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Prolog 
 

Sama hal nya dengan langit, indah ketika siang 

ataupun malam. Tetapi, akan menjadi buruk apabila 

langit berubah menjadi kelabu. 

Seorang gadis cantik yang mempunyai karakter 

tertutup di mata orang lain itu berjalan menyusuri 

koridor yang lengang. Sang gadis melihat suasana yang 

begitu tenang yang bahkan tidak ada orang di 

sekitarnya. Di dalam benaknya, ia berpikir, adakah hal 

lain yang bisa membuat nya tenang selain kesepian? 

Untuk saat ini, tidak ada. Hanya kesepianlah yang 

membuat dirinya tenang dan ia merasa damai dengan  

dirinya sendiri.  

 Sang gadis merasa cukup dengan dirinya 

sendiri. Bahkan ia tak pernah meminta bantuan 

kepada orang lain karena alasan tidak ingin 

merepotkan orang. Hanya dengan mengandalkan 
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kemampuan diri sendiri, ia bisa melakukan apa yang 

ada di hadapannya.  

 Sampai suatu hari, hal yang tak di duga pun 

datang mengharuskan gadis ini menerima takdir 

bahwa hidup tidak selamanya tentang diri sendiri. 

Sang gadis bernama, Rayna Putri Andromeda. 

 

*** 
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Chapter 1 

Pertemuan 

 

Sudah terbiasa bagiku mengalami hal yang 

menurutku wajar tapi menurut orang lain aneh. Atau 

bahkan ada orang yang menganggapku aneh? Sungguh, 

aku tidak peduli selagi mereka yang menganggapku 

aneh ini tidak mengusik keanehanku.  

Di tempat yang aku tempati sekarang ini, 

banyak orang yang sibuk dengan segala aktivitasnya. 

Mereka yang sedang menikmati jam kosong dan ada 

pula mereka yang dengan rajinnya mengerjakan tugas 

yang sudah diberikan oleh guru piket. Sementara aku? 

Masih memikirkan tugas apa dulu yang harus aku 

kerjakan sekarang. Bisa dibilang, Aku ini orang yang 

terlalu sering memikirkan tapi tidak juga segera 

dilaksanakan. Tapi, Aku juga bangga pada diriku 

sendiri yang bisa menyelesaikan tugas dengan tepat 

waktu. Lamunan ku yang sedang memikirkan tugas 
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terhenti karena sebuah panggilan. Ck, merusak 

suasanaku saja. Ucapku dalam hati. 

“Ray,” panggil Rio. Rio ini teman seper-tugas-an 

ku, dia pintar, kadang juga kita sering mencocokkan 

jawaban demi hasil yang memuaskan. Atau 

menanyakan tugas yang tidak di mengerti satu sama 

lain. Dan sekarang ini, Aku tahu mengapa Rio 

menghampiriku. 

“Kenapa?” Jawabku yang pura-pura tidak tahu. 

“Hehee.. biasa aja dong mukanya, biasa Ray, 

mau nanya tentang tugas. Gua tau Lo udah paham 

sama materi ini.” Nahkan benar, Aku sudah tahu 

gelagat Dia yang ingin menanyakan sesuatu padaku 

perihal tugas. Aku mengetahui nya dari mimik wajah 

andalannya yang sudah Aku hafal sejak kami kelas 10. 

Ngomong-ngomong, Aku dan Rio dari kelas 10 sampai 

kelas 12 ini sekelas. Entah kebetulan apa yang terjadi, 

tapi Aku sama sekali tidak keberatan dengan Dia yang 

suka mendekatiku untuk berdiskusi mengenai tugas. 
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Karena memang Aku pun membutuhkannya untuk bisa 

memenuhi tugasku. Intinya, kami suka bekerja sama 

untuk menyelesaikan tugas. 

“Gua belum ngerjain tugas itu, Yo.” Aku sering 

memanggil nya dengan sebutan ‘Yo’ karena memang 

begitu sapaannya. Tapi, Aku juga sering memplesetkan 

namanya menjadi ‘Yoyo’ ketika Aku sedang kesal 

padanya ataupun sedang bercanda. 

“Serius? Tumben amat, ya sudah nanti Gua 

coba kerjain sendiri dulu deh. Tapi kaya biasa ya, 

cocokkin jawaban Gua sama Lu, okey! Nanti gua tagih 

lagi.” Rio tahu Aku tidak berbohong kepadanya, jadi 

dia tidak menanyakan lebih perihal tugas yang belum 

aku kerjakan. 

“Iya, nanti Gua kasih tau Lu, Yo.” 

Rio pergi meninggalkanku sambil tangannya itu 

mengatakan ‘sip’ kepadaku.  
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 Sadar jika tugas semakin lama semakin 

menumpuk, Aku pun segera menyelesaikannya satu per 

satu. 

 

*** 

 

Bel istirahat pun berbunyi. Semua siswa 

berbondong-bondong pergi ke kantin untuk memenuhi 

alarm yang sudah berbunyi di perut mereka masing-

masing. Aku yang biasanya membawa bekal dari rumah 

pun terpaksa harus ikut berdesakkan ke kantin untuk 

makan siang karena aku tidak membawa bekal dari 

rumah.  

Suasana di kantin saat ini bisa dibilang sea of 

human untuk Aku yang jarang ke kantin. Karena begitu 

waw untuk di jelaskan. Intinya, saat ini kantin sangat 

penuh oleh manusia-manusia kelaparan dan antrian 

untuk membeli makanan pun sangat padat. Jadi Aku 
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lebih memilih untuk mencari tempat yang pas untuk 

makan terlebih dahulu baru memesan makanan.  

Di kantin ini, Aku ditemani oleh teman 

sekelasku. Dia Naya Citra. Gadis cantik yang begitu 

ramah kepada semua orang yang terkadang Aku iri 

kepada dirinya yang begitu luwes bergaul dengan 

siswa-siswi lainnya. Kenapa Aku iri padanya? Karena 

nyatanya Aku tidak bisa seramah dan sehumble Naya  

kepada orang lain. Aku takut pada diriku sendiri kalau 

Aku seperti Naya. Tapi jauh dalam lubuk hatiku, Aku 

pun ingin bisa bergabung bersama sama dnegan orang 

lain. Tapi untuk saat ini, Aku belum bisa. Aku belum 

terlalu percaya kepada orang lain.  

 “Ray, mau beli apa?” Naya bertanya kepadaku. 

 “Kamu mau mengantri?” Tanya ku kepada Naya.  

 “Iya, kenapa?” 

 “Tunggu sepi dulu aja Nay, penuh banget itu.” 

Aku mencoba menahan Naya untuk tidak memesan 
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makanan sekarang karena antriannya yang sangat 

panjang. 

 “Gapapa Ray, Aku saja yang memesan, 

sementara Kamu, disini saja. Jaga tempat untuk kita 

berdua. Kalau nunggu sepi, makanan nya keburu habis.” 

 “Iya juga sih, ya sudah aku pesan siomay ya, 

Nay.” 

 “Oke, di tunggu pesanan nya ya tuan puteri.” 

Kata Naya yang memperlakukanku bak tuan puteri 

dari sebuah kerajaan. Respon ku hanya tersenyum 

kepadanya. 

 

*** 

 

Selagi Aku menunggu Naya yang sedang 

memesan makanan, sesekali Aku melihat sekeliling 

kantin yang menurutku lumayan cukup luas. Ketika 

bosan melanda, Aku mencoba mengeluarkan HP-ku dan 

mengecek beberapa koleksi hasil potret ku. Kalau 
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boleh sombong, Aku ingin menyombongkan diriku yang 

cukup mahir dalam memotret sebuah objek dan Aku 

juga suka memamerkan hasil potret ku melalui akun 

sosial media ku karena Aku ingin orang lain bisa 

melihat hasil karya ku. 

Saat Aku sedang asyik memandang hasil potret 

di HP, dari ujung mata ku, Aku melihat seseorang 

sedang diri di depan meja ku. Ku pikir itu Naya, tapi 

kenapa dia tidak segera duduk? Aku menengadah ke 

atas untuk melihat siapa orang itu. 

“Minggir.” Dengan sarkas nya orang ini 

berbicara kepadaku. 

“Minggir? Maaf, tapi ini tempatku dan tempat 

temanku. Kalau mau cari tempat, sepertinya Aku lihat 

kalau di ujung sana masih kosong.” 

“Gua bilang minggir ya minggir, Gua mau nya 

disini bukan di tempat yang Lo saranin.” 
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“Kamu ga boleh seenak jidatmu nyuruh orang 

untuk minggir, padahal sudah jelas kalau Aku duluan 

yang ada disini.” 

Orang itu diam. Aku tidak peduli. Aku benar 

kan kalau Aku berhak nolak untuk minggir? Karena 

hey, ini tempatku. Orang itu masih berdiri di depan 

ku. Menyebalkan. Mau Dia apa sih?  

Tak lama, Naya datang membawa pesanan ku 

dan jajanan yang Dia beli. 

“Maaf Ray lama, benar katamu antriannya 

padat banget. Serasa abis ngapain Aku sampai banjir 

keringat kaya gini. Eh? Dimas? Lo ngapain disini?” 

Ternyata Naya kenal dengan orang sarkas ini. Kata ku 

dalam hati. 

“Gua mau disini.” Si orang sarkas ini masih aja 

kekeuh dengan mau nya dia yang jelas-jelas tempat ini 

udah ada yang punya. 
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“Oh? Gabung aja Dim sama kita, kalau lu mau 

itu juga.”  Dengan ramahnya Naya malah menawarkan 

untuk gabung kepada orang sarkas ini.  

“Yaudah Gua gabung sama Lu ya, Nay.” Bisa ya 

orang sarkas ini dengan entengnya duduk manis tanpa 

bertanya ke orang yang ada di depannya. 

 Menghiraukan orang sarkas ini, aku pun 

langsung menyantap siomay yang sudah Aku pesan. 

Sesekali Aku juga mengobrol dengan Naya ataupun 

Naya yang mengobrol dengan orang sarkas ini. Aku 

masih belum bisa memanggil orang sarkas ini dengan 

namanya. Biarlah. Toh dia juga tidak peduli dan tidak 

tahu kalau daritadi Aku menggerutu di dalam hati 

karena kehadirannya yang sarkas. 

 “Nay, bilangin ke teman yang ada di samping 

Lo, jadi orang itu harus bisa menghargai hidup sendiri 

dan menghargai hidup orang lain.” 

Eh? Apa katanya? Bukankah orang sarkas ini yang 

tidak menghargai orang lain? Kenapa orang sarkas itu 
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berbicara begitu padaku? Aneh dan menyebalkan. Aku 

sudah mulai kesal dan banyak mengatai orang sarkas 

itu dalam hatiku. Tanpa aku sadari, Naya melihatku 

dengan bertanya-tanya. 

 “Kenapa, Ray? Ko Dimas ngomong kaya gitu?”  

Kemudian Aku bercerita kepada Naya tentang 

kejadian aku dengan orang sarkas itu. 

 “Oh.. begitu ya, aneh juga si, Aku juga jadi 

bingung kenapa Dimas bisa ngomong kaya gitu ke 

Kamu. Dan memang, menurutku Dimas lah yang tidak 

menghargai kehadiran kamu yang sudah ada di tempat 

ini sebelum Dimas. Mungkin Dimas ngomong kaya gitu 

ke Kamu ada alasannya, Ray.” Naya merespon ceritaku. 

 “Entahlah, Aku tidak peduli.” 

 “Sudah, lupakan saja, Ray. Orangnya juga 

sudah pergi.” 

 “Hmm..” 
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Naya bilang padaku untuk melupakan omongan 

orang sarkas itu. Tapi Aku tidak bisa dan tidak terima 

omongan orang sarkas itu. Siapa Dia? Aku kenal 

dengan Dia pun tidak. Kenapa bisa orang sarkas itu 

berbicara begitu padaku? Ah sudahlah... 

 

*** 
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Chapter 2 

Perusak Hari 

 

Sabtu pagi ini Aku berniat untuk hunting foto 

ke suatu daerah yang tidak banyak dikunjungi oleh 

orang banyak. Tempat yang akan Aku kunjungi ini 

sangat berhubungan dengan alam. Alasan ku 

mengunjungi tempat ini karena Aku ingin refreshing 

dengan segala kepenatan yang Aku alami sambil 

menikmati alam yang sudah diciptakan dengan begitu 

indah oleh-Nya. 

Saat ini, Aku sedang duduk di bus sambil 

melihat ke arah jendela yang menyajikan banyaknya 

pepohonan yang rindang. Aku selalu menikmati 

perjalanan yang Aku tempuh. Karena bagiku, itu 

sangat menyenangkan. 

Perjalanan yang aku tempuh kurang lebih 

sekitar 1 jam untuk bisa sampai ke tujuanku. Dan 

sekarang, Aku sudah sampai. Aku segera 
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menggendong ranselku dan mengalungkan mirrorless-

ku. 

 

*** 

 

Aku menghirup udara segar yang ada di 

sekitarku, merasakan udara nya dengan hati. Alam 

memang begitu indah. Sedari tadi Aku tidak berhenti  

bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah 

SWT. Dan benar saja, tidak terlalu banyak orang yang 

mangunjungi tempat ini. Sehingga Aku juga dapat 

fokus untuk mendapatkan hasil foto yang baik. Bagiku, 

untuk mendapatkan hasil foto yang baik memerlukan 

konsentrasi yang penuh seakan-akan diriku hadir 

dalam hasil foto tersebut. Tingkat konsentrasi setiap 

orang pun berbeda. Dan Aku bisa berkonsentrasi 

apabila Aku mendapatkan lingkungan yang tidak bising. 

Tidak mau berlama-lama dalam mengambil 

kesempatan untuk memotret objek, Aku pun segera 



 

 
16 

mengarahkan mirrorless-ku ke langit. Objek yang 

paling ku suka. ‘Ckrek’. Aku melihat hasil jepretan ku 

dan sepertinya Aku akan mendapatkan hasil foto yang 

banyak di tempat ini karena spot nya yang indah. 

Selanjutnya Aku men-zoom mirrorless-ku dan 

mengarahkan ke sepasang angsa yang ada di danau. 

Mereka romantis. Kepala mereka bersatu secara 

berhadap-hadapan membentuk sebuah simbol cinta.  

Tak sengaja, fokus mirrorless-ku teralihkan 

kepada seseorang yang ada di sebrang danau. Orang 

itu sepertinya sedang memotret juga. Kemudian, Aku 

melihat orang itu secara langsung, dan sialnya orang 

itu melihat diriku juga dari kejauhan. Dia lagi, kataku. 

Oh tidak. Jangan rusak hari ku dengan orang sarkas 

itu, Ya Tuhan.  

Aku pun segera berbalik dan mencari tempat 

lain daripada Aku harus terus-terusan mengumpat 

hanya dengan bertemu dengan orang sarkas itu. 
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Langkahku terhenti karena ternyata orang 

sarkas ini sudah berdiri di depanku. Cepat sekali Dia 

ke sini, dan mau apa Dia berdiri di depanku? 

“Lo ngapain di sini?” Orang sarkas ini bertanya 

padaku. 

“Bukan urusan Kamu.” 

“Lo ngapain di sini?” Kenapa sih orang sarkas 

ini mau tau banget urusan orang? 

“Nyabutin rumput.” 

“Keren ya, nyabutin rumput yang dibawa 

kamera, bukan gunting.” Dih? Masa Dia nganggap 

omonganku serius, sih?  

“Harusnya, Aku yang bertanya, Kamu mau apa 

berada di depanku?” 

“Gua cuman nanya, Lo ngapain ada di tempat 

ini? Tinggal dijawab aja, gausah muter-muter.” 

Ternyata orang sarkas ini sadar bahwa tadi Aku 

menjawab pertanyaan nya asal.  

“Hunting foto.” 
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“Gua pikir Lo anti sosial. Tapi ternyata Lo bisa 

juga ya berbaur dengan alam.” 

“Saya memang anti dengan sosial, tapi bukan 

berarti Saya hanya berdiam diri saja di rumah saja. 

Lagian, itu bukan urusan Kamu untuk tahu kegiatan 

Saya kan? Apa faedah nya untuk Kamu? Saya yang 

harusnya ngomong ke Kamu kalau jadi orang harus 

bisa menghargai hidup orang lain. Permisi.” Aku pun 

berjalan meninggalkannya. Dan baru beberapa langkah 

saja dia sudah memanggilku. 

“Hey! Tunggu! Gua belum selesai ngomong!” 

Akupun berbalik dan sedikit berteriak 

kepadanya dari kejauhan, “Oh ya satu hal lagi, 

sebaiknya berpikir terlebih dahulu sebelum Kamu 

ngomong. Kamu tidak tahu kalau omongan mu itu 

menyakitkan untuk orang lain atau tidak, karena kamu 

tidak berpikir.” 

Aku pun melanjutkan langkahku untuk pergi 

menjauh dari orang sarkas itu. Hari ini sudah cukup 
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bagi Dia yang sudah merusak hariku. Dan hari ini juga, 

Aku gagal mendapatkan banyak foto karena orang 

sarkas itu yang telah membuat moodku hancur. 

Aku bergegas untuk meninggalkan tempat yang 

sangat indah ini sebelum aku bertemu dengannya lagi.  

 

*** 
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Chapter 3 

Hari Baru 

 

Huftt... 

Aku menghela nafas karena sekarang adalah 

hari Senin, kenapa hari libur terasa begitu cepat?  

Hari Minggu kemarin Aku hanya berdiam diri 

saja di rumah. Menghabiskan waktu dengan leha-leha 

serta mengistirahatkan badan untuk menghadapi hari-

hari yang akan datang. Sengaja Aku tidak keluar 

rumah, karena Aku masih kesal jika ada kemungkinan 

harus bertemu dengan orang sarkas itu lagi. 

Seperti biasa, Aku sampai ke kelas terlebih 

dahulu dibanding teman-teman ku yang mungkin masih  

sarapan dirumah. 

Aku mengambil earphone dari sakuku, 

menyetel lagu dari HP ku, dan menikmati suasana 

kelas yang sangat sepi namun begitu tenang bagiku.  
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Satu-persatu teman-teman sekelasku mulai 

berdatangan ke kelas dan mereka mulai sibuk untuk 

menyalin tugas yang mana tugas itu menjadi awal 

pelajaran untuk kegiatan belajar mengajar hari ini. 

Aku sih santai, Aku sudah mengerjakan tugas itu di 

hari Minggu. Naya datang dan duduk di sebelahku. 

“Pagi, Ray.” Seperti pagi-pagi yang biasanya, 

Naya selalu menyapa ku. 

“Pagi juga, Nay.” 

“Itu mereka ngapain sih?” 

“Paling ngerjain tugas yang dikasih Bu Dwi 

kemarin.” 

“Ha? Tugas apaan? Memangnya ada  tugas ya? 

Duhh ko Aku gatau sih.” 

“Ada, Nay. Yang kemarin freeclass itu lho, Bu 

Dwi ngasih tugas ke guru piket.” 

“Ohh ya! Aku ingat. Aku lupa, Aku belum 

mengerjakan. Aku mau ikutan gabung sama mereka 

deh kalau gitu, Ray.” 
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“Gausah Nay, liat yang aku saja, ya?” 

“Serius? Duh Ray, engga deh, ngerepotin.” 

“Santai aja Nay, ga repot ko. Nih,” Aku 

menyerahkan buku tulisku kepada Naya. 

“Makasih ya Ray, kamu memang baik!” Aku 

hanya menggeleng-geleng kepala saja melihat Naya 

yang dengan cepat nya menyalin tugas yang Aku 

kerjakan. 

Aku bingung kepada Naya yang kadang merasa 

sungkan untuk meminta bantuan padaku. Dia selalu 

saja bilang padaku kalau itu merepotkan, padahal itu 

sama sekali tidak merepotkan bagiku. Naya dan Rio 

adalah teman dekatku di kelas. Karena dengan teman 

yang lain, Aku tidak terlalu akrab, dan Aku jarang 

berbaur dengan mereka kecuali dengan Naya dan Rio. 

Sebenarnya Naya dan Rio pun tidak juga bisa dibilang 

teman dekatku. Mungkin hanya sebatas teman ketika 

butuh? 
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“Oh ya Ray, tadi Aku ketemu dengan Dimas. 

Dia cerita dikit sih tentang Kamu dan Dimas yang ga 

sengaja ketemu pas hari Sabtu. Dia bilang, sepulang 

sekolah nanti, Dia ingin bertemu denganmu.” Mau apa 

dia? Ngapain juga dia bercerita kepada Naya tentang 

pertemuan Aku dengan orang sarkas itu? Berurusan 

dengannya memang meguras energi yang banyak. 

Kring....Kring....Kring..... 

Bel berbunyi menandakan pelajaran pertama 

hari ini akan segera dimulai. Aku harus memikirkan 

bagaimana caranya sepulang sekolah nanti Aku tidak 

bertemu dengan orang sarkas itu.  

 

*** 

 

 Jam istirahat kali ini Aku pergi tidak ke 

kantin, karena Aku membawa bekal dari rumah. Tadi, 

Naya sempat mengajakku untuk ke kantin. Aku bilang 
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kepadanya kalau Aku bawa bekal jadi Aku tidak ikut 

ke kantin. 

 Aku menyantap isi bekal ku sambil memikirkan 

cara agar Aku tidak bertemu dengan orang sarkas itu. 

Aku mengecek HP ku dan ternyata Aku baru ingat 

kalau sepulang sekolah nanti, ada pertemuan 

ekstrakulikuler fotografi. Ini bisa Aku jadikan alasan 

agar Aku tidak bertemu dengan orang sarkas itu. 

 Naya datang menghampiriku, “Eh Nay? Sudah 

makan di kantinnya? Ko cepet?” Aku bingung kenapa 

Naya balik lagi ke kelas. Atau dia sudah selesai makan 

di kantin? Kantin kan sangat penuh. Baru 10 menit dia 

meninggalkan kelas dan dia sudah kembali lagi ke 

kelas. 

 “Belum makan, Ray. Ini Aku dipaksa sama 

Dimas disuruh ke kelas dulu buat nanya ke Kamu kalau 

sepulang sekolah nanti Kamu mau tidak bertemu 

dengan Dimas?” Hmm.. Orang sarkas itu memang 

merepotkan Naya. 
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 “Aku tidak bisa. Ada acara. Tolong bilang ke 

Dia ya Nay, makasih.” 

 “Oke, Ray, Aku ke kantin lagi ya.” 

 “Iya.”  

Kenapa Naya mau-mau aja ya disuruh sama orang 

sarkas itu? Dan kenapa juga harus balik ke kelas? 

Kenapa Dia tidak chat saja? 

 

*** 

 

 Sesuai rencanaku bahwa Aku akan datang ke 

eskul fotografi. Aku bergegas merapikan alat tulis ku 

dan setelahnya aku langsung menuju ruangan yang 

sudah dijanjikan untuk pertemuan eskul. 

 Ternyata sudah banyak siswa yang datang. Aku 

berjalan ke belakang untuk kemudian duduk di barisan 

paling belakang. Karena eskul belum dimulai, Aku iseng 

untuk mengunggah hasil foto ku ke akun instagram 

dengan memberi sederet caption. 
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 “Take me fly into the Sky.” Wait, ada 

seseorang disamping ku? 

 “Ga sopan!” What the hell, kenapa orang 

sarkas ini berada di samping ku? Dan dengan 

lantangnya dia membaca caption yang ku buat. Benar-

benar ga sopan! “Ngapain Kamu disini?!” tanyaku kesal 

padanya. 

 “Duduk.” Ya iya, Aku juga tau kalau Dia lagi 

duduk. Oke ganti pertanyaan. Jangan terbawa emosi, 

Ray, tenang. 

 “Kamu ikut eskul fotografi juga? Ko Saya baru 

liat Kamu ya.”  

 “Gua baru masuk hari ini. Lagian skill fotografi 

Gua juga hebat ko. Jadi Gua masuk ke eskul ini buat 

ngisi waktu luang Gua aja.” Oke, Aku tidak akan 

bertanya lagi padanya. Dia sombong. 

 “Ko diem? Takjub ya sama Gua?” Selain 

sombong, ternyata dia juga ke-PD-an. Biar saja Aku 

hiraukan. Anggap angin lalu. 
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 “Hellooo? Bisa berbicara dengan Raya Putri 

Andromeda?” Eh? Dia tahu namaku? Sejak kapan?  

 “Sejak kapan kamu tahu namaku?” 

 “Entah. Ga inget.” Sudah kuduga, dia memang 

aga tengil rupanya. Hiraukan saja lagi. 

 “Ray, tentang Sabtu kemarin, Gua minta maaf, 

Gua ga bermaksud bikin lo sakit hati. Gua nyesel udah 

ngomong kaya gitu ke Lo.” Ada angin apa Dia minta 

maaf? Daritadi juga bikin kesal. Kesurupan apa Dia? 

 “Ray... jangan diem.” Memohon, heh? 

 “Iya Aku maafkan.” Aku tidak mau 

memperpanjang masalah, jadi Aku maafkan saja Dia. 

 “Terima kasih. Karena awal pertemuan Kita 

kurang baik, boleh Gua memperkenalkan diri Gua?” 

Kenapa orang sarkas ini jadi berubah? Aneh. 

 “Silahkan.” Aku mempersilahkan karena Aku 

pun sebenarnya ga tega terus-terusan memanggil dia 

dengan sebutan ‘orang sarkas’. 
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 “Nama Gua Dimas Arya, Gua udah tau nama Lo, 

tapi sebutin lagi ya sama Lo.” 

 “Rayna Putri Andromeda.” 

 “Gua harap Kita bisa jadi teman, Ray. Lo mau 

kan?” 

 “Boleh.” Dia tersenyum kepadaku. 

Entah Aku percaya dengan Dia atau tidak. Tapi 

setidaknya, Dia mencoba untuk memperbaiki perilaku 

nya kepadaku. Dan Aku pun berharap kalau Dia tidak 

lagi berbicara sebelum Dia berpikir jikalau 

perkataannya itu akan menyakitkan bagi orang lain 

atau tidak. Ku harap semuanya berjalan dengan 

semestinya. 

 “Gua duduk di samping Lo ya, Ray.” 

“Iya.” 

Tak berselang lama, Pembina eskul pun datang. 

Kemudian beliau membicarakan tentang  skill apa saja 

yang dibutuhkan untuk memotret sebuah objek. Lalu, 
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beliau pun membicarakan tentang jadwal hunting foto 

yang akan diadakan pada Sabtu ini. 

“Ray, Lo mau ikut acaranya?” Orang di 

sampingku ini bertanya padaku tentang hunting foto 

yang diselenggarakan oleh eskul. 

“Belum tau, sepertinya ikut.”  

“Kalau Lo ikut, Gua juga ikut deh.” 

“Kenapa? Kalau Aku tidak ikut, kamu tidak ikut 

juga?” Jawabku penasaran.  

“Engga. Kalau Lo ga ikut, Gua juga mending ga 

ikut deh. Gua ga punya temen disini selain Lo.”  

“Ohh, Sabtu kemarin juga kayanya kamu 

sendiri.” Aku teringat tentang pertemuan Aku dan Dia 

Sabtu kemarin. Sepenglihatanku, Dia sendiri. Lalu, 

kenapa Dia harus bergantung padaku kalau ternyata 

Dia bisa tanpa bergantung padaku? 

“Iya, tapi Sabtu ini Gua pengen bareng sama 

Lo.” 

“Oke.” Aku tidak bertanya lagi kepadanya. 
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“Kabarin Gua ya, Ray. Mana HP Lo?” 

 “Untuk apa?” 

 “Gimana caranya Lo ngabarin ke Gua kalau Gua 

ga nyimpan nomor HP Gua di HP Lo? Kalaupun ngabarin 

secara langsung juga pasti susah, karena Kita jarang 

bertemu di sekolah kan?”  

 Dia benar. Lalu Aku memberikan HP ku kepada 

nya.  

 Setelah itu, Aku dan Dimas berdiskusi 

mengenai tema yang akan diambil pada saat hunting 

foto Sabtu nanti. 

 

*** 

 

Eskul fotografi sudah selesai. Dan sekarang 

Aku sedang menunggu Angkutan Umum untuk pulang 

ke rumah. Sebenarnya, tadi Dimas sempat 

menawarkan tumpangan kepadaku, tapi Aku 

menolaknya, karena rumah kami tidak searah dan itu 



 

 
31 

pasti akan merepotkan. Jadi, Aku menolak tawaran 

Dimas. Dimas pun setuju dan tidak memaksa.  

Sesampainya di rumah, Aku pun langsung 

mengistirahatkan badanku. 

 

*** 
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Chapter 4 

Hunting 

 

Seperti yang sudah Aku dan Dimas rencanakan 

via WhatApps, kalau Aku dan Dimas akan mengambil 

tema vintage karena tempat yang kita datangi ini 

memang bergaya vintage.  

Pembina eskul kemudian menyuruh Kita semua 

untuk membagi kelompok foto yang terdiri dari 2 

orang. Aku bekerja sama dengan Dimas, karena Dimas 

pun meminta Aku untuk sekelompok dengannya. 

Pembina eskul bilang bahwa nantinya hasil potret dari 

seluruh siswa akan di seleksi untuk kemudian diikut 

lombakan. Untuk itu, Aku dan Dimas harus bekerja 

sama dengan baik untuk mendapatkan hasil yang 

memuaskan agar hasil yang Kita dapatkan nanti bisa di 

ikut sertakan pada lomba. Kami pun mencari tempat 

untuk bisa memotret objek yang bagus.  
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*** 

 

Di tempat ini lah akhirnya kami memulai untuk 

memotret. Suasananya yang begitu tenang disertai 

ornamen-ornamen yang mendukung kesan vintage.   

Sebenarnya tadi Aku dan Dimas sempat 

berdebat mengenai tempat. Sebelumnya, Aku sudah 

menemukan tempat yang menurutku cocok, tapi tidak 

menurut Dimas. Aku tetap memaksa Dimas untuk 

menjadikan tempat yang Aku pilih sebagai objek Kami 

berdua. Tapi, Dimas bilang kalau ada tempat yang 

lebih cocok dan bagus dari tempat yang kupilih. Jadi, 

Aku berpasrah saja padanya. Karena menurutku, Kita 

berdua sama-sama keras kepala dengan pendapat 

masing-masing. Akhirnya, Dia membawaku ke tempat 

ini. Benar katanya, tempat ini memang lebih bagus 

dari tempat yang Aku pilih tadi. Aku tidak boleh 

meremehkan pilihannya, karena ini benar-benar indah. 
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“Takjub ya sama pilihan tempat Gue.” Dimas 

menggodaku.  

“Biasa saja. Tidak jauh dari tempat yang ku 

pilih tadi ko.” Aku menutupi kekagumanku pada 

tempat ini. Aku tidak mau Dia ke-PD-an dan menjadi 

narsis apabila Aku memuji pilihannya. 

“Bohong banget. Daritadi Gua lihat muka Lo 

yang melongo lhoo.. ketauan bangetlah Lo kagum sama 

tempat yang Gua pilih. Jangan meremehkan pilihan 

Gua ya, Mrs. Andromeda.” Masa sih muka ku melongo?  

“Terserah.” Aku menghiraukan ledekannya dan 

mencoba untuk fokus mengambil objek yang ku 

pastikan akan mendapat hasil yang memuaskan. 

Kami berdua pun sama-sama fokus. Sesekali 

Dimas meminta pendapatku mengenai hasil fotonya. 

Yang baru Aku tahu dari Dia adalah Dia memang 

memiliki skill yang sangat bagus dalam memotret 

sebuah objek. Ketelitiannya dalam memotret 
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membuat siapa saja kagum kepada nya, termasuk 

diriku. 

 

*** 

 

 Setelah selesai mengambil beberapa foto, Aku 

dan Dimas pergi ke sebuah tempat makan untuk 

mengisi perut Kami.  

 Sambil menyantap makanan yang sudah 

dipesan, Aku pun mengeluarkan laptop ku dan 

menyambungkannya kepada mirrorless-ku. Aku 

melihat-lihat hasil foto ku di laptop. Dimas mengintip 

apa yang Aku lihat di laptop karena memang 

sebelumnnya Kami berdua belum tahu hasil foto yang 

Kami dapatkan. Dimas menggeser kursi nya dan 

sekarang Dimas berada disebelahku. 

 “Bagus. Cara Lo mengambil gambar sangat unik. 

Disaat orang lain mengambil gambar secara dominan, 

tapi Lo malah kebalikannya. Sudut terkecil ini yang 
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Gua suka.” Benar kan kataku, Dimas itu sangat teliti. 

Dia bisa memahami maksud dari hasil fotoku walaupun 

itu bagian yang kecil.  

 Setelah melihat-lihat hasil fotoku, sekarang 

waktunya untuk melihat-lihat hasil foto yang Dimas 

dapatkan. Tidak banyak objek yang Dimas ambil, tapi 

setelah Aku lihat lagi, foto yang Dimas ambil 

sangaaaat indah.  

 “Kayanya Kita pakai foto Kamu aja deh buat 

diajukan kepada Miss Aura.” Miss Aura adalah 

pembina eskul fotografi. 

 “Kenapa?” Kayanya Dia memang memancingku 

untuk memuji keahliannya ya. 

 “Aku kagum dengan hasil fotomu.” 

 “Kalau dengan yang memotret?”  

 “Tidak sama sekali.” Jawabku spontan. Dimas 

ini memang narsis ya, lama lama Aku jadi kesal 

padanya. 
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 “Hehe.. Becanda, Ray. Kita ambil 2 foto aja ya 

buat diajukan ke Miss. Satu foto dari Lo, dan satunya 

lagi dari hasil Gua. Gua juga kagum ko dengan cara 

unik Lo mengambil gambar, hasilnya pun jadi bagus.” 

 “Tapi kalau hasil foto yang kita ajukan ke miss 

teryata gagal karena fotoku, jangan salahkan Aku ya.” 

Ya, memang dalam penyeleksian hasil foto, jika salah 

satu dari kedua foto tidak layak untuk diikut sertakan 

pada lomba, maka gagal lah kedua foto tersebut. Aku 

khawatir hasil foto yang sudah susah payah Aku 

ambil, ternyata gagal dan itu artinya Aku juga 

membuat kecewa Dimas. 

 “Tenang aja Ray, Gua ga sepicik itu ko. Kalau 

hasil foto Kita ternyata ga lolos berarti itu bukan 

rezeki Kita. Tapi Gua yakin kalau kita lolos ko, Ray.” 

 “Semoga saja.” Jawabku pasrah. 

 

 Aku dan Dimas kembali ke tempat awal 

pertemuan eskul. Sesampainya, Dimas langsung 
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memberikan hasil foto Kami yang sudah dimasukkan 

ke dalam flashdisk miliknya kepada Miss Aura.  

 Sebelum pulang, Miss Aura memberitahu Kita 

semua kalau nantinya, hasil foto yang sudah diambil 

oleh Kita semua ternyata dapat memenangkan lomba, 

hasil foto tersebut akan ditunjukan pada pameran 

yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional. Kami 

semua berdecak kagum karena omongan dari Miss 

Aura. Memang, orang yang dapat memenangkan lomba 

tersebut adalah orang yang paling beruntung, ucapku 

dalam hati. 

 “Kita pasti bisa, Ray.” Dimas berbisik 

meyakinkan ku kalau Aku dengannya pasti bisa 

menjadi orang yang beruntung itu. 

 Aku hanya membalas ucapan Dimas dengan 

senyuman.   

 

*** 
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Chapter 5 

Pengumuman 

 

Semakin hari hubunganku dengan Dimas 

semakin akrab. Sangat lucu. Yang awalnya Kami 

berdua sangat sarkas dan pada akhirnya menjadi 

akrab karena kesamaan hobi yang Kami miliki. 

Setelah beberapa hari menunggu hasil seleksi, 

dan sampai saat ini pun masih belum ada kepastian 

yang jelas dari Miss Aura. Lomba ini seperti di 

rahasiakan oleh Miss Aura, dan Aku pun tidak tahu 

apa alasannya. Semoga saja segera ada kabar baik. 

Sambil menunggu guru datang, Aku 

mengunggah hasil foto yang Aku ambil beberapa hari 

yang lalu. Foto itu adalah foto siluet seseorang yang 

akhir-akhir ini selalu bersama ku. Aku menulis 

sederet caption ‘figure of human, perfectly’. 

Setelahnya, aku melihat-lihat isi beranda instagram 

ku. Tak lama, ada sebuah notif yang menyatakan 
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bahwa seseorang menyukai postinganku. Aku merasa 

bingung dengan pemilik akun dpangestu98. Sepertinya 

orang ini selalu saja menjadi orang pertama yang 

menyukai postinganku. Iseng, Aku menstalk akun itu. 

Tidak ada satupun foto mengenai pemilik akun itu, 

yang ada hanya hasil foto yang Dia ambil. Sepertinya, 

Dia juga hobi fotografi. Terbukti bahwa semua isi 

postingannya berupa hasil foto yang estetis. Orang ini 

pasti sudah sangat mahir tentang fotografi, ucapku 

dalam hati. Jadi, tidak aneh kalau ternyata Dia sering 

menyukai postinganku.  

Ting! 

Akun itu mengirimkan sebuah komentar kepada 

postinganku yang terakhir. ‘nice shoot and caption :).’  

Tulisnya di kolom komentar. Tumben. Biasanya akun 

itu hanya menyukai postinganku saja tanpa 

berkomentar. ‘thank you.’ Balasku pada akun itu. Aku 

jadi penasaran dengan pemilik akun itu. Kenapa Dia 

selalu menjadi orang yang pertama yang menyukai 
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postinganku bahkan Dia tidak pernah absen untuk 

menyukai postinganku. Apa Dia kenal dengan diriku? 

Tapi aku sama sekali tidak mengetahuinya. 

 

*** 

 

 Saat jam istirahat tadi, Naya dengan 

hebohnya menghampiriku dan saat Naya hendak 

berbisik kepadaku, Dia malah berteriak dengan 

kencang di depan telingaku bahwa Aku berhasil 

menang pada lomba fotografi. Aku kaget mendengar 

teriakan Naya. Dan Aku mencoba memastikan kembali 

kepada Naya bahwa apa yang Aku dengar itu tidak 

salah. Aku takut kalau Aku sudah gila karena terus 

memikirkan lomba itu. Aku takut hanya berfantasi 

saja kalau Aku menang pada lomba itu. Karena Galeri 

Nasional merupakan salah satu impianku. Ternyata, 

Aku masih waras dan telingaku masih berfungsi 

dengan baik untuk mendengar teriakan Naya yang 
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sangat kencang itu. Aku sangat bersyukur karena 

usahaku membuahkan hasil yang sangat baik. Dan saat 

ini, Aku berada di ruangan Miss Aura bersama dengan 

Dimas yang sudah ada terlebih dahulu sebelum Aku 

datang. 

 “Dim, kabar ini memang benar adanya kan?” 

Lagi lagi, Aku masih tidak percaya dan ingin terus 

memastikan kepada semua orang. 

 “Benar dong, Ray. Mau Gua tempeleng ga?” 

 “Ha? Kenapa?” 

 “Memastikan kalau ini nyata, Lo ga sedang 

mimpi, Ray.” Boleh juga sarannya. 

 “Boleh deh, Dim.” 

 “Serius?” 

 “Iya.”  

Dan benar, Aku tidak sedang mimpi. Buktinya, 

Aku merasakan sakit saat dicubit oleh Dimas. Eh? 
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“Ko Kamu nyubit sih?!” Aku baru sadar. 

Bukankah tadi Dia bilang kalau Dia mau nempeleng 

kepalaku? Kenapa jadi cubit? 

“Kasihan kalau kepala Lo yang ditempeleng, 

udah di fitrah kan? Jadi Gue cubit deh, ga sakit kan?” 

“Hmmm.” Sebenarnya sih sakit, tapi sudah lah 

Dia juga baik padaku karena sudah menyadarkanku. 

Kami menunggu kedatangan Miss Aura. Kata 

Dimas, Dia sempat ngobrol dengan Miss sebentar dan 

Miss bilang padanya untuk tunggu diruangannya 

terlebih dahulu karena Miss sedang ada urusan 

sebentar. 

Tak lama dari itu, Miss Aura pun datang dan 

duduk di kursinya. 

“Kalian pasti sudah mendengar kabar kalau 

Kalian menang pada lomba fotografi kan?” Miss Aura 

memulai percakapan dengan bertanya kepada Aku dan 

Dimas. 

“Sudah, Miss.” Jawab Kami berdua. 
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“Kalian pasti bingung kan tau-tau  sudah kabar 

bahwa kalian menang? Miss panggil Kalian ke sini, 

karena Miss ingin menjelaskan kebingungan atau 

pertanyaan yang ada di pikiran Kalian. Sebelumnya, 

Miss minta maaf karena sudah merahasiakan ini, dan 

mendadak sudah ada kabar kalau Kalian menang pada 

lomba Fotografi. Miss merahasiakan ini semua, karena 

Miss takut anggota yang lain kecewa dengan hasil 

seleksi yang Miss pilih. Karena memang menurut Miss, 

hasil foto anggota yang lain itu masih kurang 

menampilkan kesan yang mendukung dengan tema yang 

sudah ditentukan, dan hasil foto Kalianlah yang Miss 

pilih untuk diikutsertakan pada lomba fotografi. 

Menurut Miss, hasil foto kalian berdua itu 

menampilkan kolaborasi yang kuat, pengambilan 

gambar yang unik yang bahkan berbeda dari biasanya, 

dan sudut pandang yang pas. Jadi Miss mengirimkan 

hasil foto kalian tanpa ada orang yang tau, termasuk 

kalian berdua. Dengan merahasiakan ini, mungkin 
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anggota yang lain tidak merasa begitu kecewa dan 

bahkan mereka bangga kepada Kalian berdua. Selamat 

ya Dimas dan Rayna, Miss bangga punya murid 

sehebat kalian. Tingkatkan lagi skill Kalian dalam 

memotret. Oh ya, sesuai ketentuan yang sudah 

disepakati bahwa pada minggu ini, hasil foto kalian 

akan dipamerkan di Galeri Nasional. Sekali lagi, 

selamat ya.”  

Aku masih tercengang dengan omongan Miss 

Aura yang sangat panjang. Untung, orang yang di 

sebelahku ini peka jadi Dia langsung merespon 

omongan Miss Aura. 

“Jujur, Saya pun bingung pun Miss karena 

tidak mendapat kabar lagi dari Miss padahal Kita 

berdua sudah sangat berharap. Saya sempat berpikir 

kalau Kita berdua mungkin tidak lolos seleksi makanya 

tidak ada kabar yang tersampaikan kepada Kami 

berdua. Tapi, ternyata hal yang tidak terduga datang. 
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Terima kasih Miss, karena sudah percaya dengan hasil 

foto Kami berdua.” Ucap Dimas. 

“Iya Miss, terima kasih banyak karena Miss 

sudah membantu Kita pada lomba fotografi ini.” Aku 

hanya berucap terima kasih kepada Miss, karena 

sisanya Aku pun sependapat dengan Dimas. 

“Sama-sama. Sekarang, Kalian boleh ke kelas 

Kalian masing-masing.”  

“Baik, Miss.” Ucap Aku dan Dimas. 

 Dengan perasaan yang berbunga-bunga, Kami 

pun segera meninggalkan ruangan Miss Aura dan 

bergegas ke kelas Kami masing-masing. 

 “Selamat ya, Dim.” Ucapku kepada Dimas. 

 “Lo juga, Selamat ya, Ray. Hasil kerja sama 

kita membuahkan hasil yang memuaskan.” 

 “Benar. Aku langsung ke kelas ya.” 

 “Oke. See you soon.” 

 

*** 
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 Sesampainya di kelas, ternyata Pak Eko sedang 

menjelaskan materi. Pak Eko pun mempersilahkan Aku  

untuk masuk. 

 “Lo ada hubungan sama orang itu?” Rio 

bertanya kepadaku dengan nada sinis? 

 “Dimas? Hanya sebatas partner ku di eskul 

fotografi, kenapa?” 

 “Bagus deh, tidak apa-apa, Ray.” 

 Baru saja Aku mendaratkan bokongku di kursi, 

Naya sudah bertanya padaku dengan heboh yang 

kemudian mendapat leretan dari Pak Eko. 

 “Pelan-pelan, Nay.” Kataku sambil menahan 

tawa karena ekspresi Naya yang kesal mendapat 

leretan dari Pak Eko. 

 “Jadi gimana hasilnya, Ray?.” Aku hanya 

menggangguk sambil tersenyum mesem. 

 “Apa itu artinya Kamu benar-benar memang?” 

Tanya Naya yang kebingungan. 
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 “Benar Nay, temani Aku ke Galeri Nasional 

minggu ini ya, Nay.”  

 “WOAHH AYO!”  

 “NAYA CITRA! Saya sedang menjelaskan!” Pak 

Eko membalas teriakan Naya.  

Seisi kelas pun tertawa karena tingkah Naya 

yang polos.  

Hari ini adalah hari terbaikku, karena Aku 

mendapatkan kejutan yang begitu indah. 

 

*** 
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Chapter 6 

Galeri Nasional 

 

Sejak dini hari Aku dan Dimas sudah berada di 

stasiun untuk berangkat ke Galeri Nasional. Walaupun 

acara pameran mulai jam 10 pagi, Aku dan Dimas tidak 

mau ketinggalan acara tersebut hanya karena Kami 

terlambat. Maka dari itu, sekarang ini Kami sudah 

berada di dalam kereta dan masih menunggu 

penumpang yang lainnya.  

Subuh tadi, Naya mengabariku kalau Dia tidak 

bisa menemaniku karena Dia mendadak mendapat 

pesan dari Nenek nya bahwa hari ini juga Naya akan 

pergi ke rumah Nenek nya bersama dengan keluarga 

nya. 

Aku duduk disamping Dimas yang sekarang 

sedang memejamkan mata sambil menikmati musik 

dengan memakai earphone miliknya. Sepertinya Dia 
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kurang tidur, terlihat dari kantung matanya yang 

besar. Sebenarnya Aku mau bertanya kepadanya 

tentang Galeri Nasional karena Aku belum pernah 

kesana tapi, Aku tidak mau mengganggu Dimas yang 

sedang tidur, kasihan. 

Satu persatu penumpang pun mulai 

berdatangan dan tak lama kemudian kereta berjalan 

menyusuri tiap-tiap stasiun. 

 

*** 

 

Jam sudah menunjukkan pukul 7.30 dan Kami 

sudah sampai di stasiun Manggarai, menunggu 

beberapa menit untuk mendapat penumpang yang 

transit.  

“Sudah dimana?” Orang di sebelahku bangun 

dan langsung bertanya padaku. 

“Stasiun Manggarai, sedang transit.” Jawabku 

pada Dimas. 
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“Lumayan juga Aku tidur.” 

“Hmm.” Aku hanya bergumam mendengar 

ocehan Dimas yang baru bangun tidur. Kemudian Aku 

melanjutkan bacaan buku ku. 

Dimas merubah posisi nya dari yang tadinya 

duduk di sebelahku, sekarang dia berdiri di 

hadapanku, mempersilahkan kepada seorang 

perempuan yang sepertinya hendak berangkat kerja. 

“Pegangan.” Kataku pada Dimas karena kereta  

mulai jalan. Dia mengulurkan tangannya padaku. 

“Maksudku pegangan pada penyangga tiang, 

bukan pegangan dengan tanganku, Dim.” Aku terkekeh 

dengan tingkah Dimas, sepertinya Dia masih belum 

sepenuhnya sadar dari tidurnya. 

“Oh ya Dim, kalau hari Sabtu gini, Galnas ramai 

ga si?” Aku mencoba bertanya kepada Dimas karena 

sedari tadi Aku dan Dimas hanya diam saja. 

“Tergantung. Kalau Sabtu ini kayanya Galnas 

ramai, karena ada pameran terjadwal juga.”  
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“Ohh..”  

“Belum pernah ke sana ya?” Aku 

menggelengkan kepala ku tanda Aku belum pernah 

pergi ke  Galeri Nasional. 

“Ini kali pertama.” Aku memperjelas 

jawababanku kepada Dimas. 

“Nanti setelah Kita melihat hasil foto Kita di 

pameran, Gua bakal tunjukin Lo beberapa karya yang 

menurut Gua unik, mau?” 

“Boleh. Thank you, Dim.” 

 

*** 

 

 Akhirnya, Kami sampai di stasiun Gambir. 

Sebelumnya, Aku sudah mengecek Google, kalau dari 

stasiun Gambir, Kita hanya perlu menyebrang saja 

untuk sampai ke Galeri Nasional. 

 Tepat pukul 9.30 Aku dan Dimas sudah sampai 

di Galeri Nasional. Sekarang ini, Galnas sudah di 
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penuhi oleh para penikmat seni. Banyak di antara 

mereka yang sedang mempersiapkan kamera untuk 

dipakai memotret nanti. Aku dan Dimas sedang 

menunggu di sebuah gazebo yang ada di Galnas. 

 “Lo bawa mirrorless Lo?” Dimas bertanya 

kepadaku. 

 “Bawa, kamu bawa SLR mu juga?” Aku 

menanyakan hal yang sama pada Dimas. 

 “Bawa ko. Galeri Nasional tuh salah satu impian 

Lo ya, Ray?” 

 “Iya, Aku ga nyangka salah satu impian ku 

dapat terwujud dengan cepat, berkat Kamu juga, 

makasih ya Dim.” Aku tersenyum padanya. 

 “Sama-sama Ray, Gua senang kalau liat Lo 

senang kaya gini. Kalau ada apa-apa jangan sungkan 

buat minta tolong ke Gua ya, Ray. Mau itu tentang 

fotografi atau hal lainnya.” 

 “Terima kasih, Dim.” Aku masih belum bisa 

terbuka dengan Dimas kecuali mengenai fotografi. 
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Entah apa maksudnya Dia berbicara seperti itu 

padaku. Yang jelas, Aku bisa tanpa harus bergantung 

dengan orang lain, sekalipun itu Dimas. 

  

*** 

 

Sudah lebih banyak orang yang berdatangan ke 

Galeri Nasional. Sebenarnya, Aku suka merasakan 

pusing saat berada di lingkungan yang terdapat 

banyak orang seperti ini. Sambil mencari-cari hasil 

foto Aku dan Dimas, Aku pun mencoba untuk biasa 

saja dengan lingkungan yang ramai ini. Aku harus 

terbiasa demi melihat karyaku. 

 Di depan ternyata ada Miss Aura, Aku dan 

Dimas pun segera menghampiri Miss Aura. 

 “Miss, sudah lama disini?” Aku bertanya 

kepada Miss Aura. 

 “Eh, hey kalian, Miss daritadi nyariin kalian lho. 

Syukur deh, sudah ketemu.”  
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 “Kenapa tidak chat aja Miss?” Dimas merespon 

omongan Miss Aura.  

 “Tidak kepikiran, Miss tidak menyangka kalau 

Galnas akan seramai ini. Sudah, yang penting Miss 

sudah bertemu dengan Kalian. Kalian sudah tahu letak 

karya kalian dimana?” 

 “Belum, Miss.” Jawabku dan Dimas. Miss Aura 

pun mengecek HP nya kemudian memberi tahu kepada 

Kita kalau hasil foto Kita terdapat di ruang C4 

bersama hasil-hasil karya dari sekolah lain.  

 “Terima kasih Miss informasinya, Kita boleh 

segera ke ruang C4?” Kataku yang sudah tidak sabar. 

 “Tentu saja. Miss ada disini kalau kalian butuh 

Miss ya.” 

 “Siap Miss!” Jawab diriku. 

Aku menarik tangan Dimas untuk segera 

menuju ruang C4. 

 

*** 
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 Di ruangan berbentuk persegi panjang ini, 

akhirnya Aku bisa melihat hasil kerja keras ku 

bersama Dimas. Aku merasa bangga kepada diriku 

sendiri karena hasil foto ku dan Dimas mendapatkan 

perhatian banyak orang. Aku pun segera memotret 

momen ini.  

 “Mau Gua fotoin, Ray?” tawar Dimas kepadaku. 

 “Iya Dim, tolong ya.” Aku memberikan 

mirrorlessku kepada Dimas. 

 “Gausah, pake kamera Gua aja, Ray.” 

 “Ohh ok, Dim.” Aku pun tersenyum di depan 

kamera. ‘Ckrek’ 

 “Terima kasih, Dim. Nanti kirimin ya.” 

 “Iya, Ray.” 

 Setelah puas melihat-lihat hasil foto ku dan 

Dimas serta hasil dari foto sekolah lain, Dimas pun 

mengajak ku ke tempat yang sudah ia bilang 
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sebelumnya. Dia akan menunjukan karya seni yang 

menurutnya unik.  

Ternyata ruangan itu tidak jauh dari ruangan 

C4, hanya tinggal berjalan sedikit saja Aku dan Dimas 

sudah sampai di ruangan C6 ini. Kemudian tanpa 

diminta oleh Dimas, Aku pun menyusuri setiap koridor. 

Benar katanya. Ini sangat indah. Hasil foto yang 

dibuat seperti hologram, ada juga lukisan dari 

berbagai aliran-aliran yang ada di Indonesia. Aku pun 

tidak menyia-nyiakan momen ini. Setiap lukisan dan 

karya seni, selalu Aku foto dengan mirrorlessku 

karena Aku tidak tahu kapan Aku bisa melihat karya 

seindah ini lagi. 

 Dimas ada di ujung koridor sedang 

memperhatikan sebuah foto. Aku pun menghampiri 

Dimas. Dan sekarang, Aku sudah berada di belakang 

Dimas, memperhatikan apa yang  sedang di lihat oleh 

nya. Aku seperti hafal dengan foto ini tapi Aku ragu 

untuk memastikan. 
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 “Dim...” Aku mencoba memanggil Dimas karena 

ini aneh. 

 “Iya benar, Ray. Foto yang Kamu lihat 

sekarang ini adalah hasil karyamu.” Seakan tahu 

dengan kebingunganku, Dimas pun dengan peka nya 

menjawab panggilanku.  

 “Kenapa?” Aku pun tidak tahu kenapa Aku 

bertanya seperti itu kepada Dimas, yang jelas Aku 

butuh penjelasannya sekarang juga. 

 “Lo ga suka ya?” Dimas mempertanyakan hal 

yang tidak aku mau jawab. 

 “Kenapa Dim?” Dengan tegas, aku mengulang 

pertanyaan ku lagi. 

 “Ga ada salahnya kan Ray, Gua mempublish 

hasil karya Lo? Dan Lo lihat, ternyata usaha Gua 

berhasil untuk bisa menampilkan karya Lo di Galeri 

Nasional. Lo ga bangga?” 

 “Dari mana Kamu tahu kalau itu hasil karya 

ku?” Setahu ku, tidak banyak orang di sekolah yang 
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tahu tentang akun instagram ku yang isinya hanya 

hasil potretku. Ah ya! Aku teringat sesuatu! 

 “Kamu dpangestu98 itu?” 

 “Yep, benar. Lo tahu? Jauh sebelum kejadian 

di kantin yang mana itu adalah pertemuan pertama 

yang tidak mengenakkan untuk kita berdua, Gua udah 

kenal dengan Lo, Ray.  Bahkan tanpa lo tahu kehadiran 

Gua. Gua kagum dengan kesederhanaan yang Lo punya. 

Gua bahkan tau apa yang sedang Lo rasain, dan Gua 

tau apa yang Lo ga suka. Dan itu alasan kenapa Gua 

ngasih kesan sarkas di awal pertemuan kita. Karena 

Gua mancing perhatian Lo, Ray. Gua mau nunjukkin 

kalau selama ini Gua ada memperhatikkan gerak-gerik 

Lo, Ray. Lo beda dari semua orang yang Gua kenal. Gua 

ingin...” 

 “Apa?” Dimas menggantungkan omongannya. 

 “Kamu ingin apa, Dim?” aku mendesak dirinya 

agar segera melanjutkan omongannya. 
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 “Maaf kalau ini ga sopan, tapi Gua ingin ngubah  

pikiran yang menurut Lo ‘bisa hanya dengan 

bergantung pada diri sendiri’. Kenyataannya, engga 

bisa, Ray. Lo butuh orang yang bisa ngedukung usaha 

Lo dan Lo ga bisa ngelakuin hal yang Lo mau tanpa 

bantuan orang lain. Kaya sekarang ini, Ray. Terbukti. 

Dengan Gua bantu usaha yang Lo buat, hasil foto Lo 

bisa terpajang di salah satu tempat impian Lo.” 

 “Kamu seperti menjilat ludahmu sendiri ya. 

Kamu membantuku atau kamu yang ingin tenar karena 

hasil fotoku?” Aku tidak menyangka kalau Dia akan 

sepicik ini karena foto di depanku ini adalah hasil foto 

yang ku unggah di instagram kemarin yaitu tentang 

siluet dari dirinya. 

 “Bukan begitu, Ray. Dengarkan dulu, Gua belum 

selesai ngomong. Lo ga suka ya kalau ternyata objek 

hasil foto karya Lo itu Gua? Lalu kenapa Lo 

mengunggah foto itu di instagram kalau ternyata Lo 

ga suka dengan foto itu? Ray, Gua sama sekali ga ada 
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niatan untuk tenar karena hasil foto Lo. Niat Gua 

cuman satu, Gua bantu Lo.” 

 “Beri Aku alasan kenapa Kamu ingin 

membantuku sampai sejauh ini tanpa sepengetahuan 

ku dan ingin membuat Aku tidak hanya bergantung 

pada diriku sendiri.” Aku berbicara tegas kepada 

Dimas, karena kenapa Dia perlu repot-repot 

mencampuri kehidupanku? Ini tidak ada hubungannya 

sama sekali dengan hidup seorang Dimas Arya 

Pangestu. 

 “Ray, salah ya kalau Gua ngebantu Lo?” 

 “Menurutku, Kamu terlalu mencampuri hidup 

sesorang. Ada kalanya seseorang membutuhkan 

privasi, Dim. Aku tidak merasa Aku hanya bergantung 

pada diriku sendiri.  Yang Aku pikirkan, Aku tidak mau 

kalau Aku merepotkan orang sampai sejauh ini. Aku 

bisa tanpa bantuan orang lain. Mungkin nanti usahaku 

akan berhasil dengan tanganku sendiri, tanpa campur 

tangan orang lain, karena Aku berpikir jikalau ada 
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orang yang Aku repotkan, mungkin nanti nya orang itu 

akan berpikir kalau itu hal yang pernah merepotkan 

baginya.” Jelasku pada Dimas. 

 “Jadi maksud Lo, dengan Gua membantu Lo 

sampai sekarang ini, artinya Gua ga berpikir dengan 

matang? Ray, ubah mindset Lo dan hargain usaha Gua 

yang udah ngebantu Lo sampai sini. Gua ga sepicik 

yang Lo kira, Ray. Dan Gua sama sekali ga direpotkan 

karena ini pun kemauan Gua sendiri untuk ngebantu 

Lo. Tujuan Gua ngebantu Lo adalah bukan karena Gua 

mau tenar berkat hasil karya Lo, tapi Gua mau 

ngebuat Lo sadar kalau Lo ga bisa hidup tanpa 

bantuan orang lain. Itu aja, Ray.”  

 “Tetap sama, Dim. Kamu ga bisa seenak 

jidatmu mengatur urusan lain. Kamu ga bisa ngatur 

Aku karena itu sudah menjadi zona nyamanku.” Aku 

masih keras dengan pendapatku sendiri. 

 “Lo bisa memulai nya dengan nerima bantuan 

Gua, Ray. Bisa?” 
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 Aku hanya menggelengkan kepala ku tanda Aku 

tidak bisa menerimanya. Jujur, Aku sudah cape untuk 

terus berdebat dengannya. Aku melihat Dimas 

menghela nafas panjang. Sepertinya Dia pun cape 

karena omongannya yang tidak bisa Aku terima. 

 “Ray, Gua gatau apa yang harus Gua omong lagi 

buat bisa bujuk Lo nerima bantuan orang lain. Sabar 

ada batasnya kan? Gua harap Lo bisa mencerna lagi 

omongan Gua yang panjang tadi, karena ini juga demi 

kebaikan Lo, Ray. Maaf lancang sudah ikut campur 

kehidupan Lo. Gua pamit, Ray.” 

 Tanpa menungggu respon ku, Dimas pun 

berbalik dan meninggalkanku sendiri. Sepertinya, Dia 

kecewa kepadaku. Biarlah. Aku masih tetap pada 

pendirianku kalau Aku bisa tanpa bantuan orang lain, 

termasuk Dimas. 

 

*** 
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Chapter 7 

Menghilang 

 

 

 Sudah seminggu Aku dan Dimas tidak pernah 

bertemu lagi, bahkan di sekolah pun Aku tidak 

bertemu dengan Dimas. Biasanya, Aku tidak akan 

pernah memikirkan sesuatu masalah seperti sekarang 

ini. Aku pun bingung dengan diriku sendiri dan ucapan 

Dimas selalu saja berada di pikiranku. Ini aneh. 

Sepertinya kehadiran Dimas sudah mempengaruhi 

kehidupanku. 

 “Hey, Ray! Kenapa sih daritadi ngelamun 

terus?” Naya menegurku. 

 “Ah tidak Nay, gapapa ko.” Jawabku gelegapan. 

 “Ada hal yang sedang Kamu pikirkan ya, Ray, 

apa?” Naya mendesakku agar Aku berbicara 

kepadanya.   
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“Tentang Dimas, kenapa akhir-akhir ini Aku 

tidak melihat Dimas di sekolah ya, Nay?” Sejak lusa 

kemarin, Aku menahan diri untuk tidak bertanya 

kepada Naya tentang Dimas. Tapi sekarang, Aku 

sudah tidak bisa menahan diri lagi, Aku penasaran 

kemana perginya Dimas. Apakah dia menghindar 

dariku? 

 “Ohh.. Aku juga baru sadar setelah Kamu 

bertanya seperti itu, Ray. Aku pun sama tidak pernah 

melihat Dimas belakangan ini. Ku kira Kamu dengan 

Dimas sudah akrab satu sama lain, Ray. Jadi mungkin 

Dimas mengabari mu.  Coba nanti Aku tanyakan pada 

teman sekelas Dimas ya, Ray.” 

 “Terima kasih, Nay.” Tadinya, aku ingin 

menolak Naya yang ingin menanyakan perihal Dimas 

kepada teman sekelasnya. Tapi, Aku urungkan. Karena 

Aku ingin segera bertemu dengan Dimas, dan 

menyelesaikan masalahku dengan dirinya. 
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*** 

 

 Seseorang menepuk bahuku dan memanggil 

namaku ketika Aku sedang menenggelamkan wajahku 

di atas meja.  

 “Kenapa, Nay?” Ternyata Naya. Ku kira Rio 

yang ingin menanyakan tugas padaku. 

 “Tentang Dimas.” Jawabnya 

 “Kenapa?” Tanyaku penasaran. 

 “Ternyata Dimas ngambil program pertukaran 

pelajar di Singapura, Ray.” Aku tercengang 

mendengarnya. Dan Aku baru ingat, terakhir kali Aku 

berbicara padanya, ketika itu Dimas bilang pamit 

kepadaku. Ku kira itu hanya sekedar pamit untuk 

pulang ke rumah, tapi ternyata Dimas mempunyai 

maksud lain. 

 “Terima kasih infonya, Nay.” 
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 “Iya sama-sama, Ray.” Aku tidak menanyakan 

lebih tentang Dimas kepada Naya, yang harus ku 

lakukan sekarang adalah menghubungi Dimas langsung. 

 Aku pun mengambil HP ku dan mengirim sebuah 

pesan kepada Dimas. 

Rayna : Dim, 

Dimas : Ya? 

Langsung di balas oleh Dimas! Sepertinya Dia sedang 

tidak sibuk. 

Rayna : Aku mendapat kabar kalau Kamu sedang 

berada di Singapura untuk pertukaran pelajar, 

benar? 

Dimas : Benar. Ada apa, Ray? 

Rayna : Sampai kapan Kamu berada di Singapura? 

Dimas : Hanya satu bulan, akhir November nanti Gua 

pulang ke Indonesia. 

Rayna : Kabarin kalau Kamu udah di Indonesia ya, 

Dim. Aku ingin berbicara denganmu sepulang 

Kamu dari Sinagpura. 
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Dimas : Ok 

Rayna : See you soon. 

 

Tanpa menunggu balasan dari Dimas, Aku pun 

segera mematikan HP ku. Aku merasa Dimas berbeda 

dari biasanya, terbukti dari obrolan ku dengan Dimas 

via WhatApps. Biasanya Dia bawel kepadaku, tapi kali 

ini, tidak. Aku sudah putuskan untuk bisa menghadapi 

kehidupanku dengan berbeda dari biasanya, berkat 

Dimas. I’ll see you soon, Dim.   

 

*** 
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Chapter 8 

Be Better 

 

 

Penghujung November. Aku masih setia untuk 

menunggu kehadiran seseorang yang telah 

menyadarkan ku tentang ketergantungan terhadap 

orang lain. Di Taman Kota yang ramai ini, Aku masih 

saja asyik memperhatikan HP ku, berharap Dia 

mengabariku. Tapi nihil. Pesan-pesan yang ku kirimkan 

lusa kemarin pun tak kunjung di balas olehnya. Ada 

apa dengan diriku? Dan mengapa Aku bisa sangat 

berharap kepada nya sampai saat ini? Pulanglah, 

kawan. Aku ingin berbicara banyak hal bersamamu. 

Sudah 4 jam Aku berada di Taman Kota untuk 

menjernihkan pikiran ku, ini sudah cukup. Aku 

beranjak dari tempat duduk ku. Dan ketika itu, suara 

yang sedari tadi Aku harapkan pun terdengar di 
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sekitar area Taman. Aku berbalik, memastikan, bahwa 

itu memang dirinya. 

 “Hai Ray,” Adalah kalimat pertama yang Dia 

ucapkan padaku setelah sebulan ini Dia menghilang. 

Aku pun membalas sapaannya, dan menanyakan 

kabarnya. 

 “Hai, bagaimana kabarmu, Dim?”  

 “As You can see, i’m ok. Bagaimana denganmu?” 

Aku tidak aneh dengan Dimas yang mencampurkan 

bahasa yang Dia pakai. Karena sepertinya Dimas 

sudah mulai terbiasa dengan lingkungan Singapura 

yang berbahasa Inggris. Dimas duduk di tempat yang 

sebelumnya Aku duduki. 

 “Baik.” Aku duduk disamping Dimas dengan 

sedikit jarak di antara Aku dan Dimas. 

 “Kenapa tidak mengabari kalau sudah sampai di 

Indonesia?” Aku bertanya kepadanya. 

 “Kejutan. Kamu senang?”  
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 “Aku lebih senang jika Kamu mengabariku 

terlebih dahulu, daripada membuat orang menunggu 

dengan hal yang belum jelas, Dim.” Aku mecoba untuk 

tidak kesal dengannya, karena ini adalah hari pertama 

Aku dan Dimas bertemu setelah Dia menghilang 

selama sebulan ini. 

 “Rindu padaku, heh?” Dimas mencoba 

menggodaku. 

 “Tidak sama sekali.” Jawabku tegas. 

 “Ya sudah, Aku balik ke Singapura lagi, ya?” 

 “Dim...” Ok, Dia berhasil membuatku memohon 

kepadanya. Wait, sejak kapan Dia mengubah 

panggilannya menjadi ‘aku’? 

 “Kamu ga cocok ngebahasain diri Kamu dengan 

sebutan ‘aku’. Kamu masih inget kan kalau ada hal yang 

mau Aku bicarakan denganmu?” Aku mencoba untuk 

berbicara serius dengannya. 

 “Omongkan saja, Ray.”  
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 “Aku gatau harus mulai dari mana tapi intinya 

sekarang Aku sudah paham dengan pembicaraan Kita 

di Galnas kemarin. Kamu benar, Dim. Manusia memang 

tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan 

sekarang Aku sadar kalau Aku tidak bisa terus-

terusan hanya mengandalkan diriku sendiri. Aku 

merasakannya setelah Aku memikirkan semua 

peristiwa yang pernah terjadi. Seperti yang di Galnas 

kemarin, mungkin saja Aku tidak bisa melihat hasil 

fotoku di pameran Galnas kemarin kalau bukan karena 

bantuanmu. Dari situ, Aku sadar seberapa penting 

bantuan yang diberikan orang lain untuk diri kita 

sendiri. Bahkan berkat bantuanmu, impian ku dapat 

terwujud. Terima kasih Dimas karena Kamu sudah 

membuatku sadar akan pentingnya manusia sebagai 

makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. 

Terima kasih karena berkat bantuanmu, impian ku 

dapat terwujud. Untuk kedepannya, Aku akan 

berusaha untuk tidak hanya bergantung pada diriku 
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sendiri karena sekarang Aku sadar kalau Aku pun 

membutuhkan bantuan orang lain. Sekali lagi, terima 

kasih, Dimas.” Aku memberikan penjelasan yang 

menurutku bertele-tele tapi Aku berharap semoga 

saja Dimas mengerti dengan ucapanku.  

Ada jeda yang cukup lama setelah Aku 

berbicara seperti itu kepada Dimas. Dan beberapa 

menit kemudian, Dimas pun membuka suaranya. 

 “Aku senang mendengarnya. Di Galnas kemarin 

kamu pernah menanyakan apa alasanku untuk 

membantumu kan?” 

 “Iya benar, apa?” Sebenarnya tadi juga Aku 

sempat ingin menanyakan hal itu, tapi aku batalkan 

karena Aku takut Dimas tidak akan menjawab lagi. 

 “Aku pernah seperti Kamu, Ray. Aku selalu 

berpikir kalau Aku pasti bisa melakukan semua hal 

dengan tanganku sendiri dan tanpa bantuan orang lain. 

Tapi ternyata pikiranku itu malah membuatku menjadi 

anti dengan sosial. Dan lama kelamaan Aku merasa 
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asing dengan lingkungan di sekitarku. Aku merasakan 

kalau hanya Aku yang hidup di dunia ini tanpa ada 

orang lain. Aneh bukan? 

Sampai suatu hari, ada seorang Kakek tua yang 

selalu menemani hari ku, beliau sangat baik kepadaku. 

Beliau suka melakukan hal yang menurutku di kala itu 

tidak perlu dilakukan oleh nya karena itu bukan hal 

yang pantas untuk seorang Kakek. Kemudian, Aku 

sudah terbiasa dengan kehadirannya. Sampai Kakek 

tua itu membuatku sadar kalau suatu saat nanti si 

Kakek pergi untuk selama-lamanya, Aku pasti 

membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi. Dan itu 

terbukti, Aku yang sekarang adalah Aku yang mudah 

bersosialisasi dengan orang tertentu.  

Alasan ku membantumu adalah Aku ingin 

membuatmu sadar kalau Kamu tidak bisa melakukan 

semua hal dengan sendiri. Karena Kamu juga pasti 

akan membutuhkan bantuan orang lain. Jadi, Ray, 

kapanpun Kamu membutuhkan bantuanku, Aku akan 
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berusaha untuk bisa membantumu, Ray. Jangan 

sungkan untuk meminta bantuan kepadaku ya, Ray.” 

Sekarang, Aku mengerti. Yang Aku simpulkan dari 

omongan Dimas adalah Dimas tidak mau kalau Aku 

bernasib sama dengannya yaitu anti dengan sosial. 

“Oh ya, Aku ingin meluruskan. Aku tidak ingin 

menjadi tenar karena hasil fotomu yang di pajang di 

Galnas kemarin. Sebelumnya, Aku pernah memgirim 

hasil foto-foto mu yang lain yang pernah Kamu unggah 

di instagram kepada pihak yang berada di Galnas, 

tetapi setelahnya, Aku tidak mendapat kabar lagi 

tentang fotomu. Aku berpikir sepertinya fotomu 

tidak lolos untuk di pajang di pameran. Sampai H-1, 

Aku mengirmkan foto terakhir yang kamu unggah di 

intagram yang mana itu adalah foto dari siluetku. 

Malamnya, Aku mendapat kabar dari pihak Galnas, 

kalau fotomu berhasil untuk bisa di pamerkan di 

Galnas.” Dimas memberi penjelasan kepadaku. 



 

 
76 

 “Terima kasih banyak Dim atas semua hal yang 

Kamu lakukan padaku. Maaf sempat menuduhmu. Aku 

sudah paham sekarang. Terima kasih juga 

penjelasnnya ya, Dim.” Aku tidak bisa berhenti untuk 

mengucap terima kasih kepada Dimas karena 

sepertinya Dimas sudah memiliki pengaruh yang besar 

untuk hidupku. 

 “Kembali kasih, Rayna.” Dimas melemparkan 

senyum padaku.  

Senyum manis itu yang  akan selalu Aku ingat 

karena jika tidak ada dirinya, mungkin Aku akan 

bernasib lebih buruk hanya karena gengsi untuk 

meminta bantuan kepada orang lain. 

“Jadi, sekarang Aku-Kamu nih?” Aku 

menyenggol tangannya dan berniat menggoda Dimas. 

“Sayang-sayangan juga gapapa.” Asem! Kenapa 

jadi Aku yang digoda olehnya? Tenyata manusia satu 

ini pandai juga membalikkan ya. 

“Jadi gimana?” Dimas bertanya kepadaku. 



 

 
77 

“Gimana apanya?” 

“Sayang?” 

ASDFGHJKL. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
78 

Epilog 

 

 

Beberapa bulan kemudian, 

Di sebuah tempat yang sudah di janjikan untuk 

pertemuan sepasang sahabat, seorang laki-laki datang 

dari arah selatan dan menghampiri perempuan yang 

sedang bersandar di bawah pohon yang rindang. 

Suasana yang sangat tenang untuk menikmati 

pertemuan yang tidak tahu kapan lagi mereka akan 

bertemu. Tidak ada suara di antara mereka. Mereka 

hanya menikmati diam seakan kesunyian yang ada 

adalah cara terbaik  untuk mengungkapkan pertemuan 

terakhir mereka. Menatap dengan lekat, hingga 

akhirnya salah satu dari mereka memulai untuk 

berbicara. 

“Gua bakal balik lagi ko, Ray. Gausah khawatir 

kalau memang itu yang ngebuat Lo takut kalau Gua ga 

bakal balik ke Indonesia.” Ucap seorang laki-laki itu. 
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“Iya, Aku percaya ko. Jaga diri disana ya, Dim. 

Jangan lupa sholat.” Terukir senyuman di wajah sang 

perempuan yang terlihat seperti senyum paksaan. 

“Jangan lupa sama Lo, engga?” Gurau Dimas. 

“Gausah macem-macem ya, Dim. Awas aja kalau 

berani!” sewot Rayna. 

“Bercanda, Ray. Ga akan pernah lupa sama Lo 

kok, Lo juga baik-baik ya disini. Gua bakal sering 

kabarin Lo kalau Gua ada waktu senggang nanti, ya.” 

 “Iya, Dim. Fokus dan selesaikan dulu saja 

pendidikanmu di Singapura biar bisa balik ke 

Indonesia nya cepet.” 

 “Pasti, Ray. Doakan saja ya.”  

 “Iya, berangkat ke bandara jam berapa?” 

Rayna memastikan agar Dimas tidak terlambat untuk 

terbang ke Singapura. 

 “Jam 2. Gua pamit sekarang ya, Ray. Inget 

pesan Gua, gausah macem-macem selama Gua ga ada 

di sini ya.”  
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 “Pasti, Dimas. Sudah gih bentar lagi jam 2. 

Hati-hati.” 

 Mereka saling menatap satu sama lain seakan 

Mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Satu hal yang 

pasti bahwa mereka menyimpan perasaan satu sama 

lain.  

 Kemudian Dimas pergi meninggalkan Rayna 

seorang diri. Mereka sama-sama tahu bahwa di antara 

Mereka tidak ada yang mau ditinggalkan. Tapi, ketika 

itu menyangkut tentang masa depan mereka, mereka 

tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka yakin, suatu 

hari nanti Mereka akan bertemu lagi di lain 

kesempatan dengan perasaan yang sama. 

 

*TAMAT* 
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