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PROLOG 

 

Hari ini gue sedang bersiap-siap 

untuk konser terakhir gue, yang 

merupakan konser ke 115 untuk album 

pertama gue dan dalam 1 tahun 

berkeliling dunia. 

 

“ Chris ayo segera bersiap nanti yang 

lain marah. ”, istri gue ngomel-ngomel 

karena yang lain sudah menunggu untuk 

naik kepanggung. 
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“ Iya sebentar lagi siap. ” balas gue 

yang langsung bersiap untuk naik ke 

panggung. 

 

 

 

 

Oke kalau begitu, tanpa basa-basi 

dan berlama-lama lagi. Gue akan 

mengajak kalian membaca sebuah cerita 

dari orang biasa jauh sebelum ini terjadi, 

agar kalian tau awal dari semua kisah 

ini. 
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Bagian I 

“ Untuk Mencapai Sesuatu Yang 

Indah, Harus Ada Pengorbanan 

Yang Besar.” 

 

  Pagi yang cerah di awal semester 

tahun ini, tak terasa sudah gue sudah 

menginjakan kaki di universitas impian gue 

selama ini. Gue Christopher Antony Jhon 

Martin, terkadang orang-orang memanggil 

gue dengan sebutan Chris. Gue merupakan 

seorang yang sangat menggemari musik, 
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namun karena gue malu untuk 

menunjukannya akhrinya gue lebih memilih 

untuk lebih banyak bermain basket banding  

bermain musik. 

 

Seperti biasanya di awal semester gue 

tidak mempunyai teman, karena dari sekolah 

gue sebelum nya hanya gue yang masuk ke 

universitas ini, tapi itu tidak terlalu gue piki 

ran karena gue gampang bergaul sehingga 

mudah mencari teman. Walaupun ada pacar 

gue yang kuliah disini tetapi sayangnya kita 

beda jurusan, dan jarak antar fakultas kami 

sangat berjauhan, pada akhirnya kita jarang 

bertemu. 
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Akhirnya awal semester ini gue 

memutuskan untuk bergabung dengan klub 

basket di kampus yang bernama seirin. Hari 

pertama gue mengikuti latihan, gue bertemu 

dengan sosok kapten dari klub basket ini, dia 

bernama Hunt. 

“ Woi anak baru, sini gabung jangan 

Cuma ngeliatin dari luar aja ” 

 

Gue yang berada di depan pintu masuk 

ke gedung olaharaga kampus pun sontak 

kaget lalu menjawab. 

 

“ Eh iya iya hehehe, maaf capt ” 

 

Lalu gue masuk dan mengikuti latihan 

pertama gue dengan tim baru gue di kampus. 
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Di latihan pertama gue ini, gue merasa 

sangat bersemangat dan mendapatkan 

motivasi untuk bermain basket kembali, 

kareana sebelumnya gue tidak bermain 

basket hampir 3 bulan lamanya dikarenakan 

cidera hamstring yang gue alami dan juga 

gue sibuk megurus kepindahan gue ke 

kampus baru gue ini. 

 

Sudah tiga bulan berlalu semenjak 

latihan pertama gue dengan tim basket 

kampus, gue merasa semakin cocok dengan 

tim dan juga gue merasa anggota yang 

lainnya juga sama, dan sore ini akan di 

adakan latihan rutin di gedung olahraga 

kampus seperti biasanya. 
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“ sudah tiga bulan memenjak awal kita 

latihan, kita akan mengikuti kejuaraan basket 

antar kampus yang akan di laksanakan akhir 

bulan ini. ”  

 

Setelah latihan Hunt lalu berbicara 

Seperti itu lalu sontak saja gue dan teman-

teman yang lain langsung bersemangat dan 

sangat tidak sabar untuk mengikuti kejuaraan 

tesebut. 

 

“ Vid kita harus bisa memenangkan 

kejuaraaan ini, gue bakal berusaha sekuat 

tenaga walapun kaki gue belum pulih 

sepenuhnya. ” 
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Ucap gue ke David teman satu tim di 

basket dan juga satu angkatan. 

 

“Betul Chris kita harus berjuang 

bersama untuk membawa piala ke kampus 

kebanggan kita ini. ”  

Balas David Seperti itu, membuat gue 

semakin tidak sabar dan bersemangat untuk 

melakukan laga comeback gue setelah lama 

tidak mengikuti kejuaraan basket. 

 

Akhirnya akhir bulan tiba, hari yang 

ditunggu-tunggu oleh tim basket seirin, hari 

ini juga sangat gue tunggu dan gue bakal 

berusaha sekeras mungkin untuk 

memberikan yang terbaik dan juga untuk 

meyakinkan pelatih agar gue dapat 
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menembus tim utama. Maklum anak 

semester baru jadi kadang kalah saing sama 

senior yang sudah lama berlatih. 

 

Hari ini merupaka pertandingan 

pertama tim gue, melawan tim Toho dari 

kampus yang tidak jauh dari kampus gue. 

Seirin dan Toho sering berlatih bersama jadi 

pelatih gue sudah tau betul bagaimana cara 

Toho bermain. 

 

“ Kita akan melakukan zone defense 

untuk mematikan serangan dari Toho dan 

jika bola berhasil dicuri kita akan melakukan 

fastbreak secepatnya ke daerah pertahanan 

Toho.” 
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Ucap pelatih gue seperti itu, dan gue 

sendiri sudah terbiasa melakukan itu di masa 

SMA gue dulu, sehingga gue merasa bakal 

bisa bermain dengan maksimal pada 

pertandingan ini. 

“ Baik yang akan bermain pertama 

adalah Hunt, David, Chris, Ryan, dan Kodir. 

Kalian akan melakukan pertahanan dengan 

formasi 2-3 Chris dan Hunt di depan, sisa 

nya dibelakang, jika bola berhasil di curi 

diantara kalian berdua langsung lari kedepan 

untuk melakukan serangan balik” 

 

Gue dan David sontak kaget karena 

bisa langsung bermain bersama dengan 

senior di kampus. 
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“ Vid kita bakal main. ” 

 

Ucap gue sambil memukul David 

 

“Iya Chris, kita harus bersemangat.” 

 

Jawab David yang membuat gue 

semakin tidak sabar untuk bermain, dan ini 

adalah kali pertama juga, gue berduet dengan 

Hunt, walapun sudah tiga bulan berlatih 

bersama tetap saja gue belum pernah di 

pasangkan dengan Hunt. 

 

“Mohon kerja samanya capt.” 

 

Sambil mengepalkan tangan gue 

kearah Hunt sebelum pertandingan di mulai. 
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“Baiklah, kita harus menang hari ini.” 

 

Mendengar itu gue lalu bersemangat 

untuk memenangkan pertandingan ini, dan 

gue juga bakal berusaha maksimal. 

 

Pertandingan pun di mulai, gue dan 

tim gue terus menekan semenjak quarter 

pertama, akhirnya kita bisa memimpin 

sampai akhir quarter ke dua dengan skor 33-

30 untuk tim seirin. Namun di akhir quarter 

ke tiga tim seirin tertinggal dengan skor 43-

50, dan keadaan semkain sengit ketika 

memasuki quarter keempat dengan skor 50-

55, waktu tinggal tersisa kurang dari dua 
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menit, akhirnya pelatih gue pun memutuskan 

mengambil timeout. 

 

“ Waktu tinggal dibawah 2 menit, dan 

kita tertinggal 5 angka, dan gue bakal mainin 

formasi seperti quarter pertama, dan gue 

minta kalian main dengan semaksimal 

mungkin.” 

 

Memang diawal pertama dimana gue 

bermain dengan Hunt, David, Kodir dan 

Ryan berhasil menang dengan skor cukup 

jauh namun karena kami berlima kelelahan 

jadi pelatih harus melakukan rotasi pemain. 

 

“ Sudah saatnya kita memenangkan 

pertandingan ini. ” 
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Kata Hunt seperti memberi semangat 

pada tim, dan kami pun lalu bersemangat 

kembali, dan semua anggota tim menjawab 

 

“ Siap Capt. ” 

 

Setelah melalui pertandingan yang 

sangat sengit hari ini, akhirnya tim gue seirin 

berhasil memenangkan pertandingan dengan 

skor 60-58. Hanya berbeda 2 angka saja 

karena memang sangat sengit pertandingan 

hari ini, gue dan semua anggota tim sangat 

merasa lega, tapi perjalan kami baru dimulai. 

 

Akhirnya setelah perjuangan yang 

sangat sengit, tim gue berhasil memasuki 
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partai final, semua kerja keras anggota tim 

akan diuji di partai final ini, dimana tim gue 

Seirin akan berhadapan dengan Rakuzan, 

yang merupakan unggulan di turnamen ini. 

 

“ Kita bakal menghadapi Rakuzan di 

partai final, gue minta semua anggota tim 

memberikan apa yang terbaik, jangan sampai 

perjuangan kita selama ini sia-sia.”  

 

Ucap pelatih gue yang memberi 

semangat kepada semua anggota tim. 

 

“ Gue minta kita harus menang, kita 

harus membawa trofi piala ini ke kampus 

untuk membuat tim ini tidak di pandang 

sebelah mata lagi di kampus.” 
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Hunt berkata seperti itu, karena dia 

memang belum pernah memenangkan 

kejuaraan antar kampus sebelumnya, melihat 

Hunt berkata seperi itu membuat gue merasa 

harus benar benar memberikan semuanya di 

pertandingan final ini. 

 

“ Semua nya kita harus memenangkan 

partai final ini demi kampus dan kita juga.” 

 

Ucap gue memberi semangat kepada 

yang lain. 

 

Partai final ini akhirnya dating juga, 

para supporter dari kampus gue dan kampus 

tim Rakuzan datang dan sangat ramai sekali. 
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“ Gue gatau harus memberikan arahan 

apa lagi selanjutnya, kalian sudah yang 

memberikan yang terbaik, menang atau 

kalah gue tetap bangga sama kalian.” 

 

Pelatih gue berkata seperti itu, lalu di 

balas oleh Hunt. 

 

“ Kita tidak boleh kalah, kita sudah 

sampai sejauh ini, dan para pendukung dari 

kampus sudah datang dengan harapan yang 

tinggi kita harus menang.” 

 

Suasana ruang ganti sebelum 

pertandingan di mulai sangatlah panas 

karena kobaran semangat dari semua pemain 
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dan pelatih menatap laga final ini dengan 

penuh semangat. Lalu gue berbicara kepada 

David sebelum pertandingan di mulai. 

 

“ Vid gue rasa pertandingan final ini 

gue gabisa memberikan yang maksimal, 

cidera lama gue mulai terasa kembali. ” 

 

“Kalau begitu jangan dipaksakan.” 

 

“ Takut hal yang buruk terjadi Chris” 

 

David berkata seperti itu sambil 

berusaha memberi semangat agar gue tidak 

terlalu memaksakan di pertandingan final 

ini. 
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“ Tapi vid ini partai final gue akan 

berusaha semaksimal mungkin untuk Seirin 

dan tim.” 

 

Mendengar gue berkata seperti itu 

David pun menjawab dengan nada agak 

tinggi. 

 

“ Chris lo harus sadar disaat diri lo 

sudah tidak kuat jangan terlalu memaksakan, 

percaya saja dengan kita semua di tim, 

jangan berpikiran kalau tanpa lo kita tidak 

bisa menang. ” 

 

Maksud dari David berbicara dengan 

nada agak tinggi seperti itu adalah agar gue 

tidak terlalu memaksakan sehingga hal yang 
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tidak diinginkan dapat terjadi. Dan hal ini 

hanya diketahui oleh David saja Hunt, Ryan, 

Kodir, pelatih dan teman-teman yang lain 

tidak ada yang mengetahuinya. 

 

Awal pertandingan quarter pertama, 

seperti biasa gue David, Hunt, Ryan dan 

Kodir bermain. 

 

“Hunt bagi bola nya ke gue” 

 

“Ambil ini Chris, dan masukan ke 

ring” 

 

“Ayo semua kembali bertahan” 
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Ucap David dari belakang setelah gue 

dan Hunt bekerja sama untuk mencetak 

angka. 

 

Akhir quarter pertama tim gue 

tertinggal 4 angka yaitu 14-18, tim Rakuzan 

menang sangat kuat wajar saja tim ini 

memang di favoritkan juara. Dan quarter dua 

berjalan sangat sengit juga dan skor sekarang 

40-52, tim gue masih tertinggal. Dan 

disinilah malapetaka itu terjadi. 

 

“Vid kaki gue sudah mulai terasa sakit 

lagi” 
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“Chris sudah waktu nya lo 

beristirahat, lo sudah main dua quarter 

penuh.” 

 

Mendengar perkataan dari David itu 

gue tidak terlalu mendengarkan dan gue 

tetep memaksakan untuk bermain.  

 

Baru beberapa menit quarter 3 di 

mulai gue pun langsung di gantikan oleh 

pelatih gue. 

 

“ Gue tau kaki lo bermasalah. ” 

 

Ucap pelatih gue beberapa saat setelah 

gue diganti. 
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Gue merasa sangat tidak tenang 

selama quarter tiga dan empat berlangsung. 

Akhirnya saat quarter empat sisa 5 menit lagi 

dan tim gue tertinggal 10 angka 90-100, gue 

memutuskan untuk bermain kembali. 

 

“Coach gue siap main lagi, gue 

gapapa.”  

 

Ucap gue kepelatih. 

 

Akhrinya gue dimainkan kembali, 

sesaat setelah gue masuk ke lapangan, lalu 

David berkata. 

 

“ Chris lo jangan terlalu memaksakan” 
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“ Gue udah gapapa vid.” 

 

Pertandingan quarter empat berjalan 

sangat sengit, dan akhirnya di menangkan 

oleh Seirin dengan skor 115-114. 

 

“ Akhirnya kita bisa menang.”  

 

Ucap Hunt lalu di barengi dengan 

sorak gembira dari para pemain lain dan 

pendukung. 

 

“ Vid kita juara, kita juara.” 

 

“ Iya Chris kita juara.” 
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Gue dan David saling berpelukan dan 

menangis bahagia karena berhasil juara 

untuk pertama kali nya dengan tim kampus, 

dan berhasil mengalahkan tim unggulan dan 

juara bertahan Rakuzan. 

 

Tapi sayang kebahagiaan kemenangan 

harus di bayar dengan mahal, kaki gue terasa 

sangat sakit sekali sehingga harus di bawa ke 

rumah sakit seusai merayakan kemenangan 

dengan yang lain. 

 

“ Bagaimana keadaan kaki saya dok?” 

 

“ Saudara Chris terlalu memaksakan 

di pertandingan kemarin sehingga luka robek 

di paha belakang, robek kembali dan 
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bertambah parah, anda harus beristirahat dan 

tidak boleh berolahraga berat selama kurang 

lebih 6 bulan dan untuk pemulihan bisa 

memakan waktu 2 tahun lama nya untuk 

benar benar sembuh, jika anda tidak ingin di 

operasi.” 

 

Mendengar perkataan dokter tersebut 

membuat gue terdiam, karena lama nya 

waktu gue harus beristirahat karena ke 

egoisan gue tetap memaksa bermain. 

 

“Baik dok, terima kasih.” 

 

Gue hanya bisa menjawab seperti itu, 

karena menang gue harus menerima itu, ya 

karena biaya opreasi tidaklah murah. Dan 
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gue harus benar benar tidak boleh keluar dari 

rumah jika operasi itu dilaksanakan, karena 

gue tidak mau waktu kuliah gue terganggu 

akhirnya gue memilih untuk mengikuti saran 

dari dokter. Tidak lama kemudian semua 

anggota tim datang menjenguk. 

 

“ Chris lo sudah mendingan ? ” 

 

Ucap Hunt sambil berusaha memberi 

semangat gue, lalu David pun berkata. 

 

“ Lagian si lo BATU dikasih tau suruh 

jangan terlalu memaksakan masih aja 

bandel. ”  
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“ Gue udah baikan Hunt, terima kasih 

sudah datang semuanya. Maaf Vid gue masih 

tetap nekat waktu itu. ” 

 

Hanya itu yang bjsa gue kata kan pada 

saat itu. 

 

Setelah seminggu akhirnya gue di 

perbolehkan kuliah kembali, dan gue harus 

memulai kuliah tanpa basket mulai dari 

sekarang karena harus mengikuti apa kata 

dokter untuk kebaikan gue juga. 

 

Ternyata sebuah kemenangan yang 

sangat manis harus di bayar dengan harga 

yang sangat malah, mulai sekarang gue 

sudah tidak bisa bermain basket lagi, dan 



Diary of a Ordinary People | 32  

 

menjaga agar kaki gue tidak mengalami hal 

yang lebih buruk. Gue sempat putus asa 

namun gue selalu mengingat orang tua gue 

dan gue tetap melanjutkan hidup gue tanpa 

basket kembali. Terkadang sesuatu yang 

indah itu harus di gapai dengan cara yang 

sangat tidak mudah dan banyak resiko 

dan pengorbanan nya. Kemenangan itu 

akan selalu gue ingat seumur hidup gue dan 

juga apa yang gue dapat setelah kemenangan 

itu. 
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Bagian II 

 

“ Let them go 

Sometimes, the best thing you can do 

for someone you love is let them go. See 

them free. Wish them happiness and 

set them free. Set yourself free. ” 

 

 Awal semester tiga, dimana gue 

sudah tidak punya kesibukan dengan basket 

dimana gue sudah tidak bermain basket lagi. 

Gue merasa kalau kehidupan gue di semester 

dua ini sangat tidak menyenangkan. 
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“ Chris, pulang bareng ya nanti.” 

 

Ucap indi. 

 

“ Oke deh nanti gue jemput. ” 

 

Indi merupakan pacar gue sudah 

hampir 2 tahun ini, tapi sekarang hubungan 

gue terasa mulai renggang dimana indi 

sering hilang tanpa kabar. 

 

“ Ayo pulang di. ” 

 

“ Ayo. ” 
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Di sepanjang jalan pulang kami tidak 

berbicara apapun entah karena gue yang 

terlalu serius mengendarai motor gue atau 

memang gue rasa hubungan gue sudah mulai 

renggang. Setelah tiba dirumah indi akhirnya 

gue langsung pulang kerumah karena sudah 

cukup lelah seharian di kampus. 

 

Dua minggu semenjak gue nganterin 

indi pulang, kita kembali bertengkar. 

Indi : Chris gue udah ga tahan lagi 

sama lo, ga pernah bisa berubah dari dulu. 

 

Setelah mengatakan itu di WhatsApp 

indi pun memblokir semua akun media sosial 

gue sehingga gue tidak bisa menghubungi 
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nya. Akhirnya gue hanya bisa diam dan 

galau untuk sementara waktu. 

 

Keesokan hari nya di kampus gue 

ketemu David. 

 

“ Chris muka lo kenapa deh itu di 

tekuk mulu. ” 

 

“ Gue habis putus sama pacar gue 

vid.” 

“ Yaelah Chris masa baru putus sama 

cewek lo udah kaya gini, beda dari yang gue 

kenal biasanya. ” 

 

“ Gue udah hampir 2 tahun sama dia 

vid, wajar lah gue kaya gini. ” 
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“ Yaudah Chris semoga lo bisa cepet 

move on. ” 

 

Selama kurang lebih satu bulan gue 

galau, hari-hari gue isi dengan bermain 

musik, ya karena gue juga hobi bermain alat 

musik, jadi gue tidak terlalu lama untuk bisa 

melupakan indi karena hobi gue bisa 

membuat gue sibuk dan mengisi waktu luang 

gue. 

Akhirnya setelah dua bulan gue mulai 

berani membuka hati gue, gue mulai suka 

sama anak semester 1 atau bisa dibilang ade 

kelas gue, bernama Niki. Dan gue pun 

memberanikan diri untuk mengajak Niki 

pulang bersama. 
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“ Nik pulang bareng yuk ? ” 

 

Ucap gue sambil takut kalau di tolak. 

 

“ Boleh deh Chris, mumpung gue juga 

ga ada barengan.” 

 

Balas Niki seperti itu membuat gue 

merasa kalau memang sekarang waktu yang 

tepat untuk membuka hati lagi. 

Setelah kejadian itu gue dan niki mulai 

akrab dan dekat tetapi kita tidak berpacaran. 

Akhirnya suatu hari gue beranikan diri untuk 

bermain kerumah nya. Kebetulan dirumah 

nya ada mamah nya disana, dan obrolan kecil 

pun terjadi. 
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“ Chris semester berapa di kampus ? ” 

 

“ Semester tiga tante ” 

 

Balas gue dengan nada malu-malu. 

 

Akhirnya setelah ngobrol panjang 

lebar dengan niki dan juga mamah nya gue 

memutuskan untuk pulang kerumah. Dan 

setelah kejadian itu gue dan Niki menjadi 

makin dekat, bahkan gue sangat sayang 

kepada nya walapun kami belum resmi 

berpacaran. 

 

Akan tetapi Niki juga dekat dengan 

teman satu angkatannya yang bernama Rio, 
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memang sebelum gue mendekati dia, dia 

sudah dekat dengan Rio. Terkadang gue 

merasa sangat cemburu walaupun gue bukan 

pacar nya niki. Terkadang juga gue merasa 

sangat bingung dengan perasaan gue ini 

akhirnya gue coba curhat dengan teman gue 

bernama Hutama. Hutama juga merupakan 

teman dekat Niki dan juga merupakan 

penghubun gue dengan Niki. 

 

“ Hut gue bingung sama perasaan gue sendiri 

harus gimana sekarang. ” 

 

“ Lo gausah terlalu di pikirkan Chris, 

dia dan Rio hanya berteman saja. ” 

 

“ Tapi tetap saja gue bingung ” 
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“ Sebaiknya jangan terlalu di pikirkan 

Chris ” 

“ Baik lah terima kasih Hut ” 
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         “ Menerima Kenyataan Hidup 

Adalah Bagian Dari Cara Untuk 

Tetap Bertahan Hidup ” 
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Setelah hampir  dua bulan gue dekat 

dengan indi, gue mulai merasakan kalau gue 

memang sangat suka kepada nya. Namun ada 

sesuatu hal yang membuat dia berubah dan 

gue mulai merasakan rasa tidak tenang 

kembali. 

 

Pukul 4:18 pagi, gue mendapatkan 

sebuah pesan di WhatsApp gue dari indi. 

 

“ Chris, pagi ini gue ke Palembang ada 

sesuatu yang mendesak  terjadi. ” 

 

Karena gue baru membukanya pukul 

6:57 pagi, lalu gue langsung membalasnya 

 

“ Lo kenapa ke Palembang ? ” 
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Gue baru mendapatkan balasan dari 

pesan gue itu pukul 21:03, malam.  

 

“ Maaf Chris, hari ini nenek gue 

meninggal gue tidak bisa membalas pesan 

lo.” 

 

“ Iya gapapa, turun berbelasungkawa 

di, gue merasa sangat tidak tenang tadi, tapi 

sudalah. ” 

 

Semenjak pulang dari Palembang dia 

mulai berubah dan perlahan menjauhi gue, 

bahkan dengan segala cara. Sampai suatu 

waktu dia mengirim pesan ke gue. 

 

“ Chris liat cowok baru gue. ” 
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Entah apa yang dia pikirkan saat itu, 

tapi dia benar-benar ingin membuat gue 

menjauh dari nya. 

 

Gue benar merasa sangat patah hati 

untuk kedua kali nya dalam waktu yang 

sangat dekat, tapi entah kenapa patah hati 

gue kali ini, gue merasa sangatlah lebih 

dalam rasa sakit nya, dibanding gue yang 

ditinggalkan oleh niki. 

 

“ Hut gue merasa sangat galau hari 

ini.” 

 

“ Chris jangan terlalu dipikirkan 

bukan hanya lo yang seperti ini, Rio juga 

diperlakukan seperti ini oleh indi. ” 
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Mendengar Hutama berbicara seperti 

itu, gue perlahan mulai melupakan indi. 

Tetapi saat gue sudah sayang dan cinta 

dengan indi, niki menghubungi gue. 

 

“ Chris gue mau ngomong sesuatu. ” 

 

“ Gue sebenarnya waktu itu hanya 

emosi dan gue mau kita bersama lagi seperti 

dulu. ” 

 

“ Gue mau kita mulai lagi dari awal 

dan melupakan kejadian itu. ” 

 

“ Lo mau kan Chris ? ” 
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“ Maaf Nik, gue rasa kita gabisa kaya 

dulu lagi, gue sudah terlanjur sakit hati sama 

lo, gue tetap bisa ko jadi teman lo, tetapi 

kalau kalau untuk kembali bersama gue rasa 

gabisa. ” 

 

Setelah itu gue tidak membalas pesan 

Niki lagi dan gue masih merasa sangat galau, 

bahkan sampai akhir semester 3 bayang-

bayang indi masih ada di pikiran gue. Entah 

apa yang terjadi terhadap gue semester ini 

tapi ini lah patah hati yang luar biasa yang 

gue pernah alami, dan disini juga gue 

kembali belajar cara untuk mengikhlaskan. 
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 Bagian III 

 

“ Datang nya sebuah kebahagiaan dari 

semua derita yang di alami selama ini ” 

 

Awal semester 4 ini gue berharap bisa 

melupakan semua kehilangan gue di 

semester 3 yang gue rasa semester 3 itu 

adalah yang sangat berat buat gue. Dan di 

awal semester baru ini dan tahun baru gue 

berharap semuanya menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Karena di tahun ini juga ada 

film yang sangat gue tunggu, dan itu menjadi 

semangat untuk gue membuka lembaran 

baru di awal tahun ini. 
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“ Vid, EndGame rilis bulan April nih, 

kita nonton bareng ga ? ” 

 

“ Boleh juga Chris ” 

 

Gue dan David berencana untuk 

menonton film tersebut bersama. 

 

Tidak terasa akhirnya bulan April pun 

tiba dan gue dan David tentu saja pergi 

bersama untuk menonton film tersebut, tidak 

hanya kami berdua saja, tetapi kami 

menonton bersama Hunt, Kodir, dan juga 

Ryan. 

“ Gila film nya seru banget tadi.” 
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Ucap Hunt 

 

“ Iyaa, ga nyangka banget Thanos nya 

datang dari masa lalu. ” 

 

Balas Kodir. 

 

Gue, David dan Ryan merasa sangat 

senang dan sedih, karena tokoh utama dari 

film tersebut mati, dan tidak akan bermain 

lagi di film selanjutnya. Bahkan Ryan dan 

David tidak berhenti menangis saat 

menyaksikannya sampai film itu berakhir, 

gue juga nangis cuma tidak selama David 

dan Ryan. 

“ Chris sedih banget tadi adegannya ” 
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Ucap Ryan masih dalam posisi sedih 

belum bisa menerima kenyataan. 

 

“ Alay lo yan, udahlah jangan nangis 

terus hahaha. ” 

 

Gue berkata sambil tertawa meledek 

Ryan. 

 

“ Parah lo, itu kan emang benaran 

sedih. ” 

 

“ Iya-iya emang sedih, gue juga nangis 

tadi. ” 

 

Film ini memang membuat gue bisa 

melupakan semua masalah dan kehilangan 
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gue selama semester 3 kemarin. Gue merasa 

siap lagi untuk membuka hati gue. Karena 

gue merasa sangat hampa dan sendiri karena 

gue juga belum bisa kembali bermain basket 

kembali. 
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“ Ketika yang ditunggu 

akhirnya datang membawa harapan 

baru dan kebahagian baru di hidup ini. 

” 
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Masih dalam suasana film tersebut 

yang gue rasa merubah suasana hati gue dan 

membuat gue melupakan segalanya, namun 

selang beberapa hari, seseorang yang gue 

kenal tapi tidak pernah berbicara atau 

ngobrol bersama membuat sebuah cerita di 

Instagram. 
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Akhirnya gue pun akan pergi 

menonton film itu bersama dia. Dia adalah 

Vanesa, sebenarnya gue sempat suka sama 

dia hanya saja itu saat SMP, kami memang 

satu sekolah dari SMP sampai dengan Kuliah 

sekarang tapi sama sekali kita berdua belum 

pernah mengobrol sama sekali dan ini 

merupakan pertama kali nya kita pergi 

bersama dan mengobrol bersama. 

 

Seminggu setelah itu kami pergi 

nonton bersama, kebetulan kita satu fakultas 

hanya beda jurusan saja. Pulang kampus gue 

tunggu dia di parkiran kampus. 

 

“ Nes gue di depan ya ? ” 
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“ Iya Chris tunggu sebentar ya hehe. ” 

 

Setelah menunggu hampir 30 menit di 

parkiran kampus kepanasan akhirnya Vanesa 

datang dengan muka tanpa bersalah lalu 

berdiri di samping motor gue. 

 

“ Tunggu apa lagi ? ayo naik. ” 

 

“ Eh… Iya Chris ” 

 

Lalu vanesa naik, dan kita berdua 

berangkat ke bioskop yang tidak terlalu jauh 

dari kampus. 

 

“ Lo udah nonton film sebelumnya ga 

? ” 
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Tanya gue ke vanesa 

 

Dengan wajah sok polos dan imut nya 

dia menjawab. 

 

“ Belumm ” 

 

“ Lah terus kenapa pengen nonton ? ” 

 

“ Pengen aja, abis katanya bagus film 

nya. ” 

 

Dengan wajah sok polos kembali dia 

menjawab. 
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Tiba di bioskop gue langsung 

menyuruhnya masuk terlebih dahulu karena 

sudah telat hampir 30 menit. 

 

“ Lo masuk duluan aja nes. ” 

 

“ Oke deh Chris. ” 

 

Akhirnya dia masuk dan gue 

memutuskan untuk membeli makanan dan 

minuman untuk menemai nonton, karena 

menang film nya sendiri itu berlangsung tiga 

jam lama nya. Saat gue membeli makanan 

lalu tiba-tiba. 

 

“ Eh kasian ya nanti IronMan nya 

mati.” 
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Seorang pelayan yang berbicara 

dengan pelayan lain nya, seakan-akan ingin 

memberikan spoiler untuk gue. Lalu dengan 

santai gue menjawab. 

 

“ Iya kasian banget mati, sama 

Captain America nya jadi tua. ” 

 

Lalu para pelayan tersebut kaget dan 

lalu membalas. 

 

“ Udah nonton ka ? ” 

 

Ucap salah satu pelayan 

 

“ Sudah mas, ini yang kedua kali nya.” 

 



Diary of a Ordinary People | 60  

 

Lalu setelah percakapan itu gue lalu 

masuk kedalam tempat film itu di putar 

dengan membawa, 1 buah popcorn sedang 

dan 2 buah minuman.  

 

Selama film berlangsung gue tidak 

banyak berbicara dengan Vanesa, dia terlalu 

sibuk nonton dan makan. Tetapi gue lalu 

mengantuk. 

 

“ Nes gue boleh nyender ga ? gue 

ngantuk. ” 

 

“ Yaudah nyender aja. ” 

 

Mendengar jawabannya tanpa lama 

gue langsung nyender ke pundak dia, belum 
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lama gue nyender dan belum juga tidur, tiba-

tiba dia bilang. 

 

“ Chris pegel, lo berat. ” 

 

Akhirnya gue bangun dan tidak 

nyender lagi. Tidak lama kemudian. 

 

“ Lo aja sini nyender Nes. ” 

 

Tanpa banyak berbicara akhirnya dia 

nyender dan sampai akhir film dia nyender. 

 

Setelah film selesai gue lalu 

mengantar dia untuk pulang kerumah, dan 

semenjak kejadian itu, gue dan Vanesa 

menjadi sangat dekat. 
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Makin hari, gue makin yakin dengan 

perasaan gue, dan tidak selang lama hanya 2 

hari saja, gue dan Vanesa jadian, waktu yang 

sangat singkat tapi gue sangat yakin dengan 

dia. Dan akhirnya kita resmi berpacaran. 
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“ Sesuatu yang indah akhrinya 

datang setelah penantian yang lama. ” 
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Setelah berpacaran dengan Vanesa, 

gue perlahan mulai kembali ke kehidupan 

lama gue dan mendapatkan kebahagiaan 

yang telah lama gue cari. 

 

“ Chris ini bekal makan siang buatan 

gue. ” 

 

“ Eh iya terima kasih Nes. ” 

 

Hampir setiap hari dia membawakan 

gue bekal makan siang. Gue merasa sangat 

bahagia dengan kehadirannya. 

 

Suatu hari gue dan Vanesa akan pergi 

jalan-jalan ke puncak Bogor, kami berangkat 

sore hari. 



Diary of a Ordinary People | 65  

 

“ Udah siap semuanya ? bawa jaket 

juga nanti dingin disana. ” 

 

“ Iya udah ko Chris. ” 

 

Gue tidak hanya berdua saja tetapi 

dengan 2 orang teman pacar gue, di 

sepanjang jalan gue mengobrol banyak hal, 

dan tiba-tiba motor gue sedikit mengalami 

masalah saat perjalanan kesana, tapi itu 

malah membuat suasana makin hangat dan 

semakin akrab. 

 

Pukul 23:05 akhirnya gue tiba 

dirumah dia setelah perjalanan yang cukup 

panjang.  
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“ Senang hari ini ? ” 

 

“ Senang.. ” 

 

Setelah perjalanan itu kita selalu 

bersama bahkan sampai sekarang kita sudah 

memasuki semester akhir di ajang kuliah 

kami. 

 

Banyak hal yang gue dapat bersama 

dia, dan banyak kenangan yang tidak akan 

bisa gue lupakan. 
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Bagian IV 

 

“ Akhir dari kehidupan bersama yang 

sangat indah tanpa rasa sakti. ” 

 

Akhirnya gue lulus kuliah dan 

mendapatkan pekerjaan langsung, selain itu, 

gue juga memiliki usaha took musik karena 

gue juga hobi dengan musik. 

 

Kehidupan gue setelah lulus hampir 

saja sempurna tinggal satu langkah lagi 

sempurna. Malam ini gue akan mengunjungi 

rumah Vanesa dan akan melamarnya. 
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“ Jadi niat saya datang kesini bersama 

keluarga besar saya untuk melamar anak 

tante Vanesa. ” 

 

Dengan wajah yang sangat tegang dan 

gemetar gue memberanikan diri untuk 

berbicara kepada mamah dari vanesa. 

 

“ Kalau memang begitu, tante izin 

kan, asal ananda bisa menjaga vanesa dan 

selalu membahagiakan nya. ” 

 

Setelah mendengar perkataan itu gue 

langsung lega dan senang sekali, mengetahui 

bahwa gue dan vanesa akan menikah 

sesegera mungkin.  
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Dua bulan berlalu, hari ini merupakan 

hari yang bersejarah buat gue dan Vanesa. 

Dimana hari ini gue dan dia akan 

melaksanakan pernikahan. Suasana dari pagi 

hari buat gue sangatlah tegang dan bahagia. 

 

Akhrinya gue dan Vanesa resmi 

menikah dan gue merasa ini lah kebahagiaan 

yang akan selalu bertahan selamanya. Tidak 

lama kemudian para tamu undangan datang. 

 

“ Selamat ya Chris. ” 

 

Hunt datang bersama teman-teman 

basket lainnya dulu di kampus. 
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Lalu tidak lama kemudian David 

datang. 

 

“ Selamat ya Chris.” 

 

“ Jangan sedih mulu, sekarang lo udah 

punya istri jadi jangan kaya dulu lagi. ” 

 

“ Ini gue punya sedikit hadiah buat 

lo.” 

 

“ Iyaa Vid… ” 

 

“ Wahh terima kasih banyak vid, jadi 

enak kan gue hahaha. ” 
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David memberikan hadiah yang 

sangat tidak terkira, dia memberikan hadiah, 

sebuah tiket pesawat ke Bali, dan juga Hotel 

untuk gue berbulan madu, sebuah hadiah 

yang sangat tidak kecil. 

 

Hari ini sangatlah melelahkan dan 

juga sangat menyenangkan. Gue akhirnya 

bisa mendapatkan sesuatu untuk melengkapi 

kehidupan gue. 

 

“Ahhh,,, akhirnya lo jadi milik gue 

sepenuh nya Nes. ” 

 

“ Gue akan selalu berusaha buat lo 

bahagia dan akan selalu menjaga lo apapun 

yang terjadi. ” 
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Setelah itu kami berdua pergi ke Bali 

untuk berbulan madu, dan kami mulai hidup 

bersama mulai dari sekarang sampai 

selamanya. 

 

Gue juga mulai merintis untuk 

membuat band karena gue merasa itu hobi 

gue yang bisa gue lakukan sekarang. 

 

Ternyata semua perjalanan yang 

menyakitkan terbayar semua dengan manis 

sekarang, apa yang gue alami selama masa 

kuliah terbayar sudah sekarang.  

 

Semua nya akan indah pada saatnya 

seperti yang gue alami sekarang, gue akan 

selalu bahagia selamanya bersama vanesa. 
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 EPILOG 

 

 Sudah lama dari kejadian dimana gue 

harus kehilangan mimpi bermain basket dan 

juga dimana gue mengalami patah hati yang 

luar biasa di waktu yang berdekatan. 

 

Akan tetapi, saat ini gue sudah hampir 

melupakan itu semua, karena gue sudah 

mulai menemukan apa yang gue cari. 

 

Dimulai dari gue sudah mendapatkan 

pekerjaan yang layak dan gue juga 

mempunyai usaha sendiri sebagai 

sampingan, membuat gue dapat dengan 

mudah untuk melupakan kejadian itu. 
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Dan gue juga sudah mendapatkan 

sosok yang sangat sempurna untuk gue, dia 

vanesa. Sosok yang hadir disaat gue sedang 

sendiri dan perlahan-lahan merubah hidup 

gue. 

 

Kini gue dan vanesa sudah menjadi 

suami dan istri. Gue merasakan kebahagiaan 

bersamanya sampai selamanya. Gue mersa 

sangat bersyukur bisa memilikinya. 
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PROFIL PENULIS 

 

RISKY ANDINO 

KURNIAWAN ,  

Seorang pria 

dari Solo yang lahir di 

Sukoharjo, 11 Agustus 

2002, dari Rahim ibu 

berkat bantuan ayah juga. Biasa di panggil 

juga Dino, Didin, Risky, Andino, Eno, No, 

Kurni, dan juga Nono. Bebas deh mau 

manggil yang mana. Anak pertama dan 

gapunya saudara alias anak semata wayang, 

yang mempunyai hobi bermain basket dan 

juga hobi mengendarai mobil mewah namun 

sayang mobil nya gapunya, dan juga tidak 

lupa hobi yang paling disukai adalah tidur. 
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Bersekolah di SDN Cihideung Ilir 04 

tapi hanya satu tahun dan pindah ke SDN 

Cihideung Udik 01. Dan melanjutkan 

sekolah di SMPN 2 Dramaga, sempat juga 

menjabat sebagai Ketua OSIS disana. Lalu 

kembali melanjutkan sekolah di komplek 

yang sama yaitu SMAN 1 Dramaga, sempat 

hampir jadi Ketua OSIS juga namun gagal di 

seleksi akhir. 

 

Mengambil jurusan MIPA di SMA 

tapi sayang saya tidak sama sekali suka mata 

pelajaran MIPA dan lebih menyukai mata 

pelajaran IPS. Dan tidak tahu kenapa lebih 

memilih masuk MIPA. 

 

Instagram : Riskyandino23 
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