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Kamu adalah sebuah ceerita.      

Entah mau aku kategorikan apa. Bahagia atau kesedihan.  

Kamu adalah sebuah cat pemberi warna dalam setiap 

torehan kuasmu. Entah mau aku kategorikan apa. Cerah 

atau abu-abu.  

Setiap detik adalah cerita. Entah tentang aku, kamu, atau 

kita. Karena pada akhrnya kita tahu, yang terbaik bukan 

selamanya tentang bersama. 
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Prolog 

Ini hari Senin. Hari dimana banyak orang mulai sibuk 

dengan berbagai kegiatan mulai dari pagi hingga malam 

menjemput. Murid murid memulai pekan yang baru 

dengan pakaian rapi lengkap untuk keperluan upacara 

bendera. Pegawai kantoran yang tak mau kalah rapinya 

juga memulai hari, melangkahkan kaki menuju kantor 

mereka dengan semangat juang yang tinggi. Ramai 

padat jalanan kota yang sungguh membuat pusing 

dengan kemacetannya. Hingar bingar suara klakson 

memekakkan telinga siapa saja yang mendengarnya.  

Hari ini adalah hari Senin. Hari yang tidak akan pernah 

aku lupakan.  

Aku tersenyum sebelum mengambil duduk di sebuah 

taman pagi ini. Dengan buku yang ku peluk, aku duduk 

dengan napas yang mengalir lembut dari hidungku. 

Semalam hujan turun lumayan lebat. Membawa, 

menguarkan aroma hujan yang membuatku rindu, aku 

kembali tersenyum. Ku tatap buku yang ada 

dipangkuanku. Melihatnya, membuatku segera 

mengacak tasku untuk menemukan sebuah bolpoin. 

Dapat. 

Ku buka buku tersebut. Dan menorehkan seuntai kata. 

"Teruntuk, Rafka ku sayang." 
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September, 2014 

 "Woiii hujaaaan." teriak salah seorang laki-laki dari 

barisan paling belakang, yang ku yakini itu kelas dua 

belas IPS. Kami semua tanpa pikir panjang berlari 

terbirit-birit dari barisan, membubarkan diri. Beruntung 

upacara bendera hari ini hampir selesai dan bendera 

sudah sempat berkibar di langit abu-abu ini sebelum 

Sang Hujan menyapa sahabatnya, Bumi. 

Ini merupakan kesukaan kami. Karena ketika hujan tiba, 

dingin yang menusuk membuat kegiatan belajar 

mengajar jadi lebih sejuk. Dan juga mengantuk. 

Aku duduk paling belakang. Tepat di belakang Tito, 

cowok bertubuh paling besar di kelas. Beruntung aku 

mendapat posisi duduk disini. Jadi, ketika hujan seperti 

ini aku bisa tidur dengan tenang. Apalagi hari ini ada 

pelajaran Fisika yang membuatku semakin tidak 

mengerti, mengapa aku memilih jurusan IPA. Padahal 

hobiku adalah merumpi dan bergosip.  

Berkat hujan, beberapa jam menjadi kosong. Entah 

karena para guru mengerti keadaan kami yang 

mengantuk, atau justru merekalah yang mengantuk 

untuk mengajar di kelas? 
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Tapi sayangnya, hujan hari ini terinfeksi formalin. 

Sungguh awet tanpa jeda dari pagi hingga bel pulang 

sekolah berbunyi. Hujan ini membuat angkot lebih ramai 

dari biasanya. Dan aku adalah salah satu korban dari 

Sang Hujan. 

Siswa yang biasanya pulang dengan berjalan kaki, kini 

harus berjuang berebut tempat untuk bisa duduk di 

dalam angkot. Aku tergusur. Aku melihat Ayu, teman 

sebangku ku, memberikan jempolnya. Bibirnya bergerak 

tanpa suara yang aku yakini berbunyi "SEMANGAT!".  

Hah! Baiklah. 

Aku terpaksa menunggu angkutan umum lagi di halte 

saat tahu kesialanku tak habis sampai disini. Ponselku 

tertinggal dibawah bantal. Sebuah kebiasaan yang 

sangat sulit aku hilangkan, yaitu lupa. 

Aku dengan beberapa orang lainnya masih menunggu. 

Dan kembali lagi, aku satu-satunya siswa disini. The real 

triple kill.  

Satu per satu orang-orang disini pergi dengan jemputan 

mereka. Aku semakin cemas saat jam tanganku 

menunjukkan pukul lima sore. Perutku lapar. Aku 

kedinginan. Dan sendirian. Ini bukan triple kill atau 

maniac lagi. Tapi savage. 
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Jalanan jadi sepi karena hujan ternyata semakin lebat. 

Badanku sampai bergetar menggigil. Aku melihat satu 

sepeda motor berhenti di depanku. Dikarenakan jalanan 

yang sepi, kendaraan yang lewat pun bisa ku hitung 

dengan jari. Jadi aku tahu. Motor ini yang baru saja 

melewati halte tempatku berteduh. Untuk apa dia 

kemari? Padahal si pengendara sudah memakai mantel 

hujan.  

Si pengendara menepikan motornya dan membuka 

helm. Aku sudah menebak dia itu laki-laki. Laki-laki itu 

membuka mantelnya dan menaruhnya asal diatas jok 

motornya. Setelahnya, ia lantas menghampiriku. 

"Hai. Boleh kenalan?" katanya. 

Aku mengerutkan alisku. Dia bercanda? Berbalik arah 

hanya untuk itu? Tanpa basa-basi dulu?  

"Bingung, ya? Sama, saya juga. Tadi pas lewat, lihat 

kamu, kok saya jadi suka. Ya udah. Saya putar balik 

aja." katanya lagi yang menangkap keherananku 

lengkap dengan cengirannya. 

Aku tersenyum geli. Sungguh pria yang lucu. 

"Mosasmitarani." jawabku dengan tersenyum.  

"Itu nyambung atau pisah?" Ya Tuhan!  

"Nyambung." balasku. 



8 

 

"Mosasmitarani." gumamnya mengulangi melafalkan 

namaku.  

"Aku Rafka Mumtaz." lanjutnya lagi seraya memberiku 

uluran tangannya. Ku raih tangannya yang dingin dan 

kembali tersenyum.  

"Biar aku tebak. Pisah, kan, namanya?" tanyaku 

mencoba bergurau. Berhasil. Dia tertawa. 

Aku suka tawanya. Garing, tapi ikut mengundang 

senyum.  

"Kok diem disini? Nggak di jemput?" tanyanya.  

Aku menggeleng. "HP aku ketinggalan di rumah."  

"Emang biasanya pulang sama siapa?"  

"Naik angkot. Cuman tadi penuh. Rebutan sama anak-

anak yang lain. Habisnya hujan, sih." Keluhku.  

"Hmmm.. Rumah kamu jauh nggak dari sini?"  

"Nggak jauh, enggak deket. Gimana deh bilangnya? 

Yaaa lumayan lah." Dia terkekeh mendengar jawabanku.  

"Nggak nyesel saya putar arah. Jadi bisa nawarin 

bidadari nebeng. Mau saya anter pulang?" tawarnya 

Pria ini memang lucu. Humoris. Tapi bukan berarti aku 

mempercayainya. Aku masih ingat, kami berkenalan 
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belum sampai 1 jam. Bisa saja, kan, dia itu sebenarnya 

pria jahat yang ingin merampokku atau pria mesum 

dengan modus 'Sini, aku anterin pulang?’ 

Aku menggeleng.  

"Enggak, makasih. Aku nunggu hujan reda aja."  

"Yakin? Ini makin deras loh, hujannya." Ujarnya. 

Dia benar. Langit sama sekali tak memberikan tanda 

damai untukku. Aku ingin pulang. Aku lapar. Dan aku 

tahu, langit tak sebermurah-hati itu menghentikan 

hujannya hanya untuk membuatku pulang dengan 

aman  

"Ayo. Nggak bakal diapa-apain. Beneran deh. Takut, ya, 

kalau saya grepe-grepe?" katanya dengan senyum nakal 

dan alis yang naik turun dengan cepat.  

Aku memukul lengannya pelan walau tak memungkiri, 

aku juga ikut tersenyum. "Ayo." ajaknya. Kali ini dengan 

mengulurkan tangannya memintaku untuk meraihnya. 

Aku melakukannya. Ku raih tangan yang dingin itu 

untuk ikut bersamanya. 

"Saya nggak bawa mantel lebih. Ini dipakai berdua 

nggak apa, kan?" tanyanya.  

Aku menggeleng menjawab tidak keberatan akan hal itu. 

Sepanjang perjalanan, kami mencoba berkomunikasi 
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walaupun sedikit sulit. Dia menanyakan alamat rumahku. 

Yang katanya, berbalik arah dengan arah rumahnya. Ya 

ampun, pria ini. Dan aku baru tahu, dia salah satu 

mahasiswa seni di kampus dekat sekolahku saat dia 

menyebutkan dimana ia menempuh pendidikannya saat 

ini.  

"Ke kiri, Kak." Ucapku. 

Motor Rafka berhenti. "Yang ini?" tanyanya. 

Aku mengintip lewat mantelnya. "Iya, yang ini." 

Setelah memastikan memang ini lah rumahku, aku 

turun dari motornya. "Masuk dulu Kak?" tawarku.  

"Nggak deh. Belum 'jadi' masak udah main masuk 

rumah aja." Gumamnya. 

"Hah? Apa?"  

"Enggak." balasnya cepat.  

Cowok ini menggaruk tengkuknya yang terhalang helm 

itu. Lantas, dia mengambil sesuatu di dalam jaketnya.  

"Minta nomornya, dong, Cantik." ucapnya 

"Ngerayu terus perasaan dari tadi." ujarku yang 

langsung meraih ponselnya.  
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"Ya, kan, namanya juga usaha." ucapnya 

memperhatikanku yang mengetik di ponselnya. Aku 

menuliskan nomorku disana dan mengembalikannya 

kepada Rafka setelah selesai. 

"Usaha apa emang?"  

"Ada, deh. Kepo." Rafka meletakkan ponselnya kembali 

ke dalam jaketnya  

"Saya pulang dulu, ya, nanti balas telepon saya." 

Aku mengerutkan alis. "Chat kali Kak."  

"Ah. Iya, itu maksudnya. Kamu cantiknya kelewatan sih. 

Kan saya jadi nggak fokus." ucapnya kembali menyengir.  

"Gombal banget dah."  

"Kok gombal?" katanya, tidak terima. "Oh, iya. Jangan 

panggil kakak deh. Panggil Rafka aja. Nanti, kalo udah 

'jadi' baru deh, panggil 'sayang'." lanjutnya.  

"Apaan deh Kak Rafka."  

"Kok, Kak lagi? Ulang." ucapnya dengan ekspresi marah 

yang dibuat-buat. Bukannya membuatku takut, tapi aku 

malah tertawa.  

"Iya, deh, iya. Rafka." balasku dengan senyum. 
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"Aduh, jangan senyum." ujarnya panik. Dia sedikit 

meringis. Entah kenapa, aku juga ikut panik. Rafka 

meremas dadanya dengan wajah meringis sakit. Kenapa? 

Apa aku tersenyum tidak tepat waktu?  

"Eh, kenapa?"  

"Jantung saya suka deg-degan lihat senyum kamu. 

Kemanisan."  

"Yeeee bisaan aja." Dia terkekeh.  

"Ya udah. Saya pulang dulu, ya." Aku menggangguk.  

"Daah. Makasih udah nganter pulang."  

Dia hanya tersenyum. Dan motor pria itu sudah 

mengarungi derasnya air hujan di jalan raya. Aku 

menggeleng takjub. Ada-ada saja orang itu.  

Ting Ting 
 
Satu pesan masuk, membuatku mengernyit heran. 
Siapa gerangan pengirim pesan malam-malam begini? 
Aku baru ingat. Ini pasti Rafka. Sebelum membalas 
pesannya, aku melihat foto profilnya lukisan. Aku yakin 
ini pasti Rafka, aku akan berpura-pura tidak tahu kalau 
itu dia. 
 



13 

 

 



14 

 

 



15 

 

~~~~~ 

"Dengan mbak Mosasmitarani?" tanya seorang laki-laki 

mengagetkanku yang tengah mengunci pintu gerbang 

rumah.  

"Kok kamu bisa disini?" Pria itu, Rafka memberikan 

cengirannya.  

 "Selamat pagi,Mosasmitarani. Walaupun mendung ini 

sangat manja, tapi senyum kamu nggak manja, kan? 

Kalo iya, saya rela meluk tanpa dibayar."  

Aku terbahak mendengar humornya pagi ini. "Pagi-pagi 

masih aja ngegombal." ujarku.             

"Ngapain ke sini?"  

"Ngambil orderan ojek online atas nama 

Mosasmitarani."  

"Oh, itu saya, Mas." balasku, ikut menanggapi 

gurauannya pagi ini. 

"Oh, iya udah mbak. Nih, dipake helmnya. Untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada 

cowok lain yang lihat wajah mbak-nya, terus jatuh cinta, 

kan saya jadi punya saingan."  

Aku tak dapat menyembunyikan tawaku. Laki-laki ini 

sangat menghibur dari awal pertemuan kami. Aku 

segera naik ke motornya. Siap untuk berangkat sekolah.  
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"Pegangan, ya, mbak. Untuk menghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan. Misalnya, jatuh ke pelukan laki-laki 

lain."   

"Udah, ah. Jalan. Ngegombal mulu dari kemarin." 

"Hobi baru saya tuh. Jangan dilarang-larang Nanti saya 

meriang. Merindukan kasih sayang."  

Kami tertawa seiring motor Rafka yang menerobos 

padatnya lalu lintas meski mendung menghalangi sinar 

matahari.  

 

~~~~~ 
 
Aku kembali tersenyum. Tiap goresan tinta yang 

menghiasi baris demi baris buku ini selalu membuatku 

tersenyum. Terutama jika mengingat kamu yang manis, 

humoris, tukang ngerayu dan selalu membuatku merasa 

nyaman. Ku tatap lagi langit yang masih mendung. 

Untungnya tidak turun hujan. Mungkin lebih tepatnya, 

belum. Sehingga aku masih bisa duduk lebih lama di 

bangku taman ini, dengan tangan yang terus 

menggoreskan tinta hitam, pengulas senyumku sedari 

tadi. Aku seolah merasakan deja vu. Hari ini. Senin ini. 

Cuaca ini. Seolah-olah, semuanya berkonspirasi untuk 

membuatku semakin rindu. 
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Kurasakan hembusan angin dingin ini Merasakan tiap 

detik yang ada, menikmati semua nostalgia rasa yang 

tak ada habisnya Menunggu senja memang sangat lama. 

Sama seperti menunggu kamu di senja itu. 

Mengingatmu selalu membuatku tak henti-hentinya 

tersenyum. Aku melanjutkan torehan tintaku. Sambil 

menikmati angin dingin, menanti hujan.  

~~~~~ 
 

Oktober, 2014. 

Sekolah sebentar lagi mengadakan acara tahunan. 

Ulang tahun sekolah. Kami para siswa, diwajibkan 

mengikuti perlombaan. Tiap kelas harus mengeluarkan 

perwakilannya. Banyak lomba yang di selenggarakan. 

Ada lomba akademik dan non akademik. 

Ini lah alasan mengapa aku memilih jurusan IPA 

ketimbang Bahasa. Padahal jelas-jelas aku benci Biologi, 

Fisika dan Kimia. Ketiga pelajaran itu selalu sukses 

membuatku mengantuk. Tapi, berkat hasutan pelatih 

caturku, aku terjebak di jurusan yang agung ini. Pak 

Alby. Guru matematika yang masih muda dengan bonus 

ganteng itu mengatakan,  

"Mosasmitarani, Kalau kamu masuk IPA, saya bakal 

perjuangkan beasiswa kamu ke Kepala Sekolah. Dan 
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saya akan memperjuangkan kamu supaya selalu bisa 

mengikuti perlombaan catur." 

Iya. Pak Alby pelatih catur di sekolahku. Beliau 

merupakan guru baru. Pak Alby memulai aktivitas 

mengajarnya saat aku baru kelas sebelas. Tepatnya 

setahun lalu. Awal guru ini masuk, aku sempat kagum. 

Masih muda, sudah menjadi guru. Tampan. Gagah. 

Keren. Kulit bersih. Tutur kata yang lembut. Ditambah 

lagi, dialah pelatih ekstrakurikuler catur, menggantikan 

Pak Subroto yang sudah pensiun. Kekagumanku sudah 

berada dipuncak. Ditambah lagi-lagi, Beliau ini single 

alias jomlo. 

~~~~~ 
 

"Cuma Mosasmitarani?" Tanya Jessica, si Sekretaris 

kelas  

"Siapa lagi? Nggak ada yang bisa main catur di kelas 

selain dia." jawab Roy, si Ketua kelas.   

            

 "Cowok juga dong. Masak kalah sama cewek."  

    

"Kasi tau Edo coba. Kali aja dia mau." jawab Roy.                 
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"Kasi tau gih. Gue nggak enak. Dia udah ikut 4 lomba. 

Masak ditambahin lagi. Kayak enggak punya rakyat di 

kelas aja lo."  

"Gue udah nyuruh dia ikut 3 lomba, ya. Suruh tuh yang 

lain. Jadi pengurus cuma jabatan doang. Tapi nggak 

pernah kerja."  

"Wakil lo tuh Roy." sahutku sambil menunjuk Regi. 

Aku pusing mendengar debat Jessica dan Roy. 

Masalahnya mereka berdebat di area tempat dudukku.  

"Ayu mana dah. Gue suruh nagihin duit kas ke anak-

anak malah dia yang kabur." gerutu Regi yang baru 

datang. Haaah.. Nambah lagi.  

Aku tak menggubrisnya. Ponsel di saku rokku bergetar. 

Kira-kira ada pemberitahuan apa, ya? Ternyata pesan 

dari Pak Alby yang memberitahukan jadwal lomba catur  

"Catur nya 3 hari, Jes. Catet. Gue nggak masalah 

ngewakilin kelas sendirian." ucapku. Jessica 

memandangku dengan kasihan.  

"Maaf ya, Mit. Gue nggak tau mau masukin siapa lagi. 

Lo tau, kan, Edo itu multi talenta. Tapi nanti gue coba 

tanyain aja, deh. Siapa tau dia mau ikutan catur bareng 

lo."  
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Aku mengangguk saja. Seperginya mereka, Ayu datang 

dengan wajah cemberut.  

"Roy ngeselin abis." ucapnya.  

Dan aku tahu, ini akan menjadi sesi konseling yang 

panjang. 

~~~~~ 
 

 
Aku fokus menatap papan berkotak sebanyak 64 

dengan warna hitam putih itu. Dihadapanku, laki-laki 

tampan idaman siswa ini, memberikanku seringaian 

sebelum meraih bidak caturnya.  

"Kamu salah kalau jalanin Bentengnya kesana. Raja 

kamu terkepung."  

Ia lantas meraih kudanya dan, "Skak." ucapnya.  

Kedua tangannya melipat di depan dada melihat 

kekalahanku. Aku mengacak rambutku frustasi. Ini 

bahkan sudah hampir malam.  

Selain lomba sekolah, sebentar lagi aku akan mengikuti 

lomba tingkat kabupaten. Melawan sekolah lain dari 

berbagai kecamatan. Maka dari itu, ekstra yang 

harusnya sudah selesai 30 menit yang lalu harus molor 

hingga sekarang. Sebenarnya hanya aku yang molor. 

Edo sedang latihan basket dengan anak-anak sekelas 
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untuk lomba sekolah. Jadi, dia izin untuk pulang ekstra 

lebih cepat.  

"Fokus, Mita. Kamu selalu lemah kalau pegang putih. 

Kenapa?"  

Aku menghembuskan napas bosan. Aku pun tak 

mengerti. Apa bedanya putih dan hitam? Itu hanya 

sekedar warna. Yang terpenting, bagaimana strategi 

kita. Herannya, saat aku mengendalikan bidak hitam, 

pertahanan dan seranganku sangat kuat.  

"Ya sudah. Sampai disini saja latihannya Kamu boleh 

pulang. Tapi, ingat. Sering-sering latihan dengan 

menggunakan putih. Itu kelemahan kamu." 

Aku hanya mengangguk. Sudah lemas rasanya. Aku 

merasa gagal. Satu pesan yang sedari tadi masuk ke 

ponselku. Belum aku balas. Aku hanya membacanya. 

Pesan itu dari Rafka, yang mengatakan akan 

menjemputku. Pria itu. Ck! 
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Oktober, 2014.  

Jam di pergelangan tangan kananku sudah melewati 43 

menit dari waktu aku membalas pesan Rafka. Aku 

menyutujui usulan dia untuk menjemputku. Hal yang 

selalu dilakukannya sejak sebulan lalu.  

Hari mulai gelap. Namun tak ada tanda tanda Rafka 

akan datang untuk menjemput. Apa aku telat membalas 

pesannya? Apa dia sibuk karena aku terlambat 

membalas ajakannya?  

Bodoh. 

       

Seharusnya aku mengabarinya saat aku membaca 

pesannya tadi. Bukannya membiarkan dengan harapan 

dia selalu ada untukku. Ku akui, aku mulai egois dengan 

berpikir aku bisa memonopoli waktu yang dimikili Rafka. 

Tanpa berpikir, apakah dia sibuk? Ada acara? Atau 

bahkan tugas yang menumpuk?  

Aku menunduk lesu. Ini memang salahku. Wajar saja 

Rafka tak juga datang hingga hampir 1 jam. Mungkin 

saja dia sibuk atau ketiduran. Aku mulai melangkahkan 

kakiku menuju halte terdekat. Lebih baik menunggu bus 

atau angkut umum lainnya  
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"Rani!" seru seseorang dari arah kananku.  

Itu Rafka. Senyumku terbit kala melihatnya disana, 

memperhatikan kiri-kanan untuk menyebrang 

menghampiriku. 

"Sorry telat. Saya ketiduran." Ujarnya.  

Benar saja. Dia ketiduran. Terlihat jelas dari wajahnya 

yang lesu. Apa dia datang dengan tergesa-gesa hingga 

rambut yang biasanya rapi dengan belah samping itu 

kini berantakan? Aku sungguh merasa bersalah 

sekarang.  

"Kamu nunggu lama, ya? Duh, maaf deh ya. Saya 

nggak maksud telat jemput begini. Padahal saya yang 

nawarin buat jemput kamu."  

Sungguh. Aku merasa buruk saat melihat dia memohon 

seperti ini.  

"Kamu nggak salah, Raf. Kalo udah tidur, ya tidur aja. 

Aku nggak apa-apa, kok."  

"Berapa lama kamu nunggu?" tanyanya tak menggubris 

perkataanku.  

Dia selalu seperti ini. Sangat mengutamakanku daripada 

kepentingan yang lain. Lebih mengkhawatirkanku 

ketimbang dirinya sendiri. Hal yang membuatku berpikir 

bisa memonopoli hidupnya. Pernah satu hari, aku ingin 
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pergi membeli buku. Dan demi memenuhi keinginanku 

untuk mengantar ke toko buku, pria di hadapanku ini 

rela meninggalkan tugas kampusnya yang katanya 

hanya melukis. Aku yakin tugasnya bukan 'hanya 

melukis' 

"Hampir satu jam. Tapi, serius Raf, nggak usah 

khawatir." aku memberinya senyuman tulus penuh 

pengertian kepadanya. Melihat dia yang merasa 

bersalah seperti ini sungguh membuatku merasa buruk.  

"Sekali lagi, maaf ya." ucapnya. Aku kembali memberi 

senyum sebagai pengganti kata aku baik-baik saja. Dia 

tidak boleh berlebihan mengkhawatirkanku.  

"Udah makan? Temenin saya makan, mau?" Aku hanya 

mengangguk. Lagipula aku memang merindukannya. 

Pulang hanya akan membuatku galau karena 

merindukan dirinya.  

"Ayo." ajaknya.  

~~~~~ 
 
Desember, 2014  

Aku duduk di boncengan motor Rafka. Seperti biasa, 

aku memeluk tubuhnya yang wangi. Bukan disengaja, 

awalnya. Rafka sendirilah yang mengatakan bahwa, 

"Kalau nggak pegangan, saya takut kamu jatuh. Jatuh 
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ke pelukan orang lain. Mending jatuh ke pelukan saya. 

Nyaman. Dijamin anget." Jadilah sebuah kebiasaan. 

Lagipula tubuhnya memang hangat dan sangat nyaman. 

Aku suka memeluknya seperti ini. 

Ini hari Minggu. Pagi-pagi sekali pria ini sudah 

nangkring di sofa ruang tamu rumahku dengan 

secangkir teh dan kue buatan ibuku. Aku 

menghampirinya. Katanya, ia akan mengajakku ke 

suatu tempat. Dia bahkan sudah meminta izin ibu dan 

ayahku dan juga kakakku, Rafi. Jadilah aku disini.  

"Mau kemana sih, Raf?" tanyaku.  

"Nanti juga kamu tau." begitu terus jawabannya. 

Aku kembali diam. Aku tidak tau daerah ini. Sudah 

hampir 30 menit perjalanan kami, namun belum juga 

sampai.  

Waktu bergulir cukup cepat. Sudah 3 bulan setelah 

kejadian hujan deras di halte itu. Hujan yang 

mempertemukan kami. Sibuk dengan pikiranku yang 

mengenang masa-masa pertemuan pertama kami, aku 

tidak sadar jika motor Rafka sudah memasuki sebuah 

pekarangan rumah. Ada beberapa kendaraan yang juga 

terparkir disini. Kami turun. Rafka membantuku 

membuka helm dan merapikan anak rambutku yang 

sedikit berantakan. Suatu tindakan kecil yang aku sukai 
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dari Rafka. Dia sangat manis. Rafka mengajakku untuk 

masuk.  

"Kita dimana?"                

"Saya mau ngenalin kamu sama rumah kedua saya."  

"Rumah?"        

"Iya. Bukan rumah untuk tinggal, sih. Tapi saya banyak 

ngabisin waktu disini." katanya sambil membuka pintu. 

Suara lonceng menyapa telingaku saat Rafka 

mendorong pintunya. Seketika orang-orang di dalamnya 

beralih menatap kami berdua Mereka menyapa Rafka 

dengan akrab. Sama halnya dengan Rafka. Tatapan 

mereka mengarah kepadaku bingung.  

"Cewek siapa nih?" tanya laki-laki dengan rambut yang 

sedikit panjang kepada Rafka, menatapku heran.  

"Kenalin, ini Mosasmitarani. Panggil aja Mita. Temen 

gue, Sob." balas Rafka.  

"Ran, ini Surya. Salah satu sohib saya disini."  

"Surya." ujar laki-laki itu sambil mengulurkan tangannya 

setelah Rafka mengenalkan kami. Aku mengambil 

uluran tangannya. "Mita." 
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"Udah. Jangan lama-lama. Keenakan nanti dia." kata 

Rafka sambil melerai jabatan tanganku dengan Surya. 

Tatapan tak suka ia berikan kepada temannya itu.  

"Lembut ya." kata Surya kepada Rafka dengan 

senyumnya  

"Jauh-jauh lo sana." mendorong bahu Surya. Surya 

hanya tertawa dan pergi ke arah pintu dan menghilang. 

 "Gangguin aja." gerutunya.  

"Jangan ditanggepin, ya. Dia orangnya sedikit gila." 

ujarnya padaku. Aku hanya tertawa melihat tingkah 

mereka berdua. Rafka menyentuh punggungku dengan 

tangannya dan menuntunku untuk masuk lebih dalam 

lagi.  

"Ini rumah melukis." katanya. "Kamu harus tau, saya 

biasanya kesini. Setiap hari. Tapi sejak kenal kamu, 

saya kesini biasanya ngisi waktu buat nungguin kamu 

pulang biar bisa jemput kamu." lanjutnya  

"Kenapa kamu ngajak aku kesini?"  

"Saya pengen kamu tau, apa yang menjadi rumah 

kedua buat saya. Tempat yang biasanya kalo saya 

suntuk, bosan, sedih, bahagia. Saya pasti datang kesini. 

Enggak pernah enggak."  
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Kami tiba di sebuah ruangan yang banyak kanvas 

berjejer rapi. Ada 5 orang didalamnya. Mereka yang 

sedang melukis, menoleh kearah kami dan menyapa 

Rafka akrab seperti mereka yang ada di depan tadi. 

Rafka mengajakku ke salah satu kanvas yang tertutup. 

Aku menatapnya heran saat dia mendudukkanku 

dihadapan kanvas. Padahal dia tahu, aku tidak ada 

darah seni.  

"Tutup mata." Titahnya. 

Entah apa yang dilakukan Rafka. Tapi saat dia kembali 

memberi perintah, aku membuka mata dan takjub 

seketika. Sebuah lukisan wajahku yang indah 

terpampang jelas di hadapanku.  

"Rafka?" aku sungguh kehabisan kata-kata.  

"Suka?" Aku mengangguk cepat. Ini sangat indah  

"Kamu boleh bawa pulang."   

"Serius?!" tanyaku antusias. Mataku berbinar. Aku 

sungguh bersemangat  

"Iya. Tapi ada syaratnya." Seketika euforia yang ku 

rasakan berhenti.  

"Syarat apa?" Bobby menurunkan tubuhnya, berjongkok 

di hadapanku. Aku sedikit merasa tidak nyaman dengan 
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posisi ini. Bukan risih, tapi ada debaran yang 

membuatku sedikit sesak di dalam tubuhku  

"Jadi pacar saya, mau?" 

Ya Tuhan! Aku terkejut mendengarnya Aku merasakan 

wajahku memanas. Tangan beserta tubuhku gemetar. 

Dan yang lebih parah, aku kehilangan kosa kataku. Aku 

bisa melihat ada titik-titik air di dahinya. Dia berkeringat? 

Di ruangan ber-AC ini? Lama tak kunjung mendapat 

jawaban, aku melihat jakun pria ini naik turun.  

"Saya tau ini terlalu cepat. Kita baru kenal 3 bulan. Saya 

mengerti itu nggak cukup buat kita saling mengenal 

jauh satu sama lain. Tapi, kamu harus tau. Saya suka 

sama kamu sejak lihat kamu berdiri di depan halte 

sendirian waktu itu. Semakin lama, saya jadi sayang 

sama kamu. Saya pengen jadi pelindung kamu. Saya 

pengen jadi orang yang bisa kamu andalkan." 

Aku menatap jauh ke dalam matanya. Mata itu 

mengatakan kejujuran. Sebuah ketulusan dan 

keseriusan. Aku semakin salah tingkah masih belum 

bisa mengeluarkan suara sedikitpun.  

"Rani. Saya mohon, jangan buat saya grogi kayak gini. 

Bilang suka ke kamu aja saya butuh keberanian. Ini 

saya udah mengerahkan segala keberanian loh buat 

nembak kamu. Jangan diem aja." ucapnya lagi  
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"Jadi, gimana?"  

"Mau, ya? Ya ya ya?"  

“Hmmm” ku anggukan kepalaku. 
 

"Gua punya pacaaaar!" ucapnya dengan suara yang 

keras. Semua mata menatap kami dan ikut bersorak 

girang. Sungguh, tak ada yang membahagiakan dari 

semua ini. Pacar Rafka. Kedengarannya tidak buruk 

ternyata.  

Motor Rafka sampai di depan gerbang rumahku. Kami 

menghabiskan waktu seharian hingga kini jam tanganku 

menunjukkan pukul 7 malam. Rafka menyerahkan 

lukisan yang lumayan besar itu kepadaku.  

"Yakin, nih. Bisa bawa ke dalem?" tanyanya.       

"Iya, Rafka. Nanya lagi sekali, dapet piring cantik nih."         

Dia terkekeh mendengar sahutanku.                

"Piring mamaku di rumah udah banyak. Gimana kalo 

cium cantik aja?"  

"Rafka, ih!" Dia tertawa. Benar-benar pria ini  

"Makasih ya." ucapnya setelah tawanya berhenti dan 

hening yang sempat melanda kami beberapa detik lalu.  

"Aku yang makasih. Udah dilukis secantik ini Padahal 

kan aslinya lebih burik. Hahaha."  
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Rafka hanya tersenyum kecut menatapku. Entah kenapa.  

"Maaf ya. Kalo saya nembaknya pake lukisan. Bukan 

pake cincin atau kalung. Tapi saya janji. Suatu hari 

nanti, saya bakal kasih kamu cincin tercantik sedunia."  

Aku balas tersenyum. "Lukisan juga nggak apa-apa. Biar 

anti-mainstream. Ini juga berharga kok kalo dijual. 

Lumayan duitnya." kataku sambil membolak-balikkan 

lukisan itu. Seakan menilai seberapa harga lukisan ini 

jika dijual  

"Enak aja! Saya buat ini pake cinta, ya. Main jual-jual 

aja." katanya tak terima.       

"Iya, maaf. Cuma bercanda."                

"Beneran bisa bawa ke dalem? Saya bantu bawa aja 

deh. Berat pasti."                  

"Enggak usah, Rafka. Aku bisa sendiri."                   

"Yasudah saya pulang dulu ya." ujarnya.  

Aku hanya menggangguk malu masih menunduk. Tapi 

sebuah tangan terulur meraih daguku dan membuat 

kepalaku menatap kearah Rafka.  

"Saya sayang sama kamu. Selamat malam." ucapnya 

diiringi dengan senyuman.  
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Sumpah! Aku malu semalu-malunya Kembali, aku hanya 

bisa mengangguk menanggapi perkataannya. Rafka 

tersenyum dan tangannya yang berada di daguku 

berpindah ke pipiku. Menangkupnya sebelah tangan dan 

sedikit mengusapnya. Lalu,Rafka kembali menghidupkan 

motornya.  

"Hati-hati di jalan." kataku. Rafka menatapku dan 

tersenyum. Ia melambai sebelum melarikan motornya 

untuk pulang. Aku balas melambaikan tangan hingga 

motor itu hilang di telan padatnya jalan raya.  

 

~~~~~ 
 

 
Desember, 2014  
 

Bulan sejuta arti. Tahun dimana aku dan kamu menjadi 

satu, menjadi kita. 

Aku menghentikan aktivitas menulisku saat ponselku 

berdering. Tertera nama 'Mama’ disana yang 

mengharuskanku untuk segera mengangkat panggilan 

itu. Jika tidak, Nyonya Nala akan mengamuk. Hahaha. 

"Yoo. Kenapa Nyah?" kataku dengan sedikit bergurau. 

Terdengar suara omelan dari sana yang membuatku 

terhibur.  
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"Kamu sudah 23 tahun. Masih aja suka bercandain 

Mama." omel ibuku tercinta dari tempat jauh disan          

"Kenapa Ma? Mita pulang sorean." jawabku.       

"Oh, ini. Barusan Abang kasi tau, katanya ada kiriman 

lukisan gitu. Ditaruh di kamar sama Abang. Siapa tau 

kamu mau pulang cepet."  

Mendengar kata 'lukisan' membuatku tersenyum. Pria 

itu benar-benar. Bahkan sudah bertahun-tahun dan 

dalam keadaan begini, pria itu masih saja mengirimkan 

lukisan-lukisan itu padaku. Ayah bahkan sampai 

membuatkan kamar khusus untuk lukisan-lukisan itu.  

"Nggak apa-apa Ma. Taruh aja di kamar Mita. Mita tetep 

pulang sore kok." Jawabku.              

"Sayang? Kamu baik-baik aja?" tanya ibu yang 

terdengar khawatir. Beliau memang manusia yang 

paling mengerti siapa aku.  

"Mita nggak apa-apa, Ma." jawabku setenang mungkin. 

Tidak. Aku memang tenang Tidak ada getaran dalam 

suaraku. Aku memang baik-baik saja... setidaknya untuk 

detik ini 

"Lepasin aja kalau udah nggak kuatya, Nak." Aku 

tersenyum walau aku tau ibuku disana tidak akan bisa 

melihat senyum ini.  



34 

 

"Mita tutup dulu teleponnya, ya, Ma?"        

"Ya sudah. Kamu baik-baik, ya. Masih ada Mama buat 

kamu." Aku tersenyum lagi.  

"Mita sayang Mama." Aku memutuskan panggilan itu. 

Lukisan. Mengingatkan ku pada saat itu. Saat dimana 

satu fakta terkuak dan seperti keindahan warna cat 

minyak itu menjungkir balikkan dunia ku. Itu terjadi 

setahun lalu. Satu tahun yang sangat berat aku jalani. 

Satu tahun yang membuat mataku terbuka tentang 

dunia. Bahwa, bahagia tidak selalu bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

3 

 

Maret, 2018.  

Suara lonceng berbunyi saat pintu kaca ini ku dorong  

"Hai, Mita." sapa seseorang kepadaku. Aku menoleh dan 

senyumku kembali melebar.         

"Hai, Sur." balasku menyapa laki-laki yang masih saja 

berambut gondrong ini                   

"Nyari Rafka, ya?" tanyanya. Aku pun mengangguk 

antusias.  

"Masuk aja. Dia di dalem kok." kata Surya.      

"Oke. Makasih ya, Surya." Cowok itu hanya 

mengacungkan jempolnya menanggapiku. Segera aku 

melangkahkan kakiku untuk menemui pacarku yang 

hampir 4 tahun ini menemaniku. Aku sengaja masuk 

lewat pintu belakang untuk memberinya kejutan. Ku 

tutup matanya saat sudah berdiri di belakangnya.  

"Sayaaang." ucapnya dengan tenang.  

"Ih, kok kamu tau kalo ini aku?" balasku cemberut 

karena kejutanku gagal total.  
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"Aku kan nggak bilang kalo mau kesini." Kulihat dia 

tersenyum.                   

"Parfum kamu nggak pernah ganti dari jaman SMA. 

Gimana bisa saya nggak hapal?" ujarnya sambil 

merapikan rambutku yang sebenarnya sudah rapi. Rafka 

lantas menyelipkan helai-helai rambutku ke belakang 

telinga Hal kecil yang selalu aku suka. Dia selalu 

semanis ini. Aku sangat jatuh cinta padanya  

"Ya udah. Kapan-kapan kalo aku mau kesini, aku ganti 

parfum, ah.." kataku yang langsung mendapat 

pelototan darinya.  

"Jangan coba-coba." katanya memperingatiku. Ku 

julurkan lidahku, berpura-pura kesal dan merajuk.  

"Lukisin aku yang lain, dong. Aku bosen lihat lukisan 

wajahku." ucapku spontan saat ku lihat dia sedang 

melukis wajahku. Aku sungguh menyesal mengeluarkan 

kata-kata itu saat melihat perubahan air mukanya yang 

tiba-tiba sedih.  

"Kamu nggak suka, ya?" tanyanya lirih.  

"Bukan begitu. Cuman ya.. sayang aja kalo kemampuan 

kamu cuma di pake ngelukis wajahku aja."  

"Saya cuma pengen. Emang nggak boleh, ya?"  
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"Boleh kok. Boleh banget malah. Tapi aku pengen lihat 

hasil karyamu yang lain, Rafka." balasku dengan 

menggunakan kata-kata yang lebih bagus sedikit agar 

dia mengerti maksudku.  

"Cium dulu." katanya sambil menunjuk pipi kirinya  

"Apaan sih. Nggak."  

"Please. Satu kali aja. Nih, nih, disini." kali ini dia 

menunjuk bibirnya.  

"Rafka, ih! Apaan sih." Dia kembali tertawa.  

"Kamu kalo pink gini mukanya lucu, ya." ujarnya 

mencubit pipi kananku. Reflek, ku tutupi kedua pipiku. 

Kurasakan hangat disana. Cowok ini, benar-benar!  

~~~~~ 
 

Mei, 2018.  

"Saya mau ke Singapura." katanya yang membuat 

suapan buah pada mulutku menggantung begitu saja. 

          

"Kapan?"                   

"Bulan depan." Balasnya.               

"Lama?" Dia mengedikkan bahunya.              
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"Mungkin seminggu?"       

"Seminggu?" tanyaku mengulang ucapannya Dia hanya 

mengangguk.           

"Ngapain?"                       

"Ada seminar." jawabnya singkat.                 

"Sama siapa?"              

"Sendiri." balasnya lagi.  

Entah kenapa aku merasa ada yang tidak beres. 

Tumben sekali dia seperti ini. Biasanya dia banyak 

bicara dan melontarkan banyak gombalan kalau sedang 

bersantai berdua seperti sekarang. Tapi, kini dia seperti 

terlihat.. entahlah.  

"Kita enggak pernah LDR selama 4 tahun ini." ungkapku. 

Dan dia menyetujuinya.                  

"Cuma sebentar, kok." katanya lagi. Benar. Ada yang 

berbeda.  

"Kamu lagi ada masalah?" Dia hanya menggeleng.      

"Tumben kalem banget." Dia tertawa kecil mendengar 

ucapanku.              
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"Ternyata ada yang kangen di gombalin, ya? Saya kira 

kamu muak sama gombalan saya." ucapnya dengan 

wajah yang berangsur kembali ceria.  

Aku bersyukur dalam hati. Aku sungguh tidak suka 

melihat raut wajahnya yang tadi                  

"Nanti kalau aku kangen gimana?"       

"Ha?! Gimana gimana?"                  

"Nanti kalau aku kangen gimana, Rafka?" tanya ku 

dengan nada yang lebih keras.  

Dia bangkit dari tiduran di pahaku Menatapku dengan 

matanya yang membesar. Sedikit ada binar disana, 

membuat ku tersenyum geli. "Serius?"  

"Kenapa sih?"  

Bukannya menjawab, dia malah memelukku dari 

samping. Ku pukul tangannya agar melepas pelukannya 

dan menoleh ke segala arah di ruangan ini. Bukannya 

aku tak suka. Masalahnya kami sedang berada di ruang 

tamu rumahku. Kalau ibu, ayah dan kakakku melihatnya, 

bagaimana?  

"Kenapa?" tanyanya heran.                  

"Kamu tuh yang kenapa. Ditanya malah meluk. Nanti 

kalo Mama, Papa sama Bang Romi lihat, gimana?"  



40 

 

Dia meringis, menggaruk belakang kepalanya yang aku 

yakini tidak gatal itu.  

"Abis, saking senengnya denger kamu bilang kangen. 

Jadi lost control gini. Maaf, ya."  

Aku menghela napas pura-pura kesal. Namun 

setelahnya, aku tersenyum. Dia meraih wajahku dan 

menangkupkan kedua tangannya yang besar di kedua 

pipiku. Menatapku dengan serius. Jika seperti ini, aku 

pasti gugup. Matanya mampu mengunci setiap sarafku. 

Membuatku jatuh dan hanyut dalam tatapan matanya 

yang teduh.  

"Tunggu saya, ya. Saya pasti pulang untuk kamu." 

ucapnya dengan senyum tulus. Seakan menghipnotisku 

untuk menarik kedua sudut bibirku keatas.  
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Sudah lewat 4 hari sejak jadwal seharusnya Rafka 

pulang. Sudah 4 hari sejak keberangkatannya pula tidak 

ada kabar. Dan sampai sekarang, aku belum juga 

mendapat kabar tentangnya. Bagaimana kabarnya 

disana? Sudahkah dia makan? Apa yang sedang dia 

kerjakan, pergi kemana saja dia selama disana, apa air 

mancur dengan patung ikan berkepala singa itu benar-

benar indah? Atau bagaimana dengan makanan disana? 

Semua itu sudah ku tanyakan lewat pesan yang sampai 

sekarang tak dibaca sama sekali. Seminar apa yang 

membuat waktunya tersita seperti ini? Apa saja yang dia 

makan hari ini? Aku sangat ingin tahu jawabannya. Aku 

kembali mengetikkan sesuatu di ponselku.  

Mosasmitarani: "Rafka, kamu dimana?"  

Pesan itu terkirim. Namun sama seperti sebelum-

sebelummya. Tak terbaca apalagi berbalas. Pikiran 

negatif memenuhi kepalaku. Apa ada hal buruk yang 

menimpanya? Sebenarnya ini bukan hal baru. Dari 

tahun lalu, Rafka terkadang sering menghilang tanpa 

kabar seperti ini. Terkadang menghilang 4 hari atau 5 

hari. Dan ini yang paling lama. Walaupun setidaknya 

sekarang aku tahu dia ada dimana.  
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Sebenarnya memang setahun belakangan ini dia sedikit 

bertingkah aneh. Aku terlalu fokus dengan masa-masa 

manisku sampai aku melewatkan yang satu ini. Seperti 

dia terkadang marah padaku saat aku tak sengaja 

melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan kecil, seperti 

lupa meletakkan kunci kamarku dimana. Semua itu 

berawal saat dia sering mengeluh pusing mengurusi 

skripsinya. Tapi aku tidak mempermasalahkannya. Dia 

masih menjadi Rafka yang dulu. Yang tulus 

menyayangiku. Kembali aku mengiriminya pesan. 

 Mosasmitarani:        

"Raf, kamu baik-baik aja, kan?"   

"Seenggaknya balas sebagai formalitas, Raf."  

"Kasih aku kejelasan, seenggaknya kamu disana baik-

baik aja."  

Semuanya terkirim. Kali ini aku terkejut tapi juga 

senang saat akhirnya semua pesan-pesanku dibaca. 

Tertulis dibawah namanya bahwa dia tengah mengetik. 

Aku menunggu dengan sabar.  

Rafka Mumtaz:       

"Saya baik-baik aja, Rani. Besok saya pulang. Tunggu 

saya, oke?"  

Senyumku seketika mengembang. Rasa kesal dan 

khawatir lenyap begitu sama. Melebur bersama rasa 

lega yang melingkupi hati ini.  



43 

 

Mosasmitarani:        

"Aku jemput, ya."  

Rafka Mumtaz:         

"Jangan."                          

Dahiku mengkerut.  

Mosasmitarani:         

"Kenapa?"  

Sepuluh menit menunggu namun balasan tak kunjung 

datang. Dia menghilang lagi?  

Mosasmitarani:              

"Rafka?"                    

"Rafka bales."               

"Kenapa aku nggak boleh jemput kamu?"               

"Rafka, jangan buat aku khawatir!"                 

"Rafka bales!!"  

Ini bahkan sudah lewat 30 menit. Namun balasan lagi-

lagi belum juga masuk. Bahkan pesanku kembali tak 

terbaca. Aku baru mau membomnya dengan rentetan 

pesan saat satu pesan masuk. Dari Rafka.  

Rafka Mumtaz:       

"Pokoknya jangan. Jangan jemput saya. Tunggu aja 

dirumah. Saya pasti pulang. Saya sayang kamu."  

Aku kembali membombandirnya dengan belasan pesan 

setelah membaca pesan terakhirnya. Lebih gila lagi, 
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pesan yang biasanya terkirim, kini hanya centang satu. 

Aku benar-benar bingung. Apa yang harus aku lakukan? 

Aku menenggelamkan kepalaku di bantal. Mencoba 

bersabar sebentar lagi. Besok. Rafka pulang besok. Dia 

bilang akan kembali besok dan datang menemuiku. Ya. 

Aku hanya perlu bersabar sebentar lagi. 

~~~~~ 

"Duduk, napa, Ni." protes Bang Romi saat melihatku 

bolak-balik menuju pintu. Menunggu Rafka yang 

katanya akan pulang untukku. 

"Nanti juga dateng sendiri. Mungkin lagi di jalan." 

tambahnya.      

"Tapi ini udah jam 9 malem, Bang. Dan dia belum 

dateng juga."                     

"Udah duduk sini aja. Mungkin aja dia udah nyampe 

rumah. Cuma karena capek, ya dia ketiduran dirumah. 

Palingan besok pagi udah nangkring lagi di ruang tamu 

sambil nyemil kue. Santai, Nia." ucap Bang Romi lagi. 

Yang sialnya tak juga mampu menenangkanku bel 

rumah berbunyi. Aku dengan cepat melesat ke depan 

untuk membuka pintu. Dan benar. Pria itu disana. 

Rafkaku di sana Aku menghamburkan diri ke dalam 

dekapan Rafka, pelukan yang sangat ku rindukan 
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selama 2 minggu ini. Ku hirup habis-habisan parfum 

tubuhnya yang membuatku rindu.  

"Kangen banget saya sama kamu." katanya yang balas 

menghirup lama leherku. Kami sama-sama mempererat 

pelukan. Lama kami berpelukan dan aku menarik diriku. 

Menyudahi drama peluk-pelukan ini.                

"Kamu dari mana aja? Kenapa nggak ada kabar?" 

tanyaku. Aku baru sadar, Rafka memakai topi. Dan 

sekitar kepalanya tak nampak rambut sedikitpun. Apa 

dia potong rambut?  

"Sibuk, sayang." balasnya dengan senyum. Aaah.. Aku 

sangat merindukan senyum itu         

"Tumbenan kamu pake topi." ucapku. Dia terlihat sedikit 

tegang sebelum menjawab.          

"Oh, ini. iya, pas disana saya lihat bagus. Jadi saya beli 

aja." Aku hanya mengangguk paham.                 

"Terus, kenapa baru dateng?" tanyaku.             

"Pesawat saya delay lama. Di dalem ada siapa aja? 

Mama papa kamu udah tidur?" tanyanya.         

"Mama papa udah tidur. Bang Romi masih nonton tuh."  

"Saya masuk ya?" Aku mengangguk dan 

mempersilahkan Rafka untuk masuk. Pria itu langsung 
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meluncur ke ruang keluarga menghampiri kakakku. 

Sedangkan aku pergi ke dapur untuk membuat minum.  

"Gilaa. Nggak malu sama umur, lo, Bang? Masih Upin 

Ipin aja."  

"Eh, Raf? Baru nyampe?" tanya Bang Romi yang ku 

dengar samar-samar dari dapur. Aku membuat 3 gelas 

susu coklat panas yang langsung ku bawa ke ruang 

keluarga setelah selesai menutup lemari kue.  

"Eh.. Bentar, deh." kata Rafka.                 

"Serius, lo, Bang? Gue kira ini siaran TV. Lo download 

Upin Ipin? Waaah gilaaa." lanjutnya heboh.  

Ck. Baru tahu dia kalau Bang Romi separah ini kalau 

sudah urusannya dengan kartun anak kembar itu  

"Yee emang kenapa? Lucu tau."                 

"Anjiir lucu apanya? Kayak anak kecil lo..." Aku 

tersenyum melihat mereka berdua berdebat tentang 

kartun seperti anak kecil. Yaaaah.. setidaknya kini, 

Rafka pulang dan dia baik-baik saja. 

~~~~~ 
 
Suara lonceng terdengar saat aku masuk ke rumah lukis 

ini. Aku sempat menyapa beberapa orang disana yang 

sudah mengenalku. Tentu saja bergurau sedikit dengan 
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Surya. Pria itu sungguh lucu. Mirip dengan Rafka. 

Pantas saja mereka jadi sahabat Kali ini aku masuk 

lewat pintu depan. Aku memanggil Rafka yang tengah 

fokus pada kanvas dan kuasnya. Pria itu tidak 

menggubrisku membuatku cemberut tetapi tersenyum 

kemudian. Ku hampiri dia dengan senyumanku. Tapi dia 

tetap belum menatap kearahku. Huuft Ku raih 

lengannya. Lagi-lagi lukisan wajahku. Dia sedikit 

terkejut saat aku memeluknya.  

"Rani! Udah saya bilang jangan ngagetin!" bentaknya.  

Aku terkejut. Benar, bukan? Dia sedikit sensitif akhir-

akhir ini. Ngomong-ngomong, hanya dia yang 

memanggilku Rani. Alasannya, karena panggilanku 

adalah Mita. Jadi, dia ingin memanggilku Rani. Agar, 

saat ada yang memanggilku Rani, aku akan selalu 

mengingat satu orang. Yaitu, dia. Dasar!  

"Kamu kaget banget, ya? Maaf, deh." Ku lihat Bobby 

menghela napas untuk menetralkan emosinya.  

Setelah dirasa cukup, ia kembali tersenyum kepadaku. 

Dan seperti biasa, tak ada alasan untuk tak membalas 

senyum manisnya itu.  

"Duduk sini, deh." katanya sambil menepuk kursi di 

sebelahnya. Ku lihat dia merogoh sesuatu di kantong 

celananya saat aku mendudukkan pinggulku ke kursi 
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"Kenapa nyuruh aku kesini?" tanyaku masih 

memperhatikannya merogoh kantong celana.                 

"Saya mau kasih kamu ini." ucapnya sambil 

menunjukkan cincin putih polos yang terlihat anggun. 

Jantungku berdebar cepat. Cincin itu, walaupun polos 

tapi nampak indah di mataku berkat senyum si pemberi.              

"Maaf, ya. Saya kelamaan di Singapura-nya. Saya 

sambil jualan lukisan disana. Maunya, sih, pulang on 

time. Tapi pas selesai seminar, saya nggak sengaja lihat 

cincin ini. Jadi, saya relain waktu yang harusnya saya 

udah dirumah bersama kamu, demi dapetin cincin ini. 

Murah, sih, tapi semoga kamu suka." jelasnya.  

Tangannya terulur kepadaku. Aku benar-benar tak 

dapat menyembunyikan kebahagiaanku. Ternyata apa 

yang selama ini aku khawatirkan pupus begitu saja. 

Berganti dengan kabar bahagia seperti ini.  

"Rafka, kamu nggak harus kayak gini." kataku masih 

dengan rasa penuh haru. Mataku berkaca-kaca 

memandangnya  

"Jangan nangis." ucapnya. Tangannya menghapus air 

mata yang tak sengaja terjatuh ke pipiku.             

"Gimana bisa saya nggak kasih kamu cincin, sedangkan 

saya udah berhutang janji sama kamu selama bertahun-

tahun?"  
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Aku memandangnya takjub. Janji? Oh! Apa janji di hari 

kami resmi jadi sepasang kekasih? Dan dia masih 

mengingatnya bahkan disaat aku pun sudah lupa? Rafka 

menganggukkan kepalanya masih dengan tersenyum.  

"Apapun buat kamu, Sayang. Maafin saya, ya, udah 

ninggalin kamu lama tanpa kabar. Saya benar-benar 

fokus jualan disana demi ini." Rafka meraih jemariku 

yang sudah terhias cincin pemberiannya. Ia pandang 

jari ini dengan seksama seperti sedang menilai.  

"Padahal murah loh. Kok kamu yang makek jadi berasa 

cincin limited edition gini, ya?" Aku tertawa dalam 

tangisku.  

Oh, Rafka! Kamu harus tahu. Betapa saya beruntung 

bisa jadi pasangan kamu 4 tahun lalu hingga sekarang. 

Kembali tangannya terulur untuk menghapus air mataku.  

"Gitu, dong. Senyum. Ketawa. Saya nggak mau liat 

kamu nangis karena saya. Meskipun nangis bahagia." 

Aku hanya tersenyum. Rafka memanglah Rafka. Pria 

manis tukang gombal yang akan selalu ku sayangi  

"Janji sama saya, ya. Kamu harus selalu bahagia."  

~~~~~ 
 
Hari ini hari Minggu. Akhir pekan yang masih terlihat 

sama. Menyenangkan seperti biasa karena hari ini aku 
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akan ke rumah lukis untuk bertemu Rafka. Aku kembali 

menatap cincin di jari manis kiriku. Cincin yang sudah 

dua minggu ini menghuni jariku. Hari-hariku tak pernah 

tanpa senyum jika menyangkut tentang Rafka. Ah.. aku 

sungguh merindukan pria itu. Saat aku hendak 

mendorong pintu masuk, dengan bersamaan seseorang 

tengah menariknya. Kami sama-sama terkejut Saat tahu 

kalau itu Surya, aku langsung memukul lengannya. Pria 

itu malah tertawa Benar-benar sebelas dua belas 

dengan Rafka.  

"Kaget, tau!" ketusku. Tentu saja hanya pura-pura  

"Ulang, dong. Mau gue lebay-in dikit mumpung Rafka 

lagi di dalem."  

"Modus, lo!" Dia tertawa lagi.  

"Ya udah. Samperin sana gih." Katanya.      

"Lo mau kemana?" tanyaku.                    

"Mau ambil kuas di mobil. Baru beli gue kemarin." Aku 

hanya mengangguk dan berbalik untuk masuk ke rumah 

lukis. Aku mencari Rafka di ruang melukis namun nihil. 

Aku mengedarkan pandanganku mencari sosok yang 

membuat hari-hariku menjadi sangat istimewa.   

"Cari siapa Mita?" tanya seseorang di belakangku.       
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"Eh, Vi. Liat Rafka enggak?" tanyaku pada Via saat tahu 

dia lah yang menyapaku        

 "Oh, tadi sih gue liat dia jalan ke toilet. Tunggu aja di 

sofa. Lagi pup kali dia." katanya sambil tertawa.    

"Oke, deh. Makasih ya Vi."                    

"Sip.- aduuh." keluhnya saat berbalik dan tak sengaja 

bahunya berbenturan dengan bahu Surya.  

Jika dilihat dari gerak-gerik, sepertinya pria itu sengaja. 

Dia memang jahil dan lebih suka menjahili gadis-gadis 

disini. Dia pria tampan dan tinggi. Pandai melukis pula. 

Jujur saja, jika dibanding Rafka, lukisan Surya terlihat 

lebih baik. Tunggu, mengapa aku membanding-

bandingkan mereka? Lukisan Rafka jauh lebih indah 

dibanding lukisan para seniman lainnya. Karena Rafka 

melukis sesuatu pastinya dengan cinta dan ketulusan.  

"Sengaja ya lo!" bentak Via.                

"Apaan sih, Vi. Aku enggak sengaja. Kamu jangan 

marah-marah gitu dong sama aku." balas Surya                 

"Najis Sur, denger lo pake aku-kamu. Jijay." kata Via 

sambil berlalu pergi.      

"Woi! Jijay, jijay. Gue sosor juga mau lu." teriak Surya 

tidak terima. Aku tertawa melihat tingkah mereka. 

Sangat lucu.  
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"Pepet terus mas. Jangan kasih kendor." kataku ikut 

memanasi. Dia terkekeh.      

"Auk ah. Nggak seru sama dia. Marah-marah mulu. 

Mending sama lo, kan? Kalem. Cantik. Baik. Sayang 

banget, peliharaan lo temen gue sendiri." ucapnya 

dengan wajah memelas. Aku memukul lengannya.   

"Enak aja peliharaan. Emang Rafka binatang, apa? 

Lagian ngapain lo temenan sama binatang?" kataku tak 

terima.  

"Bercanda, Met, bercanda. Elaaah cewek cewek disini 

pada PMS kali yaaak. Heran gue. Candain dikit, pada 

ngigit. Mending gue cabut dah, ngeri lama-lama disini. 

Byee."  

Aku tertawa kembali. Orang ini terbuat dari apa, sih? 

Astagaa! Ngomong-ngomong, mengapa Rafka lama 

sekali? Apa yang dilakukannya di toilet? Lebih baik aku 

ke toilet juga. Sekalian memperbaiki make up sebelum 

bertemu Rafka. Hehe. Aku merapikan sedikit rambutku, 

dan selesai. Penampilanku sudah rapi. Tinggal kembali 

dan bertemu Rafka. Sepertinya pria itu sudah selesai 

Namun, saat hendak kembali, aku mendengar suara. 

Seperti suara orang tengah memuntahkan sesuatu. 

Berasal dari toilet pria. Lebih baik aku abaikan dan 

kembali ke dalam. Tapi, suara itu benar-benar 

menggangguku. Ditambah pria itu batuk dengan sangat 

keras seperti amat sangat tersiksa. Aku memberanikan 
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diri untuk membuka pintu sedikit dan mengintip. 

Kemeja itu.. itu milik Rafka. Segera ku hampiri Rafka. 

Persetan dengan toilet pria. 

"Rafka?" Rafka melarikan pandangannya kearah cermin 

di depannya, menatapku dengan terkejut dan tegang.        

"Kamu ngapain kesini?" tanyanya dengan nada dingin.  

"Kamu muntah lagi? Nggak sarapan lagi?" tanyaku.  

Ku lihat dia diam dengan wajah datarnya. Aku tidak 

peduli. Hal ini sudah sering terjadi sejak setahun lalu.  

"Aku udah sering kasih tau kamu, ya. Jangan bilang aku 

nggak pernah ingetin kamu masalah makan." kataku 

memulai ceramah. Sungguh, aku bosan 

memberitahunya tentang betapa pentingnya sarapan  

"Sekarang kalo udah kayak gini, siapa yang susah? 

Kamu sendiri, kan? Kenapa nggak sarapan? Bangun 

kesiangan lagi? Ya ampun, Rafka. Kan aku udah sering 

bilang, jarang-jarangin begadang. Gini, kan akibatnya. 

Kamu jangan bikin aku khawatir gini dong, Raf."  

"Udah ceramahnya?" tanyanya masih dengan suara dan 

ekspresi datarnya.                  

"Apa?"                     
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"Udah ceramahnya? Kuping saya panas denger ocehan 

kamu. Kalo nggak bisa bantu, mending diem. Dan 

daripada kamu kesini buat ngocehin saya, mending 

kamu pulang." Katanya. 

Seketika jantungku berdetak kencang. Rasanya seperti 

dilempar oleh ribuan batu besi berukuran besar. Selama 

kami bertengkar, ini pertama kalinya Rafka mengusirku. 

Berkata seakan aku manusia paling tidak berguna yang 

ia kenal. Air mataku meluruh seketika. Hatiku sakit. 

Seperti diremas kuat dan terhempas ke dalam jurang 

terdalam.  

"Gitu?" tanyaku lirih. Wajah Rafka masih mengeras. Aku 

tidak peduli lagi.  

"Disaat aku khawatir sama kamu, kamu malah ngusir 

aku? Enggak membantu, kamu bilang? Gimana aku bisa 

bantu kalo kamu aja nggak mau membantu tubuh kamu 

sendiri? Kamu minta aku pergi? Fine. Aku pergi." 

Setelahnya, aku pergi.  

Menjauh dari Rafka untuk sementara waktu. Mungkin 

itu lebih baik. Hubungan yang terlalu manis memang 

perlu jeda, bukan? Terlalu manis memang tidak baik 

ternyata. Disinilah awal, retaknya hubungan kami. 
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Terhitung hampir 2 minggu kami perang dingin. Aku 

yang berusaha larut dengan kesibukanku dan Rafka 

yang juga tak berkabar. Aku menghela napas lelah. Aku 

bisa. Bukan keinginanku untuk pergi. Tapi Rafka lah 

yang memintanya. Rafka yang menginginkan aku enyah 

dari hadapannya. Apa salah jika aku 

mengkhawatirkannya? Aku hanya tidak tega melihatnya 

tersiksa seperti itu. Aku mengomelinya karena aku ingin 

dia sehat selalu. Tapi mengapa dia bisa sampai seperti 

ini? Aku menghapus air mataku yang tanpa ku sadari 

mengalir dari mataku. Ku pandangi cincin di jariku. 

Sangat indah. Tapi jika memang ini akhirnya... Tidak! 

Kami tidak akan berakhir seperti ini. Aku menghapus 

lagi air mata ini. Aku harus menemui Rafka Aku 

bergegas merapikan mejaku. Meraih tas kerjaku lalu 

pergi. Tujuanku hanya satu. Rumah Melukis. Seseorang 

menepuk pundakku saat aku hendak mendorong pintu 

di depanku.  

"Cewek." katanya merayu seperti biasa. Dia Surya.       

"Eh, Sur." kataku sedikit panik. Dia mengerutkan alisnya.  

"Kenapa lo?"           

"Sur, Rafka kemana ya? Kok nomornya nggak aktif? Dia 

disini, kan?" Surya menatapku dengan sedikit... sendu? 
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"Bisa ikut gue?" setelah mengatakan itu, Surya berbalik 

dan pergi. Seakan tak memberiku pilihan untuk menolak 

bahkan hanya untuk bertanya.  

Aku akhirnya memutuskan mengikutinya. Kami tiba di 

gazebo samping rumah melukis. Biasanya gazebo ini 

digunakan para perokok untuk bersantai sambil ngopi 

dan mengobrol. Tapi kali ini gazebo sepi Surya 

menyuruhku untuk duduk dan menunggu. Setelahnya, 

dia datang lagi dengan dua kaleng Nescafe dingin di 

tangannya. 

 "Minum dulu." tawarnya.  

Dan aku hanya menurutinya. Kami terdiam. Aku masih 

menunggunya untuk bicara. Ku dengar Surya menghela 

napas beratnya. Seakan hal yang akan dia sampaikan 

ini adalah berita buruk.  

"Udah hampir 2 minggu Rafka nggak kesini." katanya 

membuka percakapan.              

"Terakhir pas lo kesini di waktu itu. Pas lo pergi, dia 

pamit pulang. Dan sejak itu nggak pernah nongol." 

lanjutnya. Aku terdiam. Cukup terkejut dengan ucapan 

Surya. Rafka menghilang? Lagi?   

"Mita." panggilnya.           

"Lo tau, nggak? Kalo Rafka sakit?" 
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~~~~~ 
 
"Udah malem. Nggak pulang?" tanyaku saat melihat pria 

yang hampir 2 minggu ini tak kutemui tengah duduk di 

sebuah halte dekat rumahnya. Dia terkejut dan menoleh 

untuk melihatku. Aku tersenyum dan berjalan mendekat. 

"Rafka sering nongkrong duduk-duduk di halte deket 

rumahnya dari jam 9 sampe ngantuk. Terus pulang 

deh." kata Surya.       

"Rani? Kok kamu bisa disini?" tanyanya                 

"Nyari angin." balasku sekenanya.                  

"Udah jam 10, Ran. Nanti kamu dimarah sama Bang 

Romi." Aku menggeleng.  

"Aku udah ijin Bang Romi, kok." Dia terdiam melihatku. 

Ku raih kedua tangannya dan menggenggamnya erat.  

"Aku minta maaf, ya, Sayang. Aku salah udah ngocehin 

kamu pas kamu lagi sakit." Ucapku, Rafka menegang. 

"Apa? Coba ulang."            

"Ck. Aku minta maaf." ucapku kesal. Aku 

mengatakannya dengan menatap matanya. Tak 

mungkin dia tidak mendengar dengan jelas.  

"Bukaaan." keluhnya.                  
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"Kamu barusan manggil saya, ‘Sayang’?" Tanyanya 

meyakinkan. Aku terdiam. 

Ya. Aku baru ingat. Selama 4 tahun menjalin hubungan 

dengan pria ini, aku tidak pernah sama sekali 

memanggilnya 'sayang’. Dan aku merasa bersalah 

dengan hal itu. Aku sungguh perempuan yang jahat. 

Pria ini sungguh tulus.  

"Bisa lo temuin dia? Dia juga berat jalanin ini 

sendirian,Ta."  

Aku memeluknya. Mengatakan dengan bahasa tubuh 

bahwa aku dengan tulus memanggilnya 'sayang’. Dia 

membalas pelukanku.  

"Saya nunggu-nunggu banget kamu manggil saya kayak 

gitu. Ternyata enak di denger, ya?" gumamnya tepat di 

telingaku sambil tertawa kecil    

"Panggil saya 'sayang' terus, ya. Karena saya sayang 

banget sama kamu."   

~~~~~ 

"Sayaang." Aku memeluk tubuhnya dari belakang. 

 Mengganggu aktifitas tangannya yang tengah 

menorehkan cat pada kanvas di hadapannya.  

"Sayang, jangan digangguin. Ini nanti kecoret, loh."         
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"Biarin. Lagian kamu lukis mukaku melulu. Kan aku 

minta lukis yang lain." Aku menolehkan wajahku ke kiri 

untuk memperhatikan wajahnya. Dia tersenyum.             

"Cuma pengen mengabadikan kecantikan kamu." 

katanya tanpa menoleh ke arahku. Sedangkan 

tangannya kembali sibuk pada kuas dan cat-cat air itu. 

Senyum di bibirku luntur seketika Aku mencubit 

hidungnya sedikit keras.  

"Sok puitis kamu, ya. Udah mau 4 tahun masih aja." Ku 

dengar dia terkekeh.           

"Eh, sayang. Aku punya sesuatu buat kamu." kataku, 

mencoba mencari sesuatu di dalam tasku                

"Hm?" Aku masih mencari benda yang ingin aku berikan 

pada Rafka. Ketemu.               

"Tadaaa." seruku sambil memamerkan sebuah lighting 

berbentuk kuas                 

"Widiiih. Keren." ucapnya yang langsung menyambar 

benda itu dari tanganku.                   

"Dapet dimana kamu?" tanyanya sambil membolak 

balikkan lampu itu lantas memencet tombolnya. Lampu 

itu berwarna merah, berubah menjadi biru kemudian 

ungu dan kembali lagi ke merah.   

"Bagus banget."                   
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"Kamu suka?" tanyaku.  

Senang rasanya melihat dia seperti ini. Tingkahnya 

sungguh seperti anak kecil yang menggemaskan. Dia 

mengangguk dengan sangat antusias.Oh, Ya ampun! 

Jika aku tahu dia akan menggemaskan seperti ini, sudah 

dari dulu ku berikan hadiah-hadiah unik untuknya. Dia 

memandangku teduh. Aku bisa melihat tatapan penuh 

cinta dari matanya. Dia letakkan lampu kuas itu diatas 

meja bersama nampan cat dan kuasnya. Lalu kedua 

tangannya mengarah dan membungkus hangat kedua 

pipiku.  

"Saya bahagia Mosasmitarani. Cukup dengan ada di 

samping kamu. Saya nggak butuh kebahagiaan yang 

lainnya. Maaf, ya, kalo selama ini saya sering marah-

marah nggak jelas sama kamu. Saya sadar, saya salah. 

Seharusnya saya yang datangi kamu. Bukan kamu yang 

meminta maaf sama saya."  

Matanya mengunci tatapanku. Sungguh, tatapan itu 

yang paling aku suka di dunia. Aku suka saat melihat 

tatapan penuh cinta dan sayang itu. Tatapan yang 

hanya untukku. Membuatku merasa sangat dicintai dan 

mempunyai orang yang bisa aku andalkan. Namun, kali 

ini, aku akan berusaha menjadi orang yang bisa dia 

andalkan juga. Menjadi penjaganya dan menjadi sebab 

senyum bahagianya seperti sekarang.  
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"Makasih udah buat saya bahagia, Mosasmitarani. 

Serius. Saya nggak nyesel muter balik motor saya waktu 

hujan 4 tahun lalu. Kamu juga jangan lupa bahagia, ya." 

"Rafka." kataku.  

"Hmm?"        

"Aku cinta kamu."  

~~~~~ 
 

November, 2018.  

Aku berjalan berjinjit di belakang Rafka yang selalu 

sibuk dengan kanvasnya seperti biasa. Saat sudah di 

dekatnya, aku mengagetkannya tanpa suara pula 

disampingnya. Tapi Rafka tak meresponnya. Aku 

merucutkan bibir dan mendorong bahunya sedikit. 

Terlihat wajah terkejutnya karena lukisannya tercoret. 

Pandangannya lari ke arahku. Aku hanya mencakupkan 

kedua tangan di depan dada sambil memanyunkan 

bibirku manja. Ku lihat kepalanya menggeleng dan 

tersenyum.  

"Sini duduk." Aku duduk di sampingnya.  

Rafka bahkan sempat membersihkan debu yang aku 

yakin sebenarnya tidak ada pada kursi sebelum aku 

mendudukkan diri disana. Seperti biasa. Wajahku lagi 

yang dilukisnya. 
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"Sayang, kirim lukisan yang lain ke rumah, ya? Aku 

beneran pengen liat lukisan kamu yang lainnya."  

"Iya, nanti." Rafka kembali mengambil nampan cat dan 

kuasnya. Kalau sudah begini, dia pasti akan amat 

sangat fokus pada kanvasnya. Aku bahkan terlupakan. 

Huuuft!  

"Sayaang." kataku dengan nada yang manja.                 

"Hm?" balasnya tanpa memutuskan tatapannya pada 

kanvas.  

"Ajarin melukis, dong." Tangannya menggantung dan 

segera dia menatapku.                    

"Mau belajar?" tanyanya.           

"Mauuuu." Rafka tersenyum sebelum bergeser sedikit 

memberiku ruang.  

"Sini." Rafka meraih tangan kananku. Menggenggamnya 

dan mengarahkan tanganku ke kanvas.         

"Tangannya di lemesin, Sayaaang. Tegang banget. 

Nggak usah grogi Jadi pacar orang ganteng udah 4 

tahun masa masih grogi, sih."   

"Kepedean ya, kamu."                   

"Bener, kok. Coba tanya si Anggi, saya ganteng apa 

enggak?" 
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"Males." jawabku ketus. Ku dengar dia tertawa.                

"Judes gitu jawabnya." Aku hanya mencibirnya kesal.  

Siapa yang tidak ketus? Anggi Purnami. Salah satu 

warga rumah melukis ini sudah terkenal karena 

ketahuan menyukai Rafka. Dan sekarang, pria ini 

menyuruhku bertanya kepada Anggi apakah dia tampan 

atau tidak? Gila!       

"Sayangkuuu, tangannya yang lemes. Jangan kaku. 

Susah, nih." keluhnya lagi.    

"Ah, udah, ah. Nggak mau lagi. Nggak ada darah 

seninya sama sekali aku tuh." kataku ngambek  

Tiba-tiba Rafka mencolek pipiku. Tapi, kenapa rasanya 

basah? Aku meraba pipi kananku dan ternyata itu cat air. 

Aku melihat Rafka tertawa dan berlari menghindar.                  

"Awas ya kamu!" Aku bangkit untuk mengejarnya. 

Setelahnya, hanya terdengar teriakan dari orang-orang 

yang tentunya meneriaki kami agar tak berlarian di 

dalam rumah. Aku melamun di ruang tamu dengan TV 

yang menayangkan kartun Spongebob. Pikiran ku 

melayang pada beberapa hari lalu saat aku mencoba 

mengejutkan Rafka.  

~~~~~ 
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"Kemarin matanya sempet burem, Ta. Bahkan pernah 

gelap total. Gue nggak tau sekarang masih atau 

enggak." Kata-kata Surya beberapa bulan lalu kembali 

membuatku kepikiran.  

Waktu aku mengejutkan Rafka, jelas-jelas dia bisa 

melihatku. Tapi dia seolah tidak mengetahui kalau aku 

ada disana. Itu menyimpulkan, Rafka kerap kali 

mengalami gangguan penglihatan. Aku kembali 

mengusap wajahku bingung. Apa yang harus aku 

lakukan? Kalau sudah begini, ingin rasanya aku 

menangis. Tapi sekarang bukan waktunya untuk 

menyerah. Bagaimanapun, Rafka sudah melakukan 

banyak hal untukku. Dan ini adalah waktuku untuk 

melakukan banyak hal untuk Rafka. 

~~~~~ 
 

Desember, 2018.  

Mosasmitarani: "Kamu dimana?"  

Pesan itu sudah 15 menit lalu terkirim dan belum juga 

terbaca oleh si penerima pesan. Aku menghela napas 

bosan. Menunggu pesannya seperti ini memang 

membosankan. Aku mencebikkan bibirku sebelum 

memutuskan untuk pergi ke rumah Rafka. Kuraih tas ku 

dan mengunci pintu kamar  
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"Mau kemana, Mita?" Itu ayahku. Beliau sedang 

membaca koran di ruang keluarga sambil menonton TV. 

"Ke rumah Rafka, Pa."                

"Jangan pulang malam-malam. Salam sama Rafka." 

Seketika aku ingat. Mobilku kehabisan bahan bakar. 

"Pa." panggilku dengan suara yang ku buat manis 

manja  

"Apa?" Sepertinya Papa menangkap maksudku. Hahaha. 

Aku menaikkan alisku naik turun.            

"Berapa?" Ternyata Papa terlalu peka. Haaa...              

"Bukan duit, Papa." Kataku.         

"Lah, terus? Biasanya kan kamu minta duit kalo udah 

sok manis gitu." Sok manis, katanya? Pa? Are you really 

my Dad? Haha. Aku bercanda. Kami memang suka 

bercanda seperti ini  

"Minjem mobil, dong. Mita males ke SPBU."     

"Kamu nih. Minta kuncinya sama Pak Robert."  

"Yeey makasih, Papa." Aku berlari menuju ayahku dan 

memeluknya.           
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"Nih, sekalian duitnya. Udah terlanjur keluarin dompet 

Papa." katanya sambil mengambil 2 lembar seratus 

ribuan dari dompetnya.     

"Ih, kok segini?" protesku.        

"Tadi katanya nggak mau duit. Giliran dikasi segini, 

protes."  

"Ya ngasihnya jangan tanggung gini, Pa Sekalian, gitu 

loh."  

"Udah segitu aja. Nggak boleh boros." Aku mencebikkan 

bibirku dan mengecup pipinya sebelum berpamitan.  

Pak Robert adalah supir keluarga kami Lebih cenderung 

ke sopirnya Mama Papa, sih. Karena hanya mereka 

yang tidak mengendarai mobil. Sedangkan aku dan 

Bang Romi, sudah difasilitasi dengan kendaraan pribadi. 

Ayahku memberikan ku mobil, yang jarang ku gunakan 

karena Rafka yang selalu ada untukku kemanapun aku 

pergi. Sedangkan Bang Romi, alih-alih mobil, abangku 

itu meminta motor sport sebagai kendaraan pribadinya. 

Pak Robert sendiri memiliki nama asli Rusdianto. Tapi 

memilih nama Robert sebagai panggillan agar terdegar 

keren, katanya. Ada-ada saja Pak Robert itu. Setelah 

meminta kunci mobil kepada Pak Robert, aku melajukan 

mobilku menuju rumah Rafka yang menghabiskan 

waktu sekitar satu jam. Sesampainya disana, aku 

melihat seorang wanita paruh baya sedang duduk santai 
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dengan benang rajut di kedua tangannya Aku memasuki 

pekarangan rumahnya yang tak luas itu dan 

menghampiri ibu Rafka.  

"Bundaaa." sapaku. Wanita itu menoleh kearahku dan 

tersenyum lembut.                    

"Eeeh, ada Rani." Ibu Rafka bangkit dari duduknya dan 

memelukku serta mencium kedua pipiku.            

"Tumben, siang-siang kesini. Nyari Rafka?" Aku 

mengangguk sebagai jawaban.    

"Dia biasanya di rumah melukis, Ran. Emang kalian 

nggak janjian dulu?"      

"Rani udah chat, Bun. Tapi nggak di bales. Ya udah, 

Rani samperin aja kesini."     

 "Sayang banget dia nggak disini. Mau duduk dulu atau 

mau langsung nyusul Rafkanya?"    

"Rani langsung nyamperin Rafka aja deh Bun. Kapan-

kapan Rani main kesini deh. Nemenin Buna ngerajut." 

 Ibu Rafka tersenyum penuh pengertian dan mengusap 

lengan kiriku.  

"Ya udah, Rani pamit ya Bun."   

"Hati-hati, sayang." Aku hanya tersenyum. Berbalik 

menuju mobil untuk menyusul Rafka ke rumah melukis.  
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Lonceng kembali terdengar saat aku membuka pintu 

kayu ini. Siang-siang begini memang lumayan sepi disini. 

Aku menuju ruang lukis. Sedikit terkejut saat melihat 

Rafka terjatuh dengan cat air yang berserakan dilantai. 

Membuat lantai menjadi kotor warna-warni.  

"Rafka!" Segera ku hampiri Rafka yang kelihatan sedikit 

kesulitan memungut nampan dan kuasnya.  

"Sayang, kamu nggak apa-apa?" tanyaku khawatir. Ku 

lihat dia tersenyum sambil memejamkan matanya 

Seperti mencoba untuk memfokuskan penglihatannya.  

"Saya nggak apa, Sayang. Tadi cuma kepeleset. Ada air 

disana. Saya nggak lihat." katanya sambil memandang 

ke arahku. Ku lihat arah yang di maksud Rafka dan 

benar saja. Ada sedikit air tercecer diatas lantai  

"Kamu hati-hati dong, Raf. Udah tau ada air disana. 

Masak nggak mau minggir jalannya." keluhku.  

Sedetik kemudian aku mengesal telah mengatakan hal 

itu di hadapan Rafka. Ku lihat dia berusaha 

menyembunyikan senyum getirnya.  

"Iya. Maaf, ya, Sayang. Saya ceroboh banget. Lain kali 

saya bakal lebih hati-hati lagi." ucapnya.  

Sungguh, Rafka. Aku tidak bermaksud berkata seperti 

itu. Aku membantu Rafka bangun dan membersihkan 

kekacauan ini Aku sudah duduk di samping Rafka yang 
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sudah bersiap untuk melanjutkan lukisannya. Kami 

sama-sama canggung. Entah apa yang menyebabkan 

kami sama-sama terdiam. Mengunci mulut masing-

masing dan menjadi penikmat kesunyian seperti ini. 

Tiba-tiba Rafka meletakkan nampan beserta kuasnya.  

"Saya mau ke toilet sebentar." lalu, dia berlalu begitu 

saja.  

Ku lihat dia sedikit kesulitan berjalan. Namun, aku 

hanya bisa menatapnya. Aku tidak boleh kelihatan kalau 

aku tahu keadaannya yang sebenarnya. Aku meraup 

wajahku dengan kedua tanganku. Mengapa mulut sialan 

ini tidak bisa di kontrol sedikit saja? Kamu sudah 

melukai hati Rafka-mu, Rani. Bodoh! Aku merogoh 

tasku dan mengeluarkan benda kotak yang terdapat 

jam tangan di dalamnya. Aku tersenyum. Tak terasa ini 

sudah Desember yang keempat kami. Aku yakin Rafka 

pasti suka dengan hadiah 4 tahun hubungan kami Aku 

kembali membayangkan wajah lucu menggemaskan 

Rafka saat menerima hadiah ini. Aku bersumpah akan 

mencubit keras pipinya jika itu terjadi. Aku terkekeh dan 

meletakkan jam itu kembali ke dalam tas. Aku 

menunggu Namun ini sudah sangat lama. Apa Rafka 

sakit perut, atau... Mataku membulat. Jangan-jangan 

ada hal buruk? Aku segera berlari menuju toilet. Apa 

aku harus menerobos toilet pria lagi? Tapi, bagaimana 

jika terjadi sesuatu pada Rafka dan tidak ada yang tahu? 

Pertaruhkan rasa malumu, Rani. Semua demi Rafka! 
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Baru saja aku hendak masuk, seseorang keluar dengan 

wajah terkejutnya.  

"Eh, Mbak Mita? Mau kemana? Toilet cewek di sana, 

mbak." katanya.  

"Son, ada Rafka nggak di dalem?" tanyaku  

"Enggak, mbak. Toilet kosong semua, tuh."  

"Oh, ya udah. Makasih ya, Son."  

"Mbak udah makan siang? Mau Sony bawain sesuatu 

sekalian sama Mas Rafka?" tanyanya lagi.  

"Enggak, Son. Makasih."  

"Ya udah, Sony pergi makan siang dulu ya, Mbak. Titip 

rumah sama Mas Rafka."  

"Oke, Son."  

Aku kembali menelusuri rumah ini. Mencari dimana 

kiranya keberadaan Rafka. Ditengah kegiatan mencariku, 

aku mendengar suara barang yang dibanting. Ku 

langkahkan kakiku menuju sumber suara. Langkahku 

terhenti membeku saat seseorang di dalam sana 

berteriak.  

"Bangsat!" Itu Rafka. 
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Aku mematung mendengar kata makian itu. Ini pertama 

kalinya aku mendengar Rafka mengumpat seperti ini. 

Rafka yang biasanya adalah Rafka yang memiliki tutur 

kata yang manis. Cenderung gombal dan ada humornya. 

Tapi kali ini, kata yang terlontar tegas dari mulutnya 

membuat kakiku menjadi kaku bagaikan ada seribu 

tangan yang mencekalnya Jantungku memompa dengan 

cepat. Ku dengar lagi suara teriakan bersamaan dengan 

suara barang yang dibanting.  

Itu adalah ruang penyimpanan hasil karya dari seniman-

seniman rumah lukis. Setelahnya, yang membuatku 

semakin membeku adalah suara isakan. Rafka ku 

menangis? Dengan tubuh gemetar, aku menutup 

mulutku menahan isakan yang mungkin saja ikut keluar 

dari mulutku. Walaupun tidak dengan air mataku. Aku 

benar-benar tidak tahan. Aku hancur melihatnya seperti 

ini Dengan sisa tenagaku, ku kerahkan semua 

kekuatanku untuk kembali ke ruang melukis. Ku usap 

air mataku dan menetralkan degup jantung dan juga 

ekspresiku. Aku mengambil kaca dalam tasku dan 

merapikan penampilanku agar Rafka tidak curiga 

Beberapa saat kemudian, Rafka datang. Masih dengan 

cara berjalannya yang sedikit kesulitan. Aku berusaha 

sekuat tenaga agar tak meneteskan air mata sedikitpun. 

Ingin rasanya aku menghampirinya. Memeluknya dan 
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berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Mengatakan 

bahwa aku ada disini. Selalu disini, disampingnya. 

Namun, ku telan lagi semua khayalku. Aku harus tetap 

berpura-pura tidak tahu Rafka sudah kembali duduk di 

kursi sebelahku. Dia diam, begitupun aku Lalu dia 

tersenyum tanpa memandangku.  

"Maaf ya, lama. Tadi lagi pup. Hehee." Dia 

mengeluarkan cengirannya dengan terpaksa. Aku hanya 

bisa tersenyum walau dengan terpaksa juga.  

"Nggak apa. Mau lanjut ngelukis?" tanyaku. 

Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Dia hanya 

mengangguk lantas menatapku dengan senyumannya. 

Tapi aku dapat melihat tatapan itu seperti kosong. Ia 

lantas meraih nampan juga kuasnya dengan sedikit 

meraba-raba. Aku tahu walaupun ia coba sembunyikan. 

Ku raih nampan beserta kuas itu dan meletakannya di 

kedua tangan Rafka. Dapat kurasakan tangannya sedikit 

menegang, namun segera ku arahkan tubuhnya 

menghadap ke kanvas Rafka terdiam. Sebentar 

kemudian dia mulai menorehkan kuasnya. Kali ini 

torehan kuas itu sedikit berantakan. Mungkin, dia 

hendak membuat bentuk, tapi malah menjadi 

berantakan. Gambaran wajahku pada kanvas itu mulai 

tidak beraturan. Mungkin dia menyerah. Karena kini, ia 

menurunkan nampan dan tangannya yang memegang 

kuas. Sungguh, aku ingin menangis. Ku tahan tangisku 
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agar tetap berada di mataku. Hingga kepalaku pening 

dan tenggorokanku terasa sakit. Aku mengambil 

nampan dan kuas itu. Ku letakkan diatas meja dan 

meraih kedua tangannya. Kedua tangan Rafka sangat 

dingin. Ku bawa kedua tangan itu ke kedua pipiku 

Seperti menyerah kepada keadaan, Rafka mulai meraba 

wajahku. Mulai dari alis, mata, hidung, bibir dan kembali 

ke pipi. Ia usap pipiku dengan pandangannya yang 

kosong. Ya Tuhan, Rafka... Tanpa sadar, aku kelepasan. 

Air mataku terjatuh begitu saja dan tepat mengenai ibu 

jari Rafka.  

"Rani." gumamnya terkejut dengan air mataku yang 

menetes mengenai jarinya.  

Aku tidak kuat. Benar-benar tidak kuat. Aku bangkit dari 

dudukku dan berlari keluar ruang melukis. Aku berlari 

mengikuti langkah kakiku yang membawaku ke toilet. 

Semua ini membuatku tidak berdaya. Ku akui aku 

sangat lemah. Aku berusaha untuk bisa jadi orang yang 

bisa diandalkan Rafka. Tapi nyatanya, aku kalah. Kakiku 

melemas. Aku menyender di tembok dan pertahananku 

pun luntur. Aku jatuh terduduk lemah di dalam toilet 

sambil menangis sejadi-jadinya. 

~~~~~ 

 "Mita. Lo tau, nggak? Kalo Rafka sakit?"  
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"Sakit?" kedua alisku mengkerut. Rafka memang 

kerapmengeluh sakit kepala dan mual atau terkadang 

sampai muntah. Tapi dia bilang itu karena kurang tidur 

dan begadang main game serta terlambat sarapan atau 

tidak sarapan sama sekali. Surya mengangguk.  

"Udah lama. Sekitar setahun-dua tahun lalu. Gue lupa 

tepatnya kapan. Waktu itu gue liat dia pingsan di 

rumahnya. Bundanya lagi nggak ada di rumah. Untung 

gue ke rumahnya. Niat gue mau minjem kemeja buat 

seminar." Aku masih mendengarkan. Tak ingin menjeda 

Surya.  

"Gue panik, Mita." Surya menunduk. Kembali 

menengadah dan menghela napas kasar.  

"Gue bawa dia ke rumah sakit. Awalnya dia emang 

sering bilang kalo dia punya penyakit maag. Makanya 

sering mual-muntah. Gue kira dia kena maag kronis. 

Ternyata bukan."  

"Sur, gue takut denger lanjutan cerita lo."  

"Tapi lo harus, Mita. Rafka emang ngelarang gue cerita 

ke elo. Tapi gue nggak tega. Karena sebagai pacar, lo 

harus tau." Aku meneguk ludah dengan kasar. 

Perasaanku tiba-tiba tidak enak.  

"Rafka sakit, Mita. Kanker otak. Bukan maag."  
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"Bercanda kan lo? Gila ya, lo temennya, Sur Gimana 

kalo omongan lo jadi doa?"  

"Lo kira gue ngomong gini buat ngedrama atau 

ngelawak? Gue temenan sama Rafka udah lama, Mita 

Hampir seumur hidup. Gue hancur banget waktu tau 

kebenarannya. Gue waktu itu marah ke Rafka karena 

udah nyimpen hal sebesar ini sama gue. Tapi ternyata, 

dia bahkan nggak ngasih tau bundanya tentang ini. 

Cuma gue yang tau. Itu pun berkat nemu dia pingsan."  

Air mataku menetes tak ada habisnya. Tolong, siapapun. 

Bangunkan aku sekarang juga. Aku pasti sedang tidur 

paralisis. Tolong, siapapun, bangunkan aku!  

"Lo inget waktu dia sering ngilang? Dia pergi ke dokter 

karena sakitnya kumat-kumatan. Dan berakhir opname 

di rumah sakit." 

"Tapi kenapa nggak lo suruh dia operasi, Surya?! Lo tau, 

kan. Itu kanker tiap tahun pasti makin besar!" kataku 

histeris.  

"Gue udah kasi tau dia sampe rahang gue mau lepas 

rasanya, Mita. Lo tau sendiri gimana perekonomian dia 

kayak gimana. Bapaknya udah nggak ada. Dia masih 

punya tanggungan adik yang masih sekolah dan juga 

bundanya." Tubuhku kian bergetar berkat fakta yang 

baru saja aku dengar.  
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Jadi, selama ini Rafka menjalani hidup sesulit ini dan 

aku mencurigainya? Ya ampun, Rafka. Maafkan aku.  

"Lo inget waktu Rafka ke Singapura? Dia kesana bukan 

untuk seminar. Tapi operasi, Mita. Dia kesana nggak 

sendiri. Gue bareng sama dia."  

"Tapi kenapa lo baru bilang sekarang, Sur? Gue bisa 

ngurus operasinya dia."  

"Bukan cuma lo, Mita. Gue udah bilang, nggak usah 

khawatir masalah biaya. Tapi dia kekeuh nggak mau 

pake duit gue." 

 "Sebenernya dokter nyaranin buat stay selama sebulan 

disana. Cuma balik lagi kekeras-kepalaannya itu orang. 

Dia minta pulang. Katanya, elo nunggu dia di rumah."  

Aku memejamkan mataku. Menikmati sesak ini yang 

semakin mengikat dadaku.  

"Berkat bengalnya itu orang yang jarang check up ke 

dokter, jadi para medis nggak tau perkembangannya 

kayak gimana. Kalo diliat dari gelagatnya, gue ragu kalo 

dia udah sembuh total. Gue nggak ngerti masalah 

penyakit-penyakit gini. Yang gue tau waktu di Singapura 

itu, katanya mata kirinya udah buta permanen."  

"Bisa lo temuin dia? Dia juga berat jalanin ini sendirian, 

Mit. Dia selalu bilang kangen sama lo. Dia pengen 

ketemu elo. Dia bahkan lebih milih ngabisin waktu sama 
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lo ketimbang check up. Aslinya gue kesel banget sama 

dia, Mit. Kalo bukan temen udah abis dia gue tonjokin."  

"Tolong bantu dia, Mita. Dia perlu dukungan lo selain 

gue. Cuma itu monyet gengsinya kegedean. Gue greget 

banget peng tempeleng orangnya."  

~~~~~ 
 

Tangisku semakin menjadi kala mengingat percakapan 

ku dengan Surya beberapa bulan yang lalu. Duniaku 

serasa runtuh. Jatuh dan bercerai berai tak berbentuk.  

Isak tangisku kian mengeras. Segampang itu aku 

mencurigai pria ku. Rasanya aku pacar yang paling 

buruk sedunia. Aku sempat mencurigainya memiliki 

wanita lain. Bahkan sempat berpikir bahwa perasaannya 

kepadaku sudah mulai pudar. Ternyata apa yang aku 

pikirkan terlalu jahat dan tak adil untuk Rafka. Lalu, 

untuk apa aku masih duduk menangis disini? Bukankah 

seharusnya aku menemani Rafka? Bodoh! 

Aku semakin merutuki kebodohanku. Rafka berusaha 

bahkan melebihi kemampuannya untuk selalu ada 

untukku. Selalu ada di sampingku. Tapi apa yang ku 

beri? Apa yang ku perbuat. Aku menghapus air mataku 

dan kembali ke ruang melukis. Namun yang kudapati, 

nihil. Tidak ada Rafka. Aku mencarinya ke ruang 

penyimpanan, tidak ada. Ke toilet, tidak ada. Ke segala 

ruang di rumah melukis ini tak menunjukkan tanda-
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tanda adanya Rafka. Jantungku semakin berdebar. 

Kemana kamu pergi, Rafka? Aku kembali ke ruang 

melukis. Siapa tahu dia sudah kembali Tapi masih tidak 

ada. Aku memutuskan untuk mencari Rafka di luar. Aku 

meraih tasku dan mencari kunci mobil. Namun 

pergerakanku terhenti saat melihat apa yang ada diatas 

meja samping kanvas milik Rafka. Itu lampu kuas yang 

ku berikan padanya. Kenapa ada disini? Lalu, kemana 

Rafka? Dimana pria itu? Aku kembali menangis sambil 

memeluk lampu itu. Rafka-ku yang malang. Pasti dia 

mengira aku menjauhinya karena tak menerima 

kekurangannya. Segera aku berlari keluar. Aku harus 

menemukan Rafka. Tas dan segalanya aku lupakan. 

Dengan memeluk lampu kuas itu, aku berlari membelah 

jalanan dengan langit mendung ini. Ku tolehkan 

kepalaku ke segala arah untuk mencari Rafka. Orang-

orang memandangku aneh saat aku berlari seperti 

orang gila dan meneriaki namanya. Aku tidak peduli. 

Yang aku pedulikan saat ini hanya Rafka seorang.  

"Rafka!" teriakku.  

Namun yang aku dapatkan hanyalah pandangan aneh 

orang-orang terhadapku. Aku kembali berlari. 

Menyebrangi jalan raya, menelusuri gang, 

memperhatikan beberapa toko, semua aku lakukan. 

Hujan mulai turun dengan mode gerimisnya. Namun 

aku tak gentar. Aku masih mencari sambil berdoa dalam 

hati, semoga hujan mempertemukan kami kembali. Aku 
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masih berlari tanpa menyerah walau aku sadar kakiku 

sudah mulai lelah. Dari jauh aku melihat keramaian. 

Tubuhku limbung karena tertabrak orang yang berlarian 

dengan payung mereka. Aku mendekati kerumunan itu 

dan mencoba membelahnya walaupun kesulitan Aku 

sedikit takut, namun aku harus melihatnya. Mencoba 

memastikan kebenaran saat mendengar orang-orang 

berkata ada kecelakaan lalu lintas. Tubuhku menegang 

seketika saat melihat tubuh itu tengkurap dengan darah 

yang mengalir bercampur dengan air hujan yang 

semakin menderas. Aku menggelengkan kepalaku. Aku 

mengenal baju itu. Namun, tidak hanya Rafka 

pemiliknya, bukan? Tapi sanggahanku berakhir begitu 

saja saat seorang dari kerumunan warga ini 

membalikkan tubuh yang tergeletak mengenaskan itu 

Duniaku serasa berputar dan segalanya menjadi gelap. 

Tubuh yang mengenaskan itu adalah Rafka.  

~~~~~ 

Mei, 2019.  

Tak terasa buku ini sudah penuh oleh coretan tintaku. 

Dengan kebetulan, ponsel disampingku berdering. Siapa 

kali ini yang menelepon? Nama 'Hubby' tertera dilayar 

ponselku Membuat senyumku mengembang. Tak 

menunggu lama, segera ku jawab panggilan itu.  

"Ya, Sayang?"  
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"Kamu dimana?Jadi, kan? Aku udah selesai seminar 

nih."  

"Jadi. Aku tunggu di taman kota, ya." jawabku.  

"Oke, Love you, Sayang." Aku tersenyum saja 

mendengarnya dan panggilan itu berakhir. Ya. Pria yang 

baru saja menghubungiku itu adalah suamiku. Kami 

menikah 2 bulan lalu setelah saling mengenal selama 5 

tahun. Ku simpan kembali buku yang bertuliskan nama 

'Rafka Mumtaz’ pada sampulnya ke dalam tas. Tak lama 

kemudian, suamiku mengabari bahwa ia sudah 

menunggu di selatan taman. Aku bergegas bangkit dan 

mencari keberadaannya. Pria itu melambaikan 

tangannya kepadaku. Aku tersenyum dan berhambur 

kedalam pelukannya.  

"Kamu kalo lagi nggak sama aku jangan cakep gini 

dandanannya, ya? Mata buaya disini banyak tau." 

katanya.  

Aku tertawa dan menggeleng. "Apa sih Tadi juga 

dianter kesini paginya. Kenapa protesnya sekarang?"  

"Kamu cantiknya awet. Aku kira bakal apek kalo udah 

sore gini. Jadi nyesel nggak nyuruh kamu pake daster 

dari rumah." ucapnya kesal.  

"Yeee kayak emak-emak dong, aku. Ya udah, yuk. Kita 

berangkat." ajakku. 
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Kami pun berangkat menuju tempat tujuan kami. 

"Rani? Baru dateng?"  

"Iya, nih. Si Surya baru selesai seminar." balasku saat 

tiba di ruang rawat Rafka.  

"Suryanya mana?"  

"Dibelakang. Katanya HPnya ketinggalan." Rafka 

tersenyum membalas ucapanku.  

"Gimana? Udah 'isi', belum?"  

"Apaan sih, Raf? Baru sadar udah nanya isi apa belum 

aja." gerutuku.  

Hening mulai melanda kami. Sejak kejadian 5 bulan lalu, 

disaat aku menemukan tubuh Rafka yang bersimbah 

darah. Rafka di larikan ke rumah sakit. Pria ini koma 

dan baru siuman 3 hari lalu Seminggu setelah 

kecelakaan itu, Surya menemuiku di rumah sakit. Disaat 

aku sedang menemani Rafka yang berbaring lemah 

diatas ranjang. Aku baru sadar, jika Surya datang 

dengan seorang pria paruh baya bersamanya. Pria itu 

mengenalkan dirinya sebagai pengacara. Beliau 

mengeluarkan map yang entah apa isinya saat kami 

sedang duduk di sofa rumah melukis. Ternyata, Rafka 

sudah menyewa pengacara untuk hal yang membuatku 

terkejut bukan main. Di surat itu menuliskan, jika ada 

kejadian buruk dengannya, seminggu kemudian surat 
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ini akan berlaku. Isinya sangat sederhana didengar, 

namun mampu mengguncang jiwaku. Rafka 

menginginkanku menikah dengan Surya jika terjadi hal 

buruk terhadapnya. Bukan hanya aku. Surya juga 

nampak sangat terkejut mendengarnya. Bahkan di sisa-

sisa kesadaranku, aku mendengar Surya memaki nama 

Rafka dengan seluruh nama-nama hewan di kebun 

binatang. Sebulan penuh aku seperti orang gila. 

Linglung, bingung dan tanpa arah. Rafka yang belum 

juga terbangun dan surat wasiat itu. Aku terus 

menunggui Rafka agar aku bisa menanyakan apa 

maksud dari surat sialan wasiat itu. Namun, Rafka tak 

kunjung bangun. Hingga semua terjadi begitu saja Aku 

menikah dengan Surya. Hal yang membuatku cukup 

terkejut adalah, hari saat Rafka akhirnya siuman. Yang 

dia tanyakan bukanlah kabarku.  

Tapi, "Kamu udah nikah sama Surya, kan?" Dan saat ku 

balas “Sudah”, dia malah menghela napas lega. Apa-

apaan!  

"Kalian harus bahagia, ya?" ucapnya memecah 

keheningan diantara kami. Aku memperhatikan Rafka 

yang memandang kearah depan dengan tatapan kosong. 

Tubuhnya terlentang lemah. Kedua kakinya lumpuh 

akibat kecelakaan dan kedua matanya buta Aku tetap 

terdiam. Air mataku sudah siap untuk jatuh.  
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"Jangan nangis, Rani. Saya nggak apa-apa. Surya 

cowok yang pas buat kamu. Dia baik, dia bakal jadi 

orang yang bisa ngejagain kamu. Terlebih, dia sayang 

sama kamu, sebagaimana suami menyayangi istrinya."  

"Maksud kamu?" Rafka mengangguk.  

"Surya suka sama kamu dari awal." Aku terkejut bukan 

main. 

 Jadi, Surya sudah menyukaiku dari dulu? Tapi, 

bagaimana bisa? Dan kini, Rafka menyerahkanku 

kepada Surya disaat dia tahu, bahwa aku memiliki rasa 

kepadanya, bukan Surya. 

 "Kamu jahat." hanya itu yang keluar dari mulutku. Air 

mataku bahkan sudah jatuh menderas di pipiku. 

"Maafin saya, Rani. Saya bakal ngerasa lebih tenang 

kalo Surya yang ada disisi kamu. Belajar buka hati buat 

dia ya? Karena saya, jangankan ngebahagiain kamu. 

Lihat bibir manyun kamu aja saya udah nggak bisa."  

"Kamu ngomong apa sih?! Siapa yang nggak bisa 

ngeliat? Jangan ngomong yang aneh-aneh!" Rafka 

tersenyum getir. Lantas ia menjulurkan tangannya 

kepadaku.  

"Mana buku pesanan saya? Udah selesai? Saya mau 

baca." katanya. Ku pukul pelan tangannya yang 

menadah kepadaku.  
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"Udah nggak bisa liat. Nggak usah sok-sokan mau 

baca." ujarku ketus masih kesal dengan ucapannya tadi. 

Ia kembali tersenyum getir.  

"Sekarang udah ngerti, kan, maksud saya tadi?" Aku 

terdiam.  

Baru saja aku membenarkan ucapan Rafka tentang dia 

yang tidak bisa diandalkan bahkan kata-kataku tadi 

sangatlah kasar. Bahkan sampai saat ini aku masih 

menyakitinya.  

"Maafin aku, Rafka." kataku dengan terisak.  

"Jangan nangis. Nanti Surya denger bisa-bisa aku di 

gebukin karena udah bikin istrinya nangis."  

"Gue udah denger dari tadi, kali." Sontak aku melarikan 

pandangan ku menuju sofa. Surya sudah duduk disana 

dengan wajah bosan sambil tiduran.  

"Loh? Kamu kapan masuknya?" tanyaku bingung. Apa 

dia mendengar percakapan kami? Jika iya, bagus, Rani. 

Kamu telah menyakiti dua pria yang sudah sangat baik 

kepadamu.  

Ku dengar Rafka terkekeh. "Dia udah disini dari tadi. 

Kamu kemana aja, emang?" ucapnya padaku  

"Daritadi? Serius, Sur? Kok aku nggak denger?" 

Terdengar suara decakan dari bibir Surya. Lalu, suamiku 
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itu mendekat kearah ku dan Rafka. Kami mengobrol 

akrab. Walaupun awalnya sempat canggung, tapi Rafka 

dan Surya bisa membuat percakapan kami mengalir dan 

menghilangkan kecanggungan itu.  

"Pokoknya, lo mesti bertanggung jawab penuh atas Rani. 

Sampe gue tau Rani nangis karena elo, mati lo di 

tangan gue." kata Rafka.  

"Iya, elah. Bawel banget lo. Terapi yang bener. Jangan 

sampe kecapekan. Ceramah mulu kayak guru agama 

waktu SMA."  

"Bacot banget suami kamu, ya, Ran. Untung saya lagi 

lumpuh. Kalo lagi sehat udah saya banting."  

"Kalian nih. Masih aja kayak anak kecil." balasku. Aku 

hanya bisa menggelengkan kepalaku menghadapi 

mereka berdua  

"Bro. Gua cabut, ya. Lo istirahat. Inget jangan capek-

capek. Jangan males terapi. Oke?"  

"Lo bacotin gue sekali lagi, gue Tanya masalah anak lagi 

baru tau rasa lu."  

"Sialan nih orang." Ucap Surya. 

"Udah deh ah. Berantem mulu. Rafka, kami pulang dulu, 

ya? Besok aku kesini lagi."  
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"Jangan sering-sering, Ran. Fokus 'isi' dulu sama Surya. 

Kalo udah sukses, baru deh kesini. Kasih saya kabar 

gembira."  

"Udah, Ran. Yuk pulang. Ran anak otaknya nggak bener 

kalo makin di ladenin."  

"Bye, Raf." Surya menarikku keluar kamar rawat Rafka. 

Aku masih mendengar suara umpatan Rafka untuk 

Surya. Sedangkan suamiku ini terkekeh geli.  

~~~~~ 
 

Aku berjalan sedikit terburu-buru. Kabar yang baru saja 

aku dapat dari Surya sungguh mengguncang jantungku  

"Rani, Rafka meninggal." Aku sampai di ruang jenazah 

dan mendapati tubuh Rafka yang terbujur kaku. Aku 

bahkan tidak mendapat kabar bahwa belakangan ini 

perkembangan Rafka makin menurun. Menurut perawat, 

Rafka tidak meminum obatnya selama sebulan ini. 

Bahkan hampir seminggu terakhir, Rafka tak menyentuh 

makanannya. Surya tak tega mengatakan ini padaku. 

Takut membuatku kepikiran. Ku hampiri jenazah Rafka 

dan ku peluk erat. Tangisku pecah sejadi-jadinya. 

Akhirnya, kamu menyerah juga, Rafka. Dan kamu 

benar-benar pergi jauh Aku tak bisa mendengar 

suaramu lagi. Melihat senyummu, mendengar tawamu. 
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Gombalan-gombalanmu. Bahkan aku merindukan semua 

hal darimu  

"Kamu jahat." kataku dengan susah payah Kepalaku 

pening karena tangisanku "Kamu bilang, kembali kalau 

udah ada kabar gembira. Kabar gembiranya udah 

dateng, tapi kenapa kamu pergi, Rafka?!" teriakku 

histeris.  

Surya datang tak lama kemudian dan mengambil alih 

tubuhku yang bergetar hebat. Kurasakan tubuhnya juga 

bergetar. Kami sama-sama terpukul dengan semua ini. 

Kini tak ada lagi Rafka Mumtaz. Semua yang ada 

padanya kini tinggal kenangan.  

~~~~~ 

 
Juni, 2019.  

Kamu berhenti. Menutup matamu seluruhnya dan tak 

akan pernah terbuka lagi. Satu per satu orang-orang 

meninggalkan pemakaman ini. Kini hanya tersisa kami 

berempat. Ibu Rafka, Jasmine -adik Rafka-, aku dan 

Surya Aku meletakkan buku biru yang bertuliskan nama 

‘Rafka Mumtaz’ pada sampul depannya  

"Ini buku pesenan kamu, Rafka. Maaf baru bisa ngasih 

sekarang. Sesuai permintaan kamu, cerita tentang kamu 

semua ada di dalam buku ini. Aku bahkan selesaiinnya 
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kurang dalam satu hari." ujarku sembari tersenyum. 

Kurasakan sebuah tangan menggenggam tanganku erat, 

itu Surya. 

"Cerita tentang lo dan Rani." sambung Surya yang 

menatap pusaran itu.  

Ya. Cerita tentang kamu. Karena kamu adalah sebuah 

kebahagiaan. Kamu adalah warna. Walau tidak 

selamanya ada kata 'kita', tapi kita sempat merasakan 

artinya 'bersama'  

Terima kasih atas segalanya, Rafka. Kamu 

mengajarkanku banyak hal. Termasuk bahagia tak 

selalu tentang bersama Walaupun kamu adalah salah 

satu yang terbaik. Tertanda yang kau tinggalkan, 

Mosasmitarani. 
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