulurkan 

tangannya. 

 “Ranielle Alvira Nadine.“ jawabku seraya membalas 

uluran Adila.  

Kira-kira itulah percakapan aku dan Adila yang ku ingat, 

setelah itu datanglah pembimbing gugus 1 yaitu kak Satrio 

dan kak Manda, mereka mulai memperkenalkan diri dan 

menyuruh kami untuk saling berkenalan. Setelah itu kami 

diberi tugas untuk mengingat nama-nama teman yang 

sebaris dengan kami. Kami mulai sibuk berkenalan dan 

mengingat setiap nama. Pada saat itu aku mulai mengenal 

Jingga si gadis lucu dan penurut dan Bianca si gadis yang 

senang berbicara dan juga riang. Hari itu adalah hari yang 

menyenangkan bagi aku, karena sudah mempunyai 

beberapa teman. MOS hari ini diakhiri dengan menghafal lagu 

Mars SMA Karya Bangsa.  

 Hari MOS kedua, seperti biasanya aku sudah tiba di 

sekolah pukul 06:30. Hari ini  ada yang berbeda dari pakaian 

SMP yang ku kenakan, karena terdapat sebuah pita berwarna 
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hijau tosca di lengan kanan bajuku. Warna hijau tosca adalah 

tanda pengenal bahwa aku termasuk kedalam gugus satu. 

Aku yang sedang duduk di pinggir lapangan pun terpanggil 

oleh sebuah suara, yaitu suara Adila.  

 “Rani…..Rani……..“ teriak Adila.  

 “Iya, kenapa?“ tanyaku.  

 “Ayo kita gabung dengan yang lain, di ujung sana.“ 

ajak Adila. 

Aku hanya mengikuti Adila dari belakang. Seperti hari 

kemarin, seluruh peserta MOS dikumpulkan di lapangan, dan 

diberi arahan oleh kakak Osis/Mpk yang bertugas. Setelah itu 

kami dikumpulkan di aula dan diberi materi oleh Pak 

Sudirman. Bel istirahat pun berbunyi.  

 “Jajan yuk, aku laperrr.“ ajak Bianca.   

 “Yuk, laper banget nih.“ ucap Adila seraya 

memegang perutnya. 

Aku dan teman-teman pun pergi menuju kantin, untuk 

memenuhi keinginan perut kami.  

 “Kalian mau apa? Biar aku yang pesenin.“ tanyaku.  

 “Hmm… aku siomay satu jangan pake saos yaa.“ 

ucap Jingga.  

  “Aku mie ayam yupp.“ ucap Bianca.  

 “Kamu apa Dil?“ tanya Jingga. 

 “Aku bawa bekel kok.“ jawab Adila.  

Aku pun mulai berjalan untuk menghampiri beberapa penjual 

untuk memesan pesanan teman-temanku, namun saat aku 

ingin memesan di tukang siomay, ada seorang pria di 

sebelahku dan menyapaku.  
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 “Hai.“ sapa pria tersebut.  

 “Hmmm…hai.“ jawabku kebingungan. 

 “Kamu Rani ya?“  

 “Hah? Iya, kenapa?“  

 “Tidak apa-apa, aku duluan ya.“ jawab nya setelah 

mendapatkan sepiring siomay.  

Setelah percakapan singkat itu, ia langsung pergi begitu saja. 

Dan aku pun tidak bisa melihat kemana arah seseorang 

tersebut, karena pandanganku tertutup oleh orang-orang 

yang sedang mengantri membeli siomay. Aku yang masih 

kebingungan pada saat itu pun, memilih untuk tidak peduli. 

Karena pikirku mungkin seseorang itu iseng saja. Akhirnya 

satu persatu makanan teman-temanku pun jadi, aku mulai 

mengahantarkannya.   

 “Ran kenapa deh?“ tanya Bianca karena melihat aku 

kebingungan. 

 “Hmm bukan apa-apa.“ jawab ku berbohong.  

 “Yaudah ayo makan, perutku sudah nyanyi terus nih. 

“ seru Jingga yang sudah siap melahap makananannya.  

 Setelah makan dan berbincang, akhirnya kami pun 

pergi menuju aula. Kali ini giliran Bu Atun yang akan 

memberikan materi. Supaya tidak bosan setelah selesai 

materi kita akan bermain games, sebagai penutup dari MOS 

hari kedua ini.  

 Hari ini adalah hari ketiga MOS, dan akan menjadi 

hari terakhir dibimbing oleh para kakak Osis/Mpk, Karena 2 

hari berikutnya akan diisi dengan kegiatan pramuka. Hari 

MOS ketiga dimulai dengan kegiatan berkeliling SMA Karya 

Bangsa dan juga mengenal para Bapak/Ibu guru. Gugus satu 

menjadi yang pertama untuk berkeliling SMA karya Bangsa.  
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 “Ran liat deh itu cowo liatin kamu mulu.“ ucap 

Bianca.  

 “Iya Ran, dari tadi liatin mulu.“ timpal Jingga.  

 “Hah? yang mana sih? gada juga.” jawab ku seraya 

mengedarkan pandanganku dan tidak menemukan siapa-

siapa.   

 “Sebelah kiri Ran.“ jawab Jingga seraya menunjuk 

kearah pria tersebut. 

Lalu aku mengikuti arahan Jingga, dan aku melihat pria yang 

dibicarakan oleh teman-temanku. Saat aku melihat, 

pandangan kita bertemu. Namun pria itu hanya tersenyum 

dan melambaikan tangan ke arah ku. Aku hanya membalas 

dengan senyuman, karena terlalu bingung harus memberi 

tanggapan seperti apa. Pasalnya pria tersebut adalah pria 

yang bertemu di kantin pada beberapa hari yang lalu itu. Hari 

itu ia tiba-tiba menghilang, lalu hari ini tiba-tiba tersenyum 

dan melambaikan tangan. Bingung aku dibuatnya, namun 

lagi-lagi aku tidak perduli, dan selalu kupikir bahwa ia hanya 

orang iseng. Atau mungkin orang yang terlalu ramah yang 

bisa menyapa, tersenyum, dan melambaikan tangan pada 

orang yang tidak ia kenal. Terdengar aneh bukan, namun 

mungkin saja pikiranku benar.  

Setelah berkeliling SMA Karya Bangsa, akhirnya waktu 

istirahat tiba, aku dan teman-temanku sedang mengobrol di 

samping lapangan dengan cemilan yang dibawa dari rumah 

oleh Adila.  

“Eh Ran tadi siapa?“ tanya Bianca.  

“Gatau, ga kenal.“ jawabku acuh.  

“Masa ga kenal tapi liatin mulu sih?“ ucap Jingga.  

“Sumpah aneh ya, serem juga.“ timpal Bianca seraya 

menggeleng-gelengkan kepala karena tidak habis pikir 

dengan tingkah pria tersebut. 
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“Dia Arya Ran.” ucap Adila. 

“Kenal Dil?” tanyaku menghadap Adila. 

“Teman SMP ku.” jawabnya. 

“Tapi kok tadi dia ngeliatin Rani terus?” tanya Bianca. 

“Udahlah biarin aja, mungkin dia iseng.“ jawabku 

meyakinkan mereka. 

Setelah istirahat, MOS dilanjutkan dengan demo eskul, demo 

eskul yaitu penampilan dari setiap eskul yang terdapat di 

SMA Karya Bangsa. Penampilan pertama oleh eskul PMR, lalu 

dilanjutkan dengan pramuka, futsal, basket, karate, 

marching band, paduan suara, paskibra dan lainnya.   

Akhirnya bel pulang pun berbunyi, menandakan berakhirnya 

kegiatan MOS. Aku mulai merapihkan beberapa buku dan 

memasukannya ke dalam tas. Aku pulang bersama dengan 

Bianca karena kita satu arah, lalu kita turun dan menuju 

gerbang. Aku dan Bianca berbincang-bincang sambil 

menunggu angkutan kota datang.  

 Hari ini adalah hari keempat, hari ini kami akan 

belajar tentang pramuka. Namun hari ini kegiatan diawali 

dengan kegitan outbond, yaitu memainkan beberapa 

permainan di luar ruangan, ada yang menguji kekompakan, 

kesabaran dan ada juga yang menguji ketelitian kami. Dalam 

satu gugus dibagi menjadi beberapa kelompok. Permainan 

outbond tersebut membuat kita menjadi saling mengenal dan 

kompak. Lalu dilanjutkan dengan materi pramuka di dalam 

ruangan yang disampaikan oleh kak Adelia yaitu pembimbing 

pramuka di SMA Karya Bangsa yang menjadi penutup MOS 

hari keempat ini.  

Hari ini adalah hari kelima, menjadi hari terakhir 

MOS. Karena pada hari Senin kami sudah resmi menjadi 

murid SMA Karya Bangsa. Hari ini kami belajar samphore, 

belajar baris-berbaris, dan materi pramuka lainnya. Dan 
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ditutup dengan materi tata cara upacara dalam pramuka. 

Akhirnya MOS sudah berakhir, dari MOS tersebut aku banyak 

belajar tentang kerjasama, saling tolong menolong dan tidak 

egois. MOS yang sangat mengesankan untukku.  

Hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu, hari yang 

menyenangkan bagiku karena merasakan memakai baju 

seragam SMA untuk pertama kalinya. Hari ini adalah hari 

penyambutan murid-murid baru SMA Karya Bangsa. Seperti 

setiap hari Senin, hari ini diawali dengan upacara. Aku sudah 

siap dengan segala atribut yang sudah terpasang. Hari ini aku 

datang terlalu pagi yaitu 06:15 sudah tiba, mungkin aku 

terlalu bersemangat untuk hari ini.  

Upacara pun segara di mulai, di mulai dengan tura yang akan 

memeriksa persiapan upacara pada hari itu, lalu dilanjutkan 

dengan MC yang akan memandu upacara bendera hari Senin 

kali ini. Di tengah-tengah upacara tepatnya pada saat 

pengumuman, Kepala sekolah yang menjadi Pembina mulai 

meresmikan penyambutan murid baru dengan pukulan gong 

dan penerbangan balon. Setelah upacara selesai, lalu 

pembagian kelas namun ternyata kelas tidak diubah jadi aku 

akan sekelas dengan teman segugusku, yaitu gugus 1. 

Senang rasanya mendengar hal tersebut, karena  aku sekelas 

dengan Bianca, Adila dan tidak lupa Jingga. Dan karena aku 

termasuk anak yang susah untuk berteman dengan 

seseorang, hal ini menjadi hal yang menyenangkan bagiku, 

karena tidak perlu lagi mulai beradaptasi dengan orang lain. 

Walaupun pada saat itu, aku belum mengenal baik teman-

teman gugusku, namun aku sudah merasa ada sedikit rasa 

kecocokan dengan mereka.  

 Lalu kami pergi menuju kelas, dan pada saat itu guru 

masuk kedalam kelas kami. Guru tersebut bernama Bu Wati 

yaitu guru Bahasa Indonesia dan sekaligus wali kelas kami. 

Bu Wati mulai memperkenalkan diri dan kami pun ikut 

memperkenalkan diri, kami saling berbagi informasi satu 

sama lain. Bel istirahat pun berbunyi  aku dan teman-teman 

ku menuju kantin. Kantin menjadi tempat favorit bagi para 
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siswa/i, bahkan terkadang mereka berbohong kepada guru 

hanya untuk pergi ke kantin. Hari ini kami duduk di bangku 

yang paling belakang. 

 “Ih akhirnya kita jadi anak SMA ya.“ ucap Bianca 

dengan penuh semangat. 

 “Iya seneng banget deh, apalagi sekelas sama 

kalian.“ timpal Adila.  

 “Mending kita pesen makanan dulu deh, nanti keburu 

rame.“ ujarku. 

 “Oh iya, kalian mau pesen apa?“ tanya Jingga. 

 “Aku siomay.“ kataku. 

 “Aku bakso.“ ucap Bianca.  

 “Aku mie ayam.“ ucap Adila.  

 “Minumnya es teh semua ya.” kata Jingga lalu pergi 

untuk memesan. 

Akhirnya makanan pun datang, dan kami mulai memakannya 

dan sesekali mengobrol. Kami kembali ke kelas dan pelajaran 

pun akan dimulai. Hari ini hanya perkenalan dari beberapa 

guru saja, mulai besok sudah belajar dengan kondusif. 

Keesokan harinya. Karena kami masih murid baru, 

jadi pelajaran pertama hari ini adalah perwalian, yaitu wali 

kelas akan datang ke kelas untuk membicarakan tentang 

kelas. Hari ini Bu Wati menyuruh kami untuk memilih Ketua 

kelas, wakil, sekretaris dan pengurus kelas yang lainnya. Dan 

juga membuatkan jadwal piket, organigram dan 

perlengkapan kelas lainnya. Aku termasuk ke dalam 

pengurus kelas yaitu menjadi bendahara. Entah mengapa 

harus aku, apa mungkin karena mukaku yang terlihat jutek, 

dan mungkin terkesan galak. Sebetulnya aku ini termasuk 

orang yang pendiam, sebentar aku ralat. Maksudku termasuk 

kedalam orang yang lebih suka diam. Setelah selesai 
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perwalian, dilanjutkan dengan pelajaran lainnya seperti 

biasa. Saat ini sedang pelajaran Bu Aminah yaitu guru 

matematika. Namun tiba-tiba ada beberapa kakak kelas yang 

meminta izin ke Bu Aminah untuk memberi sedikit 

pengumuman.  

“Assalamualikum.” 

“Walaikumsalam.” jawab kami serempak.  

“Saya dan teman saya perwakilan dari Osis/Mpk ingin 

mengajak adik-adik untuk bergabung dalam organisasi ini.”  

“Saya akan memberikan formulir apabila kalian ingin 

mengikuti Osis/Mpk. Dan diserahkan paling lambat esok hari 

saat pulang sekolah.” 

Mendengar hal tersebut, aku tertarik untuk masuk kedalam 

organisasi osis. karena aku cukup memiliki pengalaman 

berorganisasi osis di SMP. namun masih bingung harus ikut 

atau tidak.  

Bel pulang pun berbunyi, Aku dan Bianca pun segara  pulang, 

karena sudah lelah seharian berada di sekolah dengan segala 

kegiatan.  

“Ran kamu ikut osis?“ tanyanya.  

 “Masih bingung, cuman aku sih pengen ikut.” kataku. 

 “Aku sih kayanya engga karena kayanya bakal cape 

gitu, kalau kamu ikut eskul apa?“ ucap Bianca. 

 “Aku sih pengen marching band, cuman masih ragu 

gitu deh.” jawabku. 

 “Iya coba kamu pikirin dulu, soalnya kan osis dan 

marching band itu pasti bakal cape.“ ucap Bianca. 

“Ohiya ya.” jawabku menyetujui ucapan Bianca.  
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Pembicaraan kita berhenti karena angkutan kota yang kita 

tunggu sudah ada. Dan kami pun melanjutkannya di dalam 

angkutan kota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

PERKENALAN 
Melihatmu dari jauh adalah hobiku saat ini. 

-Arya Altair Chandra- 

Kegiatan ku selalu sama setiap harinya, mungkin 

akan ditambah dengan rapat dadakan dan eskul marching 

band yang diadakan pada hari senin dan rabu sedangkan 

selasa, kamis, jumat akan sibuk dengan kegiatan osisku.  

 Hari ini ada rapat osis yang diadakan sepulang 

sekolah yang akan membahas tentang classmeeting, yaitu 

acara yang perlombaan antar kelas di SMA Karya Bangsa. 

Aku menjadi penanggung jawab permainan futsal. Pada 

classmeeting kali ini, hanya ada perlombaan futsal, basket, 

hand ball, tarik tambang dan menyanyi. Rapat selesai pukul 

7 malam. Di dalam organisasi osis ini aku hanya mengenal 

baik beberapa orang saja, selebihnya hanya kenal nama saja, 

mungkin karena aku yang sulit untuk berkenalan dengan 

orang baru. Karena aku tidak memiliki teman yang searah 

denganku, jadi aku selalu pulang sendiri. 

 

  Hari ini classmeeting dilaksanakan, dimulai dengan 

acara upacara pembukaan yang dibuka oleh Kepala sekolah. 

Lalu para peserta diminta untuk daftar ulang, dan lomba 

pertama yaitu futsal. Aku dan teman-teman yang lain sibuk 

mempersiapkan untuk lomba tersebut, lalu saat sedang 

istirahat di pinggir lapangan, ada seseorang yang ikut duduk 

di samping ku, awalnya takku hiraukan namun saat ada 

benda dingin  menyentuh pipiku, aku melihat ke arahnya.  

“Nih minum, kayanya cape banget deh.“ ucapnya 

menyodorkan sebotol minuman. 
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“Hah?“ jawabku kebingungan. 

“Ini minum, bukan hah!“ seru seseorang tersebut, 

lalu menaruh sebotol minuman dingin itu di tanganku. 

“Buatku?“  

“Emang ada lagi orang disini?”  

Aku langsung mengedarkan pandanganku ke sekitar, dan 

memang  hanya ada aku saja.  

“Terimakasih.“ jawabku lalu meminum minuman 

tersebut. 

“Kamu punya kembaran?“  

“Hah?”  

“Ga ada kata lagi bukan sih, selain hah?“ tanyanya 

kesal. 

“Eh iya, maaf.“  

“Jadi?“ tanyanya lalu melihat kearahku. 

“Jadi apa?“  

“Jadi benar kamu punya kembaran?“ tanyanya 

memastikan.  

“Engga, aku gapunya, kok kamu ngawur sih.“ 

jawabku seraya menggeleng-gelengkan kepala.  

“Aku ihat ada yang mirip kamu persis sekali, dari 

senyum sampai tingkahmu.“ jawabnya dengan serius. 

Saat ia bilang begitu, otakku berputar cukup keras. 

Memikirkan yang dikatakan oleh pria tersebut. Karena 

bagaimana seorang yang baru kenal, bahkan kami belum 

berkenalan, sudah bisa menilai orang lain sama sepertiku. 

Dan biasanya aku hanya menunjukan keceriaan, kebawelan 

ku hanya pada teman dekat. Dari percakapan tersebut aku 
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dan pria tersebut mulai menjadi dekat, masih meneruskan 

soal kembaran itu, kami berlanjut di chat. Dan aku baru tau 

kalau dia juga termasuk anggota osis, entah aku yang benar-

benar menutup diri atau emang dia yang tak pernah terlihat. 

Pasalnya aku bahkan tidak pernah bertemu dia di dalam 

rapat osis. Akhirnya aku mengetahui namanya dari nama 

bbm dia, ya pada saat itu zamannya bbm. Ternyata nama dia 

adalah Arya Altair Chandra, itulah yang kubaca dari nama 

bbm dia. Kami makin hari makin dekat. Seringkali dia 

memberi minum, atau sekedar tersenyum setiap kali kami 

bertemu.  

Hari ini hari ketiga classmeeting, menjadi hari 

terakhir bagi perlombaan futsal. Pada final permainan futsal 

kali ini pertandingan antara 12 mipa 4 dengan 10 mipa 6. 

Dan pertandingan pun dimenangi oleh 12 mipa 4. Setelah 

acara selesai, para pengurus osis diminta untuk rapat, 

sebagai evaluasi atas acara yang telah dilaksanakan, dan 

seperti biasa rapat akan selesai setelah jam 7 malam. Karena 

aku belum sempat makan siang padahal sudah malam aku 

membeli makanan di indomaret, setelah keluar aku melihat 

seseorang yang melambaikan tangan ke arahku, namun 

karena aku tidak ingin ke-pedean akhirnya ku edarkankan 

pandanganku ke sekitarku, namun hanya aku yang ada 

disitu. Namun aku tidak peduli, lalu akupun menyebrang 

untuk menunggu angkutan kota, lalu seseorang tersebut 

menghampiri.  

 “Jadi lambaian tanganku tidak dibalas nih.” ucap Arya 

lalu melepaskan helmnya. 

 “Arya? Jadi itu kamu?“ jawabku memastikan.   

 “Yaiya emang kamu pikir siapa? Hantu? Terus tadi 

kenapa kaya bingung gitu?“  

 “Hehehe, aku kira bukan nyapa aku, jadi aku liat ke 

belakang ternyata gaada orang.“ jawabku malu.  

 “Ya emang buat kamu, kamu udah makan?“  
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 “ini aku udah beli makanan kok, Oh iya kok kamu 

belum pulang?“ ucapku seraya menunjukan plastik yang 

kubawa.  

 “Nungguin kamu.“ jawabnya santai.  

 “Kok aku? Ada perlu lagi atau ada info rapat lagi?“  

 “Rapat mulu deh, ya mau nganterin kamu 

pulanglah.”  

“Aku kan biasa pulang sendiri.“ jawabku 

menyakinkan. 

“Udah kamu sekarang naik, nanti makin malem.“ 

jawabnya seraya memakainkan helm kepadaku. 

“Hah?“  

“Ayo cepet!“ seru Arya.  

Akhirnya aku diantar pulang oleh Arya, di perjalanan kita 

banyak mengobrol, lebih banyak aku sih. Karena sebetulnya 

sangat penasaran dengan manusia misterius seperti dia, 

namun aku hanya bertanya sedikit saja. Karena kata Arya, 

dia akan jawab nanti, soalnya kalau di jawab saat berkendara 

motor pasti akan banyak kata “hah“ yang akan ku sebutkan. 

Setelah begitu banyak hal yang di obrolkan, sampailah di 

depan rumahku. 

“Mba sudah sampai tujuan, jangan lupa bintang 5 

ya.” ucapnya dengan gaya khas pengemudi ojek online.  

“Iya mas, ini uangnya gausah kembali saya ikhlas.” 

jawabku dan memberikan genggaman kosong ke telapak 

tangan Arya. 

“Hahaha, yaudah masuk sudah malam!”  

“Yang bilang siang siapa?“ jawabku asal. 

“Cepat Rani!“  
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“Ok siap bos, hati hati yup.” ucapku. 

Arya pun pulang, aku masuk dan ternyata sudah ada bunda 

yang menungguku sambil menonton acara tv kesukaannya.  

“Sayang kok kamu baru pulang? Tidak beritahu 

Bunda pula.“ tanya bunda khawatir. 

“Bunda maaf, tadi Rani ada rapat osis dulu.“  

jawabku.  

“Lalu tadi ada suara motor siapa?“  

“Temen Rani Bun.“ 

“Yasudah, kamu sekarang mandi, makan, lalu 

istirahat ya, Nak.“ perintah bunda. 

“Iya Bun.“  

Aku pun mandi, makan dan beristirahat seperti perintah 

bunda, mungkin karena  terlalu lelah jadi aku ketiduran saat 

sedang mengerjakan tugas.  

 Keesokan harinya aku berangkat sekolah bersama 

Arya, katanya ingin berangkat bareng. Arya bahkan sempat 

mengobrol bersama bunda. Setelah itu kami berangkat ke 

sekolah, lalu sampai di sekolah aku langsung masuk ke dalam 

kelas dan menemukan teman-temanku yang sibuk 

mengerjakan tugas.  

“Ran tugas sunda sudah?“ tanya Adila lalu 

menghampiriku.  

“Sudah.“ jawabku seraya duduk dibangku. 

“Ingin lihat, boleh?“ tanyanya. 

“Ambil saja, di tasku.“ ucapku lalu Adila 

mengambilnya  di dalam tasku.  
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“Terimakasih Rani.“ ucap Adila lalu melanjutkan 

kegiatannya yaitu menyalin Pr. 

Aktivitas kami terhenti, karena Bu Mia sudah masuk kedalam 

kelas, yang sibuk menyalin pr lalu bergegas untuk kembali 

ke tempat duduknya. Bel istirahat berbunyi, tapi aku dan 

teman-temanku  tetap di kelas, tidak berniat untuk pergi ke 

kantin.  

 “Ran tadi berangkat bareng siapa?“ tanya Bianca.  

 “Hmmm cie Rani cie….“ ledek Jingga.  

 “Sibuk osis berhari-hari, terus langsung punya 

gebetan ya.“ timpal Adila. 

 “Gak gitu kok, dia cuman temen doang.“ jawabku. 

 “Temen apa temen.“ ledek Bianca.  

 “Temen kok beneran, dia itu yang sering melihatku 

saat MOS ituloh.“ jawabku. 

 “Oh yang itu toh. Jangan lupa kalau sudah resmi, 

traktir ya!“ ucap Jingga.  

 “Hahaha liat nanti saja ya.“ ucapku malu. 

Ternyata benar, kebersamaanku pagi hari dengan Arya sudah 

diketahui oleh teman-temanku. Hari ini tidak ada rapat dan 

tidak ada eskul, jadi ku putuskan untuk mampir ke kedai kopi 

favoritku. Aku kesini bukan untuk meminum kopi, karena aku 

ini pencinta manis sejati. Jadi ku mampir, untuk 

menyelesaikan beberapa tugas dengan segelas ice chocolate. 

Sungguh menyenangkan rasanya. Bahkan aku biasa berjam-

jam di dalam kedai, karena duduk sendiri dekat jendela 

dengan ice chocolate dan beradu pikiran dengan hati adalah 

hal yang tidak bisa dilakukan sebentar. Bahkan kadang aku 

lebih senang sendiri, ditemani buku, dan ice chocolate sudah 

cukup.  
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Setelah merasa sudah cukup, aku langsung pergi pulang. 

Karena aku ini jarang membuka handphone saat berpergian, 

alasannya satu; tidak ada yang perlu ku balas pesannya dan 

tidak ada yang perlu ku hubungi. Saat sudah sampai rumah, 

ternyata ada bbm dari Arya.  

Sudah pulang?  

Baru saja.  

 Yasudah istirahat.  

Memang sesingkat itu percakapan kita, tapi entah mengapa 

perhatian yang ditunjukan tersebut membuatku merasa 

nyaman. Sudah cukup malam, jadi kuputuskan untuk tidur.  

 Matahari mulai masuk ke dalam celah jendelaku, 

yang membuatku menyipitkan mata dan bangun untuk 

bersiap ke sekolah. Saat bersiap lalu bunda mengetuk pintu.  

 “Rani, Arya sudah menunggu.“ kata bunda.  

 “Arya? Aku ga bareng dia ko Bun.“ jawabku.  

 “Tapi Arya sudah ada di rumah tamu.“ ucap bunda.  

Mendengar hal tersebut, akhirnya ku bergeges ke ruang 

tamu untuk menemui Arya.  

 “Perasaan aku tidak memesan ojek deh.“ kataku 

mengejek.   

 “Mana ada tukang ojek, ganteng gini.“ katanya 

dengan penuh kepercayaan diri. 

 “Ih dasar, kamu kok ga bilang mau jemput?”  

 “Ya gapapa, kan biar surprise.“  

 “Aku ga kaget.“ ucapkuku asal.  

 “Tapi kamu senang.“ jawabnya dengan santai. 
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Lagi-lagi ada hal menarik yang ku temukan dari Arya, 

memang aku tidak mengenalnya dengan baik. Kami hanya 

bertemu di sekolah itu pun ia hanya senyum atau 

melambaikan tangan. Aku hanya tau dia kelas 10 Mipa 7, dia 

hanya chat untuk mengingatkan istirahat lalu selesai, dan 

aku pun hanya berangkat dan pulang bareng saja itupun 

jarang. Banyak hal yang tak ku tau tentang Arya.  

Akhirnya setelah sampai di kelas, aku bertanya 

kepada Adila tentang Arya.  

 “Dil, kamu kenal Arya kan?“ tanyaku mengahadap 

Adila.  

 “Arya? Yang sedang dekat denganmu itu?“  

 “Iya Dil, kenal?“  

 “Dia teman SMP ku, tidak begitu kenal cuman hanya 

tau beberapa saja.“  

 “Dia bagaimana?“ tanyaku penasaran. 

 “Yang ku tau dia cukup aktif dalam organisasi, dan 

sering menjadi memimpin gitu deh.”  

 “Lalu, kalau soal perempuan bagaimana?“  

 “Tidak begitu tau Ran, namun aku jarang melihat dia 

bersama perempuan.”  

 “Terimakasih Dil.“ ucapku lalu berbalik kearah depan.  

 “Sama-sama, udah jadi?“  

 “Apa yang jadi?“  

 “Kamu dan dia?“   

 “Entah.” jawabku menaikkan kedua tangan dan bahu 

secara bersamaan. 
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Dari penjelasan Adila, aku sedikit mengetahui Arya, walau 

semua informasi dari Adila tidak ku telan mentah-mentah. 

Karena aku ingin menilai Arya dari yang ku lihat, bukan dari 

yang orang lain lihat 

 Pelajaran pun dimulai, hari ini pelajaran pertama 

yaitu pelajaran Bu Aminah hari ini akan membahas tugas 

trigonemetri yang diberikan Bu Aminah minggu lalu. 

 “Ibu sudahi pelajaran kali ini, untuk tugas 

selanjutnya adalah latihan di buku paket hal 65.” 

Setelah bel pulang sekolah berbunyi, aku buru-buru 

menuju ruang marching band. Aku memegang marching 

bells, awalnya ku ragu masuk marching band, namun aku 

ingin mencoba hal baru. Hari ini aku diajari nada dalam  lagu 

“Hyme kota Bogor“ masing-masing pemegang alat lainnya 

mulai menghafalkan dan mencoba nada-nada tersebut. Hari 

ini latihan sampai pukul 6 sore, lalu karena sudah lelah 

kuputuskan untuk langsung pulang.  
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KITA  
Ternyata jatuh cinta sama kamu itu menyenangkan. 

-Arya Altair Chandra- 

 Hari ini hari sabtu, sekolahku memang libur hari ini. 

Dan hari ini aku ada kerja kelompok bersama beberapa 

temanku. Kami janjian pukul 10 pagi, di kedai kopi 

kesukaanku. Saat ini masih pukul 9, namun aku belum 

mandi. Malas, itulah alasannnya. Masih terlalu pagi untuk 

berbaur dengan air. Namun karena Bianca daritadi sudah 

spam bbm ku, hanya untuk mengingatkan untuk segera 

mandi. Akhirnya aku menuju kamar mandi, dan setelah itu 

segera bersiap-siap menuju kedai kopi. Namun saat itu sudah 

pukul setengah 10, yang berarti 30 menit lagi aku harus 

sudah sampai ke tempat bertemu. Lalu setelah selesai, 

kuturun ke bawah untuk sarapan.  

 “Kamu mau kemana?“ tanya bunda.  

 “kerja kelompok Bun.“ jawabku lalu memakan roti 

yang sudah dibuatkan bunda.  

 “Makan pelan-pelan Nadine!“ perintah bunda.  

 “Sudah telat Bun.“  

Lalu aku pamit kepada bunda, dan bergegas mencari 

angkutan kota. Waktu sudah menunjukan pukul 10.30 dan 

aku masih di angkutan kota karena jalanan begitu macet dan 

angkutan kota seringkali ngetem. Lalu ada bbm dari Arya.  

Kamu dimana? Hari ada acara?  

Aku ada kerja kelompok, ada apa? 
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Tidak apa-apa, boleh ku ikut? 

Mau apa?  

 Tidak apa-apa hanya ingin ikut saja.  

Yasudah, datang saja ke kedai kopi di jalan 

Padjajaran No. 09.  

Cukup bingung, karena mengapa Arya ingin ikut padahal ia 

juga belum tentu kenal teman-temanku, entahlah mungkin 

hanya ingin ikut  saja. Sesampainya di sana. 

 “Rani pukul berapa sekarang?“ tanya Bianca yang 

sudah memegang pinggang dengan kedua tangannya.  

 “Maaf Bi, aku telat lagi. Jalanan hari ini macet banget 

Bi serius deh.“ jawabku lalu menunjukkan 2 jari ku sebagai 

tanda perdamaian.  

 “Jalanan yang macet banget, atau lu yang males 

mandi.“ timpal Rian.  

 “Hehehe dua-duanya, maaf ya kalian.“ ucap ku.  

 “Yaudah, ayo mulai kerja kelompoknya.“ kata Rian.  

Akhirnya kami memulai kerja kelompoknya, aku bagian 

untuk membuat laporan dengan Sarah. Sedangkan Rian dan 

Bianca yang akan membuat produknya. Kita semua sibuk 

dengan tugas masing-masing, dan sering kali keluar kedai 

hanya untuk membeli kebutuhan produk. Kali ini yang keluar 

untuk membeli adalah Sarah dan Rian, tersisa aku dan 

Bianca.  

 “Kamu lagi ngapain sih?“ tanya Arya yang sudah di 

sebelahku. 

 “Lagi mandi.“ jawabku ketus.  

 “Perasaan lagi ngetik deh.“ jawabnya santai.  
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 “itu sudah tahu, ngapain nanya lagi.“ jawabku 

menatap Arya sinis.  

Lalu Bianca datang, ia baru saja dari kamar mandi. 

 “Eh!“ ucap Bianca kaget.  

 “Bi ini Arya, Arya ini Bianca.“ ucapku menjawab 

kebingungan Bianca.  

 “Arya.“ ucapnya mengulurkan tangan. 

 “Bianca.“ ucapnya membalas uluran tangan Arya.  

 “Oh ini Arya pacarmu itu ya.“ ucap Bianca.   

 “Teman Bi bukan pacar.“ tangkasku.  

 “Kalau temen kok samperin kamu sampai sini.“ ledek 

Bianca. 

  “ Biancaaaa……“ ucapku kesal.  

“Iya iya, lagian Arya juga diam saja berarti setuju. 

Sudah ah aku mau mengerjakan lagi.“ jawab Bianca lalu 

meneruskan tugasnya.  

Lalu aku melihat kearah samping, yang dari tadi dibicarakan, 

malah asik mangut-mangut saja sambil menyeruput es 

coklatku.  

“Kamu kok diam saja.“ tanyaku pada Arya. 

“Lalu aku harus apa?“  

“Ya apa gitu.“ jawabku ketus. 

“Kalau bener, ngapain harus dibantah sih.“ jawabnya 

santai. 

Jawaban Arya membuatku diam, entah apa yang ku 

pikirkan akan sama dengan apa yang dipikirkan oleh Arya. 

Lalu Rian dan Sarah datang. Namun Rian tidak terlihat kaget 
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dengan kedatangan Arya malah ia malah asik mengobrol. 

Setelah ku tanya kepada Sarah ternyata mereka berdua 

berteman karena masuk kedalam eskul yang sama yaitu; 

futsal.  

Setelah semua selesai. Laporan selesai dan produk pun 

sudah jadi, akhirnya kami memutuskan untuk pulang karena 

sudah gelap.  

 “Udah selesaikan? Pulang yuk.“ ajak Sarah.  

 “Yuk.“ ucap Bianca menyetujui. 

 “Ran mau pulang bareng?“ ajaknya. 

 “Nadine pulang bareng gue.“ ucap Arya.  

 “Maaf ya Bi.“ ucapku.  

 “Gapapa santai aja kali Ran.“ ucap Bianca.  

 “kita pulang ya Ran, Ya.“ ucap Rian.  

 “Hati-hati ya kalian.“ ucapku seraya melambaikan 

tangan kearah mereka. 

Lalu setelah mereka pergi, aku dan Arya pun pulang, naik 

motor vespa berwarna hitam kesayangan Arya. D iperjalanan 

aku dan Arya tidak mengobrol seperti biasanya, entah sejak 

jawaban Arya yang tadi sempat membuat ku terdiam, aku 

dan Arya sudah tidak berbicara lagi. Namun mungkin aku 

juga sudah terlalu lelah jadi sudah malas untuk bersuara. 

Akhirnya sampai di rumahku, aku hanya mengucapkan 

terimakasih dan Arya hanya tersenyum saja.  

Saat aku sedang berbaring di Kasur, tiba-tiba handphone ku 

berbunyi, tanda ada telepon masuk, ternyata dari Arya.  

 “Hai“ sapanya.  

 “Iya?“ jawabku.  
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 “Pengen ngomong.“ ucapnya.  

 “Yaudah, sok.“ jawabku.  

 “Aku suka kamu.“ ucapnya. 

 “Maap tadi sempat membuatmu bingung.“   

 “Lalu?“ tanyaku.  

 “Mau jadi kekasihku?“ tanyanya.  

Melihat pernyataan dari Arya, membuat jantungku berdetak 

kencang dan cepat. Ah apa ini rasanya jatuh cinta. Terdengar 

lebay mungkin, namun itulah yang kurasakan dahulu.  

 “Kalau ku jawab tidak?” tanyaku.  

 “Berarti aku gagal.“ jawabnya.  

 “Kenapa gagal?“ tanyaku bingung.  

 “Karena tidak bisa membuatmu jatuh cinta.“ 

ucapnya.  

 “Berarti jawabannya iya.“ jawabku.  

 “SERIUSSSSS??“ tanyanya penuh semangat.  

 “Dua rius boleh.“ jawabku. 

 “Berarti aku berhasil.“ tanyanya. 

 “Tentu saja.“ jawabku.  

Akhirnya status kami resmi antara aku dan Arya. Hari ini  

tepat 24 November 2013 kami berpacaran.  

 Pagi ini aku akan dijemput oleh Arya, sambil 

menunggu Arya aku menonton tv dan memakan sarapanku.  

 “Sayang, kok Arya belum datang?“ tanya bunda.  
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 “Gatau Bun, bilang sih sudah berangkat dari tadi.“ 

jawabku. 

 “Coba tanya lagi, nanti kamu telat loh.“ ucap bunda  

Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, dan ternyata Arya. Lalu 

karena sudah siang akhirnya kami pamit ke bunda dan pergi 

ke sekolah. Lalu kami jalan berdua di koridor, semua pasang 

mata menatap, ada yang suka, ada yang acuh bahkan ada 

yang menatap dengan tatapan tidak suka.  

 “Duluan ya.“ kataku saat sudah sampai depan kelas.  

 “iya.“  

Lalu saat baru saja duduk, tiba-tiba Adila berbicara.  

 “Jadi sudah resmi?“  

Aku hanya tersenyum saja, karena masih malu untuk 

menceritakannya kepada Adila.  

 Saat istirahat, akhirnya aku mulai bercerita kepada 

teman-temanku ini. 

 “Kalian, aku sudah resmi berpacaran dengan Arya.“ 

kataku dengan semangat.  

 “Betul kan dugaanku.“ kata Adila.  

 “Hehehe, tadi ku masih malu untuk cerita.“ kata ku. 

 “Asik, teman kita sudah tidak jomblo lagi.“ kata 

Bianca. 

 “Ada traktiran kan Ran?“ tanya jingga memastikan.  

 “Traktiran aja semangat.“ kataku. 

 “Siapa coba yang nolak gratisan.“ kata Jingga.  

 “Iya,iya. Yasudah kalian pesan, nanti aku bayar. Tapi 

jangan mahal-mahal ya.” perintahku.  
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 “Siap boss Rani.” Kata Adila dengan tangan yang 

menempel di dahinya seperti sedang hormat. 

Mereka pun memesan makanan yang mereka inginkan, 

bagiku tidak apa-apa mentraktir teman-temanku, toh itung- 

itung beramal dan berbuat baik kepada teman dan ini pun  

jarang pula. 

Aku yang biasa pulang bersama Bianca pun masih 

sering pulang bareng. Walau Arya selalu mengajakku pulang 

bersama tiap hari, namun aku tidak ingin meninggalkan 

Bianca dan ia harus pulang sendiri hanya karena kehadiran 

Arya. Jadi aku selalu pulang bersama Arya apabila ada rapat 

ataupun eskul. Sedangkan dengan Bianca ketika aku tidak 

ada kegiatan lagi disekolah.  

 

 Hari terus berlalu, tidak terasa bahwa hari ini adalah 

pengambilan rapot untuk semester 1. Alhamdulilah rapot ku 

cukup bagus. Hari-hariku selalu berwarna ketika ada Arya, 

selalu saja ada tingkahnya yang membuat ku jatuh cinta. 

Hari ini setelah pengambilan rapot ku berencana untuk main 

bersama Arya, karena sudah lama tidak mengobrol, beradu 

argumen, dan beradu pikiran bersama Arya. Lalu Arya 

meminta izin kepada bunda.  

 “Tante boleh Arya ajak pergi Nadine?“ tanyanya.  

“Boleh saja, asal jangan sampai larut malam ya.“ 

kata bunda.  

Perintah bunda pun di iyakan oleh Arya, aku dan Arya pun 

pergi, kami hanya mutar-mutar kota Bogor, dan sering kali 

berhenti untuk membeli sesuatu, walau hanya berkeliling 

dengan Bogor saja namun bila bersama Arya terasa sangat 

menyenangkan. Arya menceritakan setiap sudut Kota Bogor, 

ada beberapa tempat yang aku baru tahu.  

 “Ke kedai kopi saja yuk.“ ajak Arya.  
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 “kok udahan sih?“ tanyaku.  

 “Debunya sudah tidak baik Ran, nanti kamu sakit.“ 

jawabnya dengan rasa khawatir. 

 “Tapi kan baru sebentar.“ keluhku.  

 “Nanti lagi ya, nanti kita keliling lagi.“ ucap Arya. 

 “Yasudah.“ jawabku ketus. 

Sesampainya di kedai, Arya mengerti bahwa aku sudah bete 

sejak ia mengajak untuk berhenti berkeliling Bogor, ia 

langsung memesan kan ice chocolate kesukaanku. Namun itu 

tidak berhasil untuk membuatku tidak bete dengannya.  

 “Masih mau ngambek?“ tanyanya lembut. 

 “Gatau.“ jawabku memalingkan wajah.  

 “Ran dengerin aku.“ ucap Arya lembut. 

 “Hmmm.“  

 “Liat muka aku nya dong.“ ucap Arya seraya 

mengalihkan pandanganku agar melihat ke dia.  

 “Apa?“ jawabku ketus.  

 “Aku berhenti itu karena debunya udah ga bagus 

Ran, nanti kamu sakit.“ katanya meyakinkanku.  

 “Tapi itu seru.“ jawabku yang tak ingin kalah di 

dengar. 

 “Tapi kalau itu yang bisa bikin kamu sakit, itu tidak 

seru Ran.“  

 “Yaudah iya, tapi nanti lagi ya.“  ucapku luluh.  

 “Iya Ran.“ ucapnya sambil mengelus kepalaku 

dengan lembut. 
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 Arya ini orang yang lembut sekali, bahkan kadang ia 

tidak bisa bilang ‘tidak’ apabila itu permintaanku. Saat 

bersama Arya aku selalu merasa diperlakukan selayaknya 

putri di sebuah kerajaan. Ia selalu punya cara agar aku tidak 

bete lagi,ia selalu punya cara agar aku selalu senang, bahkan 

Arya akan sangat berbeda bila di hadapanku dan di hadapan 

orang lain. Bila dia bersamaku, Arya bukan seorang yang 

cuek, bukan lagi orang yang irit ngomong, bukan lagi Arya 

yang dingan. Ia akan menjadi Arya yang bawel yang selalu 

memarahi dan memperingatkanku, ia akan menjadi Arya 

yang sangat perhatian dan over protective terhadapku.  

Setelah berbincang begitu banyak, akhirnya kami pun 

pulang.  

 “Yah, nanti kita ga ketemu dong.“ ucapku sedih. 

 “Hanya sebentar ko Ran, lagiankan kamu juga akan 

berlibur.”  

 “Iya sih, see you soon Arya.“ jawabku melambaikan 

tangan.  

 “See you anak kecil, udah sana masuk.“ perintah 

Arya. 

Arya pun pulang, aku masuk kedalam dan melihat ayah dan 

bunda sedang berbincang di ruang keluarga.  

 “Assalamualaikum.” ucapku. 

 “Walaikumsalam sayang.“ ucap bunda.  

 “Walaikumsalam.“ kata ayah.  

 “Kangen Ayah.“ ucapku dan langsung memeluk ayah.  

 “Kangen Ayah apa kangen Arya.“ ledek ayah.  

 “Ih ayah mah, kangen Ayah ko beneran.“ ucapku 

dengan serius. 
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 “Arya ko ga mampir sih Ran?“ tanya bunda.  

 “Dia buru-buru Bun, soalnya dia harus langsung 

berangkat ke  Bandung Bun.“ ucapku.  

 “Padahal Ayah pengen ngobrol sama dia.” ucap ayah.  

 “Lain kali ya Yah.“ jawabku.  

Kami pun berbincang-bincang, ayah aku ini jarang ada di 

rumah. Ia baru saja pulang dari luar kota, jadi saat sudah 

pulang pasti kita berbincang banyak. Liburan kali ini aku akan 

pergi ke rumah nenekku yang ada Malang.  

 Hari ini keberangkatan aku ke Malang bersama ayah 

dan bunda, kami berangkat menggunakan kereta. Perjalanan 

selama 17 jam telah ditempuh. Sesampainya di sana kami 

dijemput oleh pamanku. Kami menempuh waktu 3 jam untuk 

sampai rumah nenekku, karena ini liburan sekolah jadi 

seluruh keluarga dari ayahku berkumpul. Karena sudah larut 

malam, aku pun memutuskan untuk istirahat.  

 Liburan pertama kami yaitu pergi ke Museum Angkut, 

kami di sana berfoto-foto. Senang rasanya bisa berkumpul 

bersama keluarga, kami di sana banyak berbincang-bincang, 

bersenang-senang bersama, selalu saja ada tingkah dari 

keluargaku yang lucu. Hari itu aku dan keluarga besarku 

menghabiskan satu hari di Museum Angkut, ribuan foto 

sudah terambil. Karena sudah puas dan lelah, kami akhirnya 

makan dan pulang.  

Liburan keduaku, kami pergi ke Bromo. Tengah 

malam kami sudah siap untuk pergi, agar nanti bisa melihat 

sunrise, kami menggunkan elf untuk menuju Gunung Bromo, 

waktu yang ditempuh yaitu 2 jam, cukup lama dan 

memusingkan, karena jalan yang tempuh banyak sekali 

bebatuan. Akhirnya pukul 4 kami sudah sampai di Gunung 

Bromo, kami bersama-sama menuju puncak Gunung Bromo. 

Setelah puas berfoto dan memandangi ciptaan tuhan yang 

sangat menakjubkan ini. Kami memutuskan untuk pulang, 
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hari ini tidak ada perjalanan lagi karena sudah terlalu lelah. 

Akhirnya kami sampai rumah pukul 12 siang, aku langsung 

beristirahat. 

Aku sudah dua hari ini tidak berkomunikasi dengan Arya, 

karena jaringan di sini sangat sulit, terakhir saat ku bilang 

akan berangkat ke Malang. Akhirnya kucoba hubungi Arya.  

 “Halo.“ sapaku.  

 “Rani?“  

 “Iya ini aku, aku rindu.“  

 “Aku Arya, salam kenal ya.” ledek Arya. 

 “Ih aku serius.” 

 “Sama siapa?“ tanyanya.  

 “Sama orang sombong yang sedang berlibur di 

Bandung.“ kataku ketus.  

 “Hahahaha, aku juga rindu.“  

 “Hmmm...” kataku bete. 

 “Jangan bete Ran, nanti saja.“  

 “Emangnya kenapa?“  

 “Soalnya tidak ada aku disana.“  

 “Lalu?“ tanyaku yang masih bingung dengan 

perkataan Arya.  

 “Nanti aku tidak bisa lihat wajahmu yang sedang  

cemberut itu.“ ledek Arya. 

 “Ih dasar.“ kataku.  
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Lagi-lagi selalu saja ada tingkah Arya yang bisa membuatku 

tidak jadi marah kepadanya. Kami pun bercerita tentang 

liburan kami.  

Liburanku di Malang sungguh sangat menyenangkan, 2 

minggu aku berlibur membuatku kangen sekolah. Tidak- 

tidak bukan sekolah yang ku maksud itu belajar dan 

mengerjakan beberapa tugas. Bukan itu bukan, tapi yang ku 

maksud adalah kangen mengobrol, bercanda bahkan 

bergosip dengan teman-teman. Terlebih aku rindu dengan 

Arya. 

 Tak terasa liburan pun sudah usai, aku, ayah dan 

bunda pun kembali ke  Bogor. Lalu mulai kembali dengan 

aktivitas-aktivitas setiap harinya.  

 

 

 

 
 

 



32 
 

DIA 
Jika tidak bisa membahagiakan, setidaknya jangan 

menyakiti. 

-Adila Lashira- 

Setelah berlibur panjang, hari ini adalah hari 

pertama ku masuk sekolah kembali. Hari ini aku berangkat 

bersama Arya, setelah sekian lama akhirnya kami bertemu. 

Setelah siap-siap aku bergegas ke bawah, ternyata sudah 

ada Arya dan ayah yang sedang berbincang-bincang.  

 “Ayo sarapan dulu Ran.“ perintah bunda.  

 “Iya, Bun Arya dari tadi?,“ tanya ku lalu melirik 

kearah ruang tamu. 

 “Iya daritadi Sayang.“  

 “Kok Bunda ga manggil aku sih?“ 

 “Awalnya mau, cuman liat dia asik ngobrol sama 

Ayah jadi Bunda ga jadi manggil kamu.“ 

 “Yaudah aku berangkat ya Bun.“  

Lalu aku menghampiri Arya dan ayah.  

 “Sudah selesai Ran?“ tanya ayah.  

 “Sudah Yah, aku berangkat ya.“ ucapku seraya pamit 

ke ayah. 

 “Saya juga berangkat ya om.” ucap Arya.  

 “Hati-hati ya kalian.“ kata ayah.  
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Aku dan Arya pun berangkat di perjalanan kita sempat 

mengobrol  

 “Ga kangen aku?“ tanya ku.  

 “Memang perlu ku jawab?“ tanyanya.  

 “Perlu lah.“ jawabku kesal. 

 “Emang tidak cukup jelas, dengan aku berangkat 

bareng kamu.“ jawabnya. 

 “Emang apa?“ ucapku. 

 “Dasar polos masih ga ngerti juga, dasar anak kecil.“ 

Mengelus kepalaku dengan lembut. 

“Aku menjemputmu, supaya aku menjadi orang 

pertama yang melihatmu setelah sudah lama tidak bertemu, 

biar teman-temanmu iri bahwa aku yang melihatmu dahulu.“  

Selalu saja Arya bisa membuatku bahagia, hanya dengan 

hal-hal kecil yang mungkin saja bisa sebenarnya tidak 

manarik. Sesampainya di sekolah, aku langsung berlari 

menuju kelas, dan di belakang Arya sudah berteriak 

memarahiku. 

 “Nadine jangan lari, nanti jatuh.“ teriaknya. 

Tak ku gubris, karena aku sudah tak sabar bertemu teman-

temanku. Sesampainya di kelas aku bertemu teman-

temanku. 

 “Kangen kalian.“ kata ku seperti anak kecil. 

 “Kangan jugaaaa.“ kata Adila lalu memelukku. 

Lalu tiba-tiba Arya datang ke kelas.  

 “Nadine, kan aku bilang jangan lari! nanti jatuh.” 

kata Arya memarahiku. 

 “Aku gapapa Arya, lagian bukan anak kecil tauu.“  
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 “Masa?“ katanya.  

 “Ih iya, aku tahun depan 17 berarti udah gede.“ 

kataku. 

 “Itu kan tahun depan, berarti sekarang masih anak 

kecil kan.“ kata Arya yang meledekku. 

 “Ih, udah sama masuk kelas.“ kataku mengusir Arya.  

 “Yaudah, dadah.“  

Arya pun pergi menuju kelasnya  

 “Pagi-pagi udah lihat orang pacaran.“ kata Bianca. 

 “Hehehe … maaf ya kalian.“ kata ku.  

 “Ayo kita ke lapangan, udah di panggil-panggil terus 

tuh.“ kata Adila.  

Aku, Adila, Jingga dan Bianca pun pergi menuju lapangan, 

karena upacara akan segera di mulai.  

 Setelah upacara selesai aku langsung masuk 

kedalam kelas. Lalu wali kelasku masuk ke kelas, untuk 

memberi jadwal baru yang akan berlaku besok. Seperti 

biasanya hari pertama selau diisi dengan kekosongan jam 

pelajaran. Oleh karena itu ku gunakan kesempatan ini untuk 

berbincang dengan teman-temanku. 

 “Bi liburan kemarin seru?“ tanyaku.  

 “Seru Ran, aku pergi ke pantai, lalu menginap di 

penginapan yang dekat dengan pantai.” jawabnya dengan 

semangat. 

 “Wah seru banget ya.“ jawab Adila tak kalah 

semangat. 

 “Aku bawa oleh-oleh buat kalian.” kata Jingga lalu 

memberikan beberapa bingkisan. 
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 “Wah lucu banget gantungan nya.“ kata Bianca.  

 “Iya ih lucu banget, makasih ya Jingga.“ kataku. 

Banyak perbincangan yang kami bahas, mulai dari awal MOS, 

cowo ganteng, kakak kelas yang julid lah, semua dibahas 

tidak ada yang terlewat.  

 Aku mulai menghadapi kegiatan ku seperti biasanya, 

belajar – berorganisasi – eskul – main – istirahat, hidupku 

hanya berputar di situ saja. Aku menjalani lagi kegiatan ku 

setelah berlibur hampir sebulan. Hari ini aku hanya mengisi 

hariku bersama teman-teman, mengobrol, makan, tidur dan 

bergosip. Aku tidak bertemu Arya hari ini, bahkan tidak ada 

pesan yang menandakan Arya akan mengajak pulang 

bareng. Mungkin sedang sibuk, biarkan saja. Lagian aku 

bukan wanita yang harus dijemput ataupun diantar, diberi 

kabar setiap saat. Cukup memberi tahu sedang sibuk apa 

saja sudah cukup bagiku.  

 

 Hari ini adalah hari pertama ulangan kenaikan kelas, 

memang terlalu cepat hanya beberapa bulan saja belajarnya, 

lalu sudah ujian saja. Hari aku ulangan Pendidikan Agama 

Islam, Bahasa Indonesia dan Pkn. Ulangan ini diadakan 6 hari 

dengan perharinya 2-3 mata pelajaran.  

Ruanganku dengan Arya berbeda Gedung, bahkan hampir 

selama ulangan kenaikan kelas ini aku tidak bertemu. Ia juga 

tidak menghantar atau menjemputku, sebetulnya aku 

melarang Arya untuk menjemputku, karena aku ingin fokus 

untuk ulangan, walaupun sebetulnya tidak ada hubungannya 

dengan ulangan. Tapi aku hanya ingin, aku dan Arya serius 

dalam ulangan ini. 

Hari ini hari terakhir aku ulangan, yaitu ulangan 

Biologi dan Fisika, cukup memusingkan karena yang satu 

pelajaran hafalan dan satu lagi hitungan. Dan hari ada rapat 

osis, untuk membahas masalah MPLS, adanya pergantian 
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nama dari MOS menjadi MPLS yaitu masa pengenalan 

lingkungan sekolah. Karena sebentar lagi ajaran baru akan di 

mulai. 

Rapat pun dimulai, dipimpin oleh ketua osis SMA Karya 

Bangsa yaitu Satrio Wijaya, pada rapat tesebut kak Satrio 

menjelaskan beberapa perubahan dalam pelasanaan MPLS 

ini. Setelah cukup jelas, rapat pun diakhiri. Dan aku 

memutuskan untuk pergi ke kantin bersama Mira.  

 “Mir, ingin beli apa?” tanyaku.  

 “Bingung, apa ya? Kamu apa?” tanyanya.  

 “Ingin mie, soalnya cocok kayanya kalau dimakan 

pas keadaan habis ulangan gini.“ jawabku.  

 “Ih betul banget. Yaudah mau juga pedas ya Ran.“ 

kata Mira. 

Aku lalu pergi menuju ke tukang mie, aku memesan 2 porsi 

mie. Namun saat ingin membayarnya aku tidak menemukan 

uang di saku baju dan rok. Lalu aku berjalan menuju Mira. 

 “Mir boleh pinjam uang?“ tanyaku.  

 “Boleh, bentar ku cari dulu.” jawabanya.  

Mira pun menggeladah isi saku baju dan rok namun hanya  

menemukan uang 5 ribu saja. 

 “Aku cuman punya 5 ribu saja Ran, hanya bisa 

membayar mie ku saja.” ucapnya.  

 “Tidak apa-apa Mir, nanti aku bilang saja bahwa 

uangku tertinggal.“ ucapku.  

Aku mengambil uang yang diberikan oleh Mira, dan kembali 

lagi ke tukang Mie.  

 “Ibu maaf saya lupa tidak membawa uang, uangnya 

tertinggal di aula Bu,” kataku dengan penuh penyesalan. 
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 “Eh ai si Eneng, atuh tidak apa-apa Neng. Kan bisa di 

makan dulu ini mienya, nanti Neng bisa balik lagi kesini.“ kata 

ibu kantin dengan ramah. 

 “Makasih Ibu.” kataku.  

Setelah itu aku membawa 2 mangkuk mie, menuju meja 

yang telah ditempati oleh  Mira dan kami pun memakan mie 

tersebut. Setelah makan aku bergegas menuju aula untuk 

membereskan tasku dan segera pulang, namun aku harus ke 

kantin dahulu untuk membayar mie yang sudah kupesan 

tadi.  

 “Ibu, ini Rani mau bayar.“ kataku menyodorkan uang 

lima ribu rupiah. 

 “Kok bayar lagi si Neng, kan sudah dibayar.” jawab 

ibu kantin. 

 “Dibayar siapa Bu? Kan aku nya baru ke kantin.” 

jawabku  bingung. 

 “Sama siapa ya Ibu lupa, Massss…… oh iya Mas arya 

Neng.“  

 “Arya?”  

 “Iya Neng.“ jawab ibu kantin. 

 “Yaudah, makasih ya Ibu.“ ucapku lalu keluar dari 

tempat penjual mie tersebut. 

 “Sama-sama Neng.“ ucapnya. 

Mendengar hal tersebut, membuatku kebingungan. Jadi 

kuputuskan untuk menelpon Arya saja langsung.  

 “Haloo.“ sapaku seraya duduk di bangku kantin.  

 “Iya, kenapa?“ jawabnya. 

 “Kamu dimana?“ tanyaku. 
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 “Di lapangan.“  

 “Ngapain?“  

 “Main basket.“  

 “Kok bisa ngangkat telpon aku sih?“ tanyaku 

penasaran.   

 “Karena kamu prioritas.” jawabnya santai.  

 “Hahahaha … kamu lucu.“ ucapku meragukan. 

 “Itu sudah pasti, ayo pulang.“ katanya.  

Setelah itu aku menuju ke lapangan, untuk menghampiri 

Arya. Setelah melihatku dari jauh, Arya sudah 

menghampiriku duluan. Lalu kami berjalan menuju parkiran. 

 “Ya kamu kok bayarin mie aku?” tanyaku  

 “Ya memangnya kenapa?“   

 “Tidak apa-apa sih, tapi kok kamu tau?“  

 “Tadi aku sempat mendengar kamu berbicara.“ 

jawabnya. 

 “Emang kamu ada di kantin ya?“  

 “Ada Ran, kamu saja yang tidak melihat.“ jawabnya 

lalu memakainkan helm kepadaku.   

Lalu aku dan Arya pun pulang, Di perjalanan aku tidak 

mengobrol tetapi malah tidur. Sebuah kebiasaan yang tak 

pernah hilang, karena sudah lelah seharian jadi ku tempelkan 

saja kepala ku ke pundaknya, dengan tanganku yang di 

gengam sebelah agar tidak jatuh. Setelah sampai Arya 

membangunkanku dan ia pun bergegas pulang. 
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 Ajaran baru pun telah dimulai, mulai hari ini resmi 

menjadi kakak kelas. Aku masih sekelas dengan teman-

teman ku, kelas ku di Gedung A yaitu kelas 11 Mipa 1. Namun 

hari ini adalah hari MPLS pertama, aku yang sudah sibuk 

mempersiapkan beberapa hal. Beberapa yang lainnya 

mengurus soal upacara bendera sekaligus pembukaan MPLS 

pertama. Setelah upacara, lalu pembagian gugus, dan aku 

menjadi penanggung jawab gugus 2 dan Arya di gugus 8. 

Aku tidak sendiri tetapi bersama Sahla, Hari ini hanya 

perkenalan dan materi tentang informasi SMA Karya Bangsa. 

 Hari kedua. Pada hari ini ada beberapa materi yang 

akan disampaikan oleh beberapa guru dan berkeliling SMA 

Karya Bangsa. Setelah gugus 2 berkeliling, setelah itu di 

perbolehkan untuk beristirahat. Aku memutuskan untuk 

beristirahat dekat lapangan dan di bawah pohon rindang. 

Sejuk rasanya, aku sangat menikmati angin dan udara yang 

ada di sekitarku. Lalu aku mendengar suara Mira memanggil.  

 “Rann….Ran…“ katanya berteriak.  

 “Kenapa Mir?“ tanyaku.  

 “Arya ada yang suka Ran?“ jawabnya.  

 “Siapa Mir?“ tanyaku kaget.  

 “Ade kelas Ran, Meta Cantika gugus 8 Ran.” katanya. 

Aku kaget mendengar hal tersebut, entah aku harus 

bagaimana.  Namun aku tidak ingin memikirkan yang tidak-

tidak, jadi tidak aku tak ambil pusing, semua orang berhak 

suka kan. Menurutku begitu, aku juga tidak ingin menduga-

duga hal yang tidak baik.  

 Hari ketiga, hari ini akan diisi dengan permainan 

outbond dan beberapa materi, dan ada demo eskul. Saat aku 

sedang mempersiapkan beberapa permaianan, lalu Arya 

menghampiri.  
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 “Kamu sudah sarapan?“ tanyanya lalu membantuku 

mempersiapkan permainan.  

 “Belum sempat.“ jawabku.  

 “Selalu saja, makan nih.“ katanya meyodorkan roti 

coklat dan susu coklat.  

 “Makasih.“  

 “Di makannya sekarang Ran, bukan cuma ditaruh 

doang.“ kata Arya memarahiku.  

 “Nanti ku makan kok.“ jawabku meyakinkan.  

 “Aku gamau pergi, sebelum kamu makan.“ perintah 

Arya.   

Karena perintah Arya harus di turuti, jadi kulangsung makan 

saja roti tersebut. Namun aku merasa ada yang memandangi 

aku dan Arya, dan setalah ku lihat, ada seorang perempuan  

memakai pakaian putih biru dengan tatapan tidak suka 

sedang menatap aku dan Arya. Karena tidak ingin menjadi 

pusat perhatian jadi kusuruh Arya untuk pergi.  

Permainan pun di mulai, dalam satu gugus dibagi 

beberapa kelompok karena terdapat 5 permaian, dan setiap 

siswa/i harus mengikuti permainan tersebut. Permainan ini 

menguji kekompakan, dan kebersamaan mereka agar lebih 

dekat. Hari ini ditutup dengan berakhirnya permainan, 

setelah itu aku menuju ruang marching band karena hari ini 

adalah jadwalnya aku eskul. Lelah? Sudah pasti, namun 

harus tetap dijalani.  Hari ini aku pulang sangat telat, baru 

sampai rumah pukul 8 malam. Saat sampai aku melihat 

bunda melipat pakaian.  

“Assalamualikum.“ kataku.  

“Walaikumsalam, kok ga ada suara motor Ran?“ 

tanya bunda. 
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“Aku tidak pulang bareng Arya Bun, aku pulang 

sendiri.“  

“Kenapa? Sedang bertengkar?“  

“Tidak Bun, hanya tidak ingin merepotkan saja.” 

jawabku. 

“Yasudah cepat mandi dan langsung istirahat ya.“ 

ucap bunda.  

“Iya Bun.”  

Aku bergegas untuk mandi dan langsung tidur karena sudah 

terlalu lelah.  

 Hari ini masih ada kegiatan MPLS namun bagian 

kepramukaan, jadi aku sudah tidak bertanggung jawab lagi. 

Dan aku sudah bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. 

Saat sedang istirahat, tiba-tiba Bianca menghampiriku.  

 “Ran benar ada adik kelas yang suka dengan Arya?” 

tanyanya. 

Mendengar hal tersebut aku kaget, karena bagaimana bisa 

berita tersebut sudah tersebar. Padahal ini baru hari ke-4 

MPLS, apakah sebegitu besarkah berita tersebut.  

 “Kok tahu sih Bi?”  

 “Kamu tidak tahu?”  

 “Tahu soal apa?”  

 “Begini Ran, siapa yang tidak tahu bahwa Meta itu 

menyukai Arya sudah terlihat jelas Ran.” ucap Bianca.  

 “Memang sebegitu terlihatnya kah?” tanyaku 

memastikan.  
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 “Dia itu mengikuti Arya terus Ran, memberi makanan 

lah, mengajaknya ngobrol lah atau mengajaknya untuk jalan 

bareng.” ucap Bianca. 

Terasa sakit bukan, melihat seseorang yang sudah menjadi 

milikmu tetapi ada yang berusaha untuk mengambil 

kepemilkanmu itu.  

 “Kok aku tidak tahu ya.” ucapku.  

 “Kamu bukan gatau Ran, tapi menutup untuk tidak 

tahu.” ucap Bianca.  

Tajam dan tepat sasaran. Itulah kata yang pas untuk ucapan 

Bianca. Bianca betul bukan aku yang tak tahu, tapi aku yang 

menutup untuk tidak tahu hanya karena tidak ingin berburuk 

sangka kepada Arya dan tidak ingin menduga-duga hal yang 

akan berakhir dengan sebuah tangisan.  

Setelah percakapan aku dan Bianca pun aku memilih untuk 

diam, merenungi apa yang seharusnya aku lakukan. Bel 

pulang pun berbunyi, aku memutuskan untuk langsung 

pulang sendiri, karena Bianca hari ada eskul. Saat sedang 

menunggu angkutan kota, tiba-tiba ada suara motor 

mendekat ke arahku.  

 “Ran boleh bicara sebentar.” tanyanya.  

Ya, itu Arya. Manusia misterius yang selalu datang tiba-tiba 

dengan sejuta kejutannya.  

 “Boleh, ada apa?” tanyaku.  

 “Ayo naik dulu.” perintahnya.  

 “Mau kemana?” tanyaku  

 “Ke kedai, kita ngobrol di sana.” jawabnya.  

Lalu aku naik ke motor Arya, sudah jutaan pertanyaan di 

benakku, yang akan ku tanyakan kepadanya. Seperti 

biasanya aku akan selalu duduk di pojok dan dekat jendela.  



43 
 

 “Maaf.” katanya.  

Satu kata pertama yang keluar dari mulut Arya, kata 

permintaan maaf dengan beribu-ribu arti.  

 “Untuk?” tanyaku.  

 “Pasti kamu sudah tahu soal adik kelas yang 

menyukaiku.” 

 “Lalu?” jawabku.  

 “Maaf tidak memberi tahumu soal itu, maaf bila ada 

hal yang membuatmu sakit ketika mengetahui dan melihat 

perlakuan adik kelas itu.” katanya.  

 “Sudah ku maafkan.” jawabku.  

 “Kamu tidak kecewa kepadanya?” tanyanya.  

 “Untuk apa? Semua orang berhak jatuh cintakan.” 

jawabku.  

 “Tapi dia terus mendekatiku Ran.” jawab Arya.  

 “Dia tak salah menyukaimu Arya, hanya saja ia 

kurang tepat menunjukan rasanya kepada seseorang sudah 

memiliki pemilik.” jawabku. 

 “Terimakasih selalu mengerti, seharusnya kamu 

marah, bukan diam seperti semua baik-baik saja Ran. 

Terimakasih telah menjadi dewasa untuk beberapa hal.” 

katanya.  

Cukup serius percakapan aku dan Arya kali ini, tidak ada lagi 

bercanda yang Arya lontarkan. Ia terlalu serius untuk 

membahas masalah ini. Melihat Arya yang selalu bercanda 

menjadi sosok yang serius kali ini, membuatku tertawa.  

 Sudah sebulan sejak aku mengobrol dengan Arya, 

sudah tidak ada berita yang tidak mengenakan lagi yang ku 

dengar tentang Arya dan wanita yang menyukainya itu.  
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Hari ini aku kembali lagi ke kedai, tapi tidak dengan Arya 

hanya seorang diri. Sudah lama tidak beradu pikiran dengan 

diri sendiri. Saat sedang asik-asiknya memandangi jendela 

dengan pemandangan hiruk pikuk jalanan, ada seseorang 

disana yang ku kenal sedang mengendarai motor vespa 

kesayangannya, dengan seseorang di belakangnya yang 

tidak begitu asing bagiku akhir-akhir ini. Terlihat begitu 

sangat jelas. Sakit? Sudah pasti. Mana ada orang yang rela 

miliknya berboncengan dengan wanita lain. Aku cukup 

memakluminya karena menyukai milikku, tapi tidak dengan 

merebutnya dariku. Setelah itu ku ahlikan pandangku kearah 

lain, tidak ingin dibuat lebih sakit lagi. Tanpa sadar ada yang 

terjatuh bersamaan dengan hujan, ada yang sedang menjerit 

bersamaan dengan petir, meronta-ronta ingin tidak disakiti.  

 Aku memutuskan untuk pulang, di luar sudah reda 

hujannya hanya tinggal sisa-sisa air di tanah dengan bau 

hujan yang khas. Aku menunggu angkutan kota dan 

langsung menuju kerumah. Setelah sampai di rumah tidak 

ada siapa-siapa, karena bunda pamit pergi ke rumah tanteku 

tadi siang. Aku sendiri di rumah, teringat sesuatu yang baru 

saja ku alami, ingin menangis namun sudah cukup. Lalu ada 

dering telepon.  

 “Rani.” katanya.  

Sudah ku tebak, pasti Arya yang akan menelpon. Karena 

pasalnya saat ku sedang memandangi pemandangan yang 

begitu mengejutkan itu, Arya sempat melihatku, entah betul-

betul melihat atau tidak sengaja.  

 “Iya?”  

 “Maaf soal tadi.”  

Lagi-lagi permintaan maaf yang kuterima, entah bagaimana 

tiba-tiba Arya menjadi penyuka kata maaf.  

 “Soal apa?”  
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 “Menghantar Meta pulang.”  

 “Hm, ok.”  

 “Tidak marah?”  

Sebuah pertanyaan bodoh bukan, bagaimana hal tersebut 

tidak membuat aku marah.  

 “Entah.” jawabku.  

 “Maaf Ran. Kamu boleh marah, boleh benci aku kok.” 

jawabnya penuh penyesalan.  

 “Hahahahaha.” tawaku ketir. 

 “Ran.” ucap Arya memelas.  

 “Kamu lucu Ya, bagaimana bisa aku marah dan benci 

pada orang yang aku suka.”  

 “Aku salah Ran, dan kamu berhak marah, sudah 

cukup  untuk terlihat baik-baik saja Ran.” katanya.  

 “Memang pernah aku berkata bahwa aku baik-baik 

saja, memang pernah aku berkata kalau aku akan baik-baik 

saja apabila kamu dekat dengannya….” ucapku lirih.  

Hancur sudah pertahananku, aku menangis.  

 “Maaf Ran, aku tidak pernah bermaksud untuk 

menyakitimu. Sungguh.” katanya.  

 “Aku hanya menghantarkan dia pulang, karena dia 

terlihat sakit Ran, sungguh hanya itu saja.” ucapnya.  

 “Aku tidak marah Arya, aku pikir mungkin kamu 

menghantar dia karena memang dia butuh tumpangan 

darimu.” ucapku.  

 “Aku salah, aku minta maaf.” katanya.  

 “Sudah ku maafkan.” ucapku. 
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Aku luluh dengan permintaan maafnya, aku luluh dengan 

penyesalannya. Ku maafkan lagi Arya, mungkin ia memang 

menghantarkan Meta karena ia butuh tumpangan.  

 Keesokannya aku berkumpul dengan teman-

temanku di kedai kopi kesukaaanku, entah mengapa akhir-

akhir ini seringkali datang ke kedai ini. Tempat suka duka 

hidupku, lalu kami pun memesan beberapa makanan dan 

minuman disana.  

 “Kaliaaan…” ucapku  

 “kenapa Ran?” tanya Adila.  

 “Kemarin Arya pulang bareng Meta.” ucapku sedih.  

 “Demi apaaa?? Terus gimana Ran?” tanya Bianca.  

 “Iya Bi beneran, aku maafin.” ucapku.  

 “Kenapa dimaafkan Ran?” tanya Jingga kesal dengan 

perilakuku.  

 “Soalnya katanya Metanya sedang sakit.” ucapku.  

 “Dasar gadis ular.” ucap Bianca kesal.  

 “Dengar ya Ran, dia itu licik. Dia bisa melakukan 

apapun untuk segala hal yang dia inginkan.” timpal Adila.  

Mendengar hal tersebut aku kaget, teman-temanku begitu 

tidak sukanya dengan gadis yang menyukai Arya ini. Sangat 

kaget saat Bianca menyebutnya gadis ular, cukup kasar 

bukan? Aku tidak tahu Meta seperti apa, hanya tau wajahnya 

itupun sering kali menatap tajam kearahku.  

 “Memangnya dia seperti apasih? Sampai kalian benci 

sekali.” tanyaku. 

 “Dia itu bukan adik kelas yang akan tunduk kepada 

kakak kelas, bukan adik kelas yang penakut. Bahkan 
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mungkin bisa saja kamu yang akan dilabrak oleh Meta.” ucap 

Bianca.  

 “Memang tidak sakit Ran melihat Arya dengan Meta?” 

tanya Jingga.  

 “Aku ini perempuan biasa juga, sakit sekali rasanya. 

Apalagi lawanku gadis yang tangguh, cukup akan menguras 

segala tenaga untuk melawannya.” ucap ku. 

Pembicaraan kami terus berlanjut, aku dinasihati oleh teman-

teman ku ini. Agar tidak memberi celah sedikitpun untuk 

Meta. 

 Hari sudah semakin sore, aku memutuskan untuk 

pulang bersama Bianca. Saat sudah sampai rumah, aku 

bertemu bunda yang sedang masak.  

 “Bunda masak apa?” tanyaku.  

 “Masak udang asam manis kesukaanmu.”  

 “Wah pasti bakal enak nih.” ucapku semangat.  

 “Yaudah mandi dulu sana, oh iya suruh Arya kerumah 

ya Ran.” ucapnya. 

 “Untuk apa Bun?”  

 “Bunda masak terlalu banyak Ran. Lagipula Bunda 

sudah lama tidak bertemu dengan Arya.” ucap bunda. 

Sebetulnya aku tidak ingin bertemu Arya, terakhir bertemu 

saat ia menghantarkanku pada hari terakhir MPLS. Sudah 

lama memang. Karena ini permintaan bunda, jadi ku 

laksanakan. Aku hanya mengirimkan pesan singkat agar Arya 

datang kerumah.  

Saat sedang menyantap makanan bunda yang paling enak 

ini, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Karena bunda sedang 

melaksanakan shalat. Mau tak mau aku membuka pintu 

tersebut.  
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 “Misi paket.”  

 “Siapa?” tanyaku setengah berteriak.  

 “Kurir ganteng Mba.” jawabnya.  

Sudah kutebak bahwa itu adalah Arya, siapa lagi yang tingkat 

kepercayaan dirinya sangat tinggi, yang selalu menganggap 

dirinya adala pria yang paling ganteng.  

 “Ga pesen paket Mas.” Kubuka pintu tersebut.  

 “Emang ga nganterin paket Mba.” jawabnya. 

 “Terus nganterin apa Mas kalau bukan paket?” 

tanyaku.  

 “Nganterin hati saya Mba, katanya kangen.” 

jawabnya.  

Itulah Arya, manusia yang paling bisa membuat ku tertawa 

hanya karena ucapannya. Hanya karena perlakuan yang 

berbeda dengan lain. Sudah tahu kan mengapa aku 

mencintai dia.  

 “Bunn, Arya  sudah datang tuh.” teriakku. 

Bunda pun datang, lalu Arya salim kepada bunda. Lalu bunda 

ajak Arya untuk makan malam bersama. Setelah makan, aku 

diajak Arya untuk mengobrol di teras depan sambil melihat 

bintang katanya.   

 “Indah ya bintangnya.” ucapku kagum.  

 “Dia tak seindah kamu Ran.” ucapnya. 

 “Kok aku? Ngaco kamu. Sudah jelas dia indah, lihat 

deh walau cahaya tidak sebesar cahaya bulan, tetapi dia 

mampu membuat cahaya yang banyak yang dapat 

menerangi banyak tempat.” kataku. 
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 “Memang kamu, kamu lebih indah dari bintang. 

Bahkan terlalu istimewa untuk disandingkan dengan bintang. 

Karena ketulusan rasamu Ran. Mungkin tidak terlihat, tapi 

terasa begitu nyata dan sangat dominan.” Lalu memandang 

ke arahku.  

 “Arya, ketika aku mencintai seseorang akan ku 

berikan rasaku sepenuhnya.” jawabku. 

 “Maaf.” katanya.  

 “Tidak apa-apa Arya.” kataku meyakinkan Arya. 

Karena sudah larut, Arya pun pulang.  

 Cahaya pagi sudah masuk kedalam kamarku, 

rasanya masih ingin berleha-leha di kasurku, namun jam 

sudah menunjukan pukul 05.30. Yang mengharuskanku 

untuk berbaur dengan air sepagi ini. Aku bergegas untuk 

pergi ke sekolah, lalu aku turun untuk sarapan. Namun aku 

sudah melihat Arya disana.  

 “Sudah selesai Ran?” tanya bunda. 

 “Sudah Bun.” jawabku.  

 “Yasudah langsung berangkat saja Ran, kamu 

sarapan di jalan saja, sudah Bunda siapkan. Kasian Arya 

sudah menunggumu lama.” ucap bunda. 

Aku pamit kepada bunda begitu pula Arya. Aku jalan duluan, 

dan Arya hanya membututiku dari belakang.  

 Sesampainya di sekolah, aku langsung menuju kelas. 

Hari ini ada ulangan Biologi. Aku langsung membuka buku 

biologi untuk belajar. Setelah ulangan selesai, aku harus 

membawa beberapa buku ke kelas 11 Mipa 7, karena hari ini 

jadwalnya aku piket. Itu adalah kelas Arya yang berada di 

lantai 3. Buku yang ku bawa cukup berat, namun tiba-tiba 

Arya sudah berada di sampingku dan membawakan buku 

tersebut. Ajaib bukan? Entahlah hanya Arya saja yang bisa 
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melakukan hal tersebut. Lalu aku teringat akan pergi ke toko 

buku, jadi ku minta diantar oleh Arya.  

 “Aku mau ke toko buku pulang sekolah, bisa kamu 

antar?” tanyaku.  

 “Tentu saja tuan putri.” katanya.  

Bel pulang pun berbunyi. Namun di dalam kelas masih ada 

Bu Fitri yaitu guru fisika. Karena tiba-tiba ada kuis dadakan, 

yang bisa menjawab boleh pulang. Dan aku pun bisa pulang 

karena bisa menjawab pertanyaan dari Bu Fitri. Saat keluar 

kelas aku sudah melihat Arya sedang duduk menungguku.  

 “Maaf ya lama.” kataku. 

 “Gapapa kok, jadi kan kita ke toko buku?”  

 “Jadi kok.”  

Setelah itu kami menuju parkiran dan lalu pergi menuju toko 

buku. Aku ingin membeli beberapa novel. Selama di toko 

buku Arya hanya membututi ku saja di belakang, tanpa 

berniat menyentuh buku-buku tersebut. 

 “Duduk aja Ya, jangan ngikutin aku terus. Nanti 

kamu capek.”  

 “Ga ah, nanti kamu hilang lagi.”  

 “Ngaco kamu.”  

Setelah ku beritahu, ia tetap mengikuti ku bahkan sampai 

aku selesai pun ia tetap membuntutiku. Karena aku haus jadi 

aku mampir untuk membeli minum, Arya menunggu di 

motornya. 

 “Nih.” kataku menyondorkan minumannya.  

 ‘Makasih Ran.” katanya seraya tersenyum manis.  

 “Jadi ingat dahulu.” kataku.   
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 “Masih ingat?” tanyanya.  

 “Iyalah.” kataku. 

Kami pun pulang, setelah menghantarkanku pulang. Ia juga 

langsung bergegas untuk pulang.  

Saat sedang istirahat di kasur kesayanganku, tiba-tiba ada 

notif bbm.  

 Bisa jauhin kak arya. 

 Ini siapa? 

 Gua Meta.  

Cukup kaget saat mengetahui bahwa yang mengirim pesan 

adalah gadis yang menyukai Arya.  

 Ada apa ngechat? 

 Nyuruh lu jauhin kak Arya. 

 Kenapa harus dijauhin?  

 Karena gua gasuka lu deket sama kak Arya. 

 Emangnya gua peduli gitu. Lu mau suka atau 

engganya sama kedeketan gua sama arya. 

 Gua udah peringatin ya, jangan salahin gua kalau lu 

nyesel.  

 Aw tatut. 

 Kita lihat Arya bakal mihak siapa. 

Itulah isi pesan ku dengan gadis yang menyukai Arya. Benar 

kata Bianca dia bukan adik kelas yang akan takut dengan 

kakak kelasnya. Diberi peringatan oleh Meta bukannya 

membuatku takut, malah tertantang untuk mengikuti alur 

gadis itu.  
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 Keesokan harinya, setelah pulang sekolah aku ada 

kerja kelompok di rumah Sarah. Kami mengerjakan tugas 

pkwu, kali ini bukan barang yang akan kami buat. Kami akan 

membuat makanan untuk usaha. Oleh karena itu tugas ini 

tidak bisa dilakukan di kedai tetapi harus di rumah. Sebelum 

ke rumah Sarah, aku dan Rian pergi membeli bahan-bahan 

yang dibutuhkan agar tidak perlu keluar lagi untuk membeli. 

Sedangkan Sarah dan Bianca langsung menuju rumah Sarah. 

Setelah semua bahan terbeli aku dan Rian langsung menuju 

rumah Sarah. Sesampainya di sana kami langsung memulai 

kerja kelompoknya. Aku, Bianca dan Sarah yang akan 

membuat makanannya. Dan Rian bagian membeli-beli, 

membuat laporan dan mendokumentasi. Aku dan 

kelompokku ingin membuat pancake durian.  

Sudah pukul 7 malam, kami baru bisa membuat 

setengahnya, sisanya sedang berada dalam proses. Kami pun 

baru selesai pukul 10 malam, ternyata membuat pancake 

durian itu sulit. Karena sudah malam, aku menghubungi Arya 

untuk minta dijemput karena pada pukul 10 malam angkutan 

kota sudah tidak ada. Dan Bianca sudah dijemput oleh 

supirnya, tersisa aku dan Rian. Aku sudah mencoba 

menghubungi Arya berkali-kali namun tidak ada yang 

terangkat, bahkan pesan pun tidak ia balas. Karena semakin 

larut jadi kuputuskan untuk pulang bersama Rian.  

Di perjalanan, aku selalu melihat pemandangan sekitarku. 

Walaupun semuanya berisi kendaraan, tapi aku selalu senang 

melihat kearah manapun. Saat sedang asik memandangi 

sekitar dan sampai larut kedalam pikiran diri sendiri. Saat itu 

sedang lampu merah, dan aku melihatnya lagi, kali ini tidak 

berboncengan. Tetapi sedang makan berdua di pinggir jalan.  

 “Rian itu Arya ya?” tanyaku. 

 “Mana Ran?” tanyanya.  

 “Itu sedang makan di tukang nasi goreng.” Menunjuk 

kearah Arya. 
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 “Dia bareng Meta.” ucapnya kaget.  

Menghela nafas, hanya itu yang bisa ku lakukan saat Rian 

berkata hal tersebut.  

 “Kita harus samperin Ran, gila tega banget dia kaya 

gitu.” ucap Rian dengan penuh kekesalan.  

 “Gausah Yan, kita pulang aja yuk.” ucapku 

menenangkan. 

 “Ga bisa Ran, gabisa dibiarin.” ucapnya.  

Rian pun mulai melaju kearah Arya. Dan berhenti di samping 

bangku Arya dan Meta. Arya yang melihat hal tersebut 

tersentak. Ia langsung berdiri dan berusaha menghampiriku 

namun di halangi oleh Rian. 

 “Gila gini ya kelakuan lu Ya, cewe lu lagi butuh 

dianter pulang, dia kesusahan nyari angkot. Dan lu enak-

enakan makan nasi goreng sama nih anak.” ucap Rian yang 

sudah tersulut emosi.  

“Yan gak gitu.” ucapnya. 

“Bukan ke gua Ya, tapi ke Rani.”  

“Ayo balik Ran!” perintah Rian lalu ia menarik 

tanganku dan aku hanya mengikutinya dari belakang.  

Aku hanya diam sejak turun dari motor Rian, bergeming, 

diam seribu bahasa. Entah harus berkata apa, entah harus 

melakukan apa. Lalu aku naik kembali ke motor Rian, di 

perjalanan aku hanya diam, ada yang sedang beradu 

argumen antara hati dan logika. Mereka sama-sama kuat, 

sama-sama tak ingin mengalah. Terlalu asik beradu dengan 

pikiranku sendiri ternyata aku sudah sampai di depan rumah. 

 “Terimakasih Yan, terimakasih untuk tumpangan dan 

terimakasih sudah menyuarakan perasaanku.” ucapku. 
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Ia hanya membalas senyuman, setelah itu air mataku 

tumpah. Belum ada aba-aba dariku ia sudah tumpah 

berlebur. Aku segara masuk, dan langsung ku jatuhkan 

badanku ke kasur. Isak tangis ku pecah.   

Semenjak kejadian tadi malam, aku sudah matikan 

handphone ku. Hari ini aku pergi ke sekolah menggunakan 

angkutan kota. Sesampainya di kelas, ku langsung duduk 

dan menutup wajahku dengan jaket yang ku genggam. 

Mataku sudah pasti terlihat sangat sembab, kalau teman-

temanku tahu, pasti mereka akan sangat 

mengkhawatirkannya.  

“Pagi.” sapa Adila.  

Adila datang, lalu ia menghampiri ku. Dan lalu memelukku 

ketika ia melihat mataku.  

 “Nangis Ran, keluarin yang sudah lama terpendam.” 

ucap Adila.   

Isakku pecah, padahal semalam sudah berlarut-larut. Tapi 

sepertinya belum cukup, masih terlalu banyak yang meronta-

ronta untuk dikeluarkan, untuk diselesaikan. Setelah di rasa 

cukup, aku pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajah. Agar 

terlihat lebih baik. Saat ingin kembali ke kelas, aku bertemu 

Arya. Aku sudah melihatnya dari jauh, lalu kutundukan 

wajahku. Arya tak suka melihatku menangis, namun bila 

tangisan ini karena dia apakah ia masih tidak suka. Saat 

sudah bersebelahan dengan Arya, ia menahanku.  

 “Ran, boleh kita bicara.” Memegang tanganku.  

Aku hanya diam, aku belum siap untuk melihat wajahnya. 

Belum siap melihat luka selanjutnya. Karena sadar aku diam, 

akhirnya Adila bersuara.  

 “Maaf ya ini mah, liat sendiri kan Rani cuman diam. 

Tandanya dia ingin sendiri. Kalau memang gak bisa bikin 



55 
 

bahagia, ya seengganya jangan bikin Rani nangis.“ ucap 

Adila.  

Diam. Itulah hal yang dilakukan Arya saat Adila berbicara hal 

tersebut. Aku ditarik Adila untuk segera masuk ke kelas. Saat 

istirahat pun aku masih tetap diam di kelas tidak berniat 

untuk keluar kelas.  

 Bel pulang pun berbunyi, aku langsung keluar kelas 

untuk segera pulang, Namun aku melihat Arya sedang 

menunggu di depan kelasku. Tapi aku terus saja berjalan 

melewatinya. Dan tanganku di tahan oleh Arya.  

 “Ran dengarin aku sebentar. Kalau memang kamu 

tidak ingin bicara tak apa, tapi ijinkan aku untuk menghantar 

dan menjemputmu Ran.” ucapnya. 

Tak ku hirauan perkataan Arya, aku langsung bergegas untuk 

mencari angkutan kota. Sudah cukup kecewa untuk kesekian 

kalinya. Saat sedang memandangi jalanan dari dalam 

angkot, aku melihat dia. Ternyata Arya tak menyerah begitu 

saja, ia mengikutiku dengan menggunakan motornya. 

Setelah turun, aku berjalan menuju rumah, dan Arya masih 

mengikutiku. Tapi tidak berani untuk mendekat. Saat sudah 

sampai, dari jauh Arya berkata.  

 “Jika aku tidak diijinkan menghantar dan 

menjemputmu, ijinkan aku untuk memastikanmu pulang 

dengan selamat Ran.” teriak Arya.  

Aku langsung masuk, dan melihat bunda sedang menonton 

televisi. 

 “Ran tidak diantar oleh Arya?” tanya bunda.  

 “Tidak Bun.” jawabku.  

 “Kenapa? Sedang bertengkar?” tanya bunda lagi.  

Akhirnya, aku duduk di sebelah bunda, dan langsung 

memeluknya.  
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 “Kenapa Ran? Arya melakukan kesalahan?” tanya 

bunda lalu mengusap kepalaku.  

 “Aku melihatnya makan bareng dengan adik kelas 

Bun.”  

 “Kamu sudah tau alasan mengapa mereka makan 

bersama.” tanya bunda.  

 “Belum Bun.”  

 “Beri kesempatan Arya  untuk menjelaskan mengapa 

hal tersebut bisa terjadi Ran.” ucap bunda.  

 “Tapi bun ini kedua kalinya dia melakukan hal 

tersebut.” ucapku. 

 “Alasan pertamanya kamu sudah tahu?” tanya 

bunda.  

 “Sudah Bun, ia menghantar pulang adik kelas itu 

karena terlihat sakit.” jawabku. 

 “Mungkin kali ini sama Ran, ia hanya ingin membantu 

adik kelasmu itu.” ucap bunda. 

 “Beri kesempatan Arya untuk menjelaskan alasannya 

Ran, setelah itu baru kamu putuskan untuk bertindak seperti 

apa. Bunda tidak membela siapapun, Bunda hanya tidak 

ingin kamu berpisah hanya karena sebuah kesalahpahaman.”  

Nasihat bunda terngiang-ngiang dalam otakku, apakah aku 

harus menuruti nasihat bunda. Tapi aku tidak siap dengan 

luka selanjutnya. Akhirnya ku pertimbangkan nasihat bunda 

malam ini,  

 Keesokannya saat aku sedang keluar pagar 

rumahku, ternyata sudah ada Arya yang menungguku di 

depan pagar. Setelah itu ia mencoba untuk menghampiriku 

namun aku lagsung bergegas cepat. Melihat reaksiku, 

akhirnya Arya hanya mengikutiku dari belakang saja tidak 
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berani untuk menghampiriku. Aku masih belum bisa untuk 

berbicara dengan Arya, masih belum sanggup.  

Setelah sampai kelas, aku cerita kepada teman-temanku, 

tentang Arya yang mengikutiku.  

 “Kalian, Arya mengikutiku terus.” ucapku.  

 “Berarti ia tak pantang menyerah Ran.” ucap Jingga. 

 “Terus aku harus apa?” tanyaku.  

 “Coba beri kesempatan Ran, setidaknya untuk 

berbicara.” ucap Bianca. 

Lagi-lagi nasihat yang diberikan adalah memberi kesempatan 

Arya. Tapi aku takut, takut ia mengulanginya lagi. Namun 

aku pun belum siap untuk kehilangan sosok Arya yang 

mewarnai masa SMA ku.  Hari ini aku ada eskul marching 

band, kami latihan seperti biasa menghafalkan beberapa 

nada dan mencobanya bersama. Saat itu sudah pukul 7 

malam, dan aku menuju gerbang untuk segera pulang. 

Namun saat aku keluar dari aula, sudah  ada Arya di depan 

sedang duduk dan terus melihat kearah ruang aula. Setelah 

melihatku keluar, ia langsung berdiri dan mengikutiku. Aku 

pun langsung masuk kedalam angkutan kota tersebut. 

Setelah turun, Arya masih setia mengikuti. Lalu saat sudah 

dekat dengan rumahku, ia berkata.  

 “Kamu boleh marah Ran, boleh membenci, boleh 

membentakku. Tapi tolong jangan diamkan aku seperti ini.” 

ucap Arya.  

Setelah mendengarkan perkataan Arya tersebut, aku diam. 

Memikirkan apa aku harus memberinya kesempatan untuk 

menjelaskan. Lalu ku putar badan ku menghadap kearahnya.  

 “Lalu mengapa kamu makan bersama gadis itu?” 

tanyaku.  



58 
 

Melihat tanggapanku, Arya menghampiriku. Lalu ia 

memarkirkan motornya di sebelah ku, dan menyuruhku 

duduk. Dia berdiri tepat di depanku.  

 “Duduk Ran.” ucap Arya lembut.  

 “Kasihan kamu pasti capek sudah latihan marching 

band, lalu tadi harus jalan.”  

 “Jadi?” ucapku untuk mengingatkan Arya tentang 

pertanyaanku tadi.  

 “Aku mengakui salah Ran, aku mengajaknya untuk 

makan bersama. Dan menghiraukan pesan-pesan darimu.”  

Hancur. Satu kata yang bisa mewakili perasaanku pada saat 

itu. Bukan itu Arya, bukan. Bukan alasan itu yang ingin aku 

dengarkan darimu. Bukan kesalahanmu yang inginku dengar. 

Air mata ku turun, menandakan semua tidak baik-baik saja. 

Selalu ada yang meronta-ronta untuk berhenti disakiti, ia 

kesakitan Arya.  

 “Tapi beri aku kesempatan Ran, biar ku perbaiki 

segalanya.” ucapnya.  

 “Apa yang harus diperbaiki? Sudah hancur 

berkeping-keping Arya.” ucapku.  

 “Mungkin bisa Ran, biarkan aku mencobanya sekali 

lagi.” ucapnyanya menyakinkanku. 

Aku menyerah, aku memaafkan dia lagi. Kuberi satu 

kesempatan ia untuk mecoba meperbaikinya.  

 Setelah kejadian tadi malam, Arya selalu bersamaku. 

Ia selalu menghantar dan menjemputku pulang. Ia sering 

memberi kabar untukku. Aku cukup senang, karena berarti 

ia sungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Kadang kita 

juga sering pergi ke kedai untuk mengobrol, mengerjakan 

tugas bersama dan belajar bareng. 
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AKHIR  
Aku si bodoh yang selalu memaklumi sikapmu tanpa lelah, 

dan kamu si pemberi harapan yang tak pernah merasa 

bersalah. 

-Ranielle Alvira Nadine- 

 Bulan sudah berganti, bulan ini bulan kelahiranku 

yaitu bulan Agustus. Bulan yang kuharap akan menjadi bulan 

yang paling teristimewa. Bulan yang ku harap membawa 

kebahagian. Hari terus berganti. Tepat hari ini aku berulang 

tahun, tapi tidak ada tanda-tanda Arya mengucapkan 

selamat ulang tahun kepadaku. Bahkan teman-temanku juga 

tidak, mereka bertingkah seakan-akan tidak ada hari special 

hari ini. Hanya bunda yang mengucapkan, itu pun telat 

karena katanya lupa. Hari ini juga aku tidak berangkat 

bersama Arya karena katanya motornya mogok. 

Menyebalkan bukan? semua orang sangat menyebalkan hari 

ini. Jadi aku hanya diam saja, sedang tidak mood berbicara 

dengan siapa-siapa.  

 Pulang sekolah aku tidak langsung pulang kerumah, 

tapi aku ingin mampir ke kedai dahulu. Setelah masuk aku 

langsung duduk di tempat favoritku. Lalu ada yang 

memberiku 2 gelas ice chocolate. Itu bang Rio pemilik kedai, 

sebuah kebiasaan memang, setiap aku berulang tahun ia 

akan memberiku 2 gelas ice chocolate dengan percuma.  

 “Selamat ulang tahun, gadis SMA.” ucap bang Rio.  

 “Makasih bang Rio.” ucapku. 

 “Yaudah abang tinggal dulu ya, jangan lupa di 

habisin.” ucapnya.  

 “Iya bang.”  
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Setelah itu bang Rio pergi untuk melayani pelanggan lain. 

Aku masih setia duduk di sini, padahal waktu sudah 

menjukkan pukul 5 sore, Namun aku ingin melihat senja, di 

hari ulang tahun ku ini. Setelah merasa cukup, aku 

memutuskan untuk pulang kerumah.  

Sesampainya di depan rumah, terlihat sepi. Bahkan lampu 

pun belum dinyalakan, padahal ini sudah gelap. Dan saat 

membuka pintu.  

 “Happy birthday to you, happy birthday to you.”  

Suara nyanyian dari keluarga, teman-temanku dan Arya. 

Semua berkumpul bersama. Dengan ruang tamu yang sudah 

didekorasi menjadi tempat yang indah. Lalu bunda yang 

memegang kue, berjalan kearahku.  

 “Berdoa, lalu tiup lilinnya Ran.”  

Aku pun berdoa menyebutkan keinginanku dan meniup lilin 

sesuai perintah bunda. Lalu setelah itu mereka semua 

bertepuk tangan. Senang rasanya, di sana ada ayah, bunda, 

Arya, Jingga, Bianca, Adila, Rian dan Sarah. Mereka orang-

orang yang kusayangi berkumpul. Setelah itu aku memotong 

kue dan mengobrol bersama-sama. Lalu kami disuruh makan 

oleh bunda, karena ia telah memasak banyak makanan. 

 “Ran keluar yuk.” ajak Arya. 

Aku pun mengikuti Arya dari  belakang. Setelah itu kita duduk 

di bangku taman.  

 “Nih.” Menyodorkan benda yang sudah di balut 

dengan kertas kado.  

 “Ini apa?” kataku.  

 “Buka saja.” ucapnya.   

Lalu aku membukanya, dan di dalamnya ada sebuah buku 

dengan sebuah surat.  
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 “Terimakasih, boleh ku baca?” tanyaku. 

 “Boleh.” katanya.  

Lalu ku baca isi surat tersebut, kira kira seperti ini lah isinya. 

 

Selamat bertambah umur gadis kecil, apapun yang kamu 

harapankan akan ku Aamiinkan. Maaf seringkali membuatmu 

menangis. Maaf belum bisa menjadi pria yang 

membahagiakanmu. Aku berikanmu sebuah buku, karena 

ketika kamu merasakan apapun, tapi kamu tidak memiliki 

siapapun untuk diajak bicara. Tulislah dalam buku “rahasia” 

ini. Kunamakan rahasia, karena di dalamnya terdapat hal-hal 

tersembunyi dari hidup gadis kecilku ini. Berbahagialah Ran, 

aku selalu bersamamu. Selamat bertambah umur gadisku.  

Itulah isinya suratnya, tidak panjang tapi bermakna besar 

bagiku. Pada saat itu adalah ulang tahun yang sangat 

berkesan untukku, kerena dikelilingi orang menyayangiku.  

 

 Hari terus berlalu, pada bulan ini akan ada hari “Kita” 

yang terjadi, tak kerasa sudah akan 1 tahun kebersamaanku 

bersama Arya. Jika diingat-ingat sudah banyak kerikil yang 

sudah terlewati, sudah banyak pelangi yang dijalani.  

Tepat hari 24 November 2014, resmi menjadi 1 tahun 

kebersaaanku bersama Arya. Namun karena hari ini hari 

libur, jadi ku tidak bertemu Arya. Namun sejak tadi pagi Arya 

belum menghubungiku juga. Apa dia lupa ya? Atau ingin 

membuat surprise seperti waktu ulang tahunku beberapa 

bulan lalu. Jadi aku hanya berdiam di kamarku saja. Lalu 

bunda membuka pintu kamarku.  

 “Ran anterin bunda yuk.” ucap bunda. 

 “Kemana Bun?” tanyaku.  
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 “Ke mall yuk Ran, Bunda pengen belanja. Lagian kan 

kamu juga udah lama ga belanja. Sibuk sekolah mulu.” ucap 

bunda.   

Perempuan mana yang tak tergoda dengan berbelanja, aku 

pun bersiap-siap untuk pergi. Setelah itu aku dan bunda pergi 

ke salah satu mall yang ada di Bogor. Sesampainya disana 

aku masuk ke salah satu store baju di sana, saat sedang 

melihat baju. Untuk ketiga kalinya aku melihat dia, ia dia lagi. 

Orang yang menjadi pemilik hatiku bersama dengan wanita 

itu lagi. Entah kata apa lagi yang bisa mewakili perasaanku 

pada saat itu, hancur, sakit, kecewa, benci, sedih bercampur 

secara bersamaan. Aku mencoba untuk menelpon Arya, aku 

sedang menghadap mereka, panggilanku diabaikan, lalu ku 

coba lagi, lagi-lagi diabaikan. Dan aku mencoba lagi, kali ini 

ia menjawabnya.  

 “Arya aku kecewa, ga nyangka kamu akan nyakitin 

aku lagi. Ini hadiah 1 tahun kita? Makasih. Kita udahan ya.”  

Mendengar hal tersebut, Arya kaget dan langsung 

mengedarkan pandangannya. Ia menemukanku, mata kita 

bertemu bersamaan dengan sesuatu yang jatuh membasahi 

pipiku. Setelah itu aku lari sambil mengusap air mataku, 

menghampiri bunda. Arya mencariku, dan ia menemukanku 

sedang bersama bunda namun ia tak berani untuk 

menghampiriku. Aku berusaha untuk tidak menangis di 

hadapan bunda, aku bersenang-senang bersama bunda. 

Walau sulit untuk menahannya, tapi selalu kucoba. Aku 

hanya tidak ingin bunda melihatku sedih dan tidak ingin 

bunda kecewa kepada Arya karena sudah menyakiti gadis 

kesayangannya. Setelah sekian lama kucoba tahan, saat 

sudah sampai kamar tangisku pecah. Ia bersuara paling 

keras, merasa paling ingin didengar. 

 Aku tidak bisa menyembunyikannya dari sahabat-

sahabatku. Aku cerita kepada mereka bahwa cerita indahku 

bersama Arya telah usai. Mereka marah, mereka benci 

kepada Arya. Soal Arya, ia sudah berusaha untuk menemui 
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ku seperti biasa, berusaha untuk meminta maaf tanpa 

menyerah. Namun kali ini keputusanku sudah bulat, tidak 

tergoyah sama sekali. Mau sekuat apapun ia minta maaf tak 

akan mengubah keputusannku. Hampir 3 bulan Arya masih 

saja berusaha untuk meminta maaf kepadaku. Tak pernah ku 

gubris sama sekali. Sudah terlalu kecewa, sudah terlalu mati 

rasa.  

Saat aku sedang berleha-leha di kasur, lalu ada notif chat 

masuk.  

 Gimana keren kan cara gua bisa merebut kak Arya 

dari lu. 

Sudah tahu kan, siapa yang mengirim pesan tersebut. Yaitu 

gadis ular kesayangan Arya.  

 Iya keren akting lu, udah mirip sama pemain sinetron 

azab di indosiar. 

 Hahahaha, up to you. Yang penting kak Arya udah 

jadi milik gua. 

 Gini ya adek kelas tersayangkuh, seharusnya kamu 

sadar. Kalau kamu ga bisa dapetin apa yang kamu mau, 

bukan berarti kamu bisa dengan gampangnya merebut punya 

orang lain. 

 Bilang aja kesel karena Arya lebih milih gua dan kalah 

dari gua. 

 Kesel kok sama cewek murahan, ga berkelas banget. 

Makasih loh udah suka sama Arya, jadikan keliatan sifat 

aslinya. 

Itulah percakapan aku dan Meta, cukup tersulut emosi 

mengahadapi adik kelas satu ini. Tapi yasudahlah, sudah ku 

ikhlaskan Arya untuknya.  
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 Hari terus berlalu, Arya masih tetap berusaha untuk 

meminta maaf kepadaku. Dan selalu ku hiraukan. Bulan 

sudah berlalu, dan tahun pun berganti. Aku tidak pernah 

membenci begitu dalam kepada Arya, tidak sama sekali. 

Hanya kecewa yang terlalu mendalam dengan luka yang 

masih cukup basah. Jika di tanya masih menyukainyaa, 

entahlah. Yang jelas berusaha untuk mengikhlaskan Arya 

adalah hal yang sulit ku lakukan, butuh keyakinan yang 

besar. Aku sempat membuat surat untuk Arya, namun hanya 

kutulis dalam buku ini. Lalu aku memberanikan diri untuk 

mengirimnya pada saat kelulusan. Beginilah kira-kira isinya.  

Hai apa kabar? Surat ini hanya menghantarkan rasa 

terimakasih dan maaf dariku. Ini surat tentang kita, mungkin 

menjadi tulisan terakhirku tentang kamu dan kita. Aku menulis 

surat ini juga agar kamu berhenti untuk menyalahkan diri 

sendiri dan berhenti untuk berusaha meminta maaf kepadaku. 

Tak apa Arya, sudah ku maafkan apapun itu, sudah ku lupakan 

satu persatu.  

Arya, terimakasih; 

Terimakasih atas segala bentuk perjuangan yang sudah kamu 

lakukan, atas segala sesuatu apapun itu. Terimakasih telah 

menjadi sosok yang mengertiku, memberi perhatian extra 

untuku, dan telah bersabar dengan manusia yang egois ini. 

Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, terimakasih 

telah menjaga dan memperlakukanku layaknya putri di sebuah 

kerajaan. Terimakasih telah memberi warna pada masa SMA 

ku, terimakasih telah membuat ku bahagia. Sekali lagi 

terimakasih Arya.  

Terimakasih atas pelajaran yang kamu berikan; karena darimu 

Arya aku mengetahui suatu hal. Bahwa yang selalu bersamaku, 

yang selalu menjagaku, yang selalu menyayangiku, akan 

menjadi orang yang mengahancurkanku juga.  

Tapi maaf Arya,  
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Maaf karena tidak bisa menjadi wanita terbaik, oleh sebab itu 

kamu berpaling. Maaf kadang menjadi manusia yang sangat 

egois, yang selalu ingin di mengerti dan sulit untuk ditebak.  

Satu hal Arya yang perlu kamu tahu, aku tidak pernah benci 

kepadamu. Tidak pernah terlintas dipikiranku sedikitpun untuk 

membencimu. Dan aku tidak pernah menyesal bisa dekat dan 

bisa mengenalmu.  

Aku mengikhlaskan kamu. 

Berakhirnya surat ini, berakhirnya juga rasaku padamu. 

Berakhirnya surat ini, berakhirnya juga cerita-ceritaku untuk 

mu. Mungkin sudah cukup 6 tahun ini ku habiskan untuk 

selalu mengenangmu. Ini adalah tulisan terakhirku 

tentangmu. Sudah cukup untuk segalanya. Sudah waktunya 

kutulis cerita baru dengan seseorang yang menemaniku 

nantinya. Berbahagiahlah Arya dengan pasanganmu nanti, 

karena kebahagianmu adalah sebagian dari kebahagiaanku 

juga. Kamu masih tetap yang terbaik Arya. Aku mencintaimu.  
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Adisti Zalfa Firyal. Lahir di Bogor, pada tanggal 25 

Agustus. Sedang menempuh Pendidikan di SMAN 1 Dramaga. 

Dan telah menempuh Pendidikan di Tk Al-Ikhlas, SDN 

Sindang Barang 2 dan SMPN 2 Dramaga.  

 Memiliki hobi menulis, namun hanya bisa menulis di 

buku-buku diary saja. Selalu ingin mencoba untuk membuat 

cerita namun selalu kalah oleh rasa malas. 

 Ketika bersedih pandai membuat kata-kata yang 

indah, dan seringkali menjadi tempat curhat para teman-

temannya.  

 Selain menulis, ia juga mempunyai hobi menonton 

film. Dan beberapa bulan ini sedang menggandrungi K-

Drama, sudah puluhan drama yang ia tonton.  

 Tidak menyukai sayur, tidak menyukai daging sapi & 

kambing, karena yang disukainya adalah kamu.  
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