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                    KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah 

penulis dapat menyelesaikan novel yang berjudul “ 

KEFA”. 

Adapun maksud dari penulis, pembuatan novel 

ini untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Dramaga Bapak SOFYAN MUNAWAR, S.Pd – Bogor. 

Karena terbatasnya pengetahuan serta 

kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa 

dalam penulisan novel ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam 

penyusunan kata, maupun penulisan. Untuk itu saran dan 

kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan 

demi di masa yang akan datang. 

Akhir kata, penulis berharap semoga novel ini 

dapat diterima dengan baik oleh pembaca. 
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CHAPTER I 

“PENGENALAN” 

 Namanya Kenzo Putra, nama yang sederhana 

bukan?. Ya, aku memanggilnya Kenzo. 

 Dia laki-laki yang baik, tegas, lucu, emosian, dan 

dia mempunyai banyak prinsip dalam hal diluar logikaku 

atau mungkin kita. 

 Kenzo mempunyai sejuta hal yang membuat bibir 

ini tidak pernah berhenti tersenyum saat bersama atau 

pun ketika di telfon, aku tak bohong. 

 Ada sedikit hal yang akan kuberi tahu tentang 

keunikan dia, Kenzo sosok yang sangat usil, konyol, dan 

dia tidak pernah takut dengan yang namanya “horror”. 

Dia itu unik, bahkan dia pernah bercerita ketika dia 

bermain bersama teman-temannya, dia tiba-tiba pingsan 

begitu saja dan beruntung ketika bersamaku dia tidak 

pernah pingsan. Dia mempunyai selera humor yang 

sangat amat receh, hingga aku tertawa setiap harinya. 
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 Syafaa Jasmine itu namaku, aku dan Kenzo 

berbeda kelakuan dan mempunyai sifat dan kebiasaan 

yang sama, ya sebelas duabelas lah pokoknya. Aku 

dengannya berbeda sekolah, tetapi diluar itu, kami selalu 

bertemu untuk saling melepas rindu dan membicarakan 

banyak hal. 

 Dia memanggilku Fafa, padahal aku biasa 

dipanggil oleh teman-temanku Syafaa, cuma Kenzo saja 

yang memanggil Fafa, karena dia bilang itu adalah nama 

yang unik. 

 Aku ingin menyimpan kenangan bersamanya, 

jadi biarkan aku menuliskan kisah ketika aku menjalani 

hari-hari bersamanya. 
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CHAPTER II 

“AWALAN” 

 Disuatu malam ketika suasana hatiku sedang 

tidak baik, dan pikiranku kemana-mana. Tiba-tiba saja 

pada saat itu muncul sebuah notifikasi yang muncul dari 

handphone ku, aku langsung melihatnya dan ternyata 

sebuah chat dari “line”, dengan sebuah sapaan “hai” 

disebuah awalan chat tersebut dan diatasnya bernamakan 

Kenzo, entah aku tidak tau dia itu siapa. Setelah 

membaca chat tersebut aku dengan segera membalasnya. 

Dengan rasa sedikit takut terhadap orang yang tiba-tiba 

saja meng-chat, dan aku membalasnya karena teguh 

terhadap prinsipku “siapapun yang chat harus dibalas, 

karena chat diabaikan itu sungguh tidak enak “. Dengan 

sebuah sapaan unik dan sopan dari sebuah chat dialah 

Kenzo, dia yang aku temukan dari sebuah social media, 

sungguh cara tuhan yang unik mempertemukan kita 

dengan cara seperti ini. Senang sekali rasanya ketika 

mengingat kembali malam dimana dia memperkenalkan 
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diri hahaha. Terimakasih tuhan kau memberikanku 

seseorang yang mampu membuat ku merasa baik. 

CHAPTER III 

“APAKAH INI CINTA?” 

 Setelah beberapa hari aku mengenal Kenzo, aku 

merasakan banyak hal yang sangat menyenangkan. Aku 

masih bingung, senang, dan heran, karena aku bisa kenal 

orang seperti Kenzo. Dia unik unik sekali, beda sekali 

dengan orang yang aku kenal sebelum-sebelumnya. 

 Aku mengenal Kenzo baru beberapa hari, tapi aku 

merasa seperti sudah sangat dekat dengannya, karena 

sikapnya dia yang asik, baik, dan sampai-sampai dengan 

sikapnya itu membuatku menaruh hati padanya. 

 Pada saat bulan Ramadhan, tepatnya malam pukul 

sepuluh, aku berbincang dengannya hingga larut karena 

obrolan yang sangat amat seru dan sangat mengasikan 

dengannya hingga membuatku tertawa cekikikan pada 

waktu itu. Dan lama kelamaan sudah mendekati waktu 

sahur akupun merasakan mulai mengantuk, tapi yang 
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yang membuatku heran pada saat itu tidak ada sama sekali 

rasa mengantuk dari suaranya. Lalu pada akhirnya aku 

pun mengatakan “Ken, gua ngantuk deh ini” disitu Kenzo 

langsung mengatakan “Lu mau tidur aja fa? Tapi udah 

jam segini bentar lagi sahur. Tanggung kalau tidur.” Lalu 

aku berifikir dan sedikit bimbang mau tidur atau tidak, 

dan akhirnya aku bilang kepada Kenzo untuk tidur saja. 

Dan tidak lama dari itu tiba-tiba ayahku masuk kamar 

karena mendengarku yang berisik karena cekikikan atas 

obrolan dengan Kenzo. Disitu aku dimarahi oleh ayah dan 

disuruh untuk tidur, sebelum tidur aku berbicara pada 

Kenzo untuk meminta dibangunkan ketika sahur nanti, 

dan Kenzo pun mengiyakan dan meminta agar hp ku tidak 

dimatikan. 

 Dan akhrinya aku pun tertidur, tapi sebelumnya 

aku merasa sangat tidak enak padanya karena baru kenal 

tetapi sudah memintanya untuk membangunkanku. 

 Setelah aku memintanya untuk membangunkan 

ku, ternyata benar Kenzo membangunkanku dengan 

mentelfonku dengan beberapi kali yang membuatku 

terbangun lalung mengangkat telfon tersebut dan Kenzo 
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pun langsung mengatakan “kebo banget sih fa jadi 

orang astaga, udah telat nih” disitu aku merasa malu 

sekaligus tertawa mendengarnya. 

Aku merasakan hal sangat berbeda setelah 

mengenal Kenzo dia itu peduli, dan aku suka sikapnya 

yang unik itu karena berbeda dengan semua orang yang 

aku kenal. 
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CHAPTER IV 

“PERTEMUAN” 

Saat menjelang sahur tiba, aku terbangun dari 

tidurku dan langsung melihat handphone-ku, dan 

ternyata benar Kenzo membangunkan ku, disitu dia 

menelpon dengan lima belas panggilan tak terjawab 

lebih, dan aku benar-benar tidak menyangka dengan dia 

yang membangunkan ku dengan hal seperti itu. Kamu 

hebat sekali ken membuatku tersenyum dengan hal 

sesederhana itu. 

Setelah itu aku langsung melaksanakan santap 

sahur dengan keluargaku dan sambil chattingan 

tentuntunya dengan Kenzo yang pandai membuatku 

tetrtawa walau hanya dengan pesan singkat sederhana. 

Dan tak lupa aku pun berucap terima kasih atas Kenzo 

yang telah membangunkan ku. 
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Jujur, ini adalah ungkapan dari hatiku 

sepenuhnya aku baru pertama kali mengenal seseorang 

dengan sikapnya yang unik selalu membuatku 

tersenyum. Aku banyak bertanya apapun tentang dirinya 

untuk lebih jauh mengenal dirinya setiap hari. 

Setelah mengenalnya lebih lama aku mulai berani 

bertukar cerita dengannya tanpa rasa canggung dan 

takut. Kami berdua selalu menceritakan apapun itu, 

tetapi ketika dia marah aku sangat takut kehilangannya.  

Ketika kami sedang asik mengobrol via telfon 

siang hari tiba-tiba saja dengan mengagetkan Kenzo 

mengajak ku untuk pergi melaksana buka puasa bersama 

magrib nanti, disitu aku agak takut untuk mengiyakan 

karena bagaimanapun kita baru saling mengenal, dan 

akhirnya aku menerima tawaran darinya itu. Sore pun 

menjelang aku bertemu Kenzo ditempat sejuk dan indah 

dipusat kotaku. Disitu aku merasa senang tetapi 

sekaligus deg-degan untuk mengucapkan sesuatu dari 

mulutku, senang sekali rasanya bertemu dengan Kenzo 

untuk pertama kali. 
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Adzan magrib pun tiba, akhirnya aku dan kenzo 

pun berbuka puasa, 

“Alhamdulillah nikmat banget ya fa,” 

“Iya ken nikmat banget, laper nih haha” 

“Iya nikmat soalnya sama kamu kan” 

“Eh lagi makan aja ngegombal mulu” 

“Biarin saya seneng liat pipi kamu berubah jadi  

  merah gitu” 

“Eh jadi malu kan nih” 

“Tuhan baik ya pertemuin kita berdua kaya gini” 

Aku hanya terdiam oleh ucapannya yang seperti 

itu yang sangat membuatku senang sekali. Akhirnya 

makanan kita habis dan waktu pun sudah larut malam 

karena obrolan-obrolan kita yang asik. 

Saat diperjalanan pun angina terasa dingin dan 

tiba-tiba hujan deras, aku dan kenzo pun meneduh 

karena kita berdua tidak membawa jas hujan. Aku dan 

Kenzo sudah basah kuyup dan kita saat itu tertawa 
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bersama tanpa ada rasa takut. Karena pada saat itu aku 

tidak membawa jaket, Kenzo pun rupaya tak tega 

melihat ku kedinginan yang tiba tiba ia meletakkan 

jaketnya dibahu ku dan saat itu aku hanya tersenyum 

payu padanya. 

Tidak lama dari itu hujan pun reda, dan akhirnya 

aku pun melanjutkan perjalanan dengan Kenzo 

menggunakan sepeda motor. Diperjalana kami saling 

tertawa satu sama lain, sungguh saat itu aku sangat 

bahagia rasanya berdua dengan Kenzo yang telah 

membuat hati ini jatuh padanya.    

Setelah aku bertemu saat itu dengannya, saat itu 

aku mulai benar-benar jatuh cinta padanya karena 

sikapnya yang unik itu dan beda tentunya dengan yang 

lain. 

Keesekoan harinya, hari Senin aku sekolah dan 

kenzo pun juga. Aku dan kenzo tidak satu sekolah, 

walaupun tidak satu sekolah dengannya tetapi aku selalu 

menjaga hati untuk dirinya. 
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Saat aku tiba disekolah tiba tiba pak satpam 

memanggil ku, “neng, ini ada titipan”, ternyata sebuah 

paper bag yang berisikan roti dan susu. Aku tak tahu ini 

titipan dari siapa, tapi setelah di piker-pikir pasti ini dari 

Kenzo. Ketika aku membuka handphone ku ternyata ada 

pesan dari kenzo yang berisikan “udah diterima?”. 

Ternyata firasatku bener ini dari Kenzo, dan aku pun 

menjawab “dasar so misterius banget jadi orang”. 

“gapapa biar kamu penasaran”. Terimaksih Kenzo atas 

sikapmu padaku. 
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CHAPTER V 

“KETERIKATAN” 

 Hari-hari terus berlalu dan tiba ketika aku jatuh 

sakit karena tubuhku kelelahan atas seminggu full 

dengan acara. Ketika malam hari Kenzo pun 

menelponku untuk menanyakan hal seputar diriku, yang 

hari itu Kenzo mencariku kesekolah. 

“ Hallo fa, tadi kemana disekolah kok gaada?” 

“ Aku lagi gaenak badan ken, maaf ga bilang sama 

kamu” 

“ Jangan sakit fa” 

“ Iya aku gasakit ko cuma ngerasa cape aja satu minggu 

full kegiatan ken hehe” 

“ Demam juga engga badan kamu?” 
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“ Engga sedikit ken” 

“ Yaudah cepet sembuh ya fa, nanti besok saya 

kerumah” 

“ Makasih ken” 

 Dengan ucapan perpisahan selamat malam dan 

menyuruhku untuk beristirahat Kenzo pun menutup 

obrolan itu dengan membuatku bahagia. Tak lama dari 

itu aku mendengar nenek memanggilku dan mengatakan 

ada teman ku dibawah yang menunggu. Aku pun turun 

kebawah dan yang ada dibalik pintu itu ternyata Kenzo 

yang membawa sebuah bingkisan yang diberikan kepada 

ku. Oh iya aku ini tinggal bersama nenek karena bunda 

ku sudah tidur selamanya dengan bahagia. 

“ Nih makan buat kamu” sambil menyodorkan 

tangannya. 

“ Kamu kan tadi bilang mau istirahat sama nyuruh aku 

tidur loh ken, udah malem juga tau” 

“ Biarin sesekali bohong sama kamu gapapa dong 

hahaha” 
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“ Hehehe, makasih banyak ya ken. Masuk dulu ken sini” 

“ Gausah fa, saya langsung pulang aja” Dan dia pun 

memegang kening ku. 

“ Masih panas ya fa, minum obat ya biar cepet sembuh” 

“ Iya ken makasih yaaaaa” 

“ Saya pamit pulang ya fa bilangin sama nenek” 

“ Iya ken pasti, hati-hati dijalan yaaa” 

 Tiba-tiba kenzo balik lagi dan mengatakan. 

“ Kalau besok kamu sembuh, saya ajak jalan” 

 Aku pun hanya tersenyum, dan Kenzo pun 

mengatakan 

“ Boleh saya milikin kamu?” Aku sangat kaget ketika 

Kenzo mengatakan itu dan aku bingung 

“ Gimana fa? Ko malah bengong”  

“ Iyaaaa boleh” dengan singkat aku menjawabnya 

penuh rasa bahagia 
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 Dan pada malam itu pun setelah aku menjawab 

pertanyaan itu Kenzo langsung pergi pulang. Malam itu 

rasanya sangat amat senang sekali karena Kenzo 

mengatakan itu. Ah dia selalu membuat hal yang selalu 

membuatku senang, hingga ku tak pernah bosan 

bersamanya. 

 Keesokan harinya dengan kondisi badan yang 

mulai membaik, dan ingat dengan ucapan Kenzo 

semalem soal pergi bersamanya bila ku sembuh. Nenek 

yang sudah membangunkan ku berkali-kali merasa kesal 

karena tidak ada jawaban dari ku, walau akhirnya ku 

bangun. Dan menyuruhku membersihkan badan karena 

sudah siang. 

 Waktu pun berselang, pukul 10.00 aku turun 

kebawah untuk sarapan. Sedangkan nenek sedenag 

menonton tv, dan tiba tiba bertanya 

“ Kak hari ini mau pergi atau engga?” 

“ Mau nek habis ini aku pergi” 

“ Pergi sama siapa ka?” 



16 
 

“ Sama Kenzo nek” dengan nada datar 

“ Yaudah kamu sarapan abis itu mandi, nanti Kenzo 

keburu datang” 

“ Iya nek ini mau” 

 Aku pun langsung menuju ke meja makan untuk 

sarapan, dan tiba-tiba suara bel rumah ku berbunyi. 

Nenek pun langsung beranjak untuk membuka pintu 

untuk melihat siapa yang datang. 

“ Kak temen kamu nih udah datang” 

“ Iya nek suruh tunggu bentar, mau mandi dulu” 

 Dengan perasaan kaget dan takut kalau Kenzo 

melihat muka bantalku, aku pun langsung pergi ke kamar 

mandi setelah menghabiskan sarapan. 

 Setelah selesai mandi dan berdandan dengan 

menggunakan pakaian rapih, aku menghampiri Kenzo 

yang sedari tadi menungguku didepan rumah. 

“ Ken maaf ya lama hehehe, abis mandi dulu tadi” 

“ Iya gapapa ko, yaudah kita jalan aja ayo” 
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“ Izin dulu ke nenek bentar ken” 

“ Okey deh” 

 Setelah aku izin kepada nenek, aku dan Kenzo 

pun beranjak pergi dengan menggunakan sepeda motor, 

yang ia selalu nilang kalau itu milik ayahnya bukan dia. 

 Setelah menikmati perjalanan aku dan Kenzo 

sampai pada Mall, dan Kenzo teryata mengajak ku untuk 

menonton bioskop dan membelikan ku sebuah gulali. 

 Aku memakan gulali yang ia belikan dan ketika 

kutawari dia ternyata dia tidak mau dan malah bilang 

“ Saya suka sama gulali itu kalau gaada kamu” 

“ Hah kenapa emang ken?” 

“ Soalnya kamu sudah manis, jadi saya takut diabetes 

nanti” 

“ Gomballllll terusss” 

 Dan akhirnya waktu pun sudah menunjukkan jam 

dimana yang tertera di tiket kita dan kita masuk kedalam. 
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Waktu pun tak terasa sudah menunjukkan pukul 8 

malam saja. 

 Aku dan Kenzo pun mememutuskan untung 

segera mengantar ku pulang dan tiba tiba di perjalanan 

Kenzo melihat pedagang sosis bakar dan kami pun 

berhenti terlebih dahulu untuk memesannya. 

“ Bang pesen 2 aja” 

“ Okey mas, minumnya apa?” 

“ Es teh panas aja bang 2 juga” 

“ Okey terserserah mas aja deh” 

 Aku pun tertawa atas ulah Kenzo terhadap 

pedagang jagung bakar tersebut. Ah Kenzo kau terus 

menerus membuatku nyaman bersamamu. 

 Setelah selesai makan kita pun melanjutkan 

perjalanan pulang kerumah ku. Dan ternyata nenek 

sudah menunggu ku di depan rumah. 

“ Tumben kalian perginya lama banget?” 

“ Iya nek, maaf ya hehe” Ucap ku. 
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“ Iya nek maaf ya telat nganter pulang fafanya, tadi 

keasikan ngobrol” Ucap Kenzo yang tak kusangka. 

“ Iya gapapa, yang penting kalian berdua ga kenapa-

kenapa.” 

“ Yaudah nek, saya pamit pulang dulu yaa. 

Assalamualaikum” 

 Sebelum Kenzo pergi ke motornya, aku pun 

menitipkan sebuah surat yang sudah kubuat selama tadi 

di perjalanan pulang bersamanya. 

“ Nih ken buat kamu, jangan lupa dibaca ya dirumah. 

Makasih buat hari ini” 

“ Iya makasih juga ya fa” 

 Surat tersebut berisi sebuah ungkapan ku 

kepadanya, yaitu: 

Kamu sosok yang unik tapi menyebalkan, 

terimakasih ya sudah membuatku menaruh hati padamu 

dengan begitu cepatnya. Baru kali ini aku menemukan 

sosok sepertimu yang mampu membuatku lupa akan 

masalah.  
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CHAPTER VI 

“ KAU BAHAGIAKU” 

 Setelah beberapa minggu dari aku pergi dengan 

Kenzo, 

“ Fa” panggilan dari pinggir gerbang sekolah ku. 

“ Eh ken, udah sampe ternyata. Baru aja mau telfon” 

Saut ku sembari menghapiri dirinya. 

“ Iya nih, ayo naik. Kita pulang” 

 Aku pun menaiki motor Kenzo tapi dia selalu 

bilang ini bukan motornya. Diperjalanan kami 

mengobrol banyak hal walau sering salah tanggap karena 

angin. 

“ Kapan kita pergi berdua lagi nih?” 

“ Kamu maunya kapan?” 
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“ Besok aja, kan libur tuh. Nanti saya jemput lagi 

kerumah” 

“ Yaaa ayo besok deh gas hehe. Mau pergi kemana 

emang?” 

“ Pergi nonton layar tancep aja haha” 

“ Mau dong ken nonton” 

“ Yeh malah beneran mau sih kamu” 

 Dan tiba tiba saja kenzo berhenti di sebah mini 

market untuk mengajakku membeli es krim. Banyak hal 

yang lucu Kenzo berikan kepadaku. 

“ Tau ga?” ucap Kenzo saat mengantri bersama ku 

“ Apa?” Jawab ku 

“ Baru kali ini saya ngantri beli es krim sama bidadari” 

“ Hah apaan sih ken hahaha” 

“ Saya beneran tau, nih liat” Kenzo menunjukkan 

handphonenya yang sudah terbuka kamera 

“ Ih apaan sih ken hahahaha, itu kan akuuu” 
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“ Iyakan emang kamu bidadarinya hehehe” 

 Akhirnya kami pun sampai pada barisan paling 

depan dan pelayan pun menanyakan, 

“ Mau pesen rasa apa mbak, mas?” 

“ Es krim vanillanya 1aja mas” 

“ loh kok cuma satu?” 

“ Makannya satu berdua aja, saya esnya kamu conenya 

ya hahaha” 

“ hahahhaha, apaan sih ken gaada recehan tau” 

 Jujur aku baru kali merasakan hal seperti ini, hal 

yang sangat amat sederhana namun tetapi sangat 

mengesankan bersama orang yang ku sayang. 
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CHAPTER VII 

“ KU BERSAMAMU” 

 Hari dimana aku pergi dengan Kenzo pun tiba, 

tepatnya hari itu adalah hari itu. Aku masih ingat ucapan 

Kenzo yang kemarin mengajakku pergi nonton layar 

tancep yang pasti itu candaan dirinya untuk menghibur 

ku. Ada-ada saja emang Kenzo ini, aku cinta padanya. 

 Dering telfon pun berbunyi tepat saat aku selesai 

mandi, telfon itu sudah pastinya dari Kenzo. 

“ Halo, dengan siapa disana?” 

“ Hai, dengan puan puteri disini. Ada apa ya?” 

“ Saya pengawal puan puteri, ingin mengawal anda 

menonton layar tancap. Apakah jadi?” 

“ hmmm, sebelumnya kan saya jawan iya, tapi saya 

ralat deh” 

“ loh, mengapa begitu?” ucap Kenzo dengan nada 

kebingungan 
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“ Tiba-tiba aku mau nonton konser musik aja deh” 

“ Oh oke baiklah, permintaan saya terima” 

“ Ken udah ih bercandanya” 

“ Hahahaahah, emang kenapa? Lucu loh padahal” 

“ Apaan sih ken receh banget hahahaa” 

“ Gamau receh, maunya dollar” 

“ Udah ah ken” 

“ Iya sayang” 

“ Apa? Sayang?” 

“ Iya sayang” 

“ Tumben banget kamu panggil sayang hahaha” 

“ Biarin dong, emang gaboleh ya saya panggil 

sayang?” 

“ Boleh banget ken hehe, tapi gabiasa aja gitu kamu 

panggil aku gitu wkwkwk” 

“ Hehehe jadi malu kan” 
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“ Hah? Kenzo punya malu? Gasalah tuh wkwkwk” 

“ Hmmmm, jadinya kita mau nonton konser musik aja 

nih?” 

“ Iya ken, tiba tiba aku mau nonton itu hehe” 

“ Yaudah nanti sore saya jemput yaaa. Jangan lama yaa 

nanti” 

“ Okei deh, lamain aja ah biar kamu bisa ngobrol dulu 

sama nenek wkwkwk” 

“ Tuh kan konyol” 

“ Iya ken bercanda doang ko” 

“ Sampai nanti sore yaaaa” 

“ Iyaaaa ken” 

 Telfon pun selesai, dan akhirnya aku pun dan 

Kenzo sepakat untuk pergi menonton konser musik 

nanti. Aku sangat merasa senang ketika berbicara 

bersamanya. 
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 Waktu berjam-jam pun berlalu hingga tiba sore 

hari, tepatnya pukul 16.00. Tiba-tiba nenek 

memanggilku dari bawah, 

“ Fa” Panggil nenek padaku 

“ Iya nek tunggu. Ada apa?” Saut ku pada nenek 

“ Temenin nenek belanja sembako yuk” 

“ Yah nek, aku gabisa hehe” 

“ Mau kemana emang kamu?” 

“ Ada janji sama Kenzo, mau pergi sama dia” 

“ Ohiya deh kalau gitu, besok aja yaaa” 

“ Maaf ya nek hehehe” 

“ Iya gapapa fa” 

“ Hehehe iya nek” 

 Tidak lama kemudian suara bel rumah ku 

berbunyi, 
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“ Siapa ya? Kenzo kan belum mengabari kalau mau 

kesini” ucap ku dalam hati sambil berjalan untuk 

membuka pintu 

  Aku pun membuka pintu dan ternyata Kenzo, 

“ Halo, assalamualaikum” 

“ Waalaikumusallam” 

“ Saya dari pengawal istana yang tadi ingin mengawal 

puan puteri menonton konser” ucap Kenzo dengan nada 

jengkel 

“ Oh mas yang tadi ya, ayo sini masuk dulu” 

“ Oke siap, malah belum siap-siap sih kamu” 

“ Hehehehe, kamu jalan kapan tadi? Bikin kaget aja tiba 

tiba sampe rumah” 

“ Gapapa dong, biar surprise” 

“ Iya surprise banget ini, yaudah kamu sana pulang 

gih” Ucap ku dengan muka yang sedikit menyebalkan 

“ Eh konyol kan, haus nih pengen minum” 
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“ Iya emang, dirumah ini kalau mau minum harus 

bayar” 

“ Saya bayar pake dollar” 

“ Yah maaf dollar gabisa, disini Cuma nerima debit” 

“ Nyebelin amat jadi orang” 

“ Lebih nyebelin kamu ya ken” 

“ Walau saya lebih nyebelin, tapi sayang kan?” 

“ Gimana yaaaa?” ucap ku dengan menahan tawa 

“ Oh jadi gituuuu” 

“ Hahahaha, iya jelas lah ken. Aku sayang kamu” 

“ Aku juga hehehe” 

“ Yaudah tunggu ya, aku ambilin minum dulu. Mau 

minum apa?” 

“ Apa aja, asal jangan yang manis. Soalnya ngeliat 

kamu aja udah manis” 

“ Gombal teruss loooo” 
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 Setelah aku dan Kenzo selesai berbincang, dan 

Kenzo pun sudah menghabiskan minumnya. Aku siap-

siap terlebih dahulu dan pergi untuk menonton konser 

musik. 

“ Ken kita nonton yang di Senayan aja yaaa” 

“ Iya okey siap puan puteri” 

“ Udah ken cape tau ketawa mulu hahaha” 

 Setelah sampai ditempat tersebut, aku dan Kenzo 

pun membeli tiket untuk segera masuk kedalam konser 

tersebut. 

“ Lebih seru dari layar tancep kan ken ini?” 

“ Hahaha iya, lagian kan saya cuma bercanda ngajak 

nonton layar tancep” 

 Akhirnya konser tersebut pun selesai, sebelum 

pulang kerumah aku dan Kenzo pun makan terlebih 

dahulu. 

“ Ken, kapan-kapan kita nonton ini lagi ya hehe” ucap 

ku 
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“ Ayo aja, yang penting sama kamu perginya” 

“ Hehehehe siap deh” 

 Saat sedang menunggu makanan datang. 

“ Ken kamu ada tugas sekolah buat hari senin?” 

“ Ada fa, tapi mager ngerjain. Gamau masuk sekalian” 

“ Bolos mulu” 

“ Abis gurunya gaada yang seru” 

“ Jangan bolos mulu ken, kamu udah kelas 12 loh” 

“ Saya pengen pindah aja deh” 

“ Loh, pindah kemana?” 

“ Kerumah kamu kan” 

“ Eh gaboleh hahaha” 

“ Gapapa dong, enakan apel tau dari pada anggur” 

“ Enakan rambutan ken wkwk” 

“ Yeuuu telmi kamu, maksudnya enakan di apelin dari 

pada di anggurin” 
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“ Hahahaha bisa gitu oncom” 

“ dodol aja enak” 

 Dan akhirnya makanan pun datang, aku dan 

Kenzo pun menghabiskan makanan tersebut hingga 

habis. Setelah selesai Kenzo mengantar ku pulang, 

karena bunda bilang jangan pulang malam-malam. Oh 

iya aku dan Kenzo itu beda 1 tahun yaitu dia kelas 12 

dan aku kelas 11. 

 Aku heran dengan Kenzo yang tak pernah 

kehabisan cara untuk membuat ku tertawa ketika 

bersamanya. Kenzo itu sangat unik, didalam 

keunikannya itulah yang membuatku jatuh cinta 

padanya. Kenzo memliki cara untuk membuat ku 

tertawa, dan semua hal tentangnya aku suka. 
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CHAPTER VIII 

“ PENYESALAN” 

 Hari senin pun tiba yang dimana aku kemabali 

menjalankan aktivitas ku sebagai pelajar, yaitu upacara 

di hari senin. Aku selalu sibuk mencari peralatan 

upacara, hingga membuatku kesal sendiri. Pagi itu 

Kenzo mengirim ku sebuah pesan, 

“ Pulang sekolah nanti saya jemput ya, sekalian anter ke 

toko kue” 

“ Iya ken siap, kue buat apaan emang ken?” 

“ Buat dimakan lah” 

“ Nyebelin amat jadi orang” 
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“ Itu bunda tadi nyuruh saya pulang sekolah ngambil 

kue, gatau buat apa” 

  

 Waktu pn berlalu hingga tiba saat ku pulang 

sekolah dan aku bergegas untuk segera ke gerbang 

sekolah agar Kenzo tak menunggu lama. Ketika ku tiba 

di gerbang sekolah ternyata Kenzo belum datang, aku 

hubungi pun dia tak membalas.  

 Aku khawatir dengan Kenzo saat itu, terakhir dia 

memberi pesan saja saat pagi. Ketika ku melihat ke 

sebrang jalan ternyata disana ada mantan pacar ku yang 

baru beberapa bulan putus bernama Dimas, dan tanpa 

sengaja aku dan dia bertatapan mata. Aku sangat malu 

saat itu langsung menundukkan kepala, ternyata dia 

menghampiriku dan menawari ku untunk diantarnya 

pulang. 

“ Halo yas” ucap Dimas saat kita menjalin cinta dia 

terbiasa memanggilku dengan Yasmin. 

“ Eh hai dim” jawab ku yang tak berani menatapnya 
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“ Balik bareng sama gua yuk yas, dari pada naik angkot 

sendiri serem” 

“ Gua lagi nunggu temen dim” 

“ Ah boong lu yas, dari tadi gua liatin temen lu ga 

dateng-dateng” 

“ Iya dia lagi ke warung dulu tadi bilang” 

“ Ayo udah naik aja, jangan boong. Udah sore loh ini” 

ucap dia sembari menarik tanganku untuk segera naik. 

 Saat itu aku menaiki sepeda motornya dengan 

terpaksa, karena tidak ada kabar dari Kenzo yang 

mengajakku untuk mengantarnya tadi pagi. Jujur saat itu 

aku sangat takut bila Kenzo melihat ku. 

 Diperjalanan dengannya, Dimas yang berusaha 

mengajak ngobrol ku saat itu aku cuekkan dengan 

jawaban singkat. Karena aku tak mau ingatan ku 

dengannya kembali, aku saat ini milik Kenzo. Hanya 

Kenzo yang membuat ku selalu bahagia yang justru 

berbanding terbalik dengan. 
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 Saat sampai di didepan rumah ku pun aku hanya 

mengucapkan terimakasih, berbeda dengan Kenzo yang 

selalu kutawari untuk mampir dulu kerumah saat 

mengantarku. Aku benci masa lalu, karena bagiku yang 

dulu ya sudah tidak ada lagi pengulangan. 

 Diperjalanan hingga rumah pun aku masih saja 

memikirkan Kenzo, yang sampai saat itu tidak ada 

kabarnya sama sekali. Aku sangat mencemaskan Kenzo 

sekaligus takut, bila Kenzo melihat ku diantar pulang 

olehnya. 

 Malam pun tiba dan aku mengerjakan tugas 

untuk besok samapi jam 8, saat ku selesai mengerjakan 

tugas aku pun mengecek hp untuk melihat sudah ada 

kabar atau belum dari Kenzo. Dan ternyata ada pesan 

dari damka, 

“ Maaf ya fa, tadi motor saya ban nya bocor kena paku. 

Terus hp saya juga mati batrenya habis. Maaf saya ga 

nepatin ucapan saya” 

“ Iya gapapa ken, tadi cuma khawatir kamu kenapa-

kenapa hehe” 
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 Dan ternyata Kenzo membalas pesan ku dengan 

cepat tidak seperti biasanya, 

“ Tadi selesai tambal ban saya langsung kesekolah 

kamu, tapi kamunya gaada. Saya tanya satpam katanya 

kamu udah pulang bareng cowo. Tapi bagus deh kalau 

emang ada yang jemput kamu. Maaf ya sekali lagi” 

“ Kalau soal itu aku minta maaf, jujur dia bukan siapa-

siapa aku ken, aku punya kamu. Tadi sampe sekarang 

juga aku bener-bener takut kalau kamu tau ini, saya 

takut kamu marah. Apalagi kamu sampe pergi, aku udah 

bahagia kamu. Aku minta maaf yaaa” 

“ Iyaaa fa gapapa, itu kan salah saya. Saya ga nepatin 

omongan saya” 

“ Iya ken gapapa, aku juga disini salah. Harusnya aku 

naik angkot aja gausah bareng sama dia” 

“ Hehehe iya” 

“ Jangan marah ya ken” Ucap ku yang tak dibalas lagi 

oleh Kenzo. 
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 Sejak saat itu Kenzo tak ada kabar, dihubungi 

pun tak ada balasan darinya. Aku sangat takut bila 

Kenzo meninggalkan ku, ini memang salahku yang tak 

seharusnya pulang dengannya. 

 Hari-hari ku tanpa kabar dari Kenzo, dia yang 

sering menungguku didepan gerbang sepulang sekolah 

tiba saat ini tidak pernah ada. Aku merindukanmu 

Kenzo, aku selalu berdoa pada tuhan agar kau tidak pergi 

dariku. 

 Hingga pada suatu waktu tiba yang menungguku 

dipinggir gerbang adalah Dimas yang membuat 

hubunganku dengan Renggang. Sejak saat itu aku benci 

dengan Dimas, yang justru ia saat itu untuk mengajak ku 

pulang bersamanya lagi. Tanpa pikir panjang pun aku 

langsung tolak dan berjalan, diluar dugaan ku ternyata ia 

menarik tanganku dan memaksa ku untuk ikut 

dengannya, 

“ Ayoo yas balik sama gua, gua pengen kita kaya dulu 

lagi. Balik sekolah sambil ketawa-ketawa bareng” 
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“ Lu apa-apaan sih tarik-tarik tangan gua, gua gamau 

balik sama lu” 

“ Pliss kasih gua kesempatan sekali lagi yas, gua nyesel 

dulu sia-siain lu” 

“ Lepasin tangan gua dim sakit, gua udah gapeduli lagi 

sama lu” 

 Tiba-tiba tanpa disangka-sangka Kenzo datang 

menghampiri dan menarik tanganku dari genggam 

Dimas, 

“ Ko lo kasar sih sama cewe, udah tau dia gamau sama 

lu” Ucap Kenzo yang sangat membuatku tenang 

“ Lu ikut campur mulu jadi orang” Saut Dimas yang 

sambil mendorong Kenzo 

“ Iyalah gua ikut campur, dia pacar gua” Kenzo pun 

membalasnya dengan menghajar bagian muka dari dimas 

“ Ken udah ken jangan” ucapku dengan langsung 

menarik Kenzo, dibantu dengan teman-temanku yang 

membantu untuk melerai. 
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 Aku mengajak Kenzo ke warung untuk 

menenangkannya terlebih dahulu, 

“ Tangan kamu gapapa kan fa?” Tanya Kenzo dengan 

raut wajah yang khawatir padaku 

“ Aku gapapa ko ken, untung aja kamu dateng tadi 

ehehe. Makasih ya” 

“ Iya faaa hehe, sebenernya saya tuh sejak dari kemarin 

itu, saya bukannya gapeduli lagi sama kamu. Tapi saya 

itu sebenernya merhatiin kamu dari kejauhan setiap 

pulang sekolah sampe kamu kerumah, biar mastiin kamu 

ga kenapa-kenapa. Maafin saya ya” 

” Hehehe iya ken gapapa ko saya juga paham. Makasih 

juga tadi yaaaa” ucap ku sembari memeluknya 

“ Aku janji gabakalan gitu lagi ken” ucap ku kembali 

“ Iya sayang gapapa, maaf yaaa”  

 Dari kejadian itu aku tidak ingin mengecewakan 

lagi Kenzo. Dari kejadian itu juga aku merasa sangat 

senang ketika Kenzo berbicara padanya kalau aku ini 

Kekasihnya. Terimakasih Kenzo sudah membuat ku 
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nyaman adan aman bersamamu, walau sedikit kaget 

ketika kamu memberi pukulan padanya. 

 

 

Pada sekian banyaknya tempat yang tersedia, langkahku 

malah memilih menuju ke sudut ruang yang jarang 

terjamah. 

Bukan karena pemandangannya yang kuran indah, 

justru ini lebih dari luar biasa. 

Segalanya tumpah ruah mengisi kekosongan, seakan 

terbanjiri dengan segala imajinasimu. 

Lebih tepatnya membangkitkan kembali bahwa cinta itu 

indah. 
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CHAPTER IX 

“ UCAPAN KEBAHAGIAN” 

 Hari-haripun berlalu, sejak dari kejadian itu kami 

menjadi lebih dewasa bahwa komunikasi itu penting. 

Diam itu bukanlah cara yang tepat untuk meluapkan 

kekecewaan, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan 

perpecahan. Dan sejak dari itu pula kami berdua 

menceritakan semua hal yang dulu ada dihati, ternyata 

Kenzo orang yang tidak suka juga dengan masa lalu. 

 Obrolan itu pun membuatku tahu, kalau mantan 

kekasih Kenzo masih sering mengajaknya ketemu. 

Pastinya Kenzo menolak dan dia bilang sudah punyaku, 

awalnya aku tak percaya tetapi ketika bertemu 

dengannya aku diberi lihat untuk membaca pesan 

tersebut. Aku sangat bahagia sekali ketika Kenzo bangga 
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memilikiku, dan pada saat kami sedang jalan berdua pun 

pernah bertemu dengan mantan kekasihnya. Dan 

terjadilah obrolan yang diawali dengan sapaan, 

“ Hai ken” Ucap Riska mantan kekasih Kenzo 

“ Hallo” Jawab Kenzo dengan muka datarnya 

“ Gimana kabar lo?” Tanya riska 

“Baik alhamulillah”  

“ Wah tetep ada alhamdulillahnya ya dari dulu ken, 

tambah keren lagi” 

“ Wah makasih, tapi bilang kerennya mending sama 

cewe gua aja” 

“ Ini cewe lo ken” Jawabnya dengan nada jutek karena 

ucapan Kenzo 

“ Iya ini cewe gua” 

“ Yaudah gua duluan ya ken” Tanpa basa-basi lagi dia 

pun pergi meninggalkan aku dan Kenzo 

  Setelah itu aku dan Kenzo lanjut berjalan dan 

sambil mengobrol 
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“ Ko kamu diem aja fa?” 

“ Males” 

“ Dih ko jutek, kan dia juga tau kalau saya pacar kamu. 

Tadi aja dia langsung pergi pas saya bilang gitu, 

kayanya dia malu deh kalah gemesin dari kamu” 

“ Apaan sih ken gajelas” 

“ Yah jangan jutek dong” Balas Kenzo sambil menyubit 

pipiku 

“ Hehehehe ngga ken, tadi aku seneng banget kamu 

bilang gitu sama dia. Jadi malu kan nih” 

“ Kaya yang punya malu aja si” 

“ Dih konyol amat” 

 Saat itu adalah pembuktian bahwa Kenzo itu 

bukan orang yang hanya berbicara dipesan saja, Kenzo 

bagiku dia adalah orang yang teguh pada komitmennya 

dan selalu ingin dibuktikannya komitmen itu. Aku sangat 

bahagia memilikinya dan aku berharap hingga akhir 

bersamanya. 
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CHAPTER X 

“ PERPISAHAN” 

 

Bulan November pun tiba, bulan dimana saat itu 

Kenzo selalu membicarakan kampus impiannya. Dia 

selalu menanyakan padaku perihal aku akan kuliah 

dimana, tetapi aku tidak ingin memberitahunya karena 

aku tak mau kalau Kenzo malah melupakan kampus 

impiannya hanya karena, dia ingin satu kampus 

denganku. 

“ Saya nanti SNMPTN daftar 2 perguruan tinggi” 

Celetukan tiba-tiba Kenzo saat sedang menatapku 

“ Apa aja ken?” 

“ Pertama UNDIP, kedua UI. Tapi saya lebih pingin ke 

UNDIP, tapi juga gamau jauh-jauh juga dari kamu” 
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“ Kalau masalah aku nanti aja ken, itu kan pendidikan 

cita cita kamu” 

“ Ya tapi saya gamau jauh dari kamu. Kamu mau kuliah 

dimana emang?” 

“ Gatau ken aku masih bingung kalau itu” 

“ Jangan bingung dong, siapin pengennya kamu 

kemana. Kasih tau saya” 

“ Terus kalau udah kasih tau?” 

“ Saya pengen satu kampus sama kamu” 

“ Sekolah dulu yang bener, udah mau lulus masih aja 

suka bolos sekolah” Jawabku dengan tegas dan nada 

yang jutek 

“ Iyakan udah saya bilang, gurunya gaada yang asik” 

“ Aneh kamu, gamungkin gara-gara itu. Sebenernya ada 

apaan sih ken?” 

“ Gaada apa-apa ko fa” 

“ Aku ini peduli sama kamu ken” 
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“ Gasekarang kasih taunya, sekarang saya mau yang 

bahagianya dulu” 

“ Nanti pasti ada saatnya juga ko, saya cerita semuanya 

sama kamu” ucapnya Kenzo lagi yang membuatku 

terdiam 

“ Kita nanti jauh ken” ucapku yang masih memikirkan 

soal kuliahnya Kenzo itu 

“ Eh kita ga jauh, orang deket. Paling nanti kamu lebih 

sering bilang kangen” 

“ Hehehe tau aja, semangat terus ya ken demi cita-cita 

kamu” 

“ Cita-cita saya sama kamu kan sama, harusnya cita-

cita kita” 

 Aku yang tak tahan atas ucapan Kenzo itu pun, 

tertawa lepas dan mengiyakan ucapan Kenzo tersbut. 

Aku benci jika harus menahan rindu yang tak pernah 

ada ujungnya, banyak semua yang ingin kuceritakan 

padamu jikalau bertemu, aku pun taku jika 

kenyataannya disana ada yang membuat kau lebih 
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nyaman dari padaku disini yang hanya mampu 

mendoakanmu. 

“ Saya janji bakal buktiin sama kamu kalau nanti saya 

kuliah jauh dari kamu, saya pasti jaga hati ini buat 

kamu” 

“ Iya ken aku percaya sama kamu hehe” 

“ Saya gabakalan pernah pergi ninggalin kamu, kalau 

bukan kamu yang minta itu sendiri. Saya disini udah 

seneng sama kamu fa” 

Aku hanya terdiam atas ucapan Kenzo yang seperti itu. 

Aku percaya pada Kenzo yang teguh terhadap 

ucapannya, tapi aku tetap saja khawatir jikalau ada yang 

memberinya perhatian lebih dari pada aku.  

 

“ Gakerasa ya, padahal baru kemarin banget masuk 

sma. Udah mau lulus aja sekarang” Ucap Kenzo 

kembali 

“ Iya ken, kalau saya sih masih satu tahun lagi” 
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“ Sabar yaaa dek” Ucap Kenzo sambil mengusap 

rambutku 

“ Nah mulai kan nyebelinnya” 

“ Kita juga cepet banget ya, perasaan baru kemarin 

kenal sekarang udah mau 7 bulan aja. Saya seneng 

punya kamu” 

“  Ah masa sihhhhh hahaa” ucapku dengan tertawa 

“ Saya serius inii” 

“ Iya aku juga seneng ken punya kamu” 

“ Kita buat komitmen mau engga?” 

“ Komitmen apaan ken?”  

“ Saya mau kita sama-sama terus sampai kapan pun, 

sampai kita selesai kuliah nanti, sampai kita sukses nanti 

dan semoga sampai kita tua nanti. Saya mau itu dari 

hubungan kita dan harus saling nguatin bareng satu 

sama lain saat keadaan susah atau gimana pun ya faa” 

“ Iya ken aku mau itu, aku juga mau bareng-bareng 

terus sama kamu. Disaat susah atau pun seneng aku 



49 
 

bakalan ada buat kamu ken. Kalau ada apa-apa kamu 

bilang sama aku ken” 

“ Kamu yakin?” 

“ Iya aku yakin banget, aku ngerasa kamu orang yang 

paling terbaik buat aku, kamu unik, lucu, ya semuanya 

deh dari kamu itu bikin aku bahagia terus ken. Apalagi 

yang kamu bilang kalau kamu punya aku sama yang di 

mall itu ehehehe” 

“ Makasih yaa fa udah mau sama saya, walaupu saya 

kadang suka nyebelin atau tiba-tiba ngilang hehe” 

“ Iya emang aku sebel sama sikap kamu yang kaya gitu 

hahahaha” ucap ku sembari menyubit pipi Kenzo 

“ Aduhhh sakit tau fa, jahat ih nih kekerasan dalam 

rumah tangga namanya” 

“ Hehehehe sa ae combro. Aku juga makasih ya ken 

udah mau sama aku, udah ngejalanin sampe sejauh ini. 

Tetep sama saya ya jangan pergi ken” Ucap ku sembari 

memeluk Kenzo 
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“ Iya sama sama sayang” 

“ Nyaman banget aku sama kamu hehehe” 

“ Iyalah nyaman, orang badan saya empuk hahaha” 

 Senang rasanya bisa menjalankan komitmen ini 

bersamanya, aku ingin komitmen ini bukan hanya ucap 

belaka dan aku berharap semoga semuanya terkabulkan 

atas apa yang telah kita ucap. 

 Kenzo, terimakasih telah menjadi bagian di hati 

ku sampai detik ini, aku yakin denganmu, bahwa 

denganmu pasti akan membuatku lebih baik dan bahagia. 

Karena kamu, manusia yang diciptakan oleh tuhan tanpa 

batas untuk membuatku selalu bahagia.  
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