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“Love is like a tree : it grows by itself, roots itself deeply in our 

being and continues to flourish over a heart in ruin. The 

inexplicable fact is that the blinder it is, the more tenacious it is. 

It is never stronger when it is completely unreasonable.” 

-Victor Hugo- 
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Ucapan  

Terima Kasih 

 

J.P. Donleavy once said: 

“The purpose of writing is to make your mother and father drop 

dead with shame.” 

 

So, I dedicated this book for my Papa and Mama. I think I’m 

very talented on making them feel ashamed of me.  

 

and also my Indonesian teacher who give this project to 

me, Bpk. Sopyan Munawar S.Pd.   
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Prologue 

Dear Ares, 

 Aku harap kamu bisa membaca surat ini walau entah 

kapan sampai di tanganmu. Kamu dan aku, kita sama sama 

tidak menyukai hal yang berujung tidak pasti, jadi aku 

langsung saja mengatakan kepastiannya. Hari ini, tepat untuk 

kelima tahunnya kita memadu kasih menjadi sepasang 

kekasih. Lucunya, pertemuan pertama kita hanya karena kamu 

mahasiswa pindahan yang tersesat di kampus.  

Hari itu, kamu akhirnya membuka semua 

kemungkinan untuk kehilangan, merasa sakit, menangis, dan 

konsekuensi menyedihkan lainnya dari jatuh cinta. Kamu 

sadar hal itu dan memutuskan untuk mengambil semua risiko 

tersebut demi aku.  Aku nggak menyangka kalau akhirnya kita 

bisa jadi sepasang kekasih. Rasanya lucu karena awalnya kita 

bertengkar karena panggilan nama, kini bertengkar karena 

masalah hubungan. 

Kamu, lelaki pertama yang mengatakan cinta padaku 

tanpa berpikir tentang konsekuensi yang ada. Kamu bilang, 

nggak ada alasan apa pun yang bisa buat kamu nggak jatuh 

cinta sama aku. Kamu, lelaki pertama yang bisa buat aku 

nyaman hanya dalam satu kali bertemu. Ku pikir perasaan itu 

hanya sementara, namun aku salah. Hari demi hari, perasaan 

itu semakin tumbuh layaknya tanaman ilalang –yang dibiarkan 

begitu saja tapi tetap tumbuh. 

Aku perempuan yang tidak pandai berkata-kata, yang 

memilih memendam semua perasaanku padamu sendiri 
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hingga kesalahpahaman itu terjadi, aku masih saja memendam 

perasaan itu sendiri karna ku pikir itu salahku bukan kamu 

apalagi kita. 

Apa pun yang terjadi kepada kamu berikutnya, kamu 

harus bersyukur bahwa itu terjadi. Seburuk apa pun hidupmu 

sekarang –entah karna aku atau bukan- kamu harus ingat 

bahwa kemarin, akulah orang yang secara tidak langsung 

menunjukkan kepadamu bahwa organ imajiner bernama hati 

itu tak bisa kamu paksa untuk menjadi mati rasa. Sekeras apa 

pun kamu berusaha untuk membuatnya mati rasa, sekeras 

itulah ia membuktikan bahwa usaha itu menyakitkanmu. 

Membuatmu cocok dengan kata miserable.  

She changed your life. God made her to change your life. 

Aku sudah berusaha semampuku menjagamu hingga 

saat itu tiba. Saat dimana kita harus memilih melanjutkan atau 

mengakhiri. Langkah kita masih panjang, ku harap kamu 

melanjutkan langkah itu walau entah bersamaku atau tidak –

yang pasti ku ingin kita bahagia. 

You know, right now I believe that we’re meant to be 

together, someday, soon. So, wait for me. 

Bandung, 2019 

Arsanin Anyerila 

 Pria itu memandangku sambil tersenyum. Aura 

bahagia terpancar dari seluruh tubuhnya. Diraihnya tubuhku 

dalam dekapannya, “Aku seneng akhirnya kamu pulang.”  Aku 

hanya tersenyum mendengar kata-katanya.  “Aku juga seneng 

bisa kembali ke Bandung lagi.”  
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 Dia menjauhkanku sebentar, “Jadi, Bandung aja nih 

yang diinget?” katanya dengan ekspresi yang dibuat sendu. 

Aku tertawa melihat ekspresi sendu yang dibuat-buatnya, “Of 

course I remember you a lot.” Ia tersenyum dan mengamit 

salah satu tanganku dan digenggamnya. “Ayo pulang, kita urus 

pertunangan sebelum kamu diambil yang lain lagi.” 

 Senyumanku semakin melebar mengingat kejadian 

tepat satu tahun yang lalu. Kejadian itu, akan ku lupa sampai 

kapan pun.  

 Yang kuingin ingat hanyalah satu, bahwa bersamanya 

hingga akhir adalah kebahagiaan. 

 Aku menoleh kepadanya dan menangkupkan kedua 

tanganku di wajahnya sambil mengatakan, “ I love you, favorite 

man.” 

 “I love you, favorite girl.” 
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Chapter One 

August 05, 2014 

“Maaf, Bu. Saya telat.”  

Seluruh penghuni kelas sontak melirik ke arah 

perempuan yang baru saja masuk. Perempuan dengan postur 

tubuh yang ideal ditunjang dengan paras yang menawan 

memasuki kelas dengan anggunnya, padahal ia sudah 

terlambat 15 menit. Sang Dosen hanya melirik sekilas sebelum 

akhirnya melanjutkan penjelasannya. 

Dia berjalan layaknya model di atas catwalk sambil  

mencari keberadaaan temannya.  “Gila sih, cuma lo doang 

yang bisa begitu ke Bu Siska. “ Perempuan itu hanya 

tersenyum. “Ngomong-ngomong, hari ini katanya ada anak 

baru pindahan dari Melbourne.” Perempuan itu tetarik ketika  

mendengar bahwa akan  ada anak baru di kampusnya. 

Arsanin Anyerila. Perempuan dengan sifat yang berani 

dan ambisius. Kedua sifat yang sangat bertolak belakang 

dengan parasnya yang polos nan lugu, tetapi itulah daya 

tariknya. Di saat para perempuan lainnya membencinya 

karena sifatnya itu, para lelaki justru menyukainya.  

Perfect. Satu kata yang menggambarkan perempuan 

itu. Tidak hanya tubuh yang ideal, paras yang polos nan lugu 

namun menawan, perempuan itu juga mendapatkan beasiswa 

penuh hingga lulus. Bonus plus karena ia pintar sehingga tidak 

mudah dibodohi para lelaki. Menjadi putri semata wayang di 

keluarganya membuat kedua orang tua nya dan kakaknya 

bersikap protective yang membuat Anin jengah. 
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Selain itu, Anin memegang posisi sebagai Ketua BEM 

yang sangat ia impi-impikan sedari dahulu. Menjadi seorang 

ketua tak menjadikan Anin selalu patuh dengan  peraturan 

yang ada di kampusnya. Anin seringkali memakai pakaian 

casual maupun modis yang justru dilarang oleh pihak kampus. 

Keberaniannya menentang peraturan membuatnya seringkali 

dipanggil dekan. Track record-nya cukup banyak dalam 

berbagai hal.  

“Gue pikir, lo gak masuk tadi soalnya susah dihubungi. 

Untung belum gue absenin lo.” Anin merogoh tasnya mencari 

handphone-nya. Benar. Ada panggilan tak terjawab dari Anzela 

dan beberapa notifikasi chat darinya.  

“Ya ampun Zel, sorry banget. Hp gue mode silent 

soalnya tadi buru-buru banget. Sorry ya.”  

“Ya udah gak apa-apa, sekarang ke perpus aja tuh 

disuruh sama Bu Siska beresin laporan yang kemarin baru 

dikasih.” 

Anzela Flurry Jasmine. Seorang perempuan blasteran 

Amerika-Indonesia. Sama seperti Anye, Anzela yang biasa 

dipanggil Zela ini baru saja mendapatkan beasiswa karena 

kepintarannya. Anzela dan Arsanin layaknya dua bidadari 

kembar yang turun dari kayangan, paras yang cantik serta 

kecerdasan yang dimilikinya.  

Berbanding terbalik dengan Anin, Zela termasuk 

mahasiswa kurang aktif dalam hal organisasi, dia memiliki 

kesibukan sebagai model majalah. Sama-sama lahir dari 

keturunan bangsawan, keduanya bagaikan pinang dibelah dua. 
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Anzela dengan karir modelling-nya dan Arsanin 

dengan karir menjadi Ketua BEM sekaligus pemeran Layar 

Lebar di Hollywood. What a perfect career! 

Seseorang memasuki pelataran gedung Fakultas 

Hukum sambil memegang ransel yang ada di pundaknya. 

“Well, not bad.” Komentarnya mengenai gedung tersebut. 

Memasuki gedung, banyak mahasiswa yang berlalu-lalang 

mengarah ke kantin maupun mencari kelas untuk mata kuliah 

selanjutnya.  

Dua orang perempuan keluar dari arah perpustakaan 

mengarah ke pelataran gedung utama ingin memberikan 

laporan kepada Bu Siska. “Lo ada job hari ini? Sampe harus 

hari ini diberesinnya.” tanya Anin. 

“Iya nih, enggak tau kenapa dadakan banget. Sebel gue 

jadinya sama klien itu.” gerutu Zela. Karena kesibukan mereka 

berdua, terkadang membuatnya harus cepat-cepat 

menyelesaikan tugas yang ada. Pernah satu waktu mereka 

menunda tugasnya, malah membuat mereka keteteran dan 

akhirnya dimarahi oleh salah satu dosen. 

“Lo pergi aja, biar nanti gue handle tugasnya.” Anin 

menawarkan diri. “Bener Nin? Makasih banyak loh ya, lo 

emang yang paling terbaik. Gue berangkat dulu ya, bye.”  Zela 

memeluknya sebentar lalu pergi dengan terburu-buru. 

Anin meneruskan langkahnya ke arah pelataran 

gedung utama. Bersamaan dengan itu, seorang lelaki terlihat 

kebingungan mencari sesuatu. Anin mengernyitkan dahinya, 

seperti seseorang yang tidak asing di matanya.  



11 
 

“Excuse me, what are you looking for?” Anin 

mengeluarkan aksen negaranya dengan sangat fasih. 

Merasa ditanya seperti itu, lelaki tersebut menoleh. 

“Hm, ini gedung fakultas hukum ‘kan? Saya mau cari Bu 

Siska.” Anin mengangkat satu alisnya, ia pikir lelaki ini tidak 

bisa berbahasa Indonesia tetapi ternyata dia bisa. “Oh, lo anak 

baru? Gue juga mau ke ruangannya jadi ikut aja sama gue.” 

Mahasiswa pindahan itu mengikuti Anin menuju 

ruangan Bu Siska. Setelah menaruh  laporan di mejanya, Anin 

memilih membiarkan mahasiswa baru tersebut dengan Bu 

Siska. 

“Thanks a lot.”  katanya secara tiba-tiba sebelum Anin 

pergi. Anin hanya menganggukkan kepala dan memilih 

kembali ke kelasnya, mengambil tas lalu pergi, karena setelah 

ini akan ada pembacaan naskah terbaru dengan salah satu 

produser film terkenal. 
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Chapter Two 

August 15, 2014 

 Hari kedua shooting terasa berat mungkin karena film 

kali ini adalah film action. Anin merasa energinya terkuras hari 

ini sehingga memerlukan banyak vitamin, sayangnya hari ini 

asistennya membawa sedikit vitamin dari hari biasanya. Anin 

pikir film ini tidak terlalu memerlukan banyak tenaga, tetapi 

dia salah. Film ini sangat membutuhkan banyak tenaga dan 

uang. 

 Semoga kali ini filmnya akan menjadi peminat 

penonton bahkan sampai menjadi pemenang dalam kategori 

best movie. Hari ini selesai hingga pukul 3 dini hari, setidaknya 

tidak seperti hari pertama yang pulang pukul 9 pagi.  

 Setelah ini, Anin masih harus masuk kuliah dalam 

beberapa jam lagi sehingga ia memutuskan tinggal di 

apartemennya bukan pulang ke rumah. Apartemen tersebut ia 

beli dengan hasil jerih payah sendiri dari kegiatannya sebagai 

aktris. 

Kehidupannya sebagai aktris memang melelahkan 

namun ia jalani itu dengan ikhlas. Sebagai aktris sekaligus 

mahasiswi ia tidak pernah melupakan untuk tanggung 

jawabnya. Tanggung jawab seorang aktris memang harus 

menjaga nama baik tetapi dalam kampus ia bertanggung jawab 

menyelesaikan studinya dan mengorganisir teman satu 

oraganisasinya.  

“Nin, mama lo nanya ke gue katanya hari ini lo pulang 

ke rumah enggak?” tanya asistennya, Sarah. 
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“Bilang gue pulang ke apart soalnya besok kuliah trus 

gue balik ke rumahnya lusa.” Asistennya dengan cepat 

memberi kabar dan mengantar Anin pulang ke 

apartementnya. 

ΞΞΞ 

Anin segera merebahkan badannya yang sangat lelah 

itu. Beberapa jam lagi ia harus kembali kuliah, kebetulan akan 

ada praktek di salah satu mata kuliahnya itu. Tentang praktek, 

Anin baru ingat bahwa ia sekelompok dengan salah satu 

mahasiswa baru. Mungkin akan menyenangkan, pikirnya. 

Alarm berbunyi tandanya ini waktu bagi Anin untuk 

kuliah. Meregangkan badan sebentar lalu bersiap-siap. 

Seseorang mengetuk pintu apartementnya. Anin pikir itu 

adalah Zela tetapi ia salah.  

“Kamu Arsanin Anyerila?” tanyanya sambil mengecek 

kembali nomor apartement yang ada di tangannya. 

“Ya, gue sendiri. Ada apa ya?” Sebenarnya Anin cukup 

terkejut karena lelaki ini mengetahui apartementnya bahkan 

menggunakan bahasa formal. 

“Saya partner buat presentasi kamu hari ini. Tolong 

kerjasamanya.” Anin menatap heran lelaki ini. Datang tiba-

tiba, tidak jelas namanya, kemudian mengaku sebagai partner 

presentasinya hari ini. 

“Lo siapa? Kalo ketemu orang tuh perkenalan diri dulu 

baru ngomong tujuannya apa. Kalo kayak gini, lo bisa dituntut 

sebagai penguntit.” 
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Lelaki itu tersenyum, “Saya Antares Abimana, panggil 

aja Ares.” Sambil menjulurkan tangan. 

“Oh, presentasinya udah gue buat, lo tinggal pahamin 

dari ppt yang gue bikin aja.” Tanpa menghiraukan tangan 

Ares, Anin memilih mengunci apartementnya dan menuju 

kampus. 

Ares berdehem dan memilih mengikuti Anin dari 

belakang. “Kamu ikut sama saya aja, saya bawa mobil sendiri.” 

Anin yang merasa ditawarkan seperti itu, menerimanya. 

Lagipula ia masih lelah karena belum cukup tidur. 

Perjalanan memakan waktu 15 menit karena memang 

jarak antara apartement Anin dan kampus memang dekat. 

Setelah  memarkirkan mobil, Ares melirik Anin yang tertidur 

sejak masuk ke dalam mobil. 

“Anyelira, sudah sampai. Kamu mau sampai kapan 

tidur?” Anin hanya merubah posisinya. “Anyelira, ini sudah 

sampai kampus. 30 menit lagi presentasi akan dimulai.” 

Anin tersadar dan buru-buru merapikan diri. 

Sepanjang jalan, Anin hanya menggerutu. “Kok lo gak 

bangunin gue sih? Tau mau presentasi.” 

Ares menghela nafas berat, “Sejak tadi saya sudah 

coba bangunin kamu, tapi kamu malah tidur lagi.” 

Anin mengelak, “Ah enggak ada. Gue adem ayem aja 

tuh tidurnya. Lo kali yang gak bangunin gue, mau modus ya 

lo?” tuduh Anin tak beralasan.  

“Saya bukan orang seperti yang kamu tuduh.”   
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Ares memilih mengalah tak memperpanjang masalah. 

Bersiap untuk presentasi, mereka melakukan briefing dadakan 

di depan ruang kelas. Presentasi kali ini cukup sulit karena 

terlalu mendadak sehingga persiapan yang ada belum matang. 

“Lo ngerti ‘kan maksud gue? Semoga presentasi hari 

ini berjalan lancar, soalnya jadwal gue udah padat buat 

remedial matkul kali ini.” 

“Saya ngerti maksud kamu, Anyelira. Semoga lancar 

ya.” Ares segera berdiri untuk melakukan presentasi namun 

ditahan oleh Anin. “Tunggu, lo kenapa suka manggil gue 

Anyelira sih? Soalnya yang lain manggil gue Anin bukan 

Anyelira.” heran Anin. 

Selanjutnya, Arsanin Anyelira dan Antares Abimana. 

Merasa namanya dipanggil, Ares memilih tidak 

menjawab dan dengan cepat-cepat maju untuk presentasi. 

Selama presentasi, Anin merasa takjub dengan kecepatan 

menghafal Ares bahkan tidak sampai 15 menit ia sudah hampir 

hafal seluruh isi dari presentasi yang Anin buat.  

 Presentasi selesai. Mereka mendapatkan nilai tertinggi 

dari seluruh kelompok. Anin merasa senang karena 

mendapatkan partner seperti Ares, tidak seperti teman lainnya 

yang tidak tahu diri. Sudah dibuatkan, hanya untuk menghafal 

pun tidak mau tapi berlagak menjadi penjawab.  

 Hari ini kebetulan Anin hanya dapat satu kelas pagi 

sehingga ia bebas dari gangguan untuk melakukan 

hibernasinya. Anin bersiap  untuk pulang, tapi ia sadar bahwa 

hari ini ia tidak membawa kendaraan. Anin memutuskan 

menghubungi asistennya supaya menjemputnya.  
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 Saat menghubungi asistennya, kebetulan Anin melihat 

Ares yang berada di pelataran gedung utama menuju parkiran. 

“Tunggu, lo mau balik? Hari ini cuma satu matkul aja ‘kan? 

Gue nebeng dong, tolong. Tadi ‘kan gue kesini bareng sama lo. 

Jadi, gue sekarang gatau mau balik sama siapa. Tolong ya?”  

 Ares terdiam. Bingung sekaligus terkejut tiba-tiba 

didatangi oleh Anin. Sejujurnya setelah ini ia masih ada satu 

mata kuliah lagi, tetapi melihat Anin yang seperti ini 

membuatnya tidak tega. Bukan. Memang seharusnya Ares 

yang bertanggungjawab karena sudah menawarkan untuk 

berangkat kuliah bersama. 

 “Naik. Jangan lupa pake seatbelt .” Anin tersenyum 

puas. Tapi, mengapa ia tersenyum bahkan tanpa memohon 

seperti itu biasanya lelaki langsung menawarkannya? Aneh. 

 Ares pikir, mereka memang akan langsung pulang. 

Ternyata ia salah. Mereka malah berhenti di salah satu cafe 

yang letaknya di pusat perbelanjaan. Ares sedikit merasa kesal, 

karena dibohongi. Tapi walau begitu, Ares tetap merasa harus 

bertanggungjawab untuk mengantar perempuan ini pulang 

dengan selamat. 

 “Lo mau pesen minum apa? Untuk hari ini karena udah 

melakukan tugas dengan baik, gue traktir deh.” Anin 

menawarkan beberapa minuman sambil melihat ke arah 

menu.  

 “Saya mau Caramel Macchiato aja.” Anin menoleh, 

“Kok pesenan lo sama kayak Angkasa?” Ares merasa heran 

dengan nama yang disebut oleh Anin. Nama yang tidak asing 

di telinganya. 
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 “Maaf, siapa?” Anin yang tersadar atas ocehan 

bodohnya langsung meralat ucapannya, “Bukan siapa-siapa 

kok,” Anin memilih mengalihkan pembicaraannya. “Mba, 

Vanilla late-nya satu, Caramel Macchiato-nya satu.”  

 “Baik, Mba. Ditunggu sebentar ya pesenannya.” 

 Dari kejauhan terlihat seseorang memotret gambar ke 

arah Ares dan Anin. Seseorang yang memakai topi hitam dan 

juga jaket hitam berusaha memotret agar tidak ketahuan.  

ΞΞΞ 

 “Gue terima kasih banget ya sama lo buat presentasi 

hari ini, soalnya biasanya gue dapet partner yang gak tau diri. 

Oh iya, gue juga berterima kasih lagi sama lo soalnya gue ga 

remedial matkul hari ini.” Anin berterima kasih dengan tulus. 

 “Sama-sama, saya juga terima kasih soalnya kamu 

bersedia jadi partner saya.” Ares tersenyum sedikit karena 

memang dia merasa jika teman-teman lelakinya hanya 

memanfaatkannya saja. 

 “Apa sih lo,” Anin tertawa mendengat nada bicara Ares 

yang sedikit unik itu. “Gue cuma jadi partner presentasi lo, 

bukan jadi partner hidup. Trus itu apalagi pake saya-kamu 

biasa aja lah panggilnya. Gue-lo, emang di sana gak begitu ya 

panggilannya? Gue yang di Paris aja panggilannya begitu 

kadang yang lebih aneh.” Anin tertawa mengingat teman-

temannya yang ada di Paris sewaktu pembuatan film kedua 

yang latar belakangnya salah satu Negara romantis di dunia 

itu.  
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 “Saya belum terbiasa. Karena disana pun terbiasa 

menggunakan bahasa saya-kamu atau saya-anda.” Anin 

merinding mendengarnya, betapa kakunya hidup Ares. 

 “Oh ya, tadi pertanyaan gue belum lo jawab. Kenapa lo 

manggil gue Anyelira bukan Arsanin atau Anin?” 

 “Karena saya pikir, kamu terlalu sering dipanggil 

Arsanin oleh banyak orang, jadi saya panggil kamu dengan 

nama berbeda. Maaf jika membuat kamu tidak nyaman.” 

 Anin termenung. Alasan itu, alasan yang sama dipakai 

oleh Angkasa, teman kecilnya yang pindah saat mereka berusia 

10 tahun. Ares yang melihat Anin termenung, berusaha 

menyadarkannya. “Kamu marah ya? Maaf, saya lancang. Saya 

panggil kamu Arsanin saja kalau begitu.” 

 Anin tersadar, ia justru tidak suka ketika dipanggil 

Arsanin oleh lelaki ini. Rasanya seperti mereka sangat jauh, 

tetapi jika dipanggil Anyelira ia merasa sangat dekat denga 

lelaki itu. Hanya karena panggilan saja bisa mengungkit masa 

lalunya yang sangat lama. 

 “Kita pulang aja, gue capek” 

 "Maaf ya, gara gara saya kamu jadi begini." 

 Mereka akhirnya pulang dengan keadaan tak menentu. 

Anin dengan pikirannya dan Ares dengan rasa bersalahnya.  

 "Makasih banyak udah nganterin gue pulang. Maaf 

ngerepotin lo." Anin membuka pintu tanpa melihat ke arah 

Ares. 
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 "Anye- maaf, maksud saya Arsanin saya minta maaf jika 

saya sudah menyinggung kamu. Saya tidak bermaksud." Ares 

tulus meminta maaf kepada Anin atas ucapannya yang 

mungkin menyinggung hati Anin.  

 Anin hanya mengangguk dan masuk ke dalam 

rumahnya tanpa sepatah kata lagi. Dia merasa aneh terhadap 

dirinya sendiri. Jelas saja, orang itu sudah tidak ada. Mana 

mungkin kembali lagi atau memang ia tak pernah pergi? 

ΞΞΞ 

 "Nin, lo dari tadi pagi ngelamun terus ada apa sih? 

Mikirin gue ya?" ucap Dean dengan pedenya. 

 Mereka sedang berada di kantin karena kebetulan kelas 

pertama dibatalkan. Alasannya, anak Sang Dosen ingin 

menikah jadi Dosen tersebut membatalkan kelas demi hari 

bahagia anaknya. 

 "Pede banget lo, gue lagi mikirin lo kapan punya 

pacarnya ya? Biar gak ngegodain gue terus- eh bukan 

maksudnya cewek lain. Cape gue dengernya."  

 Dean hanya terkekeh mendengar ucapan Anin. 

Memang benar, Dean terlalu sering menggoda perempuan di 

kampusnya sehingga banyak perempuan yang tidak percaya 

kepadanya.  

 "Liat aja, minggu depan gue udah ada cewek lagi. Awas 

lo jangan cemburu nanti."  

 "Pede banget lo, sorry ya. Tinggal milih aja gue mau 

cowok yang mana." 
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“Iya deh iya tau gue yang hits mah beda. Apa atuh gue 

mah cuma bubuk rengginang.” Anin memilih menghabiskan 

siomay-nya dan bersiap untuk pemotretan terbaru dengan 

kontrak yang baru saja ia tandatangani. 

“De, gue izin balik duluan ya. Ada jadwal photosoot di 

Kalibata nih, lo gue tinggal sendiri gak apa-apa ‘kan?” Anin 

merasa tidak enak, karena ia yang mengajak Dean ke kantin 

tetapi ia malah pergi duluan. 

“Santai kali, Nin. Gue juga lagi nunggu gebetan baru 

gue ini tapi belum datang-datang.” Sesekali Dean melirik ke 

arah ponselnya, memnunggu balasan dari perempuan yang 

ditunggu. 

“Gue kira lo bakal marah karna ditinggalin, eh taunya 

malah nunggu cewek disini. Bucin ah lo, De. Gue cabut, bye.”  

“Eh, bye Anin sayang. Sukses ya pemotretannya. 

Muah” ucap Dean sambil melayangkan sebuah ciuman di 

udara. 

“Najis.” 

“Hahahahaha.” 

 Sementara itu, seorang lelaki menghampiri Dean. 

Dean merasa heran karna tidak pernah bertemu dengan lelaki 

ini.  

 “Ehm, permisi tadi kamu ngeliat Anye- eh Arsanin 

tidak?” 
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 Baku amat nih orang, tinggal di jaman purba apa 

gimana? Tapi tetep, harus jaga image. Dean pikir, di era 

millennial kini tidak ada lagi orang yang menggunakan bahasa 

baku. Yah, mungkin paling sopan aku-kamu tapi itu juga 

jarang, biasanya orang menggunakan bahasa gaul.  

 Dilirik-lirik orangnya tinggi, yah tidak kalah ganteng 

sama Dean, keturunan Bule mungkin pindahan atau memang 

turunan. Barang yang dipakenya cukup branded berarti orang 

kaya nih selevel lah kalo dibandingin sama Anin.  

 “Permisi, tadi kamu ngeliat Arsanin?” tanyanya sekali 

lagi menginterupsi lamunan Dean. 

 “Lo nanya gue?” 

 “Saya kira saya bicara dengan manusia ternyata tidak 

ada siapa-siapa.” 

 ‘Tengil. Belum kenal saja sudah berani seperti ini, siapa 

sih orang ini? Menyebalkan sekali’. Dean mulai merasa emosi 

akhirnya menjawab dengan raut muka tidak terkondisikan. 

 “Lo liat aja ke parkiran.” 

 “Terima kasih sudah menjawab. Ternyata kamu 

manusia yang saya Tanya, saya kira saya salah liat.” 

 ‘Double kill. Sumpah ya, kalo bukan mahasiswa baru 

dan gua gak kenal, udah diajak rebut nih sama gue. Awas lo ya, 

gue tandain’. 

ΞΞΞ 
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Chapter Three 

August, 27 2014 

“Kamu minggu kemarin kemana? Saya cariin kamu 

tapi tidak ketemu.”  

Anin mengangkat wajahnya sedikit dan memilih 

melanjutkan menulis materi.  

“Arsanin saya minta maaf, saya tidak bermaksud 

seperti itu. Kamu boleh minta apa saja sama saya tapi tolong 

jangan marah. Saya tidak punya teman lagi selain kamu.” 

“Gue gak marah serius deh, tapi kayaknya penawaran 

lo menarik. Kebetulan gue belum makan, jadi ayo makan.” 

“Bagus deh kalo kamu tidak marah, saya lega 

dengarnya. Kalau kamu tidak keberatan, gimana kalau kita 

makan di rumah saya? Kebetulan mama saya sedang masak 

banyak.” 

“Boleh banget, gue kangen masakan rumah soalnya.” 

 “Syukur kalau kamu suka, kalau gitu kamu bisa 

berangkat bareng sama saya.” 

 Perjalanan sebenarnya hanya butuh waktu sekitar 30 

menit dari kampus, tapi entah kenapa rasanya seperti berjam-

jam. 

 “Ini kok lama banget nyampenya? Salah jalan apa 

gimana sih?” 
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 “Jalan yang biasanya ditutup soalnya lagi ada acara, 

maaf ya bikin kamu nunggu.” 

 Kruukkkk….. 

 “Sabar ya, ditahan dulu lapernya.” 

 Sumpah, baru kali ini Anin merasa malu sampai tidak 

punya muka. Anin memang lapar, tapi kenapa perutnya tidak 

bisa berkompromi sedikit.  

 “Ehm, bukan suara perut gue pokoknya.” ucap Anin 

menutupi rasa malunya yang sudah mencapai ubun-ubun. 

“Iya, bukan suara perut kamu kok, itu suara perut 

saya.” Ares tersenyum sedikit tapi dia berusaha menutupinya 

agar Anin tidak bertambah malu. 

“Diem lo, jangan ketawa pokoknya. Marah gue kalo lo 

sampe ketawa.” 

“Hahaha, kamu lucu. Udah, jangan marah ya.” 

Ares tiba-tiba menaruh tangannya di pipi Anin yang 

terlihat memerah karena menahan malu. Refleks, Anin melihat 

kea rah Ares yang baru saja mengusap pipinya. Itu kebiasaan 

Arga. Ares menyadari perubahan sikap dari Anin dan memilih 

meminta maaf karena kelancangan tangannya. 

“Maaf, maaf. Saya tidak sengaja. Saya minta maaf lagi, 

ya.” 

Anin tertawa, “Prank hahaha, sumpah muka lo pas lagi 

panik lucu banget asli. Gue gak marah kok, jadi jangan minta 

maaf terus. Kayak bos yang perfeksionis banget gue.” 
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“Kirain beneran. Saya takut kamu marah.” 

Arga Angkasa. Anin pikir dia tidak akan melihat lagi 

dia sampai akhir hidupnya, tapi Anin salah. Lelaki ini seperti 

duplikat dari Arga. Tingkah lakunya, wajahnya, perawakannya, 

bahkan hal yang disukainya pun sama. Mungkin hanya 

kebetulan, karena tidak hanya Ares tetapi orang lain pun bisa 

menyerupainya.  

“Kita sampai. Kamu masih mau di sini aja?” 

Anin tersadar dari lamunannya. Semenjak kedatangan 

lelaki ini, ia terlalu sering melamun. Bahkan saat pemotretan 

kemarin, ia sampai ditegur oleh sang photographer. 

“Anin, kamu bisa pose kaya gini ‘kan?” 

“Bisa kak.” 

“Coba kalau gitu, kamu  bayangin kalau kamu punya 

teman masa kecil tapi tiba-tiba kamu gak tau dimana dia 

sekarang. Seperti, ditelan  bumi dan kamu  ngerasa kehilangan 

banget.” 

Anin terdiam. Membayangkan teman semasa kecilnya, 

padahal ia tidak punya teman. Sewaktu kecil, Anin tidak pernah 

memiliki teman bukan karena dia anti sosia, tetapi karena 

semua anak kecil merasa takut kepadanya.  

Pernah sewaktu kecil Anin terjatuh, semua teman-

teman Anin dimarahi karena tidak menjaga Anin dengan baik. 

Kedua orangtua dan kakaknya Anin sangat overprotective 

terhadapnya, oleh karena itu teman-teman Anin merasa takut. 
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Anin seringkali merasa bosan karena bermain sendirian 

dan iri terhadap anak-anak lainnya.  Disaat teman-teman Anin 

menjauhinya, ada seorang bocah lelaki yang sering 

menyapanya, memanggilnya bahkan mengajaknya main. 

Dia sering bertanya, “Kamu kenapa sendirian?” “Kamu 

enggak bergabung sama teman-teman yang lain?” “Kamu cantik 

tapi kok banyak murung.” Sampai akhirnya, Anin  beranikan 

diri keluar rumah dan main bersama bocah lelaki itu. 

Bocah lelaki itu adalah Arga Angkasa. 

“Nin, kamu denger kakak ’kan? Ini udah mau take foto 

jadi cepetan pose. Kalo kamu ngelamun terus, mending libur job 

dulu deh.” 

“I-iya maaf kak, kita lanjutin aja.” 

“Anin? Kamu dengar saya? Kita sudah sampai dari 

tadi.” 

“Maaf maaf, gue kebanyakan ngelamun. Yaudah ayo 

turun.” 

“Iya, kamu udah ditunggu mama dari tadi.” 

Memasuki pelataran rumah Ares banyak sekali 

tanaman yang dijumpai Anin. Tetapi ada satu tanaman yang 

menarik perhatiannya, Lily. Bunga kesukaan mama Arga yang 

ia ketahui setelah sering berkunjung ke rumahnya. Ah, terlalu 

banyak pikiran tentang Arga hari ini. 

“Silahkan duduk. Saya panggil mama dulu.” 

“Ah iya, makasih.” 
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Rumah bernuansa Eropa yang khas ditambah aksn 

Indonesia, terlihat sekali rumah ini terbuat dari tangan 

arsitektur yang handal. Pilar-pilar kokoh yang dikelilingi 

lukisan-lukisan batik yang khas menambah daya tarik rumah 

ini.  

“Wah, ada siapa ini? Cantik sekali.” 

Anin menengok ke arah sumber suara. Surprise. Itu 

mamanya Arga. 

“Tante?” 

“Kamu kenal sama saya?”  

“Kamu kenal mama saya?” 

Situasi apa ini? Anin merasa pusing. Jelas-jelas itu 

adalah mamanya Arga, tapi kenapa mamanya Arga tak 

mengenalinya dan kenapa Ares bilang itu mama saya? Anin 

sedikit limbung, pertahanan dirinya mulai sedikit goyah. Ia 

kemudian didudukkan oleh Ares. 

“Bi, boleh tolong ambilkan air putih hangat ke sini?” 

“Iya den, tunggu sebentar ya.” 

“Arsanin, kamu tidak apa-apa? Mungkin karena belum 

makan jadi kamu pusing.” Ares merasa khawatir karena Anin 

tiba-tiba terjatuh.  

“Enggak, gue baik-baik aja. Tadi sempet pusing sedikit 

kok.” 
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“Syukurlah, mama pikir kamu kenapa-napa. Kalau 

begitu, ayo makan. Mama udah siapin banyak makan tadi. Kita 

kenalan di ruang makan aja ya.” 

ΞΞΞ 

“Jadi, kamu temannya Ares?” 

“Iya tante, saya teman barunya Ares.” 

Mamanya Ares tidak mengenali Anin, padahal Anin 

yakin dia adalah mamanya Arga yang sering dilihat. Tapi 

kenapa dia tidak mengenali Anin? Seperti potongan puzzle 

yang harus disusun, begitulah rumitnya pikiran Anin saat ini. 

Tapi biarkanlah itu ia pikirkan nanti, yang jelas ia butuh 

makan saat ini. 

“Ares, kamu tumben bawa perempuan ke rumah? 

Biasanya kakak kamu yang bawa ke rumah.” 

Anin melihat, Ares sedikit terdiam dan berhenti 

mengunyah. Anin seperti mendengar nada tolakkan halus atas 

kedatangan mereka berdua di rumah ini. 

“Ares ada salah sama Arsanin. Ares nawarin untuk 

menuruti permintaannya apa saja. Kebetulan Arsanin belum 

makan, jadi Anin milih makan aja. Ares tahu, makanan mama 

paling enak jadi Ares saranin makan di rumah ini.” 

Anin mengerutkan dahinya tidak suka. Perasaannya 

saja atau bagaimana, tetapi Ares terlihat merasa sangat 

bersalah dan tatapan mata mamanya yang sanga tajam. Kata 

terakhir sangat menggangu Anin, Ares menyebutkan ‘rumah 

ini’ bukan seharusnya ia bilang ‘rumah kita’? 
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“Ah iya, tapi lain kali kabari mama dulu ya. Biar mama 

ada persiapan soalnya tadi kakak kamu bilang mau ke rumah 

jam 2 trus kamu datang jam 12 jadi mama belum siap apa-apa.”  

Ares hanya terdiam, tak berselera menatap 

makanannya. “Enggak kok tante, ini salah aku. Lagian tante 

udah cantik jadi ga siap siap juga udah pasti cantik.” 

“Ah kamu bisa aja, kamu juga cantik. Tante dengar 

kamu aktris ya? Hebat sekali, di umur segini udah bisa punya 

penghasilan sendiri. Cocok deh kayaknya kalo sama kakaknya 

Ares.” 

“Kenapa Tante? Cocok gimana maksudnya?” 

“Ya, cocok. Sama-sama udah mapan, ganteng dan 

cantik, pintar lagi. Tinggal nunggu kamu lulus kuliah aja, 

kamu pasti tinggal dilamar.” 

Ares terkejut. Ia tidak menyangka mamanya selancang 

itu bahkan untuk ukuran orang asing. “Ma, jangan kayak gitu. 

Anin ini orang baru.” 

“Kamu ini, mama bener kok. Maaf ya Anin, kalau tante 

terlalu lancang.” 

 “Enggak apa-apa kok tante hehe.” 

“Ya sudah, lanjut aja makannya.” 

Makan dilanjutkan dengan suasana yang canggung. 

Anin merasa Ares dan mamanya terdapat gerak-gerik yang 

aneh. Tiba-tiba handphone Anin berbunyi, tertera nama 

Manager nya disana. 
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“Halo? Kenapa kak?” 

“Dimana lo sekarang? Bisa ke rumah gue ‘kan?” 

“Di rumah temen kak, oke gue kesana.” 

Sambungan terputus, Anin segera pamit kepada 

mamanya Ares dan bersiap untuk ke rumah Managernya. 

“Tante, saya pulang dulu ya?” 

“Loh? Tunggu sebentar lagi kakaknya Ares pulang. 

Siapa tau kalian bisa kenalan.” Mamanya Ares berusaha 

menahan Anin agar tidak pulang lebih cepat. 

“Nanti kalau ke sini lagi ya Tante. Sekarang Anin 

bener-bener harus pergi.” 

“Yah yaudah deh, nanti kamu ke sini lagi ya. Tante 

ngerasa deket banget sama kamu soalnya.” 

“I-iya Tante. Anin pamit dulu ya.” 

“Hati-hati ya.” 

Ares yang baru saja selesai mengganti baju, melihat 

Anin yang akan pulang bergegas mengejarnya, karena ia yang 

mengajak Anin ke rumahnya otomatis dia harus mengantarnya 

kembali. 

“Saya antar kamu. Ayo naik.” 

“Eh, enggak usah. Gue udah pesen taksi tadi.” 

“Ayo naik.” Ucap Ares dengan nada tak ingin 

dibantah. 
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“Sampe sini aja, nanti gue naik ke atas sendiri.” 

“Ayo turun. Kita bareng naiknya.” 

“Tapi, gue bisa sendiri.” 

“Saya anter kamu sampai tujuan.” 

Anin mengerlingkan matanya. Lama-lama ia merasa 

seperti punya bodyguard sendiri. Anin mengabaikannya dan 

memilih menuju rumah managernya. 

“Permisi, mau bertemu siapa?” Seorang satpam 

menghampiri mereka berdua. 

“Saya mau bertemu Giff.” 

“Mari mbak, mas. Silahkan tunggu di dalem. Saya 

panggilkan mas Giff nya dulu.” 

Ares dan Anin memasuki rumah Giff. Mereka disuguhi 

segelas teh lemon dan makanan kering. Anin melirik ke arah 

sebelahnya, Ares bilang ia hanya mengantarnya saja tapi 

kenapa kini Ares ikut masuk di sebelahnya.  

“Tadi lo bilang, mau nganterin gue sampe tujuan aja. 

Kok sekarang lo ikut masuk?” 

“Saya lupa. Saya pergi dulu. Hati-hati kalau ada apa-

apa kamu bisa panggil saya.” 

“Gue bisa jaga diri kok. Lagian gue gak punya nomor 

lo.” 



31 
 

“Ada kok. Coba kamu cek atas nama saya di daftar 

kontak kamu.” 

Anin mengikuti ucapan Ares. Benar saja, ada nama 

Antares Abimana dalam daftar kontaknya. “Lo ngecek hp gue 

ya?” 

“Enggak. Mungkin kamu lupa kalau sudah ngasih 

nomor ke saya.” 

Seseorang menginterupsi perdebatan mereka. “Ehm, 

permisi. Mas Giff sudah menunggu di ruangannya.” Ucap salah 

satu asisten Giff. 

“Iya mbak, terima kasih ya.” 

“Udah sana lo pergi, gue ada urusan sama Manager.” 

“Iya saya pulang. Hati-hati ya, Arsanin. Saya tidak mau 

kamu kenapa-napa.” 

Anin terdiam. Semburat merah mucul di antara kedua 

pipinya. Receh. Hal termurah yang bisa membuat jantungnya 

berdebar. Rasanya aneh, berdebar karena lelaki yang bahkan 

belum sebulan ia kenal.  

“I-iya, lo juga hati-hati.” 

Ares tersenyum dan mengelus pipi Anin sebentar 

kemudian memilih pergi. Anin tidak merasa lega justru 

bertambah berdebar. Jantung berkompromilah, Ares bukan 

siapa-siapa. “Harus sering-sering tahan banting nih jantung 

gara-gara Ares, padahal biasanya gue gak kenapa-napa. Aneh.” 

ΞΞΞ 
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 “Ada apa ya mas? Kok manggil aku ke sini?” tanya 

Anin setelah masuk ke ruangan Giff. 

 “Duduk dulu,” Setelah Anin duduk, Giff melanjutkan 

ucapannya. “Kamu dapet proyek film baru. Film-nya bergenre 

thriller.” 

 “Wah proyek baru ya mas? Aku enggak enak sama 

anak-anak BEM yang lain karena kita mau ada kegiatan gitu di 

kampus.” 

 “Bisa kamu usahakan dulu untuk film terbaru ini 

enggak? Bayarannya lebih dari biasanya, karena ini proyek 

film besar.” 

 Anin menimbang-nimbang antara memilih proyek 

film terbaru atau kegiatan di kampusnya. Bukan masalah 

bayaran, tetapi genre yang akan dimainkan itu adalah impian 

Anin. Anin sangat ingin bermain film thriller atau horror 

karena menurutnya itu sangat menantang.  

“Anin usahakan ya mas, semoga bisa balance antara 

proyek sama kegiatan organisasi nanti.” 

“Tolong usahain banget ya, Nin. Mas minta tolong 

banget karena ini udah permintaan dari agensi biar nama 

kamu makin populer.” 

 “Iya Mas, kalau begitu Anin pamit dulu ya.” 

“Hati-hati.” 

Anin memilih menaiki ojek agar cepat sampai ke 

rumahnya. Jarak dari rumah manajer nya ke rumahnya tidak 
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jauh, hanya butuh 15 menit saja. Bertanya kepada mamanya 

mungkin dapat menemukan solusi dari kerumitan pikirannya. 

“Halo. Nin?” Tiba-tiba saja Anzela menelponnya. 

“Kenapa, Zel?” 

“Lo dimana sekarang?” 

“Gue mau jalan ke rumah. Kenapa emang?” 

Terdengar suara helaan nafas berat di seberang telpon. 

“Lo bisa ke apartement gue sekarang gak? Ada yang perlu gue 

omongin.” 

Anin mengernyitkan dahi heran. Tidak biasanya Zela 

menyuruh datang ke rumahnya secara tiba-tiba. “Bisa. Gue ke 

sana sekarang.” 

ΞΞΞ 

 “Lo kenapa, Zel?” 

 Anzela menyodorkan sebuah berita yang cukup 

mengagetkan. Headline news : Seorang aktris ternama, Arsanin 

Anyerila terkait skandal dengan seorang Bule blasteran asal 

Indonesia-Melbourne. Dikabarkan mereka berada dalam satu 

kampus yang sama. Beredar foto kedekatan meereka berdua 

saat berada di salah satu mall Jakarta. 

 “Zel, gue berani sumpah ya kalo gue sama dia itu 

enggak ada apa-apa. Cuma sekedar temen enggak lebih.” Ucap 

Anin dengan panik. Rasa khawatir mulai menggerogotinya. 
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 “Sabar ya Nin, lo jangan dulu panik. Gue bantu tarik 

beritanya sama asisten lo. Lo jangan khawatir dulu.” 

 “Tapi Zel, kalau misalkan ditarik nanti orang-orang 

justru curiga enggak sih?” 

 “Yaudah kalau gitu lo mau bikin klarifikasi aja?” tawar 

Zela. 

 “Kalau gitu, gua malah kayak orang yang mengiyakan 

berita itu tau gak sih?” 

 Zela merasa jengah. “Yaudah kalo gitu lo pikirin aja 

sendiri deh gimana caranya.” Zela mengambil minuman dan 

makanan yang ada di dapur. 

 “Yah, jangan gitu dong Zel. Lo kan solusi terbaik gue. 

Oh iya, gue juga sekalian mau curhat ke lo.” 

 “Curhat apaan?” 

 “Gue dapet proyek baru, genre-nya thriller.” 

 “Wah bagus dong. Itu kan yang lo mau? Tapi kenapa 

muka lo aneh gitu?” Terlalu lama menjadi sahabat membuat 

Zela hafal dengan perilaku Anin saat ini. 

 “Nah itu masalahnya, lo tau ‘kan kita mau ada 

kegiatan di kampus dari BEM? Tapi gue ditawarin proyek 

besar gini dan disuruh fokus salah satu aja gitu. Mas Giff 

sampe mohon-mohon ke gue supaya nerima proyek itu. 

Gimana ya, Zel? Gue bingung banget sekarang.” 

 Zela memikirkan solusi untuk Anin. Sebenarnya 

mudah saja solusinya, tinggal pilih salah satu antara keduanya 
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tapi Zela tahu bahwa Anin sangat berjiwa organisasi tinggi. 

Jadi, dia  tidak mau meninggalkan organisasinya bahkan untuk 

bermain film. Tapi sekarang thriller? Proyek film dengan genre 

yang disukai Anin datang sendirinya.  

 “Gini Nin, saran gue sih lo coba baca naskah dari film 

itu. Lo juga tetep urus kegiatan di kampus, kira-kira menurut 

lo mana yang bisa direschedule antara dua itu.” 

 “Iya juga sih ya, kok gue gak kepikiran sampe situ sih? 

Makasih banyak ya, Zel.” 

 “Iya sama-sama. Udah beres ‘kan? Sekarang lo pilang 

dari apartement gue.” 

 Anin memberengut kesal. “Jahat banget sumpah lo. 

Gue dibiarin terlantar dijalanan tengah malem gini.” 

 “Heh, lo biasa pulang pagi ya, Nin. Masa sekarang 

baru bilang tengah malem? Udah gih, pulang.” Zela masih 

berusaha mengusir Anin dari kediamannya. 

 “Gue beliin lo makan deh, tapi gue izin nginep disini 

gimana?” tawar Anin. 

 “Hm, boleh deh. Gue belum makan malem juga.” 

 “Yes, berhasil.” 

ΞΞΞ 

 Seseorang memasuki lorong gedung fakultas Hukum 

dengan tergesa-gesa. Awalnya kabar angin yang berhembus 

tapi bagaimana bisa kini menjadi kabar murahan yang 

dikonsumsi mentah-mentah oleh masyarakat? 
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 Headline News ;  

“Acara yang akan diadakan oleh BEM FH Universitas Negeri  

Artha Pasundan disinyalir menggunakan uang korupsi dari 

tersangka berinisial SN yang telah diringkus oleh polisi 

beberapa hari lalu.” 

 Kegaduhan di fakultasnya bukan main. Bahkan 

fakultas lain pun mengetahui masalah ini karena gaduhnya 

fakultas akibat berita itu. Ketidak-konsistensian seorang ketua 

membuat masyarakat kampus tersebut berpikiran yang tidak 

baik tentang dugaan-dugaan tersebut. 

 Anin terlihat sangat putus asa karena kegiatan yang 

sudah ia rancang dari jauh-jauh hari bisa rusak dalam sekejap 

hanya karena sebuah berita tidak benar. Anin mengurung 

dirinya sendiri di dalam ruangan BEM untuk menenangkan 

hatinya sejenak. 

 “Kamu baik-baik aja?” Seseorang masuk ke dalam 

ruangan BEM sambil membawa sebotol susu coklat, kesukaan 

Anin. Orang tersebut adalah Ares.  

 “Ares, kok lo bisa masuk ke sini? ‘kan udah gue kunci 

semua pintunya.” Tanya Anin heran 

 “Kamu lupa kunci pintu dari arah lorong fakultas lain, 

jadi saya masuk. Saya tahu kamu ada di dalam.” Ares menaruh 

botol susu itu di atas meja Anin, kemudian bersandar di 

atasnya. “Tadi saya tanya, kamu baik-baik aja?” 

 Sebagai perempuan yang sedang dilanda 

keputusasaan, Anin tak kuasa menahan tangisnya kala ditanya 

oleh Ares. “Tidak apa-apa, nangis aja. Keluarin semua yang 
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kamu rasa lalu setelah itu kamu boleh cerita sama saya kalau 

kamu mau.” 

 Anin menangis di bahu Ares sekitar 15 menit sampai 

baju Ares basah. “Maaf bikin baju lo basah.” 

 “Iya tidak apa-apa. Kamu sudah nangisnya?” 

 “Udah, makasih banyak ya. Lo tau apa yang sekarang 

lagi gue butuhin.” 

 “Iya sama-sama. Kamu mau cerita?” 

 “Boleh.” 

 Akhirnya, untuk pertama kalinya Anin mengeluarkan 

keluh kesahnya kepada lelaki yang ada di depannya ini. Anin 

tipikal perempuan yang jarang bercerita dengan orang lain, 

karena itu ia hanya mempunyai Zela sebagai sahabatnya. 

Bertemu Ares, Anin tidak menyangka bahwa niat awal 

mengantar Ares ke ruangan Bu Siska justru menambahkan 

lelaki itu dalam daftar sahabat barunya. 

 Tak jauh dari itu, seseorang memperhatikan 

keakraban mereka berdua dari jauh dengan rasa penuuh 

kecewa dan cemburu. 

 “Nin, gue telat dateng ya? Maaf. Gue bawain susu 

kesukaan lo tapi kayaknya udah keduluan sama dia, jadi gue 

balik duluan ya.” 

 Seseorang tersebut hanya menaruh botol susu di 

sebuah meja yang letaknya tak jauh dari arah pintu. Botol susu 

rasa vanilla yang tidak disukai Anin, tapi lelaki itu yang 

membeli atas inisiatif diri sendiri.  
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 “Tadi, selain lo ada yang masuk lagi?” 

 Ares menggelengkan kepala. “Saya terakhir masuk 

langsung tutup pintu dan tidak ada siapa-siapa.” 

 “Mungkin angin.” Kemudian mereka berjalan keluar 

ruangan dan bersiap melawan dugaan-dugaan tidak benar di 

luar. Di sisi lain, botol susu itu pun tak terlihat dan jatuh ke 

kolong meja. 

ΞΞΞ 

 “Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, 

Arsanin Anyelira sebagai Ketua BEM akan mengklarifikasi 

dugaan-dugaan miring tentang acara yang akan diadakan 

nanti. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa kegiatan yang 

akan diadakan nanti merupakan kegiatan amal dan tidak ada 

campur tangan dari pihak kampus. Kedua, saya mewakili 

bendahara organisasi yang sedang berhalangan hadir 

menyatakan bahwa keuangan organisasi sudah transparan dan 

berjalan sesuai aturan yang ada. Ketiga, saya tidak memiliki 

keterkaitan khusus dengan dosen bersangkutan baik di dalam 

lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. 

Terakhir, saya akan menuntut pihak yang telah mencemari 

nama baik BEM FH UNARPAS dan menuntut ganti rugi atas 

kegiatan yang akan kami selenggarakan menjadi pengunduran 

waktu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih, salam 

sejahtera untuk kita semua.” 

 “Apakah ada yang perlu ditanyakan?” 

 Sebagian wartawan langsung mengacungkan 

tangannya, berebut ingin bertanya. Namun, ada salah satu 
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wartawan yang justru menyinggung kehidupan pribadi dari 

Anin. 

 “Mbak Anin, apakah benar gossip bahwa mbak Anin 

sedang dekat dengan seorang pria keturunan Bule?” 

 Anin yang ditanya hanya bisa diam, lalu salah satu 

anggotanya membalas pertanyaan tersebut. “Maaf Mas, 

pertanyaan pribadi tidak bisa ditanyakan disini.” 

 Setelah itu, konferensi pers dibubarkan. Demikianlah 

konferensi pers yang diadakan secara singkat dan mendadak 

oleh Anin. Bahkan para dosen pun tidak tahu-menahu dengan 

adanya konferensi pers tersebut.  

 “Sumpah, Nin. Lo keren banget tadi, kayak  berwibawa 

banget tau gak sih? Gue bangga punya temen kayak lo, enggak 

lari dari masalah.” sambut Zela setelah melihat Anin keluar 

dari aula serbaguna.  

 “Itu juga ada bantuan dari orang kok, gak sepenuhnya 

pemikiran gue.” Memang benar, Ares turut andil dalam 

pemecahan solusi dan pembuatan pidato klarifikasi tadi. 

 “Siapa tuh yang bantuin lo? Dean ya?” 

 “Ngaco lo, gue ‘kan sama Dean Cuma temenan aja.” 

 Dari jauh terlihat seseorang sedang mendengarkan 

percakapan antara Anin dan Zela hanya tersenyum miris. 

“Cuma teman, ya? Mengharap apa sih lo De?” Seseorang 

tersebut lalu menghilang dari sana. Ia cukup tau diri untuk 

tidak mendengarnya lebih lanjut. 
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 Ares melihat Dean yang baru saja keluar dari pilar 

mengikuti gerak-gerik Dean. Ares bersembunyi di balik pilar 

dan memperhatikan Anin dan Zela yang sedang tertawa. 

 “Cantik.” Pikirnya. 

 Terdiam lama memandang mereka berdua sampai 

tidak sadar bahwa Anin dan Zela menghampiri Ares. “Hey, lo 

ngapain di sini? Ngintipin kita berdua? Wah mau macem-

macem lo ya?” 

 “Enggak, tadi saya ngeliat salah satu cowo temen 

kamu di sini trus saya ikutin tadi ngapain.” 

 “Salah satu cowo temen gue? Siapa? Dean?” tanya 

Anin penasaran. 

 “Iya mungkin, saya tidak kenal.” 

 Anin dan Zela langsung saling bertukar pandan, 

sepertinya Dean mendengar ucapan mereka barusan. “Hm, 

yaudah trus lo ngapain masih di sini?” tanya Zela. 

 “Saya tadi mau ke ruangan Bu Siska karena dipanggil, 

tapi jam mata kuliah kedua sebentar lagi dimulai.” 

 “Ya udah lo bareng sama gue, kelas lo sama kelas gue 

‘kan sama.” ajak Anin. 

 “Gue ke kelas duluan ya, Nin. Have fun.” Pamit Zela 

sambil melambaikan tangan di udara layaknya model. 

 “Iya, hati-hati.” 

ΞΞΞ 
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Chapter Four 

September, 11 2014 

 “Ma, Ares enggak setuju kalau Anin tunangan sama 

Arga.” tegas Ares. Kini Ares, Arga, dan Ibundanya sedang 

berkumpul di ruang tamu membicarakan pertunangan antara 

Arga dan Anin. 

 “Kenapa? Kamu ngerasa cemburu? Iya? Arga dan Anin 

itu sudah cocok. Arga seorang businessman terkenal dan Anin 

seorang aktris, bukannya sudah cocok? Sekarang mereka 

tunangan aja dulu, nanti kalau Anin udah lulus baru kalian 

nikah.”  ucap Mama sarkas. 

 Arga menghela napas. Sampai kapan mama akan 

mengatur kehidupannya? “Ma, apa enggak terlalu kejauhan? 

Kita ‘kan enggak tau nanti Anin bakal nerima atau enggak. 

Lagian kayaknya dia udah punya pacar. 

 “Pacar? Siapa? Pokoknya selagi belum ada yang 

mengikat, berarti Anin masih sendiri.” Setelah itu Mama 

memasuki kamar. Sepertinya mama memang sangat menyukai 

Anin, tapi kenapa bukan Ares yang ditunangankan?  

 Arga berniat menyusul ke dalam kamar menenangkan 

Mama.  Baru saja berbalik, Ares memanggilnya. “Gue enggak 

pernah iri sama kehidupan lo. Gue enggak pernah minta 

diperlakuin hal yang sama. Tapi, tolong untuk satu kali ini Ar, 
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gue minta lo jangan sampe deketin Anin atau tunangan sama 

dia. Gue enggak akan maafin lo kalau itu sampe terjadi.” 

 Ares mengambil kunci mobilnya, lalu pergi tanpa 

tujuan. Sementara itu, Arga membeku di tempatnya. Dia juga 

terkadang merasa tidak enak kepada saudaranya itu, tapi 

terkadang Mamanya malah menjauhkan mereka berdua. Jadi 

seringkali Arga tidak dapat berbincang berdua penuh. 

 Ares mengendalikan mobil dengan tidak tentu arah. 

Dia kacau, kemudan memutuskan pergi ke salah satu rumah. 

Setelah sampai, dia langsung memencet bel rumah dan 

menunggu pemilik rumah membukakan pintu. 

 “Lo kenapa?” Diraihnya pemilik rumah tersebut dalam 

dekapannya. Rasanya dia tidak akan melepas pemilik rumah 

tersebut. 

 “Ares, lo kenapa? Lo lagi ada masalah? Ayo masuk 

jangan diluar, dingin nanti masuk angin.” Tawar Anin. 

 “Jangan. Biarkan seperti ini dulu.” 

 Anin menghela nafasnya kemudian mengikuti 

kemauan Ares. Setelah dirasa cukup, mereka lalu masuk ke 

dalam rumah Anin. 

 “Jadi, lo mau cerita kenapa tiba-tiba dateng?” 

 Anin menyuguhkan segelas coklat hangat dan 

beberapa kue kering. Ia tidak tahu apa yang Ares inginkan, jadi 

dia membuatkan yang sudah ada di rumahnya saja. 

  “Saya tadi tiba-tiba mimpi buruk. Kamu ditelan sama 

dinosaurus.” Anin refleks tertawa mendengar pernyataan Ares. 
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Hal lucu baginya karena Ares sekhawatir ini hanya karena 

mimpi. 

 “Lo lucu banget sumpah. Masa gara-gara mimpi, bisa 

sekhawatir itu? Aneh-aneh aja.” 

 “Saya serius, Anin. Dalam mimpi saya, kamu dikerjar-

kejar dinosaurus terus dimakan sampai habis. Saya mau 

nolongin tapi takut jadi tidak jadi.” 

 Ares suka melihat Anin tertawa. Tawanya yang polos 

dan terasa sangat bahagia. Layaknya seorang anak kecil diberi 

sulap badut lalu  tertawa. Ares bahkan berbohong kepada Anin 

demi melihatnya tertawa. Selain itu, ia tidak ingin membuat 

Anin khawatir. 

 “Jahat banget lo, gue ditinggalin.” Anin cemberut 

kesal. Ares justru tersenyum melihatnya, Anin sangatlah lucu. 

Ares mengambil helaian rambut Anin yang terjatuh saat 

tertawa tadi. 

 Anin yang sadar Ares sedang membenahi rambutnya, 

sontak melirik ke arah Ares. Pandangan keduanya saling 

menatap satu sama lain. Anin melihat kelemah-lembutan di 

mata Ares dan Ares melihat kepolosan Anin.  

 “Hm, saya pulang dulu sepertinya udah malam.” Ares 

terlebih dahulu sadar dan pamit pulang. “Baru sadar lo? ‘kan 

tadi dateng juga udah malem.”  

 Ares tersenyum malu. Dia menyesap susu coklatnya 

lalu bergegas pamit. “Ares, hati-hati ya.” Anin mengantar Ares 

sampai depan pagar dan tersenyum. 
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 “Siap ibu bos, hehe.” 

 “Oh jadi sekarang udah bisa bahasa gaul ceritanya?” 

 “Hehe sedikit, itu ngikutin omongan kamu aja kok. 

Yaudah saya pergi ya, hati-hati dirumah.” 

ΞΞΞ 

 “Habis darimana kamu? Kabur ke rumah Anin?” 

Mamanya tiba-tiba saja muncul setelah Ares menyalakan 

saklar lampu ruang keluarga. Raut wajah jutek selalu menjadi 

konsumsi setiap saat untuk Ares. 

 “Habis dari rumah teman.” ucap Ares setenang 

mungkin. 

 “Bilang aja kalau kamu dari rumah Anin, mama tau ya 

kalau kamu tadi ke rumah Anin. Jangan bilang kalau mama 

enggak tau. Tapi enggak apa-apa, habiskan dulu masa kamu 

berdua dengan Anin sebelum Anin bertunangan dengan 

kakakmu.” 

 “Ma! Ares bener-bener enggak setuju dan gak habis 

pikir sama Mama. Cukup satu kali aja Mama bisa ngambil 

kebahagiaan Ares, untuk sekarang Ares enggak akan biarin 

Mama bisa kayak dulu lagi.” 

 Mamanya Ares tersenyum. “Pokoknya Arga sama Anin 

yang tunangan, kamu pergi aja ke laut. Dasar anak bikin susah, 

pembawa sial.” 

 Setelah itu, Ares benar-benar pergi dari rumah. Ia 

merasa sangat tertohok atas perkataan ibunya. Ares memilih 
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mengasingkan diri ke apartement sendiri yang didapat dari 

hasil jerih payahnya. 

 Selama di perjalanan, Ares terus berusaha menahan 

tangisnya. Perkataan 15 tahun yang lalu kembali terputar di 

benaknya. 

 “Dasar anak pembawa sial.” 

 “Kamu enggak berguna.” 

 Ares kecil saat itu sangat merasa sakit hati atas 

perkataan teman-temannya. Di sisi lain, ia selalu melihat 

seorang gadis kecil termenung sendirian. Ia tidak memiliki 

teman. 

 “Kamu kenapa sendiri?” 

 “Aku enggak punya temen.” 

 “Nama kamu siapa?” 

 “Nama aku Are- Arga maksudku. Nama kamu siapa?” 

 Ares kecil saat itu tidak ingin berbohong namun ia 

takut akan dijauhi oleh bocah perempuan dihadapannya saat 

ini. 

 “Nama aku Anye, Anyelira.” Ucap Anin sambil malu-

malu. 

 “Wah namanya cantik, sama seperti orangnya.” Ares 

kecil memang pandai berkata-kata bahkan hingga sekarang. 

 ‘Anin, kamu dimana? Waktunya tidur siang. 
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 Anin merasa gelagapan  dan memilih untuk masuk. Ia 

takut teman barunya dimarahi orang tua Anin. “Aku masuk 

dulu ya? Nanti kita main lagi besok, kamu mau jadi temen aku 

‘kan?” 

 Ares kecil sangat merasa bahagia karena memiliki 

teman yang baik seperti Anin dan tidak menyumpahinya. 

Biarkan Anin tidak tahu bahwa Arga itu Arga dan Ares adalah 

Ares, meereka dua kesatuan yang berbeda.   

 Ares memasuki apartement dengan keadaan sedikit 

kacau, hatinya bagaikan kaca yang jatuh dan tidak dapat 

direkatkan kembali. Ares langsung saja merebahkan dirinya di 

kasur. Ia hanya ingin cepat-cepat pagi agar semua ingatan 

tentang malam itu menghilang. 

ΞΞΞ 

 Hari ini, Anin sudah bersiap menuju kampus. Tapi 

sayangnya, mata kuliah pertama hari ini dibatalkan karena 

Dosennya tidak ada kabar yang jelas. Anin memberengut 

kesal. Sudah dandan rapi-rapi tapi tidak jadi kuliah, pikirnya. 

Tiba-tiba ada panggilan masuk dari Ares. 

 “Anin, kamu ada di mana? 

 “Gue lagi ada di depan rumah, kenapa?” 

 “Mau pergi ke café baru yang ada di ujung jalan itu 

enggak?” 

 “Boleh deh.” Anin pikir, mungkin bisa menghilangkan 

sedikit badmood-nya karena tadii. Anin menunggu Ares di 

depan rumahnya sambil meminum secangkir coklat hangat. 
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Anin tidak lupa merias dirinya kembali, takut polesan di 

wajahnya itu rusak atau kurang. 

 Ares keluar dari mobil dan mengitarinya, ia masuk 

untuk menjemput Anin. “Are you ready, Princess?” Tanya Ares 

dengan penuh senyum. 

 Anin yang ditanya seperti itu hanya bisa tertawa. “Aye 

Captain.” Setelah itu, Ares memilih pamit terlebih dahulu 

kepada Mama Anin. 

 “Oh jadi ini cowok yang tiba-tiba datang semalem.” 

respon Mama Anin ketika bertemu Ares.  

 Ares hanya bisa tersenyum malu. “Iya Tante, saya 

minta maaf. Ares izin ngajak makan anaknya boleh tidak, 

Tante? izin Ares 

“Iya boleh, tapi jangan sampai lecet ya. Kesayangan 

Tante nih.” 

“Siap Ibu Negara.” 

Anin dan mamanya langsung tertawa mendengar 

perkataan Ares. “Kamu ini bisa aja. Yaudah berangkat, hati-

hati.” 

Mereka berdua gentian menyalimi Mama Anin lalu 

berangkat menuju cafe tersebut. Selama perjalanan, Ares dan 

Anin hanya mendengarkan lagu saja. Tidak ada pembicaraan 

di antara mereka berdua sampai mereka tiba di café tersebut. 

Mereka memasuki café tersebut. Interior café dibuat 

seperti kita sedang berada di dalam hutan. Bahkan tempat 

duduk yang disediakan bukanlah bangku tapi hanya alas tikar 
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saja. Memang konsep café ini ditujukan untuk mengingat 

Alam agar kita selalu menjaganya. 

 Mereka memesan vanilla latte, hot chocolate, 

dan 2 spaghetti aglio olio. Menunggu pesanansekitar 20 menit 

membuat bosan, Anin memutuskan mengambil jenga. 

“Kamu ngapain?” Tanya Ares. 

“Gue bosen. Gimana kalo kita main jenga aja? Lo bisa 

‘kan?” tawar Anin.  

“Permainan kesukaan saya dulu. Ayo main.” 

“Kok sama? Ini juga permainan kesukaan gue dulu 

waktu kecil. Ya udah ayo main.” 

Mereka main sampai tida sadar bahwa ada yang 

memperhatikannya. “Bahagia dulu aja lo, abis ini lo gak akan 

bisa bahagia. Anin punya gue.” Setelah tu, orang tersebut 

menelfon seseorang, “Ma, atur jadwal makan malem. Kita 

bicarain tunangan kemarin.” 

Setelah itu, orang tersebut pergi. Anin dan Ares masih 

tetap main hingga pesanannya datang. “Nin, saya mau bicara 

penting sama kamu.” ucap Ares serius. 

Anin mengangkat wajahnya dengan kebingungan. 

“Bicara apa sih? Penting banget kayaknya.” 

“Kamu akan ditunangankan.” 

Anin tertawa. “Apa sih? Ini ‘kan bukan zaman Siti 

Nurbaya kali. Mana ada kaya gitu.” 
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“Anin, tatap mata saya.” Anin mengikuti kemauan 

Ares. Ia menatap matanya. “Di mata kamu ada kotorannya 

tuh.” 

Anin refleks melihat kaca, jika benar ia akan malu 

seumur hidup. “Mana? Enggak ada. Ngaco ya lo.” Anin 

memukul pelan lelaki di depannya. 

“Aduh, aduh sakit.” 

“Rasain. Siapa suruh bohongin gue?” 

“Iya-iya maaf,” Ditangkapnya tangan Anin agar Anin 

mau berhenti memukulinya. “Anin, saya memang lelaki biasa. 

Tidak seperti pacar-pacar kamu yang lainnya,” 

Anin terdiam. Ia menunggu ucapan selanjutnya dari 

Ares. “Kamu mau janji ‘kan sama saya kalau kamu benar 

ditunangankan, kamu mau pilh saya?” 

Anin hanya diam. “Gue enggak tau.”  

Ares hanya bisa tersenyum, ia tahu bahwa Anin akan 

meresponnya seperti itu. “Tidak apa-apa kalau kamu memang 

tidak pilih saya, tapi saya minta satu hal.” 

“Apa?” 

“Kalau kamu memang menyukainya, pilihlah. Kalau 

tidak maka batalkan. Tunggu saya sampai saya lulus S2 bisa?” 

“Iya, akan gue usahain.” 

Sebenarnya sejak awal bertemu dengan Ares, Anin 

tahu bahwa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Dia justru 



50 
 

lebih nyaman dengan Ares secara tidak sadar dan butuh Ares 

di kala tertentu. Jauh di lubuk hatinya, ia sebenarnya sudah 

menyukai Ares tapi Anin tak menyadarinya. Anin masih ragu 

dengan perasaaannya. 

“Jangan dipikirin terlalu keras ya.” Ares mengusap 

kepala Anin pelan.  

Anin cemberut. “Yah, rambutnya jadi rusak ‘kan.’ Saat 

Anin membereskan rambutnya, secara tidak sengaja ia melihat 

tanda lahir di sebelah tangan kanan Ares.  

‘Tanda lahirnya sama kayak punya Arga dulu.’ 

“Kamu mau pulang?  

Anin terkejut. “Ah iya, ayo pulang. Aku udah 

kenyang.” 

“Jadi udah aku-kamu nih? “ goda Ares sambil 

terkekeh. 

Anin tersenyum malu. Semburat merah muncul di 

kedua pipinya. “Udah, ayo pulang.”\ 

Akhirnya mereka pulang ke rumahnya. 

ΞΞΞ 

“Ma, apa sih? Aku gak mau ya dijodoh-jodohin kaya 

gitu.” tolak Anin cepat. 

“Sayang, dengar. Mamanya temen mama ini udah suka 

banget sama kamu. Lagian calonnya juga ganteng, mapan, 

enggak perlu kamu kerja lagi.” 
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“Ma, mama tau ‘kan Anin mau nya nikah sama orang 

yang Anin cintai. Anin udah punya pacar ma.” 

“Mama sama papa kamu juga enggak saling mencintai 

tapi lama-kelamaan Mama cinta sama Papa kamu.” bujuk 

Mama Anin. 

“Pokoknya Anin gak mau.” 

“Ayolah sayang, kamu ikut makan malam pertama 

dulu deh malam ini.” 

“Untuk malam ini aja ya, aku ikut sekali aja. Habis itu 

aku yang nentuin aku baka suka atau engga.” 

“Iya terserah kamu selanjutnya.” 

Anin bersiap-siap seadanya. Dia tidak ingin membuat 

kesan baik dengan calon mertuanya itu. Setelah selesai, Anin 

dan kedua orang tuanya melesat menuju rumah makan yang 

ada di kawasan Bandung itu. 

ΞΞΞ 

Anin telah sampai di restoran tersebut. Cukup mewah 

dan superior. Tapi tetap saja Anin tidak menyukainya karena 

niat merek ke sini untuk menjodohkan Anin dan lelaki itu. 

Mereka diberitahu jika calonnya itu sudah menunggu lalu 

mereka diarahkan ke salah satu ruangan VIP. 

Saat masuk, Anin sangat terkejut dengan 

pemandangan yang ada. Di dalam sana, ada Ares dan 

mamanya, mungkin yang satu lagi adalah kakaknya Ares. 

Berarti benar kata Ares, jika Anin akan ditunangankan. Tapi ia 

tidak tahu dengan siapa, entah dengan Ares atau kakaknya. 
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“Silahkan duduk.” ucap Mama Ares. 

 Mereka kemudian duduk dan betapa canggungnya 

saat Anin diapit kedua lelaki ini.  “Jadi, kita mulai aja.” Mama 

Ares membuka pembicaraan. 

 “Anin kamu sudah tau ‘kan mau dituangankan?” 

 “Sudah.” Anin hanya menjawab seadanya. 

 “Kamu tau mau tunangan dengan siapa?”  

 “Tidak.” Nada bicara Anin semakin lama semakin 

dingin. 

 “Kamu akan menikah dengan Arga.” 

 Anin refleks melirik ke sebelah kirinya dimana tempat 

kakaknya Ares berada. Arga? Teman masa kecilnya? Ares? 

Arga? Mereka berdua kembar? Anin sangat terkejut dengan 

apa yang dilihatnya malam ini.  

 “Arga? Nama lengkapnya siapa?” tanya Anin kepada 

Arga. 

 Ares mendengar pertanyaan dari Anin langsung 

gugup.. Ia tidak menyangka bahwa Anin masih mengingatnya 

hingga saat ini. Di sisi lain, Ares senang karena Anin masih 

mengingatnya sampai saat ini namun ia takut jika Anin 

mengetahui tentang kebohongannya. 

 “Arga Angkasa Abimana.” ucap Arga dengan nada 

datar. 

 “Kalau Ares nama lengkap lo siapa?” 
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 Ares menghela napas beerat. Kebohongannya akan 

terbongkar sedikit lagi. “Antares Angkasa Abimana.” 

 Anin dilanda kebimbangan dan terdiam. Anin merasa 

kecewa karena Ares sebelumnya tidak bilang jika ia 

mempunyai kakak bernama Arga yang bisa jadi ia adalah 

teman semasa kecilnya. 

 “Kalian kembar?” Anin memperjelas hubungan 

keduanya.  

 “Mereka kembar berbeda satu tahun. Arga di tanggal 

30 Desember dan Ares di tanggal 1 Januari. Mereka hanya 

berbeda 30 menit saja.” ucap Mama Arga dan Ares. 

 “Kalian tinggal di depan rumah gue dulu?” 

 “Iya, selama beberapa tahun kita tinggal di sana.” 

Jawab Arga. 

 “Lo, Arga -bocah lelaki- yang dulu suka temenin gue?” 

tuduh Anin kepada Arga. 

 Ares sangat gugup karena Anin sudah mengetahui 

kebohongannya. Sementara Arga malah mengernyit heran, 

“Gue  enggak pernah main sama perempuan.” 

 Boom. Anin sungguh merasa dibohongi. Anin kecewa. 

Anin hanya bisa terdiam sampai akhirnya Ares mengajaknya 

keluar sebentar. Mereka duduk di ayunan taman yang ada di 

sana. 

 “Aku minta maaf. Aku bener-bener salah sama kamu. 

Arga yang kamu kira teman masa kecil kamu, bocah lelaki 

yang sering menemani kamu sewaktu sendirian, bocah lelaki 
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yang dengan nekat meminta izin sama orang tua kamu untuk 

ajak kamu main, itu aku. Aku, Ares.” Ares menjelaskan 

semuanya dengan sangat jujur. 

 “Kenapa?” 

 Ares hanya terdiam. 

 “Kenapa kamu ngelakuin itu semua? Aku seneng kalau 

kamu jujur sama aku dari awal.” 

 “Aku salah. Aku minta maaf.” 

 “Pertemuan pertama kita, kamu udah sadar kalau aku 

ini Anye bukan Anin?” 

 Ares menundukkan kepalanya. “Aku tau. Aku saat itu 

sebenarnya lagi penelitian untuk skripsi S2 aku. Tai demi 

kamu, aku izin ikut mengajar.” 

 Anin terisak. Dia merasa dibohongi. Anin kecewa 

teramat sangat tetapi ia tidak bisa marah kepada Ares. Ares 

adalah cinta pertamanya sewaktu kecil, itulah alas an mengapa 

dia merasa nyaman dan terbuka kepada lelaki ini sejak awal 

kedatangannya. 

 “K-kamu jahat.” 

 Ares merasa semakin bersalah. “Aku mau jujur sama 

kamu, kalau aku sayang kamu lebih dari sekedar teman. Tapi 

aku enggak bisa bilang itu sama kamu. Aku terlalu takut kalau 

suatu saat aku menyakiti kamu. Menjadi lelaki yang selalu 

membahagiakan kamu, aku tidak sanggup. Walau aku selalu 

berusaha untuk bahagiain kamu, aku terkadang merasa 
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enggak cukup. Aku rela kalau kamu bertunangan sama Arga, 

mungkin dia lelaki yang tepat dan bisa bahagiain kamu,”  

 Anin terus saja menangis, walau hanya diam. Air 

matanya keluar dengan sendirinya. Ares melanjutkan, “Aku 

memang cinta sama kamu, tapi kalau Arga sudah jadi jodoh 

kamu, aku hanya bisa mengikhlaskan kalian berdua. Aku tau 

itu berat, tapi setidaknya aku tidak akan menambah beban 

pikiran kamu.” 

 Anin tidak bisa menjawab. Dia hanya sesekali 

sesegukkan. “Aku minta maaf sedalam-dalamnya. Kamu 

jangan nangis, semoga bahagia.” 

 Setelah itu, Ares meninggalkan Anin dengan 

kesedihannya. Ares membiarkan Anin menanggung semua 

yang ada. Ares meninggalkan semua kenangan mereka, 

meninggalkan perasaan Anin yang terpendam, bahkan Anin 

belum sempat membalas perasaannya.  

¤¤¤ 
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Chapter Five 

September, 28 2014 

 Hari ini, seharusnya menjadi hari kebahagiaan semua 

orang. Hari dimana Arga dan Anin melangsungkan 

pertunangan. Setelah perbincangan antara Anin dan Ares di 

malam itu, Ares tidak terlihat lagi di restoran tersebut.  

 Keesokan harinya, Ares juga tidak masuk kuliah. 

Seharusnya jika Ares memang sedang melakukan penelitian, 

dia masih ada di kampus. Ares benar-benar menghindarinya 

setelah malam itu. Anin selama berhari-hari setelah ditinggal 

Ares seperti orang yang tidak memiliki kehidupan. Anin 

menjadi wanita pendiam yang dingin.  

 Zela bahkan seringkali menghibur dengan mengajak 

Dean, mengajak pergi ke taman hiburan, menonton film 

komedi, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai Anin. 

Menurut asistennya, Anin mengambil cuti hingga hari 

pertunangannya. Anin mengambil cuti untuk menata hatinya, 

dirinya, dan raganya serta kembali menjadi Anin yang baru.  

 Setelah kepergian Ares, Anin tidak tahu apa yang 

terjadi dengannya. Seringkali Anin menghubungi Ares, namun 

tetap tidak terjawab. Entah Anin tidak menjawabnya atau 

memang sengaja mengganti kartu agar Anin tidak dapat 

menghubunginya. Sebegitunya kah? 

 Di hari Anin dan Arga akan fitting baju, Anin sempat 

melihat bukti lebam akibat bogem mentah seorang lelaki. 

Menurut mamanya Arga dan Ares, Arga dan Ares sempat 

bertengkar sesaat setelah makan malam itu. 
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Arga memasuki rumah dengan berat hati. Sesaat ia 

masuk ke dalam kamarnya ingin merebahkan diri sejenak. 

“Gimana? Seneng dapetin apa yang lo mau?” Ares 

menyalakan saklar lampu dan mendekati Arga setelah 

melontarkan pertanyaan sarkas kepada Arga. 

“Menurut lo?” Ares tertarik dengan pertanyaan yang 

dituju untuk menyindir dirinya. 

Ares yang sudah terbawa emosi langsung melayangkan 

bogem mentah di pipi Arga. Arga yang menerima serangan 

dadakan langsung terjatuh ke lantai. Arga yang tidak terima 

langsung membalas bogeman mentah dari Ares. Perdebatan 

pun tidak terelakkan.  

Mereka memutari seluruh kamar bahkan memecahkan 

beberapa barang karena saking kuatnya perdebatan itu. Saking 

kuatnya perdebatan itu, Tetapi kedua orang tuanya tidak 

berniat untuk melerai mereka. 

Perdebatan selesai. Keduanya sama-sama merasa lelah 

dan teruduk di ujung kasur. “Gue minta tolong untuk jagain 

Anin, bahagiain Anin, jangan buat dia sampe nangis.  

Arga hanya menatap Ares dengan tatapan tidak 

terduga. Ares menambahkan, “Kalau sampe lo enggak bisa 

penuhin semua itu, siap-siap gue bisa ambil Anin secara tak 

terduga dan ngejauhin dia dari jangkauan lo sejauh-jauhnya.” 

Ares menepuk pundak Arga kemudia keluar dari kamar 

Arga. Setelah itu, Arga tidak melihat lagi Ares bahakn dihari-

hari selanjutnya.  
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Anin sangat memikirkan Ares. Dimana lelaki itu 

berada? Sedang apa? Apa kabarnya? Anin terus saja 

menanyakan itu dalam hatinya.  

Seakan terlalu larut dalam lamunannya, Anin tidak 

menyadari jika Mamanya sudah masuk ke dalam. “Anin, kamu 

udah siap?”  

Anin memejamkan matanya sebentar, menyiapkan 

hatinya iuka sebentar lagi dia akan memiliki tunangan. “Ya, 

Ma.” 

“Oke, kalau gitu tunggu sebentar sampai Mama 

jemput kamu kembali.” 

Anin memegang foto keduanya saat masih kecil dan 

memilih meninggalkan kenangan mereka berdua dalam kotak. 

Dimasukkannya foto tersebut ke dalam sebuah kotak. Kotak 

yang berisi semua hal tentang Ares dan diberi nama Ares. 

Mamanya masuk kembali ke dalam kamarnya. “Anin, 

semuanya sudah siap. Ayo kita turun ke bawah.” 

“Iya Ma.” Anin mengusap pelan kotak itu lalu 

menaruhnya di atas lemari menyatu dengan barang 

kesayangannya sejak kecil. 

Ares, selamat tinggal. 

Aku harap kamu bahagia, Ares. Aku juga selalu ingat 

kata-kata kamu bahwa aku harus bahagia. Aku paham 

maksudmu bahwa mencintai tidak harus memiliki.   

¤¤¤ 
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Epilogue 

 Malam itu. 

 “Zel, gue gak bisa lakuin ini.” Sambil menangis, Anin 

memeluk Zela.  

 “Lo bisa, Nin. Lo pasti bisa. Gue yakin lo bisa.” 

 “Lo kenapa bilang kayak gitu?” 

 “Karena gue udah ngerelain Arga untuk lo. Gue mau 

minta maaf. Sejujurnya, gue udah tunangan sama Ares tapi 

demi lo. Demi liat kebahagiaan sahabat gue, gue mau lo yang 

tunangan sama dia. Gue udah batalin pertunangan kita.” 

 Anin terkejut. Dia semakin menangis tersedu-sedu. 

“Zel, gue minta maaf. Bukan lo yang harus minta maaf. Gue 

salah, gue batalin aja pertunangan ini.” 

 “Enggak Nin, lo harus tunangan sama dia.” 

 “Enggak Zel, gue harus batalin ini. Gue cinta sama 

Ares, Zel. Bukan sama Arga, gue mau nikah sama Ares bukan 

sama Arga. Kita bisa sama-sama bahagia.” 

 Anin dan Zela menyusun rencana agar pertunangan 

ini batal.  Sebenarnya jauh sebelum Ares dan Anin bertemu, 

Arga dan Zela terlebih dahulu melakukan pertunangan diam-

diam. Saat berita tentang Anin yang diketahui berkencan 

dengan seorang lelaki keturunan Bule, Zela lebih dahulu 

membungkam media tentang kabar pertunangannya.  
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 Zela terpaksa membuat publik mengetahui kedekatan 

antara Anin dan Ares demi menutupi kabar pertunangannya. 

 “Nin, gue mau minta maaf sama lo.” 

 Anin melihat ke arah Zela. “Minta maaf kenapa? 

 “Berita waktu kedekatan lo sama Ares, itu gue yang 

sebarin. Gue minta maaf banget.”ucap Zela penuh harap. 

 Anin menghembuskan napas. “Udah lalu biarin 

berlalu aja. Gue ikhlasin, gua maafin lo kok.” 

  Zela dengan tiba-tiba memeluk Anin dan dibalas oleh 

Anin dengan penuh saying. Zela bagaikan saudara 

perempuannya, ia tidak dapat marah kepada Zela walau ia 

tahu Zela telah berbuat salah yang cukup besar. 

 Seseorang menginterupsi kegiatan berpeluukan 

mereka, ternyata Mama Anin yang datang. “Sayang, kamu 

udah siap? Cantik banget anaknya Mama.” Puji Mama Anin. 

 “Ma, Anin enggak mau tunangan sama Ares.” 

 “Loh, kenapa? Ini udah hari-h nya Anin. Mama enggak 

bisa batalin gitu aja tanpa alas an yang jelas.” 

 Zela memberi kode kepada Anin agar tak memberi 

tahu kepada Mamanya. Anin menganggukkan kepalanya 

memberi tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja.  

 “Ma, Arga udah tunangan sama Zela.” 
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 Mama Anin hanya bisa terdiam. “Zela tunangan sama 

Arga? Kamu kenapa enggak bilang dari awal? Kenapa enggak 

ngundang mama juga?” tanyanya kepada Zela. 

 “Zela udah ikhlasin Arga sama Anin, Ma. Maaf enggak 

ngundang Mama sama yang lainnya. Karena Arga minta untuk   

privacy aja.” 

 “Mama enggak setuju kalau biarin Anin tunangan 

sama Arga. Mama enggak ngajarin Anin untuk ngerebut 

hubungan orang. Mama lebih rela kalau kamu yang nanti 

nikah sama Arga.” 

 Zela hanya tertunduk malu. “Sekarang kita harus 

batalin pertunangan ini.” ucap Mama Anin. 

 Mereka keluar dari ruang rias berniat menemui 

keluarga Arga. Setelah bertemu, mereka merundingkan 

masalah itu di ruang tamu.  

 “Menurut saya, pertunangan ini harus dibatalkan.” 

ucap Ayah Arga. 

 “Saya setuju, bagaimana pun mereka sudah terikat. 

Saya tidak mau anak saya terikat dengan lelaki yang telah 

memiliki perempuan lain.” ucap Mama Anin. 

 Semua yang ada disana setuju bahwa pertunangan ini 

harus dibatalkan. Pertunangan pun dibatalkan. Pertunangan 

itu diubah menjadi pertunangan secara resmi antara Zela dan 

Arga. Raut bahagia terpancar dari wajah Arga dan Zela. 

 “Makasih ya Anin sayang.” Zela langsung memeluk 

dengan bahagia Anin. 
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 “Makasih ya, Arsanin.” Ares mengucapkan terima 

kasih dengan tulus. 

 “Emang kalian harus bersama, enggak usah bilang 

makasih sama gue. Congratulationfor your engangement.” 

  Setelah itu, Anin berharap bahwa kisahnya dengan 

Ares bisa seperti Arga dan Zela. Happily Ever After.  

¤¤¤ 
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