
  

 
 



  

 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

“Cinta tak pernah mulus. Semakin panjang, 

maka akan semakin rumit. Dan semakin sulit 

pula menjaganya agar tak tumbang dihajar 

angin kencang atau jatuh tersandung kerikil.” 

- Bernard Batubara    -   
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      Jakarta, 12 November 2010. 

      Suasana sangat menyedihkan. Banyak suara tangis 

terdengar. Semua orang berbondong-bondong datang ke 

rumah itu untuk menyampaikan bela sungkawanya. 

      Di pojok ruangan, terlihat gadis kecil sedang menyendiri 

dan bermain boneka. Dihampirinya gadis itu oleh seorang 

anak laki-laki. 

      “Zea kenapa sendirian di sini?” tanya anak laki-laki itu. 

     Gadis kecil yang bernama Zea itu hanya terdiam. Dia 

hanya menatap sosok laki-laki di depannya. 

      “Zea?” ucap anak laki-laki itu. 

      Air mata pun turun dari mata Zea. Ia terisak. 

      “Jangan nangis Zea. Maaf kalo Rendi salah,” kata anak 

laki-laki yang ternyata bernama Rendi. 

      “Zea sedih. Tapi Zea ga boleh nangis. Papah Zea udah ga 

ada sekarang. Papah udah pergi ke surga. Kata Mamah, Zea 

ga boleh nangis. Kalau Zea nangis, nanti Papah Zea ikut 

sedih,” jelas Zea sembari terisak. 

      Rendi hanya bisa terdiam. Dia bingung harus jawab apa. 
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      “Sekarang Zea gapunya Papah. Zea sedih. Nanti ga ada 

lagi yang gendong Zea, ga ada lagi yang beliin Zea mainan, 

ga ada lagi yang jagain Zea,” kata Zea lagi. 

      “Nanti kalau ada yang jahat gimana? Zea takut,” adu Zea 

lagi. 

      “Kan ada Rendi. Nanti Rendi yang akan jagain Zea. 

Rendi akan lindungin Zea,” ucap Rendi serius. 

      “Emang Rendi bisa?” tanya Zea. Ia mulai mengusap air 

matanya. 

      “Bisa dong. Rendi kan laki-laki. Kata Mamah, tugas laki-

laki itu ngelindungin perempuan,” balas Rendi. 

      “Rendi janji bakalan jagain Zea?” tanya Zea sembari 

menyodorkan jari kelingkingnya kepada Rendi. 

      Rendi pun mengaitkan jari kelingkingnya dengan milik 

Zea, “Janji!” 

*** 
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Awal Mula 
“Awalnya, aku tidak tertarik tentangmu.” 

        -Zea Kanaya Chandra 
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      Jakarta, 1 Januari 2019. 

     Suara alarm terdengar begitu nyaring di sebuah kamar 

yang bernuansa abu dan putih. Waktu menunjukkan pukul 5 

pagi. Gadis yang sedang bergelung di bawah selimut pun 

terusik dengan berisiknya suara alarm. Lantas gadis tersebut 

bangun dari tidurnya dan segera berlalu ke kamar mandi yang 

ada di kamarnya. 

     Setelah menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim, 

gadis tersebut segera bersiap-siap untuk berangkat ke 

sekolah. Gadis itu tersenyum di depan cermin yang 

menampilkan wajah cantiknya. 

     “Selamat pagi Januari. Semoga bahagia Zea Kanaya 

Chandra,” ujarnya menyemangati diri sendiri. 

     Segera saja Naya keluar dari kamar dan menuruni tangga 

untuk menuju ke ruang makan. Di ruang makan, terlihat 

seorang wanita paruh baya mengenakan daster sedang 

menyiapkan sarapan di meja makan. 

     “Mamah mana Bi?” tanya Naya sembari mengunyah roti. 

     “Nyonya udah berangkat Non tadi jam setengah 6,” jawab 

Bi Inah. 
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     Naya melirik jam tangan abu muda yang melingkar manis 

di tangan kirinya. Waktu menunjukkan pukul 6 kurang 

seperempat. Ia terlambat 15 menit. Padahal ia ingin sekali 

sarapan bersama Mamahnya di awal tahun ini. 

*** 

     Suasana di koridor SMA GALAKSI sudah sepi, karena 

bel masuk sekolah sudah berbunyi sejak 10 menit yang lalu. 

Banyak siswa dan siswi yang tergesa-gesa menuju ke 

kelasnya. Lain halnya dengan lelaki berwajah tampan nan 

garang yang kini tengah berjalan santai sembari mengunyah 

permen karet stroberi kesukaannya. Panca Putra Januar, 

lelaki tersebut berjalan memasuki ruang kelas 11 MIPA 1.  

     “Maaf saya telat,” ujar Panca sembari menyalimi guru 

yang tengah mengabsen kehadiran muridnya. 

     “Kapan coba kamu tidak datang terlambat Panca?” jawab 

Bu Rini, guru sejarah. 

     Panca yang mendengar itu tidak menghiraukannya. Ia 

langsung saja duduk di bangkunya. 

*** 
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     Suasana kelas 11 MIPA 4 sangat gaduh. Hal ini 

disebabkan oleh guru yang harusnya mengajar di kelas 

tersebut malah tidak masuk karena sedang kedatangan tamu 

penting. Sehingga guru tersebut hanya menitipkan tugas ke 

guru piket. Setelah tugas tersebut disampaikan oleh guru 

piket kepada kelas 11 MIPA 4, tugas tersebut tidak 

dihiraukan oleh siswa dan siswi di kelas tersebut. Mereka 

malah sibuk melakukan hal-hal yang mereka sukai, ada yang 

bermain game, ada yang baca novel, ada juga yang bergosip 

mengenai banyak hal. 

     “Eh lo semua tau ga sih?” pancing siswi berponi dengan 

kacamata manis bertengger di hidung mungilnya, Sisil 

namanya. 

     “Apaan?” 

     “Apa tuh?” 

     “Ada apaan?” 

     Naya yang duduk di belakang Sisil dan temannya yang 

lain yang sedang bergosip itu memutar bola matanya jengah. 

Sebab kalau sudah seperti ini, gosipan mereka sudah pasti 

akan merembet ke mana-mana. Dan Naya merasa risih. 
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     “Lo udah denger kan kalau lagi lagi si Panca MIPA1 juara 

umum 1?” tanya Sisil kepada teman sepergosipannya. 

     “Yaelah gue kira apaan.” 

     “Basi anjir.” 

     “Itu sih udah biasa Sil.” 

      “Ehehe.. Keren ga sih dia menurut kalian? Kalau menurut 

gue dia keren banget!” ucap Sisil. 

     “Keren apaan! Badung begitu dih,” jawab Rina. 

     “Gue setuju sama Rina. Pinter ya percuma kalau dia 

kelakuannya bad,” timpal Ara. 

     Sisil yang mendengar itu sebal karena tidak ada yang di 

pihaknya. 

     “Menurut lo gimana Nay si Panca itu?” 

     Naya yang sedang fokus menggambar di buku sketsanya 

mengalihkan perhatiannya kepada Sisil. 

     “Panca MIPA 1? No comment deh,” jawab Naya. 

     “Ah ga asik lo Nay,” 
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*** 

     “Ini tuan puteri dimakan basonya. Bening tanpa mie dan 

sayur sesuai pesanan,” ujar cowok tampan yang menaruh 

mangkok di depan Naya. 

     “Terima kasih kacung-ku yang tampan,” Naya tersenyum 

menampakkan gigi gingsulnya. 

     “Kampret lo Nay. Balik sendiri lo naek angkot,” ucap 

cowok tampan tersebut sembari mendorong dahi Naya 

dengan jari telunjuknya. 

     Naya yang mendengar itu langsung saja mencebikkan 

bibirnya ke bawah dan memasang wajah sedih. 

     “Utuk-utuk Nayanya Rendi gak boleh sedih. Sini Rendi 

peluk,” Rendi memainkan kedua pipi Naya dengan kedua 

tangannya. Naya tersenyum menanggapinya. 

     “Eh tapi serius loh Nay hari ini lo pulang sendiri. Gua 

udah ada janji sama Fira. Oh atau gua minta tolong Deni aja 

ya buat anter lo balik? Dia pasti mau kok,” tawar Rendi. 

     “Gak! Gua bisa balik sendiri,” tukas Naya Cepat. 
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     Jelas saja Naya menolak diantar pulang oleh Deni. 

Pasalnya Deni itu terkenal play boy di sekolahnya. Bisa jadi 

gosip kan kalau Naya pulang bareng dengan sang play boy. 

Bisa-bisa Naya dianggap korban Deni yang ke sekian puluh. 

Memang sih Deni itu tampan dan orangnya juga asik. Tapi 

hal itu tidak cukup menutupipredikat buruknya sebagai play 

boy. 

     Tak lama bel masuk pun berbunyi. Waktu istirahat telah 

selesai. Semua siswa dan siswi segera kembali ke kelas, 

termasuk Naya dan Rendi. 

*** 

     Air langit mulai turun perlahan membasahi bumi. Semua 

orang berlari untuk berteduh dan melindungi dirinya agar 

tidak kebasahan. Siswa-siswi SMA GALAKSI berkumpul 

dan memenuhi halte di depan sekolah, termasuk Naya. 

     Naya. Gadis tersebut terus saja berdo’a dalam hatinya 

sembari menggenggam liontin yang bertengger di kalung 

yang dia kenakan. Liontin tersebut berbentuk bintang. 
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     Naya. Gadis tersebut takut  akan hujan. Ia selalu merasa 

bahwa hujan itu membawa kesedihan. Karena hujan, ia 

merasakan kehilangan. 

     “Naya!” 

     Naya terkejut saat ada yang memanggil namanya dan 

menepuk pundaknya. 

     “Rendi!” Naya tersenyum dengan mata yang berkaca-

berkaca. 

     “Bukannya lo ada janji sama Fira?” 

     “Ga jadi. Ayo masuk mobil,” ajak Rendi. 

Ternyata mobil Rendi sudah ada di depan gerbang sekolah. 

Naya dan Rendi pun berlari kecil menuju mobil milik Rendi. 

Lantas mobil tersebut melintas meninggalkan sekolah. 

*** 
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Rumit  
“Aku, kamu, dan dia. Rumit juga sulit” 

-Elfira Ratna Syahira 
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      Mobil yang Rendi kendarai berhenti di depan gerbang 

rumah yang menjulang tinggi. 

      “Gue masuk ya Ren. Bye!” Naya masuk ke rumahnya 

dengan berlari kecil.  

      Setelah itu, Rendi menyalakan mesin mobilnya dan 

segera memasukkan mobilnya itu ke dalam garasi rumah 

yang ada di sebelah rumah Naya. 

*** 

      Selesai membersihkan diri, Naya berbaring di atas kasur 

kesayangannya. Tidak lama dari itu, ponselnya bergetar 

menandakan ada sebuah notifikasi masuk. 

      Rendi Alfian : buka pintunya woi 

      Naya tersenyum membaca pesan itu. Ia pun segera berlari 

menuju pintu rumahnya dan membukakan pintu untuk Rendi. 

      “Bi Inah ke mana?” tanya Rendi setelah mendudukkan 

dirinya di sofa ruang tamu.  

      “Pergi ke minimarket,” jawab Naya sembari duduk di 

sebelah Rendi. 
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      Suasana hening. Naya sibuk dengan ponselnya sedangkan 

Rendi sibuk dengan pikirannya sendiri. Rendi melamun. 

Naya yang menyadari bahwa Rendi sedang melamun, 

menyenggol bahu Rendi. 

      “Lo kenapa?” 

      “Ga papa. Yu keluar, ke tempat biasa,” ajak Rendi 

sembari bangkit berdiri. 

      Naya dan Rendi pergi ke kafe yang biasa mereka datangi. 

Kafe tersebut berada tak jauh dari komplek perumahan 

mereka. 

      Sesampainya di kafe, Rendi menyuruh Naya untuk duduk 

duluan. Sedangkan Rendi pergi memesan minuman untuk 

mereka berdua. Seperti biasa, Naya duduk di pojok dekat 

sekali dengan jendela. Itu adalah tempat favoritnya. 

      Saat sedang melihat ke jalanan, mata Naya tak sengaja 

menangkap sosok lelaki yang biasa menjadi bahan omongan 

di antara cewek-cewek di kelasnya. Panca, lelaki tersebut 

baru saja melepas helm dan menaruhnya di atas motor ninja 

hitamnya. Lantas lelaki itu memasuki kafe. Naya tak berhenti 

memperhatikan gerak-gerik lelaki itu. 
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      Merasa ada yang memperhatikan, Panca menengokkan 

kepalanya dan matanya bertatapan dengan Naya. Naya yang 

tertangkap basah langsung saja mengalihkan perhatiannya. 

Panca acuh dan lebih memilih duduk di kursi bagian tengah. 

      “Milkshake oreo-nya abis. Jadi gue pesenin rasa taro nih,” 

ujar Rendi sembari menyodorkan minuman kepada Naya. 

      “Iya ga papa, makasih Rendiii,” jawab Naya sembari 

tersenyum. 

      Rendi kembali melamun. 

      “Rendi lo kenapa?” tanya Naya memfokuskan seluruh 

perhatiannya kepada Rendi. 

      “Ga papa gue Nay,” jawab Rendi seadanya. Matanya 

tidak menatap Naya.  

      “Lo bohong. Gue tau, tentang Fira kan? Gue sebenernya 

udah mau bahas ini dari tadi. Cuma gue juga tau lo ga suka 

pembahasan ini. Jadi gue harus gimana?” 

      “Lo ga usah melakukan apapun. Seperti biasanya,” jawab 

Rendi. Kini matanya menatap lekat ke arah Naya. 

      Mata Naya mulai berkaca-kaca. 
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      “Jangan nangis Nay. Lo ga salah,” ucap Rendi. 

      “Selalu begini Ren. Dari dulu sampai sekarang. Ini semua 

tuh karena gue. Seandainya lo ga kenal gue, seandainya kita 

ga dekat. Lo pasti udah bahagia sama pacar lo. Lo pasti 

bakalan langgeng sama pacar lo. Lo juga berpikiran seperti 

itu kan Ren?” 

      “Bagi gue, lo lebih penting dari semua mantan-mantan 

gue itu. Dan lo juga lebih penting dari pada Fira Nay,” jawab 

Rendi. 

      “Rendi! Lo ga boleh bilang gitu. Coba lo bayangin kalo 

seandainya Fira denger itu. Dia bakalan sedih Ren. Gue juga 

cewek. Gue ngerti gimana perasaan Fira. Dan mulai saat ini, 

gue bakalan ngelakuin apa yang pengen gue lakuin. Dan lo, 

cukup lakuin apa yang harus lo lakuin. Jangan bikin kejadian 

yang sama. Gua pengen lo baik-baik aja sama Fira. Fira 

cewek baik, gua tau itu. Gue mohon, jangan sakitin Fira,” 

kata Naya. Kini Naya yang mengalihkan perhatiannya untuk 

menghindari tatapan Rendi. 

      “Ayo pulang. Gue mau ngerjain tugas,” putus Naya. 
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      Rendi pun mengiyakan. Mereka berdua pun pergi 

meninggalkan kafe. Mobil Rendi melesat dengan kecepatan 

normal memasuki area perumahan mereka berdua. 

*** 

      Waktu menunjukkan pukul 17:30. Lelaki yang sedari tadi 

duduk di bagian tengah kafe itu pun beranjak untuk 

meninggalkan kafe dan menuju ke SMA GALAKSI. Ada hal 

penting yang harus dia lakukan di sana, yaitu menjemput 

pujaan hatinya. 

      Motor yang Panca kendarai berhenti tepat di depan gadis 

yang sudah menunggunya di depan halte sekolah. 

      “Gue telat berapa menit?” tanya Panca dengan memasang 

muka usilnya. 

      Gadis cantik yang ditanya oleh Panca hanya 

membalasnya dengan kekehan kecil dan segera menaiki 

motor Panca. 

      “Fir?” 

      “Ya?” 

      “Pegangan.” 
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*** 

      Naya yang baru saja memasuki ruang makan tersenyum 

dengan sangat lebar. Dia senang. Dia melihat sang Mamah 

sedang menata sarapan di atas meja makan.  

      “Selamat pagi mamah,” sapa Naya sembari mencium pipi 

mamahnya. 

      “Pagi sayang. Maapin Mamah ya. Udah lama kita ga 

sarapan bareng gini. Ayo duduk sini,” kata Laras, Mamah 

Naya. 

      Lantas Naya duduk di hadapan mamahnya. Mereka pun 

sarapan bersama. Naya merasa sangat bahagia karena bisa 

sarapan bersama dengan Mamahnya lagi. Karena biasanya 

setiap Naya bangun, Mamahnya pasti sudah berangkat 

bekerja. Dan setiap Mamahnya pulang kerja, Naya pasti 

sudah tidur. Sering sekali hal itu terjadi sehingga mengurangi 

kontak komunikasi antara ibu dan anak ini. 

      “Hari ini Mamah harus terbang ke kalimantan Nay. 

Mamah minta maaf karena harus ninggalin kamu selama 

beberapa hari ke depan. Mamah sudah bilang Bi Inah. Dan 

Mamah juga tadi udah titipin kamu ke Tante Desi. Kalau ada 

apa-apa kamu langsung aja bilang Bi Inah atau Tante Desi ya 

sayang,” kata mamah Naya menjelaskan. Tante Desi adalah 

Mamahnya Rendi. 

      Naya yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum 

sebisanya. Dia tidak boleh memasang wajah sedih. Karena 
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bagaimana pun juga, Mamahnya bekerja untuk kehidupan 

mereka berdua. 

      “Iya Mah. Mamah jaga kesehatan ya. Istirahat yang 

cukup. Mamah ga usah khawatirin Naya. Kalau gitu Naya 

berangkat ya Mah. Rendi kayanya udah di depan,” Naya 

pamit dan mencium tangan mamahnya. 

      Benar saja. Mobil Rendi sudah ada di depan rumah Naya 

lengkap dengan pemiliknya. Naya langsung saja masuk ke 

dalam mobil Rendi. Rendi yang mengerti suasana hati Naya 

tidak bertanya dan langsung saja menyalakan mesin 

mobilnya. 

*** 

      Hubungan Naya dan Rendi sebagai sahabat dari kecil 

sudah menjadi rahasia umum. Namun Panca baru saja 

mengetahuinya siang ini. Dia baru saja mendengar obrolan 

teman-temannya yang mengatakan bahwa hubungan Naya, 

Rendi, dan Fira itu rumit. Karena mereka membawa nama 

Fira di dalam obrolan mereka, tentu saja Panca ikut 

menyimaknya. Dan satu hal bisa Panca simpulkan, Fira-nya 

menjadi pihak yang tersakiti.  

      Setelah obrolan itu selesai, Panca langsung saja mencari 

Rendi. Ada hal yang harus dia pastikan. 

      “Bisa ikut gue sebentar?” tanya Panca kepada Rendi. 

Rendi sedang makan siang bersama Naya. 
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      “Eh lo Panca kan?” tanya Rendi. Panca hanya 

menjawabnya dengan anggukan setelah itu dia pergi 

mendahului Rendi. Rendi pun segera menyusul Panca setelah 

izin meninggalkan Naya sendirian. 

      “Ada apa?” Rendi berdiri di hadapan Panca yang sedang 

menyenderkan tubuhnya di pohon yang berada di taman 

belakang sekolah. Sengaja, Panca memilih tempat yang sepi. 

Karena ia tak suka bila pembicaraannya kali ini didengar oleh 

banyak orang. 

      “Lo pacarnya Fira kan?” tanya balik Panca. 

      “Iya. Lo teman lesnya Fira kan?” Rendi memastikan. 

      “Lo suka beneran sama Fira?” Panca malah kembali 

mengajukan pertanyaan. 

      “Lo kenapa sih?” Rendi mulai risih. 

      “Jawab aja apa susahnya?!” Panca pun tidak bisa 

menutupi ketidaksukaannya terhadap lelaki di hadapannya 

ini. 

      “Kalau gue ga suka ya ngapain gue pacarin?!” Rendi 

mulai terbawa emosi. 

      “Lo sayang Fira?” tanya Panca, lagi. 

      “Ya sayang lah!” tegas Rendi. 

      “TERUS KENAPA LO SAKITIN DIA?!” bentak Panca. 
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      Rendi yang mulai mengerti ke mana arah pembicaraan 

mereka pun terdiam. Dia bingung mau berkata apa. Karena 

mau dia membela diri dan memberikan alasan yang dia 

punya pun, dia tetap salah. Dia juga sadar dari awal, kalau 

dirinya itu salah. 

      Panca yang melihat Rendi terdiam, memberikan senyum 

sinisnya. 

      “Udah punya cewek, masih aja deket sama cewek lain,” 

setelah itu, Panca meninggalkan Rendi sendirian. 

*** 

      Setelah perdebatannya dengan Rendi, Panca menyendiri 

di roof top sekolah. Dia bolos. Dia marah. Karena gadis yang 

selama ini dia sayangi dipermainkan oleh lelaki seperti 

Rendi.  

      Panca sadar, dirinya memang pengecut karena tidak mau 

memperjuangkan cintanya. Bukannya apa-apa. Bagi Panca, 

yang penting Fira-nya bahagia meski dengan lelaki lain. Tapi 

Panca tidak rela jika Fira-nya malah disakiti seperti ini. 

Rasanya Panca ingin merebut Fira secara paksa. 

      “Murid terpintar di sekolah sedang bolos di roof top 

sekolah. Uwow hahahaha..” Panca dikejutkan oleh 

kedatangan gadis yang baru saja dia pikirkan. Fira datang 

menghampiri Panca sembari mengarahkan kamera di 

ponselnya ke arah Panca. Ia sedang iseng membuat 

instastory.  
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      “Jangan direkam. Nanti orang-orang pada sirik sama lo,” 

kata Panca sembari mengalihkan perhatiannya ke depan. 

      “Ya ga papa dong,” jawab Fira sekenanya. Dia tersenyum 

sendiri melihat hasil rekamannya. 

      “Lo ngapain ke sini?” tanya Panca yang kini mengalihkan 

fokusnya ke arah Fira yang masih asik dengan ponselnya. 

      Fira mengangkat pandangannya dari ponselnya, 

     “Kan lo ada di sini,” balas Fira sembari tersenyum 

menampilkan deretan giginya yang rapi. 

      Panca hanya balas tersenyum dan mengacak-acak rambut 

Fira. Selalu seperti ini. Fira bisa membuat suasana hatinya 

membaik. Dan Panca suka hal itu. 

*** 

 

 

 

 

 

 



23 
 

  

 

 

 

 

 

Manis Sekali 
“Tunggu sebentar. Kita bakal bahagia” 

-Rendi Alfian 
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      Sore ini Panca mengajak Fira bolos les. Mereka 

berencana untuk pergi menonton film yang sudah lama Fira 

tunggu-tunggu. Ketika sedang mengantri untuk membeli 

tiket, Fira dan Panca bertemu dengan Naya dan Rendi.  

     “Hai Fir. Bukannya lo ada les ya?” sapa Rendi duluan. 

      “Eh hai. Gue bosen les terus, lagi pengen nonton nih 

hehe..” jawab Fira canggung. 

      “Hai. Gue Naya,” Naya memperkenalkan diri. Karena 

sebetulnya Naya belum pernah berkenalan secara langsung 

dengan Fira. 

      “Hai Naya. Gue Fira,” balas Fira 

      “Kita nonton film yang sama kan? Yaudah ayo kita 

nonton bareng,” ajak Naya yang disetujui oleh mereka 

bertiga. 

      Mereka berempat pun nonton film bersma. Film yang 

mereka tonton ini bergenre horror. Sebetulnya Naya tidak 

menyukai film horror. Tapi karena ia ingin menemani Rendi 

nonton, jadi dia usahakan untuk berani. 

      Fira, Rendi, dan Panca begitu menikmati film yang 

sedang mereka tonton sambil sesekali menyuapi mulutnya 
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dengan popcorn yang telah mereka pesan. Lain halnya 

dengan Naya, ia sudah keringat dingin karena ternyata selain 

ada hantunya, film ini juga menayangkan adegan-adegan 

sadis seperti pembunuhan. Sedari tadi ia berpura-pura 

menikmati film itu. Panca yang ada di sebelah Kanan Naya 

mulai menyadari ketakutan Naya. Tapi ia hanya diam saja. 

      Entah bagaimana dengan Rendi. Mungkin ia terlalu 

menikmati film itu sampai-sampai ia lupa, bahwa Naya itu 

takut dengan film seperti ini. Mungkin juga Rendi lupa 

bahwa ia sedang nonton dengan Naya, karena di sebelah 

Rendi itu adalah Fira. Posisi duduk seperti ini diatur oleh 

Panca. Panca sengaja menukar posisi duduk Fira dan Naya 

agar Fira bisa berada di dekat Rendi. Saat adegan yang yang 

mengejutkan, dengan refleks tangan kanan Naya 

menggenggam tangan kiri Panca yang hendak meraih 

minuman. 

      “Eh- maaf,” ucap Naya salah tingkah. 

      “Kalau ga berani, ga usah dipaksain. Ayo keluar sama 

gue,” kata Panca mengajak Naya pergi meninggalkan film 

itu. Sebenarnya setelah menyadari ketakutan Naya, Panca 

sudah kehilangan fokusnya terhadap film itu. 
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      Naya dan Panca pun pergi meninggalkan Fira dan Rendi 

yang masih fokus dengan film itu. 

      “Lo laper ga?” tanya Panca. Sebenarnya itu hanya basa-

basi. Habis dia bingung mau dibawa kemana si Naya ini. 

Karena untuk pertama kalinya dia berduaan seperti ini 

dengan Naya. 

      “Ah- engga. Gue ga laper,” jawab Naya gugup. Entah 

mengapa Naya tidak bisa menghadapi Panca dengan santai. 

Dia gugup, apalagi kali ini mereka sedang berdua tanpa Fira 

maupun Rendi. 

      “Biasa aja sama gue. Gausa gugup. Kalo gitu lo mau ke 

mana? Atau mau mau beli sesuatu?” kata Panca. 

      “Gue juga bingung ini kita enaknya ke mana ya? Gue 

juga ga ada niatan beli apa pun. Niatnya kan gue Cuma 

pengen nemenin Rendi nonton doang,” jelas Naya. 

      “Lo mau main time zone?” tanya Panca. 

      “Boleh deh, ayo!” jawab Naya. 

      Mereka berdua pun menghabiskan waktunya dengan 

bermain di time zone. Suasana sudah tidak secanggung awal. 
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      Tidak lupa Panca mengabari Fira bahwa dirinya kini 

tengah bersama Naya dan Panca menyuruh Fira pulang 

bersama Rendi. Sedangkan Naya, dia diantar pulang oleh 

Panca. 

      Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba saja hujan turun 

dengan sangat derasnya. Panca dan Naya terpaksa berhenti di 

halte yang mereka temui untuk berteduh karena Panca 

mengantar Naya dengan motornya. 

      Ponsel Panca bergetar menampilkan kontak Fira, 

      “Hallo Fir? Lo udah sampai rumah?” sapa Panca 

      “Hallo, ini gue Rendi. Lo dan Naya di mana sekarang?” 

ternyata yang meneleponnya Rendi menggunakan nomor 

Fira. 

      “Gue di halte. Lo tenang aja. Naya ga akan basah kuyup,” 

jawab Panca tenang. 

      “Naya takut hujan! Dia takut semua tentang hujan. 

Tolong bawa dia ke tempat yang bising supaya dia gabisa 

dengar suara hujan,” ucap Rendi dari sebrang sana. Rendi 

panic. 
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      Panca yang mendengar hal itu segera melihat ke arah 

Naya. Benar saja, gadis itu tengah memejamkan matanya 

sembari menggenggam liontin kalungnya. Dia terlihat 

ketakutan. Panca menutup sambungan teleponnya. Ia menjadi 

panik. Ia bingung harus berbuat apa. Tempat yang bising? Oh 

yang benar saja di sini hanya ada halte. Kalau dia membawa 

Naya pergi dari sana itu artinya mereka harus hujan-hujanan 

kan? Bukannya hal itu malah akan memperparah keadaan 

Naya? 

      Tanpa pikir panjang lagi, Panca segera mendekat ke arah 

Naya. Ia berdiri di belakang Naya dan menempelkan kedua 

telapak tangannya ke kedua telinga Naya. Ia terpaksa 

melakukan hal ini. Karena ia juga tidak membawa earphone 

atau pun headset. 

      Naya yang mendapat perlakuan seperti itu menegang. Dia 

terkejut. Tapi ia juga merasa lega dan merasa lebih baik.  

      Malam itu, Panca menjadi pahlawannya. 

*** 
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      Mobil Rendi berhenti di depan Rumah Fira. Fira tidak 

langsung turun dari mobil Rendi. Ia dan Rendi sama-sama 

terdiam. Di luar sana masih hujan lebat. 

      “Lo tenang aja. Panca bisa dipercaya. Naya bakalan baik-

baik aja pasti,” ucap Fira menenangkan Rendi. Fira tahu, 

Rendi gelisah dan khawatir terhadap Naya. Sejujurnya, Fira 

juga sama khawatirnya dengan kondisi Naya. Ia juga sedikit 

tahu tentang ketakutan Naya terhadap hujan. Karena Rendi 

pernah bercerita kepadanya. 

      “Iya Fir,” jawab Rendi. Ia masih tidak menatap ke arah 

Fira. 

      “Ini bukan salah gue kan Ren?” tanya Fira. Karena 

sejujurnya ia merasa bersalah. Karena Panca yang menyuruh 

ia pulang bersama Rendi, membuat Naya menjadi diantar 

pulang oleh Panca yang mengendarai motor. Fira tahu, Panca 

sengaja melakukan hal ini agar ia dan Rendi bisa berduaan 

seperti ini. 

      “Lo ga salah ko,” jawab Rendi tersenyum tulus. Ia 

mengusap lembut rambut pacarnya itu. Ia seharusnya tidak 

boleh seperti ini. Ia terlalu menunjukkan sikap kepeduliannya 

terhadap Naya. Padahal Fira ini adalah pacarnya. Dia 

semakin merasa bersalah karena bukannya marah, Fira malah 
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merasa bersalah seperti ini. Padahal dia sama sekali tidak 

bersalah. 

      “Lo mau mampir dulu ke dalam?” tawar Fira. 

      “Ngga usah,” jawab Rendi. 

      “Yaudah gua mau di sini sampai hujannya reda,” balas 

Fira. 

      “Terserah lo,” kata Rendi mengalah.  

      Fira tersenyum dan melepas seatbelt-nya. Lantas ia 

memiringkan badannya agar menghadap Rendi sepenuhnya. 

      “Kalau gue capek, boleh gue nyerah?” tanya Fira. 

       Rendi yang mendengar hal itu segera memandang ke 

arah Fira. Lantas mengalihkan pandangannya lagi ke arah 

depan. 

      “Ren?” 

      “Asal bilang dulu. Jangan tiba-tiba,” kata Rendi tanpa 

memandang wajah Fira. 
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      Fira tersenyum mendengar jawaban Rendi. Lalu ia 

kembali meluruskan badannya dan menghadap ke arah 

depan. 

      “Lo sayang sama gue?” tanya Rendi. Kini ia menatap ke 

arah Fira. 

      “Harusnya gue yang nanya gitu,” jawab Fira sembari 

terkekeh kecil. 

      “Gue sayang sama lo,” ucap Rendi tulus. 

      Fira yang mendengar hal itu meneteskan air matanya. 

Entah mengapa ia ingin menangis sekarang juga. Ia lelah 

sejujurnya. Tapi ia ingin terus menjadi kekasih Rendi. Ia 

ingin terus berada di sisi Rendi. Fira terisak. Ia merasa lemah 

jika itu berkaitan dengan Rendi. 

      Rendi segera melepas seat belt-nya dan menarik Fira ke 

dalam pelukannya. 

      “Kita bakal baik-baik aja kan Ren?” 

      “Kita bakal baik-baik aja Fir,” ucap Rendi menjanjikan. 

*** 
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      Rendi memasukkan mobilnya ke dalam garasi rumahnya. 

Ia masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di kamarnya, ia 

melihat Naya sedang tengkurap di atas kasar milik Rendi. 

Naya yang menyadari bahwa Rendi sudah pulang, segera 

bangkit duduk dan menampilkan senyuman dengan gigi 

gingsulnya. Manis sekali. 

      “Lo baik-baik aja kan?” tanya Rendi memastikan. 

      “Iya dong! Mulai sekarang, lo ga perlu khawatirin gue 

lagi Ren. Gue udah gede,” kata Naya dan kembali 

menengkurapkan badannya. 

      Rendi memutar bola matanya jengah. Tidak perlu 

khawatir katanya? Yang benar saja. 

      “Gue dibelikan ini Ren sama Panca,” Naya menunjukkan 

earphone beraksen panda yang lucu. “Kata dia, kalau ada 

hujan, gua harus buru-buru pakai ini,” jelas Naya lagi. 

      Rendi pun tersenyum mendengarnya. Benar kata Fira, 

Panca bisa dipercaya. 

*** 
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      Minggu siang ini, Naya pergi ke bandara untuk 

menjemput Mamahnya. Naya ditemani oleh supir pribadinya. 

Usai dari bandara, Mamah Naya mengajak Naya untuk 

makan terlebih dahulu di restoran.  

       Naya dan Mamahnya berpapasan dengan Fira dan Panca 

di parkiran yang ada di restoran. Ternyata Fira dan Panca 

baru saja dari restoran tersebut.  

      “Eh hai Nay,” sapa Panca terlebih dahulu. 

      “Eh hai Panca. Kenalin, ini Mamah gue. Fir, ini Mamah 

gue,” ujar Naya memperkenalkan mamahnya. 

      “Halo tante. Saya Panca teman sekolahnya Naya,” Panca 

menyalimi tangan Mamah Naya. Fira pun melakukan hal 

yang sama. 

      “Hai. Kalian sudah mau pulang ya?” tanya Mamah Naya, 

basa-basi. 

      “Iya nih Tan. Kalau begitu, kami duluan ya Tan. Nay, 

kami duluan,” pamit Panca. Fira hanya menuruti Panca. Fira 

ini merupakan sosok yang pendiam jika ia tidak terlalu dekat 

dengan seseorang. 

 



35 
 

      Naya dan Mamahnya pun segera masuk ke restoran dan 

segera duduk di bagian pojok dekat jendela. Tentu saja itu 

pilihan Naya. 

      Naya dan Mamahnya menikmati makan siang mereka. 

Sesekali mereka membicaran hal-hal tentang Naya selama 

Mamahnya tidak ada di rumah. 

      “Barusan itu teman sekelas kamu?” tanya Mamah Naya 

membahas Panca dan Fira. 

      “Bukan. Kami bertiga beda kelas,” jawab Naya seadanya. 

      “Mereka pacaran?” tanya Mamah Naya, lagi. 

      “Ngga. Fira itu pacarnya Rendi Mah. Panca itu 

sahabatnya Fira,” jelas Naya. 

      “Loh terus kamu siapanya Rendi?” tanya mamah Naya, 

usil. 

      “Mamahhhh..” Naya merengek. 

      Mamah Naya hanya terkekeh menanggapi putrinya. 

Entahlah, Laras juga tidak mengerti perasaan putrinya ini. 

Bisa-bisanya dia tidak jatuh cinta terhadap sosok Rendi. 

Rendi itu baik hati, tampan, sopan, dan penyayang. Padahal, 
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Laras akan sangat senang apabila putrinya itu menjalin 

hubungan yang lebih dari teman dengan Rendi. 

*** 

      Keadaan kamar Rendi kini sudah tidak bisa dikatakan 

rapi lagi. Bagaimana bisa? Ya jelas saja bisa, karena ada 

teman-temannya yang sedang bermain ala cowok di kamar 

Rendi itu. Ada yang sedang bermain play station, ada yang 

bermain gitar sambil bernyanyi, ada juga yang hanya rebahan 

di kasurnya Rendi. 

      “Ren, suruh Naya ke sini Ren,” kata Deni yang sedang 

rebahan di kasur Rendi. 

      “Mau lo apain Den?” tanya Raka yang sedang main play 

station bersama dengan Rendi itu. 

      “Paling dibikin takut sama si Deni,” timpal Coki yang 

sedang bermain gitar. 

      “Sembarangan lo pada. Mau gue deketin lah. Sayang, 

cantik-cantik jomblo,” kata Deni. 

      “Dia lagi ga ada di rumah,” jawab Rendi. 

      “Ke mana dia Ren?” tanya Raka. 
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      “Yeh kepo lo bambang!” Deni melemparkan bantal ke 

arah Raka. 

      “Sakit anjir,”  umpat Raka. 

      Coki ikut bergabung dengan Deni, berbaring di kasurnya 

Rendi. 

      “Lo masih sama Fira Ren?” tanya Coki, iseng. 

      “Masih,” jawab Rendi. 

      “Keren si Fira. Udah hampir 2 bulan kan Ren?” tanya 

Deni. 

      “Iya,” jawab Rendi sekenanya. 

      “Fira cewek baik Ren. Gue kenal dia karena pernah 

sekelas waktu SMP. Bae-bae ya lo sama dia,” timpal Raka. 

      Rendi hanya berdehem menanggapinya. 

      “Soal si Naya. Dia sama gue aja deh Ren. Biar gue gitu 

yang gantiin lo jagain dia hahaha,” ucap Deni. 

      Rendi tahu Deni hanya bercanda. Tapi entah mengapa, 

Rendi tetap merasa tidak rela jikalau seandainya benar-benar 

ada lelaki lain yang menggantikannya menjaga Naya.      
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      Entahlah. Rendi sendiri bingung akan perasaannya. Dia 

sayang Fira. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan Naya 

begitu saja. Naya adalah prioritas utamanya. Dari dulu 

sampai sekarang. 

*** 

      “Pan, gengnya Erik ngajak tanding nanti malem,” ujar 

salah satu sahabatnya Panca, Riko namanya. 

      “Gue terserah lo pada aja,” jawab Panca. 

      “Lo ribut lagi sama Fira?” tembak Riko tepat sasaran. 

Riko tahu betul tentang Panca. Riko adalah sahabat Panca 

sejak SMA. Hal ini karena mereka ditempatkan dalam satu 

kelas yang sama.  

      Riko tahu betul perjalanan hidup Panca semasa SMA, 

termasuk kisah cintanya yang kali ini bertepuk sebelah 

tangan. Semenjak kelas 11, Panca sudah banyak berubah. Hal 

ini merupakan efek Fira di hidupnya. Semenjak kenal Fira 

pada awal semester 1 di kelas 11, Panca berubah. Dia sudah 

jarang merokok, dia sudah jarang bolos sekolah ataupun 

bolos pelajaran, dia juga sudah jarang ikut kumpul di 

tongkrongan. Hal itu karena Fira. Sebetulnya Fira tidak 
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pernah melarang secara langsung agar Panca tidak melakukan 

hal-hal seperti itu. Tapi Fira selalu mengatakan bahwa lelaki 

idamannya adalah lelaki yang baik-baik. Otomatis hal itu 

langsung saja merubah Panca karena Panca jatuh cinta 

terhadap Fira. 

       Saat ini, Riko tahu bahwa Panca sedang ada masalah 

dengan Fira. Karena Panca hanya akan datang ke base camp 

mereka jika sedang ada masalah. Dan Panca jarang sekali ada 

masalah di rumah, jadi sudah pasti dia sedang bermasalah 

dengan Fira. 

      “Jadiin aja tanding lawan gengnya Erik. Jam 11 malem 

nanti gue dateng,” kata Panca dan langsung pergi 

meninggalkan base camp. 

      Perasaan Panca tidak karuan. Niat hati ingin menghibur 

diri dengan datang ke base camp. Sudah lama dia tidak 

datang ke sana. Eh Riko malah makin merusak suasana hati 

Panca dengan membahas Fira. 

      Panca langsung teringat pertengkarannya dengan Fira tadi 

siang. 
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Flashback on. 

      “Naya cantik ya Pan?” kata Fira setelah memasang seat 

belt-nya. 

      “Hm,” Panca berdehem menanggapinya. 

      “Baik juga ya? Terus dia jago ngelukisnya lho Pan. Oh 

iya, dia juga pinter. Dia masuk 5 besar peringkat paralel 

kemarin,” ujar Fira. 

      Panca memberhentikan mobilnya ke pinggir jalan.       

      “Terus kenapa Fir?” tanya Panca dengan nada suara 

rendah. 

      “Hm.. itu anu- lo ga tertarik gitu sama dia?” tanya Fira 

dengan nada lebih rendah dari Panca. 

      “Cukup tolak perasaan gue aja Fir. Ga perlu sampe 

jodoh-jodohin gue atau cariin gue cewek,” tegas Panca dan 

kembali menjalankan mobilnya dan mengantar Fira pulang. 

Setelah itu, Panca pulang ke rumahnya untuk mengantarkan 

pesanan sang bunda. Lalu ia mengganti mobilnya dengan 

motor dan segera menuju base camp. 

Flashback off. 



41 
 

      Panca tidak suka dengan perlakuan Fira yang 

mencarikannya cewek seperti itu. Apakah  perasaannya ini 

merupakan beban bagi Fira? 

      Panca butuh hiburan. Ia pun segera melesatkan motornya 

dengan kecepatan di atas rata-rata.  

     Hujan turun dengan sangat deras. Panca langsung teringat 

pesan Bundanya bahwa dia tidak boleh pulang ke rumah 

dengan keadaan basah kuyup. Alhasil ia menepi dulu untuk 

berteduh di depan toko buku yang kebetulan di lewatinya.  

      Sedang hujan begini, ia jadi teringat Naya. Gadis aneh. 

Dia baru pertama kali bertemu dengan orang yang sebegitu 

takutnya dengan hujan. Saat tidak sengaja menengokkan 

kepalanya ke arah dalam toko buku, ia menangkap sosok 

gadis yang baru saja terlintas di pikirannya. Gadis itu tengah 

membaca buku. Di kedua telinganya, bertengger earphone 

yang tempo hari dibelikan oleh Panca. Melihat itu, Panca 

tersenyum dan entah keinginan dari mana Panca memasuki 

toku buku itu. Ia menghampiri Naya yang sedang duduk di 

bagian tengah, agak jauh dari jendela. 

      “Hei,” sapa Panca sembari mencopot earphone dari 

telinga kiri Naya. 
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      Naya yang mendapati hal itu langsung panik dan kembali 

memasang earphone-nya. 

      Panca terkekeh. Sedangkan Naya memasang wajah 

kesalnya. 

      “Lo sendirian?” tanya Panca. 

      “Hah?” wajar saja, Naya sedang mendengarkan musik 

lewat earphone-nya dengan volume yang full.  

      Panca baru ingat. Percuma saja dia mengajak ngobrol 

gadis di depannya ini. Jadi Panca hanya menggelengkan 

kepala dan membiarkan Naya kembali membaca Bukunya. 

Sedangkan Panca menyibukkan diri dengan ponselnya. 

      20 menit berlalu. Hujan sudah reda. Panca pun mencabut 

kedua earphone yang Naya kenakan untuk memberi tahu 

Naya bahwa hujan sudah reda. 

      “Gue anter pulang?” tawar Panca. 

      “Ngga deh makasih. Gue minta jemput aja,” jawab Naya 

menolak ajakan Panca. 

      “Yaudah gue temenin sampe jemputan lo dateng,” tukas 

Panca. 
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      “Makasih Panca,” kata Naya 

      “Santai aja,” balas Panca. 

Keadaan hening. Sampai akhirnya Naya memberanikan 

membuka suara, 

      “Lo sama Fira sahabatan udah dari lama?” tanya Naya. 

Panca yang tadinya sedang berkutat dengan ponselnya 

mengalihkan perhatiannya ke Naya. 

      “Baru-baru ini. Awal kelas 11. Kalau lo sama Rendi?” 

tanya balik Panca. 

      “Gue sama Rendi udah temenan dari kecil. Kira-kira 

semenjak TK. Rendi itu pindahan dari Bogor. Kebetulan 

Mamahnya Rendi itu temannya adik Mamah gue dan 

orangtua gue kenal baik dengan orangtua Rendi. Jadi lah 

kami berteman. Dari dulu gue selalu bareng-bareng sama dia. 

Kami satu sekolah dari TK. Dia selalu ada buat gue. Dia yang 

bakalan hadepin orang-orang yang jahilin gue waktu dulu. 

Bahkan sampai sekarang pun, Rendi tetap jadi orang yang 

selalu jagain dan lindungin gue,” jelas Naya. Entah mengapa 

ia ingin membagikan sedikit kisahnya dengan Rendi kepada 

Panca. 
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      “Lo sama sekali ga ada perasaan lebih ke Rendi?” tanya 

Panca. Ia penasaran. Hubungan Naya dan Rendi cukup 

menarik baginya. Karena orang bilang, tidak mungkin ada 

persahabatan yang murni di antara lawan jenis tanpa terselip 

perasaan di dalamnya. Buktinya antara dirinya dan Fira. 

Panca lah yang menyimpan perasaan kepada Fira. 

      “Ngga. Sama sekali ngga. Gue bener-bener Cuma 

nganggep Rendi itu sahabat gue. Kadang juga gue nganggep 

Rendi sebagai abang gue. Terlepas dari kedekatan gue 

dengan Rendi, orangtua Rendi memang udah nganggep gue 

itu kaya anaknya sendiri,” jelas Naya. 

      Panca hanya mengangguk menanggapinya. Tak lama 

jemputan Naya datang. Naya pun pamit pergi duluan dan 

berterima kasih kepada Panca karena sudah menemaninya. 

      Setelah mobil yang menjemput Naya menghilang dari 

pandangannya, Panca mengecek jam tangan di tangan 

kirinnya. Pukul 10 malam. Ia baru ingat, ia ada janji dengan 

teman-temannya. Lantas ia segera menuju ke base camp. 

*** 
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      Suara deru mesin motor terdengar bising di jalanan 

pinggir kota. Banyak orang yang menonton aksi balap liar 

yang diikuti oleh geng Panca dan geng Erik. Erik merupakan 

musuh bubuyatan Panca sejak SMP. Awalnya mereka 

merupakan teman dekat, tapi karena suatu hal yang tidak 

biasa, mereka menjadi musuhan. Pertandingan pertama 

diawali oleh Panca melawan Erik. Baik Panca maupun Erik 

sama-sama berambisi untuk memenangkan pertandingan ini. 

Harga diri mereka dipertaruhkan di sini. 

      Seperti biasa, Panca lah yang memenangkan 

pertandingan. Erik yang tidak terima langsung saja turun dari 

motornya dan menghampiri Panca yang baru saja turun dari 

motornya lalu memukul rahang Panca. Panca yang tidak siap 

menerima pukulan dari Erik pun tersungkur ke tanah. Erik 

kembali melayangkan pukulannya ke wajah Panca. 

Sedangkan Panca tidak membalasnya. Ia hanya memasang 

senyuman sinis yang semakin membuat Erik naik darah 

bukan main. 

      Riko dan teman Panca yang lain segera memisahkan 

mereka. Lalu mereka membawa Panca pergi jauh dari Erik 

dan gengannya. 
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      “Lo kenapa ga ngebales dia sih Pan?!” tanya Riko emosi. 

Bagaimana tidak? Wajah Panca banyak luka lebamnya. 

Padahal Panca bisa melawan Erik. Tapi entah apa alasan 

Panca tidak balik menghajar Erik. 

      Panca tidak menggubris perkataan Riko. Panca malah 

melamun mengingat kejadian tiga tahun yang lalu. Ia 

mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia benci kejadian saat itu. 

      Segera saja Panca meninggalkan teman-temannya. Ia 

melajukan motor ninjanya itu dengan kecepatan di atas rata-

rata. Ia harus pulang ke rumahnya. 

*** 

      Gelap. Hal pertama yang Panca dapati setelah masuk ke 

dalam rumahnya. Ia berjalan mengendap-endap agar tidak 

ketahuan oleh orang rumah. Tapi tiba-tiba lampu ruang 

tengah menyala dan membuat Panca terkejut. Terlihat sang 

Bunda mengenakan daster rumahannya. 

      “Eh Bunda hehe, belum tidur Bun?” tanya Panca. 

      “Duduk!” perintah Bunda. 
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      Bundanya pergi meninggalkan Panca di ruang tengah 

sendirian. Tak lama setelah itu Bundanya kembali dengan 

kotak obat di tangannya. Tak lupa handuk beserta air di bak 

kecil.  

      Tanpa berkata apapun, sang Bunda mengobati luka yang 

ada di wajah putra semata wayangnya itu dengan sangat hati-

hati. Panca menghentikan aktivitas Bundanya dengan 

menggenggam tangan sang Bunda.  

      “Maaf..” ucap Panca tulus. 

      “Selalu begitu. Setelah melakukan kesalahan, kamu selalu 

berucap maaf dengan nada yang membuat Bunda luluh 

dengan mudah,” ujar sang Bunda.  

      “Hehehe, Ayah mana Bun?” tanya Panca karena dia tidak 

menemukan keberadaannya. Biasanya, Ayahnya lah yang 

akan menyidangnya di tengah malam seperti ini. 

      “Beruntung kamu Ayah kamu ga pulang karena ada 

urusan di luar kota,” 

      Panca hanya mengangguk menanggapinya. 

      “Udah sana. Kamu istirahat, tidur. Besok sekolah,” sang 

Bunda meninggalkan Panca sendirian. 
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      Panca pun segera menaiki tangga untuk menuju ke 

kamarnya. Sesampainya di kamar, ia langsung tertidur di atas 

ranjang kesayangannya. Hari ini terasa berat bagi Panca. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

  

 

 

 

 

 

Berusaha Mencoba 
“Coba dulu saja. Kalau gagal?  

Ya coba lagi” 
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      Rendi membunyikan klakson mobilnya di depan rumah 

Naya.  

      “Non Naya udah berangkat sama Kang Ujang, Den 

Rendi. Sekitar 10 menit yang lalu,” saut Bi Inah yang sedang 

menyirami tanaman di halaman rumah Naya. 

      “Oh iya makasih Bi,” Rendi pun meninggalkan rumah 

Naya dan segera menuju sekolah. 

      Baru saja hendak menelepon Naya, ponsel Rendi bergetar 

dan terdapat notifikasi dari Naya. 

Zea Kanaya :halo rendi ganteng! gue lupa bilang. mulai 

sekarang gue diantar jemput kang ujang. jadi mulai 

sekarang, lo harus antar jemput fira oke 

      Rendi tersenyum membacanya. Naya mulai melakukan 

hal yang ingin dia lakukan. Itu artinya Rendi juga harus 

melakukan apa yang harus Rendi lakukan. 

*** 

      Naya baru saja turun dari mobilnya. Naya tersenyum 

melihat sekelilingnya. Suasananya berbeda. Biasanya Naya 

akan turun di parkiran. Tapi kini, dia turun di depan gerbang 
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sekolah. Karena mulai sekarang, Naya tidak ingin terlalu 

bergantung pada Rendi. Ini akan sangat sulit. Tapi Naya akan 

berusaha. 

      “Hai Nay!” Naya terkejut saat ada yang menyenggol 

bahunya. Ternyata Sisil, teman sekelasnya. 

      “Hai Sil!” Naya tersenyum. 

      “Rendi ga masuk?” tanya Sisil. Karena hampir semua 

orang tahu bahwa Naya dan Rendi itu selalu bersama. Di 

mana ada Naya, di situ ada Rendi. Bahkan pernah ada rumor 

yang beredar bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih. 

Tapi rumor itu terus terpecahkan karena Rendi yang berkali-

kali memiliki pacar. Bahkan sekarang pun Rendi punya pacar 

setelah setahun menjomblo. 

      “Eh dia masuk ko. Gue tadi berangkat duluan,” jawab 

Naya. Naya tidak terlalu dekat dengan Sisil. Mau bercerita 

pun rasanya sungkan. 

*** 

      Ara, satu-satunya teman dekat Naya di kelas. Ara 

merupakan teman sebangkunya selama SMA. Kini Naya dan 
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Ara sedang makan siang di kantin. Mereka duduk 

bersebelahan di bagian tengah kantin. 

      “Gue jadi ngerasa aneh deh. Ini gue lagi makan sama lo 

doang ni berdua? Biasanya tiap makan kan lo ditemeninnya 

sama Rendi. Beduaan mulu kaya orang pacaran. Gue lo 

lupain gitu aja. Untung ada Sisil sama temen-temennya yang 

mau nampung gue buat makan bareng,” ucap Ara panjang 

lebar. 

      Naya jadi memikirkan apa yang sudah dia lewati selama 

ini. Naya benar-benar hanya terpaku pada Rendi. Bahkan 

baru di saat seperti ini dia sadar, bahwa dia tidak punya 

banyak teman. Kehidupannya hanya tentang Rendi. Dan 

mulai sekarang, dia harus merubah itu semua. Dia harus 

mulai berbaur dengan teman-temannya yang lain.  

      Saat sedang melamun, tiba-tiba ada yang menyentil 

dahinya. Panca orangnya. 

      “Dimakan basonya. Melamun terus!” setelah berucap 

begitu, Panca meninggalkan Naya dan Ara begitu saja. 

      “Sumpah!! Lo deket sama Panca Nay?” tanya Ara 

histeris. Bagaimana tidak? Panca itu selalu menjadi bahan 

omongan cewek-cewek di kelasnya. 
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      “Ga deket. Panca itu sahabatnya Fira. Fira pacarnya 

Rendi. Rendi sahabat gue. Ya udah gua Cuma kenal sebatas 

gitu doang,” terang Naya. 

      “Tapi itu tu so sweet banget Nay. Dia nyuruh lo makan 

tadi,” ujar Ara. Ara jadi melting sendiri lihat ada cogan yang 

ngingetin temannya ini makan. Kan Ara juga ingin seperti 

itu. 

      “So sweet mata lo kotak! Orang jidat gue disentil. Dari 

mana so sweetnya coba,” Naya mencibir. 

      Ara hanya terkekeh. Mereka berdua pun melanjutkan 

makannya.  

*** 

Saat ini kelas Naya sedang free class. Karena guru yang 

harusnya mengajar sedang sakit.  

      Saat sedang ngobrol dengan teman-temannya, tiba tiba 

Naya mendapatkan notifikasi line. 

Panca Putra : pulang bareng? 

Panca Putra : btw gue dapet id lo dari grup angkatan. 
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Pertanyaan di benak Naya sudah terjawab. Dia tidak 

kepikiran bahwa Panca mendapatkan id-nya dari grup 

angkatan. 

gue dijemput 

dibatalin gabisa emang? 

bisa sih 

nah. batalin gih. 

iya iya. 

oke. entar gue jemput ke kelas lo. 

 

      Setelah itu, Naya tidak membalas pesan dari Panca lagi. 

Ia berpikir, Panca kenapa? 

*** 

      “Gue duluan Rik,” ujar Panca ke pada Riko. Panca  

meninggalkan kelas dengan berlari.  

      Saat hendak naik tangga, Panca berpapasan dengan Naya 

yang hendak turun. 
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      “Eh gue bilang kan gue yang nyamperin lo ke kelas,” kata 

Panca setelah mereka berdua jalan bersebelahan. 

      “Gapapa. Lagian gua juga sekalian turun. Ngapain lo 

harus naik dulu kan?” kata Naya. 

      Mereka berdua berjalan bersama untuk menuju parkiran. 

Banyak pasang mata yang melihat ke arah mereka. Ini 

merupakan hal yang baru. Karena biasanya, yang mereka 

lihat itu Naya berdua bersama Rendi. Tapi kali ini, Naya 

sedang bersama Panca. 

      Di parkiran, mereka berdua bertemu dengan Fira dan 

Rendi. 

      “Naya gue yang antar ya Ren,” izin Panca kepada Rendi. 

      “Yoi. Tiati lo bedua,” kata Rendi. 

      “Panca, muka lo?” tanya Fira. Nah, itu dia yang sejak tadi 

ingin Naya tanyakan tapi Naya merasa dirinya tidak berhak 

tahu. 

      “Ah ini. Biasalah Fir. Gue duluan Fir, Ren. Ayo Nay,” 

kata Panca. 
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      Setelah itu Naya dan Panca meninggalkan Fira dan 

Rendi. Mereka naik motor ninjanya Panca. 

      “Cerah ko. Naya aman,” kata Fira menenangkan Rendi 

yang saat itu sedang menatap langit. Bukan apa-apa, sekarang 

itu sedang musim hujan. Biasanya tiap sore akan  turun 

hujan. Tentu saja Rendi khawatir karena Panca mengantar 

Naya menggunakan motor. 

      “Kita mau langsung pulang atau gimana?” tanya Rendi 

kepada Fira. 

      “Pulang aja ya. Gue lagi banyak tugas,” jawab Fira. 

      Mereka berdua pun meninggalkan sekolah. 

*** 

      “Kita mau ke mana?” tanya Naya saat ia sadar bahwa ini 

bukan arah jalan pulang ke rumahnya. 

      “Main dulu di taman perumahan gue ya. Cuacanya lagi 

cerah,” kata Panca. 

      Naya mengiyakan.  
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      Mereka sampai di taman. Di sana ada beberapa anak kecil 

yang sedang bermain. 

     “Kenapa lo ngajak gue ke sini?” tanya Naya. 

     “Gatau. Pengen aja,” jawab Panca. 

     Setelah itu hening. Naya sedang memperhatikan anak 

kecil yang sedang bermain kejar-kejaran. Panca 

memperhatikan Naya. 

      “Lo keinget masa kecil lo sama Rendi?” tanya Panca. 

      “Iya haha. Ga kerasa, gue udah SMA aja,” ujar Naya. 

      Setelah itu kembali hening. Sampai akhirnya Panca 

memberanikan diri membuka suara. 

      “Kenapa lo takut hujan?” tanya Panca. Sudah lama dia 

ingin menanyakan ini tapi dia selalu merasa sungkan. Tapi 

entah mengapa kali ini dia berani bertanya. 

      “Gue sendiri juga bingung alasan sebenarnya gue takut 

hujan itu apa. Tapi yang jelas tiap kali hujan turun, kejadian-

kejadian tertentu selalu terputar ulang di kepala gue,” jawab 

Naya. 

      “Kejadian-kejadian tertentu?” Panca tidak mengerti. 
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      “Ya seperti kepergian Papah gue, Eyang gue, dan 

kecelakaan Rendi,” 

      Panca terdiam. Menunggu kelanjutan cerita dari Naya. 

      “Gatau kebetulan atau apa. Kejadian-kejadian itu selalu 

terjadi ketika hujan sedang turun. Papah gue kecelakaan 

mobil saat hujan deras. Eyang gue kepeleset di depan 

rumahnya karena licin akibat cipratan air hujan yang 

akhirnya meninggal karena Eyang punya penyakit jantung. 

Terus yang terakhir Rendi jatuh dari motor saat kelas 8 SMP. 

Saat itu dia baru selesai main futsal sama temen-temennya. 

Dan lagi-lagi saat itu hujan lagi turun. Sejak saat itu, gue 

mulai takut sama hujan. Sejak saat itu, gue merasa hujan 

selalu mendatangkan musibah buat gue. Gue tahu itu 

pemikiran yang salah. Tapi gua ga bisa ngubah pola pikiran 

gue itu. Gue bener-bener takut kalo lagi turun hujan,” jelas 

Naya. 

      “Jadi lo takut sama hujan semenjak kelas 8?” Panca 

memastikan. Naya mengangguk, mengiyakan. 

      “Itu sebabnya Rendi selalu bawa mobil kalau lagi sama 

lo?” tanya Panca. 
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      “Iya. Bahkan mobil Rendi disetting kedap suara. Begitu 

pun dengan kamar gue,” kata Naya. 

      “Rendi pasti sayang banget sama lo,” kata Panca. 

      “Itu udah pasti. Meski dia ga pernah berucap langsung, 

tapi gue tau kalo dia sayang sama gue. Karena gue juga 

sayang sama dia,” ujar Naya. 

      Panca hanya mengangguk menanggapi hal itu. 

      “Mau mampir ke rumah gue?” tanya Panca. 

      “Ngapa-” ucapan Naya terpotong. 

      “Udah yu mampir dulu aja ke rumah gue,” Panca pun 

menarik tangan Naya dan kembali melajukan motornya untuk 

menuju ke rumahnya. 

      Sesampainya di rumah Panca, Naya turun dari motor 

Panca dan melepas helm lalu mengembalikannya pada Panca 

agar disimpan oleh Panca. 

      “Yu sini,” ajak Panca kepada Naya agar masuk ke dalam 

rumahnya. 

      Saat masuk ke ruang tengah, Naya melihat ada wanita 

paruh baya sedang membaca majalah di sofa. 
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      “Bun,” panggil Panca. 

      “Wa’alaikumussalam Panca,” ucap Bundanya sembari 

mengingatkan Panca agar mengucap salam jika masuk 

rumah. 

      “Eh ada siapa ini?”tanya Bundanya Panca ketika melihat 

ada gadis cantik di sebelah putranya. 

      “Halo Tante. Aku Naya, teman sekolahnya Panca,” Naya 

memperkenalkan diri sembari menyalimi Bundanya Panca. 

      “Hai sayang. Ko kamu mau temanan sama Panca sih?” 

tanya Bunda. 

      Naya hanya terkekeh menanggapinya. Sedangkan Panca 

memutar bola matanya jengah. 

      “Nay, gue ke atas dulu ganti baju. Bun, titip Naya,” kata 

Panca kemudian berlalu ke kamarnya. 

      “Naya sudah makan?” tanya Bunda sembari menuntun 

Naya agar duduk di sampingnya. 

      “Tadi udah makan Tante di sekolah,” jawab Naya. 

“Ikut Tante yu,” 
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      Bundanya Panca mengajak Naya ke halaman belakang 

rumah Panca. Di sana juga ada kolam berenang. Mereka 

berdua duduk di sebuah gazebo yang menghadap ke kolam 

berenang. 

      “Sudah lama sekali Panca ga bawa teman perempuannya 

ke rumah,” kata Bunda Panca membuka pembicaraan. 

      Naya hanya diam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. 

      “Kamu pasti gadis baik. Kamu hanya temenan sama 

Panca?” tanya Bunda. 

      “Iya Tante, aku temenan sama Panca,” jawab Naya. 

      Bunda Panca terdiam cukup lama. Naya pun ikut terdiam. 

Sampai akhirnya Panca datang menghampiri keduanya. 

      “Nay ayo gue anter pulang,”ajak Panca. 

      “Loh ko buru-buru Pan? Masih sore ko ini,” kata Bunda. 

      “Panca ada perlu Bun. Jadi sekalian aja antar Naya 

pulang. Panca pamit ya Bun,” Panca menyalimi tangan 

Bundanya. 
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      “Naya pamit pulang ya Tante,” Naya juga menyalimi 

tangan Bunda. 

      Naya dan Panca pun pergi dari rumah Panca. 

*** 

      Rendi merasa bosan karena terus berada di kamar sedari 

pulang sekolah. Ia mengecek jam di layar ponselnya. Waktu 

menunjukkan pukul 7 malam. Ia pun mencoba menghubungi 

kekasihnya, Fira. 

      “Halo?” saut Fira di sebrang sana.  

      “Lo lagi apa?” tanya Rendi. 

      “Abis ngerjain tugas. Kenapa Ren?”Fira merasa aneh. 

Tak biasanya Rendi meneleponnya seperti ini. Biasanya 

Rendi hanya chat. 

      “Emangnya ga boleh nelpon pacar sendiri?” Rendi 

bertanya balik. 

      “Is dasar gabut,” Fira mendengus dari sebrang sana. 

      Rendi terkekeh pelan. 

      “Keluar yu?” ajak Rendi. 
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      “Mau ke mana?”  

      “Lo maunya ke mana?” Rendi bertanya balik. 

      “Ya gue ngikut lo lah. Kan lo yang ngajak gue,”  

      Rendi tahu, Fira pasti sdang memutar bola matanya. Ah 

rasanya Rendi ingin cepat-cepat bertemu dengan gadisnya 

ini. 

      “Gue ke rumah lo aja deh. Lo mau martabak telor ga?” 

      “Ah lo tau aja gue lagi pengen martabak telor,” balas 

Fira. 

      “Oke tunggu gue kalo gitu. Otw nih,”  

      “Iya hati-hati,” jawab Fira sebelum akhirnya sambungan 

terputus. 

*** 

      Rendi sampai di rumah Fira. Kali ini Rendi membawa 

motor ninja birunya. Saat hendak mengetuk pintu rumah Fira, 

tiba-tiba pintu terbuka menampilkan sosok Fira lengkap 

dengan piama tedy bear cokelatnya. Benar-benar 

menggemaskan. Fira tersenyum menyambut Rendi. 
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      “Sigap amat. Untung muka lo ga keketok sama gue,” ujar 

Rendi. 

      “Gua kebetulan abis dari dapur dan denger suara motor lo 

jadi sekalian aja gua buka pintu,” jelas Fira. 

      Rendi mengangguk menanggapinya. 

      “Di luar aja ya Ren. Di rumah lagi ga ada siapa-siapa 

selain gue sama Bi Surti,” Fira berkata sembari 

mempersilahkan Rendi duduk di kursi yang ada di teras 

rumah Fira. 

      “Ini martabak lo,” Rendi menyodorkan bungkusan yang 

sedari tadi ia pegang kepada Fira. 

      “Makasih ya,” Fira menerimanya. Lalu ia masuk ke 

dalam rumahnya. Setelah beberapa menit, ia kembali lagi 

dengan sepiring martabak telor yang Rendi bawakan tadi. 

      “Enak banget. Lo mau ngga?” tawar Fira. Mulutnya 

penuh dengan martabak. 

      “Mana coba gue mau aaaa..” Rendi membuka mulutnya, 

minta disuapi. 

      Fira pun menyuapi Rendi. 
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      “Iya enak. Tambah enak karena disuapin orang cantik,” 

      “Huh gombal,” meski begitu, Fira tetap tersipu malu. 

      Rendi pun tersenyum. Ia suka suasana seperti ini. Mulai 

sekarang, ia akan melakukan hal-hal yang seharusnya ia 

lakukan. Membahagiakan orang yang mencintainya juga 

orang yang dia cintai. 

*** 
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Mulai Dekat 
“Dekat ; aku dan kamu” 
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      Pagi ini Naya dijemput oleh Panca. Kali ini, Panca 

mengendarai mobil. Hal itu membuat hati Naya menghangat. 

      Sesampainya di sekolah, lagi-lagi mereka menjadi pusat 

perhatian. Entahlah. Mungkin mereka harus terbiasa dengan 

itu semua.  

      Panca mengantar Naya sampai ke kelasnya. 

      “Belajar yang rajin,” kata Panca sembari mengusap 

kepala Naya. Setelah itu, Panca meninggalkan Naya yang 

pipinya sedang merona. 

      Jelas saja hal itu membuat beberapa siswi yang ada di 

kelas Naya histeris. 

      “OH MY ALLAH. Naya!!! Lo jadian sama Panca?” 

tanya Sisil histeris. Sekedar mengingatkan, Sisil adalah 

penggemar Panca garis keras. 

      “Ngga ko!!!” jawab Naya yang langsung menghindar dari 

Sisil. 

      “Lo harus gue introgasi Nay,” kata Sisil yang kini sudah 

duduk di hadapan Naya. 
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      Mau tidak mau Naya meladeni Sisil. Dia harus 

meluruskan kesalahpahaman ini. 

***  

      Siang ini, Naya makan di kantin dengan ditemani Panca. 

Mereka duduk berhadapan di sudut kantin. Untungnya, 

sekarang Ara sudah punya pacar. Jadi Naya tidak perlu 

merasa bersalah lagi pada Ara. Naya bersukur untuk hal itu. 

      “Lo ga suka pedes?” tanya Panca yang melihat Naya 

makan baso yang bening tanpa saus atau pun sambal. 

      “Iya,” jawab Naya sembari meniupkan kuah baso 

sebelum dimasukkan ke dalam mulutnya. 

      “Iya apa?” tanya Panca lagi. 

      “Ga suka,” jawab Naya. 

      “Kalo gue, lo suka ga?” 

      Naya yang baru saja menyuapkan kuah baso ke mulutnya, 

tersedak. Panca segera menyodorkan minum kepada Naya. 

      “Bercanda Nay,” ujar Panca. Ia terkekeh. 
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      Naya pun tidak menanggapinya. Ia hanya melanjutkan 

makannya. 

      “Lo ga pesen apa pun?” tanya Naya. Karena sejak tadi 

Panca hanya memperhatikannya makan. 

      “Gue liatin lo makan juga udah kenyang Nay,” jawab 

Panca. 

      Naya yang mendengarnya hanya melengos. 

      “Haha.. Gue udah makan tadi di kelas,” terang Panca. 

      “Lo bawa bekal?” tanya Naya. 

      “Ngga. Tapi ada yang bawain gue bekal,” 

      “Bunda lo?” Naya memastikan. 

      “Bukan. Ade kelas,” 

      “Ko bisa?” 

      “Suka kali dia sama gue,” jawab Panca percaya diri. 

      “Dih!” Naya mendelik dan Panca tertawa. 

*** 
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Naya dan Panca baru pergi meninggalkan sekolah setelah 

hujan reda. Mereka berdua menunggu hujan reda di dalam 

perpustakaan. Tentu dengan Naya yang menyumpal 

telinganya menggunakan earphone.  

      “Itu kalung pemberian siapa Nay?” tanya Panca yang 

menunjuk kalung yang terpasang di leher Naya dengan 

lirikan matanya. 

      “Oh ini dari almarhum Papah. Dia ngasih ini waktu 

ulangtahun gue yang ke-7,” jelas Naya sembari memegang 

liontin kalungnya itu. 

      “Pantes selalu lo pegang saat lagi turun hujan. Hal itu 

bisa sedikit menenangkan lo ya?” tanya Panca memastikan 

apa yang ada di pikirannya. 

      “Iya lo bener,” 

      Setelah itu tidak ada lagi yang membuka suara. Sampai 

akhirnya mobil Panca berhenti di depan rumah Naya. 

      “Mau mampir?” tawar Naya setelah dia turun dari mobil 

Panca. 

      “Nanti aja lain kali. Gue duluan ya,” 
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      Naya memandangi mobil Panca sampai benar-benar 

hilang dari pandangan Naya. 

      “Udah ilang kali mobilnya Nay,” ujar Rendi tiba-tiba dan 

mengejutkan Naya. 

      “Ih Rendi ngagetin,” omel Naya sembari mencubit lengan 

Rendi. 

      “Hahahaha. Udah ah ayo ke rumah gue dulu aja, kita 

makan. Mamah lo pulang malem, dan Bi Inah lagi cuti karena 

anaknya sakit,” Rendi pun merangkul Naya dan mengajaknya 

ke rumahnya. 

     “Ko lo tau, gue engga sih?” protes Naya di rangkulan 

Rendi. 

      “Ya lo sibuk bucinan mulu sama Panca,” kata Redni 

dengan enteng. 

      “Elo sama aja kayak anak kelasan gue. Ngira gue pacaran 

sama Panca. Padahal gue kan cuma temenan biasa,” kata 

Naya mencebikkan bibirnya. 

      “Oh jadi lo pengennya „gak cuma temen biasa‟?” Rendi 

mulai usil. 
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      “IH RENDI!!! Tante, Rendi nyebelinnnn,” Naya ngadu 

kepada Mamahnya Rendi yang sedang masak di dapur. 

      “Tuh Mah. Anaknya udah gede. Masa tadi dianter sama 

cowok pulangnya,” adu Rendi kepada sang Mamah. 

      “Boong Tan. Rendi juga samanya. Pacaran mulu kalo di 

sekolah,” Naya kembali mengadu kepada Mamahnya Rendi. 

      “Huss jangan berantem. Ayo ganti baju dulu Naya. Tadi 

Tante uda ambil baju kamu di rumah kamu. Itu bajunya ada 

di kamar tamu,” Mamahnya Rendi menyela perdebatan 

keduanya. 

*** 

      Malam ini, malam Minggu. Rendi mengajak Fira ke 

rumahnya. Rendi juga berniat untuk membuat Fira lebih 

akrab dengan Mamahnya. 

      Fira, Rendi, dan Mamahnya Rendi sedang asik 

mengobrol di ruang tamu. Tiba-tiba Naya datang dari lantai 

atas dengan mukanya yang khas bangun tidur. 

      “Tante, Rendi usillll. Masa jidat aku dipakein koyo sama 

dia waktu aku tidur,” adu Naya kepada Mamahnya Rendi. 
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      Semua pasang mata tertuju kepada Naya. Fira tersenyum 

canggung saat matanya bersih tatap dengan mata Naya. 

      “Eh ada Fira,” Naya yang baru sadar bahwa ada Fira 

langsung saja ikut bergabung, duduk di sebelah Dewi, 

Mamahnya Rendi. 

      Rendi terkekeh melihat Naya yang sedang mengusap-

usap dahinya itu. Pasti gadis itu tengah kepanasan. Lagian 

salah sendiri, tidur kok kaya orang pingsan. 

      Naya yang sadar bahwa Rendi tengah menertawakannya 

pun mendengus kesal. Lalu Naya pamit pulang ke rumahnya. 

Tadi Naya kebangun saat ponselnya berbunyi, ternyata 

Mamahnya yang menelepon dan mengatakan bahwa 

Mamahnya itu sudah pulang. 

*** 

      “Bentar lagi kelas 12, kamu ga mulai daftar les?” tanya 

Laras kepada Naya.  

      Naya dan Mamahnya sedang berada di kamar Naya. Kini 

Naya sedang berbaring dengan kepala yang berada di 

pangkuan sang Mamah. Sementara itu, Laras mengusap 

lembut rambut putri semata wayangnya itu. 
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      “Belom kepengen. Nanti pasti Naya bakal ikut les ko,” 

jawab Naya yang kini sedang memejamkan matanya. 

      Suasana hening. Naya memberanikan membuka 

suaranya, 

      “Mah, Naya suka sama cowok. Dia baik, pinter, ganteng 

juga. Ya sedikit nakal sih orangnya. Tapi dia baik sama 

Naya,” Naya berniat membagikan curahan hatinya kepada 

sang Mamah. 

      “Wah.. Kenalin dong sama Mamah. Ajak main ke rumah 

Nay kapan-kapan,” Mamahnya Naya merespon dengan 

antusias. Karena untuk pertama kalinya putrinya ini jatuh 

cinta. 

      “Iya kapan-kapan Nay ajak ke rumah. Mamah ga mau 

nanya siapa nama cowok itu Mah?” pancing Naya. 

      “Emang kamu mau ngasih tau Mamah?” tanya 

Mamahnya balik. 

      “Engga hehehe,” Naya terkekeh pelan. 

      Mamahnya hanya mendengus.  

*** 
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      Seusai kepergian sang Mamah dari kamarnya, hal yang 

dilakukan Naya hanya berbaring sembari memainkan 

ponselnya. Dia melihat-lihat instastory para followingnya. 

Sampai sebuah pesan dari line masuk ke ponsel Naya. 

Panca Putra : udah tidur? 

      Ponsel di tangan Naya terjatuh di atas wajah cantiknya 

itu. Alhasil menyakiti dahinya. Naya pun mengusap-usap 

dahinya itu. 

belom 

      Tak perlu menunggu lama, Naya langsung menerima 

balasan dari Panca. 

udah malem nay. 

ya kata siapa masih siang :)  

ok kalo gitu good night. 

      Naya mengernyitkan dahinya, ini orang gajelas amat dah 

– kata Naya dalam hati. 
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Memulai Kisah 
“Hatiku tak terarah. Sampai kemudian kamu 

mengarahkanku untuk berlabuh di hatimu” 

-Panca Putra Januar 

 

 

 



77 
 

      Hari ini Panca dan Naya berniat nonton bioskop sepulang 

sekolah. Tentu saja karena Panca yang mengajaknya. 

Zea Kanaya :jadi kan? 

Panca yang mendapat pesan seperti itu tersenyum kemudian 

segera mengetikkan balasan untuk Naya. 

jadi dong 

 oke deh 

udah ga sabar ya?sabar dong Nay.  

bel pulang 5 menit lagi ko 

dih ngga tuh. biasa aja  

haha oke oke 

      Setelah itu Panca tak lagi mendapat balasan dari Naya. 

Tak lama bel pulang terdengar dan Panca segera bergegas 

menuju ke kelas Naya. 

      Di kelas, Naya sedang piket. Otomatis Panca harus 

menunggu Naya selesai piket dulu. 
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      10 menit berlalu. Naya selesai menjalankan tugas 

piketnya. Mereka berdua pun menuju ke parkiran dan mobil 

Panca pun segera meninggalkan sekolah. 

      Sesampainya di mall, mereka segera menuju ke bioskop 

untuk menonton film. Kali ini genrenya komedi. Mereka 

menikmati film tersebut dari awal sampai akhir. 

      Setelah menonton film, mereka pergi mencari makan di 

tempat makan yang ada di mall tersebut.  

      Selepas makan, Panca mengajak Naya untuk bermain di 

time zone. Banyak sekali permainan yang mereka mainkan. 

Hari ini, Naya banyak mengeluarkan tawa. Panca pun ikut 

senang. 

      “Main itu yuk Pan!” ajak Naya sembari menunjuk ke arah 

permainan tembak-tembakan. Permainan tersebut 

menyebabkan sang pemain mengarahkan tembakannya ke 

layar yang ada seolah-olah sedang menembak musuh yang 

ada di layar. 

      Panca pun menuruti keinginan Naya. Naya heboh sekali. 

      “Gue tembak lo Nay!” ujar Panca sambil mengarahkan 

pistolnya ke arah Naya, bukan ke arah layar. 
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      Naya terkekeh, “Coba aja kalo berani!’ tantang Naya. 

      “Lo mau kan jadi pacar gue?” 

      Naya yang mendengar kalimat itu dari mulut Panca 

langsung bungkam dan menatap ke arah Panca. 

      “Apaan sih Panca, bercanda mulu lo,” kata Naya 

kemudian melanjutkan permainannya. Dia hanya 

menganggap perkataan Panca itu sebagai candaan. Karena 

menurutnya, Panca itu orangnya suka bercanda. 

      Panca hanya tersenyum kecil melihat respon Naya seperti 

itu. Keduanya pun melanjutkan permainan mereka. 

Suasana menjadi sedikit canggung setelah Panca 

mengeluarkan kalimat tadi. Tambah canggung lagi karena 

respon dari Naya yang menganggap bahwa Panca hanya 

bercanda. 

      Naya dan Panca sampai di depan rumah Naya. sedari di 

perjalanan tadi, mereka hanya berdiam-diaman. Dan kini, 

mereka masih tetap tidak mengeluarkan suara. Naya juga 

belum keluar dari mobil Panca karena pintunya masih 

dikunci oleh Panca. Padahal Naya sudah melepas seatbelt-

nya. 
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      “Yang tadi itu, gue serius Nay. Gue pengen lo jadi cewek 

gue,” kata Panca yang akhirnya memberanikan diri bersuara. 

      Naya masih tetap diam. Ini pertama kalinya ada yang 

menembaknya. Jujur saja, sedari di mall tadi saat Panca 

menanyakan hal itu, hati Naya sudah tidak karuan rasanya. 

Naya ingin cepat-cepat sampai rumahnya dan berteriak 

sekencang mungkin di kamarnya yang kedap suara. 

      “Nay?” Panca mengarahkan Naya agar menghadap ke 

arahnya. 

      “Lo mau kan jadi pacar gue?” tanya Panca lagi. 

      Naya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ia tak berani 

menatap Panca. Panca yang melihat hal itu hanya bisa 

terkekeh sambil mengacak-acak pelan rambut Naya. 

      “Dasar!” kata Panca. Ia masih terkekeh. Rasanya gemas 

sekali melihat respon Naya tadi. 

      Naya masih belum mengeluarkan suaranya. Hati dia 

sudah dag dig dug sejak tadi. 

      “Udah sana masuk. Gue takut lo kena jantung kalo ga 

buru-buru masuk ke rumah,” ujar Panca, usil. 
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      Naya hanya mendengus dan segera masuk ke rumahnya. 

Dia bahkan tidak menunggu sampai mobil Panca pergi 

meninggalkan rumahnya. Naya hanya ingin cepat sampai 

kamarnya. 

      “MAMAHHHH.. NAYA PUNYA PACARRRR!!!” Naya 

berteriak saat baru saja sampai di kamarnya. Tentu saja hal 

itu tidak terdengar oleh siapa pun. Bahkan Mamanya sekali 

pun. 

*** 

      Di sisi lain, Panca baru saja selesai membersihkan 

dirinya. Ia berbaring di kasur. Ia menatap langit-langit 

kamarnya sambil tersenyum.  

      Ia menegecek jam dinding yang ada di kamarnya. Waktu 

menunjukkan pukul 9 malam. Ia bangkit dari kasurnya, 

mengenakan jaketnya lalu keluar dari kamarnya. 

      Saat melewati ruang tengah ia menemukan sang Bunda 

sedang menonton televisi. 

      “Ayah ga pulang kan Bun?” tanya Panca kepada sang 

Bunda. 
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      Bunda menatap Panca sebal. 

      “Pulang sebelum jam 12 pokoknya,” titah sang Bunda. 

      “Siap Bun. Dah Bunda!” Panca langsung saja 

meninggalkan rumahnya dengan mengendarai ninja 

hitamnya. Panca melajukan motornya menuju base camp, 

tempat biasa ia nongkrong dengan teman-temannya. 

*** 

      Pagi ini Naya lebih bersemangat dari pagi biasanya.  

      “Mamahh, Naya berangkat,” ucap Naya dengan suara 

sedikit keras dari depan pintu rumahnya. 

      Naya berjalan menuju gerbang rumahnya. Saat ia 

membuka gerbang rumahnya, Panca sudah ada di sana, di 

atas ninja hitamnya. 

Ganteng banget ya Allah. Naya berucap dalam hati. 

      Panca yang melihat Naya, tersenyum. 

Ah ganteng banget! kata Naya lagi di dalam hatinya. 

Entahlah Naya merasa kalau Panca lebih tampan dari 

biasanya. 
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      “Ayo naik,” kata Panca sambil menyerahkan helm kepada 

Naya. 

      Naya pun naik ke atas motor Panca. Panca melajukan 

motornya menuju sekolah. 

***  

      "Ko lo makin deket aja sama Panca Nay?" tanya Ara 

sembari menutup bukunya. 

      Guru yang harusnya mengajar di kelas berhalangan hadir. 

Tetapi kelas 11 MIPA 4 tetap diberikan tugas. Naya dan Ara 

baru saja menyelesaikan tugasnya itu. 

      "Masa sih?" tanya Naya balik. 

      Ya, Naya memang belum bercerita kepada Ara. Dan 

Naya juga tidak berniat untuk bercerita kepada Ara. biarkan 

Ara tahu dengan sendirinya. 

      Baru saja Ara hendak berbicara, Rangga keburu 

menyelanya. 

      "Naya dicariin Panca," kata Rangga yang baru saja masuk 

kelas. 
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      Naya kaget. Karena Panca tidak mengabarinya apapun. 

Naya pun menghampiri Panca yang ada di luar kelas. 

     "Hai pacar," sapa Panca. 

     "Ih apaansi Panca," kata Naya tersipu. 

      "Dih blushing," kata Panca sambil menunjuk ke arah pipi 

Naya. 

      Naya segera memegang kedua pipinya dan mengelak. 

      "Engga ko," kata Naya. 

      "Kan gue yang liat," ujar Panca diselingi kekehan. 

      "Ih udah dong jangan ngejek terus. Lo mau ngapain ke 

sini?" tanya Naya. 

      "Gue mau bilang kalo gue gabisa antar lo pulang hari ini. 

Lo minta jemput supir lo dulu ya hari ini," kata Panca. 

      "Oh okey. Emang lo mau ke mana?"  

      "Gue ada perlu," jawab Panca. 

      "Perlu apa?" tanya Naya. 
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      "Cie kepo, cie peduli.." lagi-lagi Panca menggoda Naya. 

Entahlah Panca senang sekali menggoda Naya karena bagi 

Panca, Naya sangat menggemaskan jika sedang salah tingkah 

ataupun blushing. 

      "Apaan sih Panca," ujar Naya. 

      Panca terkekeh pelan sambil mengacak-acak kecil rambut 

Naya. 

      "Udah ah gue cuman mau bilang gitu doang. Bye pacar!" 

Panca meninggalkan Naya tanpa menjawab pertanyaan Naya. 

Panca mau ngapain? Naya bertanya dalam hati. 

*** 

      Saat sedang berjalan hendak ke gerbang sekolah, ada 

yang menepuk pundak Naya dari belakang. Saat Naya 

menoleh, Rendilah orangnya. Di sebelah Rendi, ada Fira. 

      “Panca ke mana?” tanya Rendi. 

      “Ada urusan katanya,” jawab Naya. 

      “Yaudah lo bareng kita aja ayo Nay,” ajak Fira yang 

diangguki Rendi. 
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      Baru saja hendak menolak, Fira keburu menariknya ke 

parkiran dan mendorongnya agar masuk ke mobil Rendi. Fira 

dan Rendi pun ikut masuk. Fira duduk di kursi belakang 

bersama Naya. Mobil yang mereka tumpangi pergi 

meninggalkan sekolah. 

*** 

      “Gue tantang lo lawan gue nanti malem,” ucap lelaki 

yang sedang merokok itu. Erik. Lelaki itu adalah Erik. 

      “Lo ngajak gue ketemuan cuma mau ngomong gitu?” 

tanya Panca. Panca tersenyum miring. 

      “Mau berapa kali lagi lo kalah dari gue?” tanya Panca 

lagi. 

      Erik mengepalkan telapak tangannya. Dia terlihat sangat 

kesal. 

      “Sampe lo sadar kalau selama ini lo tuh salah 

mengartikan semuanya?” lanjut Panca. 

      Erik membuang rokoknya ke tanah. Lalu ia menghampiri 

Panca dan melayangkan tinjunya ke wajah Panca.  

      Panca menerimanya. Ia tidak terlihat kesakitan. 
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      “Lo tahu? Lo bodoh Rik!” kata Panca. 

      Erik kembali menarik kerah baju seragam Panca lalu 

kembali melayangkan tinjunya. Sudut bibir Panca berdarah. 

Tapi Pancatetap memasang senyuman miringnya, seolah 

mengejek Erik. 

      “Lo pembunuh!” maki Erik tepat di depan wajah Panca. 

Suaranya rendah namun menusuk. 

      Panca segera melepas cengkraman Erik di kerah 

seragamnya. Ia mendorong Erik lalu melayangkan tinjunya 

ke wajah Erik. Sudut bibir Erik langsung terluka. 

      “Lo tahu gue bukan pembunuh. Lalu kenapa lo selalu 

bersikap kaya gini HAH?!” Panca marah. 

      “LO ITU PEMBUNUH PANCA!” 

      Panca kembali meninju Erik sampai Erik tersungkur ke 

tanah. 

      “Lo pengecut Rik. Lo ga bisa menerima kenyataan 

sehingga lo terlihat sangat menyedihkan di saat seperti ini,” 

setelah berucap seperti itu, Panca meninggalkan Erik di 

gudang kosong yang ada di sekitar pabrik. 
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      Ya, urusan yang dimaksud Panca adalah pergi menemui 

Erik di gudang kosong tersebut. 

*** 

      Flashback on. 

      “Kak Panca! Hari ini Arin pulang bareng Kak Panca 

ya?” ucap gadis cantik nan imut. 

      “Gue ada urusan Rin. Lo pulang bareng Erik dulu ya?” 

kata Panca yang membuat wajah Arin murung. 

      Panca yang melihat itu segera saja mengusap kepala 

Arin lembut. 

      “Gak boleh sedih dong. Masa bintang kelasnya 7-1 sedih 

sih,” hibur Panca. Namun ekspresi Arin tetap tidak berubah 

      Panca yang melihat itu segera berpikir agar Arin tidak 

kecewa karena ia menolak pulang bersama Arin. 

      “Oke deh gue janji. Nanti malam gue akan datang ke 

rumah lo. Gue bawakan kebab kesukaan lo nanti,”kata 

Panca. Ia berharap Arin akan luluh dan tidak bersedih lagi. 
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Dan berhasil! Arin langsung tersenyum dan segera 

meninggalkan ruang kelas 8-4. 

      Panca yang melihat Arin keluar dari kelasnya dengan 

wajah tersenyum pun ikut tersenyum. 

      Flashback off. 

      Panca mengusap sudut matanya yang sedikit berair. Saat 

ini dia sedang berada di atap perusahaan milik Papahnya. Itu 

merupakan tempat ketika ia sedang teringat masa lalunya. 

      Panca terus menatap wallpaper ponselnya yang 

menampilkan foto dirinya sedang merangkul gadis cantik dan 

imut. Terlihat mereka mengenakan seragam SMP. Wajah  

mereka berdua terlihat bahagia di foto itu. 

*** 
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Problematik 
“Aku memang lemah. Tapi tenang saja, aku 

masih punya sedikit kekuatan untuk 

melepasmu. Jika itu perlu” 

-Elfira Ratna Syahira 
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      “Gue yang ngajak lo ketemuan, tapi lo yang atur 

tempatnya. Oke lah,” ujar Rendi yang kemudian duduk di 

sebelah Panca. 

      Saat ini jam istirahat. Mereka berdua sedang berada di 

atap sekolah. Rendi yang mengajak Panca bertemu. Ada yang 

ingin dia bicarakan dengan Panca.  

“Langsung aja. Ini soal Naya kan? Apa yang mau lo 

bicarain?” Panca tidak ingin banyak basa-basi. 

      “Naya udah cerita ke gue. Kalian pacaran kan?” tanya 

Rendi memastikan. 

      “Lo tenang aja. Mulai sekarang, gue yang akan jagain 

Naya. lo cukup fokus aja sama pacar lo,” kata Panca. 

      “Lo masih suka sama Fira?” tanya Rendi. 

      “Itu bukan urusan lo,” jawab Panca yang membuat Rendi 

merasa marah. Rendi tidak bisa menutup mata begitu saja. Ia 

tahu bahwa Panca suka terhadap Fira. Namun Fira lebih 

memilihnya daripada Panca. 
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      “Alesan lo macarin Naya itu apa?!” Rendi mulai 

menunjukkan kemarahannya. Ia berbicara dengan nada lebih 

tinggi. 

      “Lo ga perlu tahu. Ini hak gue buat macarin siapa pun. Lo 

juga tau, Naya bahagia jadi pacar gue,” kata Panca terlalu 

tenang. Panca pun bangkit berdiri dan mulai menjauh dari 

Rendi. Panca berniat meninggalkan atap sekolah. 

      “Brengsek!!” maki Rendi sambil melihat tubuh Panca 

yang perlahan menjauhinya. 

      Saat hendak menuruni tangga, Panca berbalik ke arah 

Rendi seraya berkata, “Kalo lo sakitin Fira, gue bisa lakuin 

hal serupa. Ingat itu Ren!” 

*** 

      Gadis tersebut berlari menuruni tangga. Ia terus berlari 

sampai akhirnya ia sampai di kelasnya. Beruntungnya, hanya 

ada tiga orang lelaki di kelasnya dan ketiganya sibuk bermain 

game di ponselnya masing-masing. 

      Gadis tersebut menangkupkan kepalanya di meja dengan 

beralaskan kedua tangannya. Ia menghadapkan wajahnya ke 

arah tembok karena mejanya ini memang berada di dekat 
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tembok. Tanpa tertahankan, gadis itu mengeluarkan air 

matanya. Ia menangis tanpa suara. Ia menangis tanpa seorang 

pun melihatnya. Naya. Gadis itu tahu semuanya.  

      Saat hendak ke kantin bersama temannya, ia tak sengaja 

melihat Rendi sedang menaiki tangga untuk menuju ke atap 

sekolah. Kemudian Naya mengurungkan niatnya untuk pergi 

ke kantin bersama teman-teman sekelasnya. Naya lebih 

tertarik untuk mengikuti Rendi. Karena Rendi bukan tipe 

orang yang akan pergi ke tempat seperti itu. 

      Saat hendak membuka pintu yang akan mengantarkan dia 

sampai di roof topsekolahnya itu, ia tak sengaja mendengar 

suara yang sangat dikenalinya. Ia mendengar suara Panca. 

Karena rasa penasarannya yang besar, ia memilih diam di 

tangga dan mendengar pembicaraan antara Rendi dan Panca 

secara diam-diam. Sampai akhirnya ia bisa menyimpulkan 

satu hal, ia dijadikan alat oleh Panca untuk menjaga Fira. 

      Naya tahu tentang Panca yang menyukai Fira. Tentu saja 

Naya tahu hal itu dari Rendi. Tapi Naya pikir, seiring 

berjalannya waktu, Panca mulai melupakan Fira. Sehingga 

saat Panca mulai mendekatinya, Naya menyambut Panca 

dengan anggapan bahwa Panca memang benar-benar suka 

padanya. Tapi ternyata hal itu salah. Anggapannya salah. 
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       Ia benar-benar dijadikan alat oleh Panca. Ia pikir, Panca 

memiliki perasaan yang sama dengannya. Ternyat tidak, 

Panca hanya memanfaatkannya. Dan Naya terluka akan hal 

itu. Karena sungguh, Naya benar-benar jatuh cinta kepada 

Panca. Ini merupakan kali pertamanya ia jatuh cinta. 

*** 

Saat bel pulang berbunyi, Naya buru-buru keluar kelas. Ia 

bahkan melewati jalur yang tidak biasa ia lewati untuk keluar 

dari sekolah. Ia ingin menghindari Panca. 

      Naya pun sampai di halte depan sekolahnya. Di sana 

sudah ada Kang Ujang. Ya, dia memang meminta Kang 

Ujang untuk menjemputnya. Ia benar-benar sedang tidak 

ingin berhadapan dengan Panca. 

      Saat baru saja Naya menutup pintu mobilnya, ia 

menerima pesan dari Panca. 

      Panca Putra : lo pulang sama siapa Nay? 

      Naya mengabaikan pesan dari Panca.  

*** 
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Hari ini hari Minggu. Naya sedang bersiap-siap. Ia akan pergi 

ke rumah Panca. Dua hari yang lalu merupakan hari yang 

berat untuk Naya. Tetapi, setelah Naya berpikir dengan 

tenang, ia mulai mengetahui apa yang harus dilakukan 

olehnya. Naya memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu 

apapun. Naya berpura-pura bahwa ia tidak pernah mendengar 

pembicaraan antara Rendi dan Panca sewaktu Jum’at. 

Setelah siap, Naya segera keluar dari kamarnya. Ia menuruni 

tangga. Ternaya Panca sudah sampai di rumahnya. 

      Naya dan Panca pun pamit kepada Laras, Mamah Naya. 

Laras sudah mengetahui hubungan antara Naya dan Panca. 

Laras sama sekali tidak mempermasalahkan hubungan 

mereka. Malah sebaliknya, Laras sangat senang karena untuk 

pertama kalinya, putrinya ini memiliki pacar. Karena selama 

ini, kehidupan putrinya hanya selalu tentang Rendi. 

      Naya dan Panca pun masuk ke mobil Panca. Mereka 

berdua menuju ke rumah Panca. Bundanya Panca lah yang 

meminta Panca untuk membawa Naya main ke rumahnya. 

      “Yu masuk,” ajak Panca kepada Naya. 
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      Saat mereka masuk, Bundanya Panca ternyata sudah 

menunggu di ruang tamu. Panca menyalimi tangan Bundanya 

begitu pun dengan Naya 

      “Halo Naya apa kabar?” sapa Bunda ketika Naya 

menyalimi tangannya. 

      “Baik Tante. Tante apa kabar?” balas Naya. 

      “Baik terus Tante mah,” kata Bunda. 

       Naya terkekeh pelan menanggapinya. 

      “Bun, Panca ke atas dulu. Nay, gue tinggal dulu ya,” ujar 

Panca yang kemudian langsung naik ke lantai atas, di mana 

kamarnya berada. 

      “Sebenernya Tante tuh nyuruh Panca ajak kamu ke sini 

supaya Tante bisa ajak kamu masak bareng. Kamu mau ngga 

masa bareng Tante?” tanya Bunda. 

      “Mau Tante. Ayo kita masak sama-sama,” kata Naya 

antusias. Naya bisa memasak, karena ia pun suka memasak 

bersama sang Mamah jika Mamahnya sedang libur bekerja. 

Ya, walaupun tidak terlalu pandai, Naya bisa memasak 

masakan tertentu. 
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      “Yaudah yu kita ke dapur.” 

      Naya dan Bunda memasak makanan kesukaan Panca, 

yaitu soto ayam dan perkedel kentang. 

      “Nih Naya antarkan makanan ini untuk Panca ya. Panca 

lagi sakit sepertinya. Pokoknya kamu paksa aja supaya dia 

mau makan ya Nay,” kata Bunda sembari manaruh nampan 

berisikan sepiring nasi, semangkuk soto ayam, dan beberapa 

buah perkedel kentang. Tidak lupa segelas air putih. 

      “Loh, Panca sakit Tan?” tanya Naya. Ia tidak tahu kalau 

Panca sakit. Panca juga tidak memberitahunya. 

      “Iya kayaknya. Tadi waktu salim sama Tante, tangan dia 

hangat, jidatnya juga. Panca memang begitu. Kalau sakit ga 

pernah bilang-bilang. Tante aja baru ngeh tadi. Ga tahu deh 

itu anak sakit dari kapan,” jelas Bunda. 

      “Kalau begitu Nay antarkan nampan ini ke Panca dulu ya 

Bun,” kata Naya yang kemudian menuju ke lantai atas untuk 

mengantarkan makanan untuk Panca. 

      Bunda tersenyum melihat Naya yang sepertinya khawatir 

dengan Panca. Panca memang pandai memilih gadis. Gadis 
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pilihannya selalu tepat sesuai selera orangtuanya. Baik dulu, 

maupun sekarang. 

*** 

 

Tok, tok, tok 

Naya mengetuk pintu kamar Panca tetapi tidak ada sahutan. 

Akhirnya Naya membuka pintu itu sendiri. Setelah masuk, 

Naya membiarkan pintu kamar Panca terbuka lebar. 

      Benar dugaan Naya, Panca sedang tertidur. Ia tertidur 

dengan menggunakan selimut padahal cuaca siang ini 

lumayan panas. Panca juga mematikan AC yang ada di 

kamarnya.  

Panca terlihat sangat pulas meski kadang ia sesekali 

menggigil seperti orang yang sedang kedinginan. Bukan 

seperti, tapi mungkin Panca memang sedang demam, 

sehingga ia merasa kedinginan meski badannya panas. 

Naya jadi tidak tega membangunkan Panca. Tapi Naya harus 

melakukannya agar Panca makan. Naya menaruh nampan 

yang ia bawa di meja nakas sebelah tempat tidur Panca. 
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      “Panca, ayo bangun. Makan dulu,” kata Naya pelan 

dengan sedikit menggoyangkan bahu Panca. 

      Panca pun bangun dari tidurnya, bangkit duduk dan 

bersender pada headboard kasurnya. Ia sedikit terkejut 

melihat Naya ada di kamarnya. 

      “Eh Nay,” ucap Panca kikuk. 

      “Ayo lo harus makan,” titah Naya. 

      “Ih badan lo panas,” ujar Naya setelah memeriksa suhu 

badan Panca dengan cara menempelkan telapak tangannya ke 

dahi Panca. 

      “Lo harus makan. Gue suapin ya,” kata Naya. Pergerakan 

Naya yang hendak mengambil makanan di nakas terhenti 

ketika Panca menarik tangan Naya. 

      “Gue bisa makan sendiri,” kata Panca dengan senyum 

lembutnya seperti biasa. 

      Panca pun memakan makanan yang Naya bawa. Naya 

menunggu Panca sampai selesai makan. 

      Baru beberapa suap, Panca menghentikan makannya dan 

menaruh kembali makanannya ke atas meja nakas. 
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      “Loh kok ga diabisin?” tanya Naya. 

      “Udah kenyang,” kata Panca sambil memegang perutnya. 

      Naya memaklumi karena Naya tahu, jika sedang sakit 

pasti nafsu makan jadi berkurang. Jadi Naya membiarkannya. 

      “Gue ke bawah dulu, nyimpen piring kotor terus ambil 

obat buat lo,” kata Naya. 

      Panca hanya mengangguk. Karena sungguh, kepala Panca 

menjadi lebih pening dari pagi tadi. Pagi tadi, keadaannya 

tidak separah sekarang. Buktinya tadi dia bisa menjemput 

Naya. 

      Beberapa menit kemudian, Naya kembali dengan 

beberapa obat sirup di tangannya. 

      “Lucu banget. Cowok kaya lo gak bisa minum obat tablet 

dan kapsul. Kaya anak kecil aja minum obat sirop,” ejek 

Naya ketika satu fakta unik tentang Panca. 

      Panca yang mendengar ejekan Naya hanya bisa 

tersenyum. Kemudian Naya menyuapi Panca obat sirup yang 

tadi dibawanya. 
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      Panca kembali berbaring. Naya menaikkan selimut Panca 

sampai ke lehernya. Ketika hendak pergi meninggalkan 

Panca, tangannya ditahan oleh Panca. 

      “Di sini aja. Temenin gue sampe tidur,” kata Panca. Naya 

pun menurut. Ia duduk di bagian pinggir tempat tidur. 

Tangannya masih digenggam oleh Panca. Tangan Panca 

hangat, Naya bisa merasakannya. 

      Lalu tiba-tiba Panca membawa tangan Naya ke 

kepalanya. Naya yang tidak mengerti mengernyitkan 

dahinya. 

      “Usapin,” titah Panca. 

      Naya pun mengusapi kepala Panca dengan gerakan pelan 

sampai akhirnya Panca tertidur. Wajah tampannya menjadi 

semakin tampan saat sedang tertidur seperti ini.  

Gue sayang banget sama lo Panca. Kata Naya dalam hati. 

      Setelah Panca benar-benar tertidur pulas. Naya 

memberhentikan usapan tangannya di kepala Panca. Ia pun 

meninggalkan kamar Panca dan segera turun ke bawah. 

Terlihat Bundanya Panca menghampirinya dari arah dapur. 

      “Panca tidur?” tanya Bunda. 
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      “Iya Tante,” jawab Naya. 

      “Ke situ yuk,” ajak Bunda sembari menunjuk ke arah 

sebuah ruangan. Entah itu ruang apa, Naya tidak bisa 

menebak. 

      “Ini dulu tempat Panca kecil main,” jelas Bunda. 

      Ruangan ini cukup besar. Terdapat banyak mainan lelaki 

di sana. Bunda mengajak Naya untuk duduk di sofa yang ada 

di sana. 

      “Kali ini status kamu dan Panca sudah berubah. Tante 

senang, karena kamu gadis baik,” 

      Naya yang mendapatkan pujian seperti itu hanya bisa 

tersenyum kikuk. 

      “Kamu gak mau tanya apapun soal Panca? Tante ini 

narasumber terpercaya loh,” Bunda Panca menawarkan. 

      Naya terkekeh pelan. 

      “Hmm.. nanya apa ya?” Naya berpikir. 

      “Oh iya Tan, di sekolah itu Panca terkenal nakal. Dia 

udah kayak gitu dari kecil Tan?” 
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      “Kamu melihat Panca seperti cowok yang nakal?” tanya 

Mamah Panca balik. 

      “Jujur, aku belum pernah ngelihat kenakalan yang Panca 

lakuin Tan,” aku Naya. 

      “Sebenarnya Panca adalah lelaki yang baik dari kecil. Ia 

tidak pernah nakal. Ia selalu jadi siswa terpandai di 

sekolahnya. Sampai akhirnya ia jatuh cinta kepada seorang 

gadis,”  

      “Gadis ini namanya Arin. Ia merupakan adik kelasnya 

Panca. Panca sangat menyayangi Arin. Tante tahu betul itu. 

Namun Panca tidak diizinkan untuk bahagia dengan Arin. 

Karena sahabatnya Panca, namanya Erik juga menyukai 

Arin,” 

      “Panca yang baik hati mengalah demi sahabatnya Erik. 

Meski ia tahu bahwa Arin mempunyai perasaan yang sama 

terhadapnya. Tapi Panca tidak ingin menyakiti perasaan Erik. 

Akhirnya Panca mengalah dan berusaha menjauh dari Arin,” 

      “Sampai pada puncaknya, terjadi peristiwa yang mungkin 

sangat mengguncangkan hati juga raga Panca. Arin 

meninggal karena tertabrak truk saat berusaha 
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menyelamatkan Panca yang saat itu sedang tersungkur jatuh 

di tengah jelan akibat perkelahiannya dengan Erik,” 

Naya terkejut. Ia tidak menyangka Panca-nya pernah 

mengalami hal seperti ini. 

      “Setelah kejadian itu, keadaan berubah. Panca berubah 

menjadi pria nakal yang suka merokok, balapan liar, bolos 

sekolah dan bolos pelajaran. Tante dan Ayah Panca tidak bisa 

melakukan apapun selain mengingatkan Panca agar ia tidak 

bertindak lebih jauh dari ini,” 

      “Oh iya, kejadian itu saat mereka SMP. Arin meninggal 

ketika Panca kelas 8 SMP,” 

      “Tetapi semenjak awal kelas 11 SMA, Panca sudah mulai 

berubah menjadi baik kembali. Ia sudah jarang berbuat ulah. 

Tante bertanya-tanya apa yang menyebabkan Panca berubah 

kembali? Sampai akhirnya pada waktu itu Panca membawa 

kamu ke rumah dan Tante tahu, alasan Panca berubah itu 

adalah kamu. Panca berubah demi kamu,” Bunda Panca 

tersenyum lembut ke arah Naya. 

      “Terima kasih Naya. Karena sudah hadir di hidup Panca,” 

kata Bunda sambil menggenggam tangan Naya. 
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      Naya hanya bisa tersenyum. Bunda sangat menyayangi 

Panca. Bahkan ia tahu setiap detail perjalanan hidup Panca. 

*** 

      Naya merebahkan badannya di ranjang kesayangannya. Ia 

baru saja pulang dari rumah Panca. 

      Semenjak awal kelas 11, Panca berubah baik kembali. 

      Panca berubah demi kamu. 

      Kalimat tersebut terus terngiang-ngiang di pikiran Naya. 

ada kesalahan di sini. 

      Naya baru mengenal Panca ketika semester 2 kelas 11. 

Naya dapat menyimpulkan satu hal : 

      Panca berubah demi Fira. 

Ternyata Panca tidak pernah mengenalkan Fira kepada 

Bundanya. 

*** 
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Terpecahkan 
“Jangan bandingkan kamu dengan dia. 

Kamu ya kamu, yang mengisi hatiku” 

-Rendi Alfian 
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    “Panca orang baik Ren. Dia gak mungkin nyakitin Naya,” 

kata Fira.  

      Kini Rendi dan Fira sedang berada taman kota. 

Keadaannya tidak terlalu ramai. Rendi mengajak Fira ke sini 

karena ia ingin menceritakan semua yang ada di pikirannya 

mengenai Naya dan Panca kepada Fira. 

      “Tapi dia sendiri Fira yang bilang gitu ke gue,” kata 

Rendi. 

      “Dia kayak gitu cuma buat ngegertak lo doang Ren. Dia 

gak mau gue tersakiti. Sama halnya dengan lo, lo gak mau 

Naya tersakiti kan? Begitupun dengan dia, gimana pun gue 

ini teman dekatnya Panca, Ren. Jadi wajar jika dia bersikap 

seperti itu, ingin lindungin gue dan ga ngebiarin gue sakit 

hati,” 

      “Gue dan dia gak bisa disamain Fir. Gue ke Naya pure 

sebagai sahabatnya dia. Lo tahu itu. Sedangkan Panca? Dia 

bersikap seperti itu karena lo gadis yang dia sukain Fir. Dan 

lo juga tahu itu kan?” Rendi kessal. Dia takut Naya disakiti 

oleh Panca. 

      Fira hanya terdiam. Dia sudah lelah. Masalah di antara 

mereka selalu berkaitan dengan Naya. lama-lama juga dia 

capek. 

      “Terus mau lo apa sekarang? Lo mau mereka putus? Lo 

tau kan kalo Naya itu suka sama Panca. Dan gue yakin Naya 

seneng karena sekarang dia dan Panca udah pacaran,” 
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      “Tapi Naya pacaran sama orang yang ga mencintai dia 

balik Fir,” tukas Rendi. 

      “Terus lo maunya kita yang putus? Supaya gue sama 

Panca dan Naya akan aman sama lo. Gitu?” Fira sudah muak 

dengan Rendi. Rendi selalu saja mempermasalahkan hal-hal 

seperti ini. 

      “Kok lo ngomongnya gitu sih Fir?” Rendi tidak suka 

mendengar kalimat seperti itu keluar dari mulut Fira. 

      “Gue capek Ren. Gue pengen berhen-” ucapan Fira 

terpotong saat tiba-tiba Rendi memeluk dirinya. 

      “Jangan diterusin,” 

      Fira terisak di pelukkan Rendi. Rendi menenangkan Fira. 

Setelah beberapa menit, Fira tenang. Rendi pun melepaskan 

pelukkannya.  

      Rendi mengusap sisa-sisa air mata di wajah Fira. Fira 

menggenggam tangan Rendi. Sungguh ia sangat mencintai 

laki-laki di depannya ini, meski terkadang ia ingin lepas dari 

laki-laki di depannya ini. 

      “Maaf,” kata Rendi tulus. 

      Fira mengangguk, menerima permintaan maaf Rendi. 

      “Lo gak mau kan Naya disakitin Panca?” tanya Fira. 

      Rendi terdiam. Ia hanya menatap ke arah mata Fira. 
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      “Kalo gitu, lo jangan sakitin gue. Dan lo harus lepasin 

Naya. biar Panca yang gantiin lo buat jagain Naya. Percaya 

sama gue, Panca orang baik,” lanjut Fira. 

*** 

Tidak terasa, dua bulan sudah Naya dan Panca menjalin 

hubungan. Selama ini, hubungan mereka tidak dilanda 

masalah apa pun. 

      Panca bersikap semakin manis. Dan berkali-kali membuat 

Naya jatuh cinta. Naya ingin mengakhiri hal itu. Ia ingin 

mengakhiri semuanya dengan Panca. Ia sadar, ia tidak bisa 

terus-terusan seperti ini. Bisa-bisanya dia menikmati masa 

pacarannya dengan Panca. Padahal ia tahu, bahwa ia 

memacari orang yang tidak mencintainya. Naya ingin 

menertawakan dirinya sendiri.  

      Sudah cukup. Kepalsuan Panca harus segera diakhiri. 

      Hari ini hari Rabu, Naya menemani Panca sampai selesai 

latihan basket. Ya, Panca mengikuti ekstrakurikuler basket. 

      “Makasih sayang,” kata Panca saat Naya menyodorkan 

minuman ion kepadanya. 

      Naya hanya tersenyum. 

      Mereka berdua pun bergegas meninggalkan sekolah. 

Selama perjalanan pulang, Naya tidak bersuara sama sekali. 

      aneh. gak kaya biasanya. Kata Panca dalam hati. 
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      Ketika mobil Panca sampai di depan gerbang rumah 

Naya, Naya terdiam cukup lama. Sampai akhirnya, “Kita 

putus ya Pan,” kata Naya. 

      Panca tidak merespon apapun. Ia hanya memerhatikan 

gerak-gerik Naya yang sedang membuka seatbelt-nya. Naya 

tampak kesusahan. Lalu Panca membukakan seatbelt Naya. 

      “Istirahat. Besok gue jemput kayak biasa,” kata Panca 

sembari mengusap lembut puncak kepala Naya. 

      “Panca, gue serius. Gue pengen kita putus,” kata Naya 

mengulangi permintaannya. 

      “Turun Nay. Lo harus istirahat,” kata Panca. Pandangan 

Panca menghadap ke depan. Ia tidak lagi menatap Naya. 

      Naya meneteskan air matanya sambil menatap Panca. 

Buru-buru ia mengusap air matanya dan segera turun dari 

mobil Panca. Setelah itu mobil Panca langsung melesat 

meninggalkan rumah Naya dengan kecepatan tinggi. 

      Lagi, Naya meneteskan air matanya. 

*** 

   Setelah kejadian itu, Naya terus-terusan menjauhi Panca. 

Dan Panca selalu berusaha mendekati Naya. Seperti sekarang 

ini. Panca sedang duduk di samping Naya. Mereka sedang 

ada di taman belakang sekolah. Niat hati Naya ingin 

bersembunyi di sini agar Panca tidak menemukannya, eh 

ternyata Panca selalu bisa menemukannya. 
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      “Pulang sekolah nanti, tunggu di kelas. Kita pulang 

bareng, entar gue samperin lo dulu ke kelas,” kata Panca. 

      Naya tidak menggubrisnya. Ia sedang membaca sebuah 

novel. Dan ia sedang berpura-pura fokus dengan novelnya 

itu. 

      “Malam ini malam Minggu Nay. Lo mau ke mana nih?” 

tanya Panca. 

      “Panca, kita udah putus,” kata Naya mengingatkan Panca. 

      “Kita ke dufan yu Nay! Kita kan belum pernah tuh ke 

dufan bedua. Katanya, lebih enak ke dufan kalo malam-

malam Nay. Nanti gue jemput lo-” 

      “PANCA!”  

      Cukup. Sudah cukup. Naya sudah muak. Panca bersikap 

seolah-olah Naya ini sangat berharga baginya. Dan itu 

sungguh membuat sesak di hati Naya karena realitanya Naya 

tidak berarti apapun bagi Panca selain untuk membahagiakan 

Fira, pujaan hatinya Panca. 

      “Lo kenapa sih Pan? Kita ini udah putus! Harus berapa 

kali gue bilang ke elo kalo kita ini udah putus,” ucap Naya 

dengan suara bergetar. 

      Naya capek. Selama ini sudah cukup ia bersikap bodoh 

dengan berpura-pura tidak mengetahui bagaimana perasaan 

Panca yang sebenarnya. 
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      Naya hanya sedang melakukan apa yang harus ia 

lakukan. Mau sampai kapan dia mencintai orang yang 

mencintai orang lain? Rasanya sungguh menyesakkan.  

      “Elo yang kenapa? Emang gue pernah menyetujui kalo 

kita putus? Enggak kan?” kata Panca. 

      Naya hanya terdiam. Tak lama, air mata turun membasahi 

pipinya. 

      Panca bingung. Sebenarnya, apa salahnya sampai tiba-

tiba Naya menginginkan mereka putus? 

      “Nay, gue ada salah sama lo? Gue ga ngerti kenapa tiba-

tiba lo minta putus gini. Tolong kasih tau gue alesan kenapa 

lo pengen kita putus,” kata Rendi dengan nada suara rendah. 

      “Kita memang harus putus Panca! Dari awal, sebenarnya 

hubungan kita ini udah salah. Dari awal, lo gak mencintai 

gue. Jadi buat apa ini diterusin? Udah cukup selama ini gue 

bersikap bodoh dengan berpura-pura gak tau kalo sebenernya 

lo gak perna cinta sama gue,” ungkap Naya. 

      “Lo macarin gue supaya lo bisa gantiin Rendi dan gue 

bisa lepas dari Rendi. Jadi, Fira bisa bahagia dengan Rendi. 

Iya kan?” 

      “Lo tenang aja Pan. Mulai sekarang, gue ga akan 

bergantung sama lo dan Rendi. Gue bisa jaga diri gue 

sendiri,” 
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      “Gue memang bodoh Pan! Gue bodoh karena malah 

menikmati masa-masa kita pacaran padahal gue tau kalo 

orang yang jadi pacar gue itu ga cinta sama gue,” 

      “Tapi sekarang, gue udah sadar. Kalau gue gak bisa terus-

terusan begini. Gue memang cinta sama lo, gue juga bahagia 

karena bisa jadi pacar lo. Tapi apa lo tau gimana perasaan 

gue saat fakta bahwa lo ga mencintai gue itu terngiang di 

kepala gue? Sakit Pan. Semua yang keluar dari mulut lo, 

semua perlakuan manis lo ke gue, itu semua palsu!” 

      Kini Naya tak lagi menangis. Ia hanya menatap kosong 

ke depan. 

      “Udah?” tanya Panca. 

      Naya tidak merespon apapun 

      “Kenapa kepala cantik lo isinya aneh-aneh sih Nay?” 

tanya Panca. Panca menyentil pelan dahi Naya. 

      Naya tetap tidak bergeming. 

      “Lo bilang gue macarin lo supaya gue bisa gantiin Rendi 

buat jagain lo? Itu benar. Gue memang ingin menggantikan 

Rendi buat jagain lo, karena gue memang sayang sama lo. 

Gue pengen lo bergantung sama gue. Dan gue pengen lo bisa 

lepasin Rendi. Karena Rendi itu punya pacar Nay. Fira. Lo 

bisa bayangkan gimana perasaan Fira setiap kali Rendi lebih 

mentingin lo daripada dia? Maka dari itu, gue pengen lo  jadi 

pacar gue. Terlepas dari gue ingin Fira bahagia dengan 

Rendi, gue juga pengen bahagia sama lo Nay,” 
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      Naya masih tak bergeming. 

      “Jadi stop berpikiran kalau gue gak cinta sama lo Nay. 

gue harus gimana emangnya biar lo bisa tau kalau gue ini 

cinta sama lo? Apa selama ini lo ga ngerasain jantung gue 

yang selalu deg-degan kalau ada di deket lo?” 

      “Apa lo pikir gue bakal tahan sama orang yang gua gak 

cinta?” 

      “Apa menurut lo, gue cowok yang akan bersikap manis 

dan berkata manis sama cewek yang gua ga sukai? Menurut 

lo, gue cowo yang seperti itu?” 

      Naya menundukkan kepalanya. 

      “Tapi obrolan lo sama Rendi waktu di atap..” kata Naya 

dengan suara yang bergetar. 

      “Astaga lo denger saat itu? Lo itu bener-bener ya!” Panca 

menyentil dahi Naya untuk kedua kalinya. 

      Naya hanya mengaduh kesakitan. Panca pun mengusap 

dahi Naya yang tadi ia sentil. 

      “Nih ya Zea Kanaya Chandra dengerin gue, gue berkata 

seperti itu supaya Rendi itu sadar. Dia punya pacar, lo juga 

udah punya gue. Jadi, dia udah gausah jadiin lo sebagai 

prioritasnya karena dia punya pacar. Dan gue juga ingin 

Rendi percaya sama gue, gue bisa gantiin dia buat jagain lo,” 

terang Panca 

      Jadi, selama ini Naya salah memahami itu semua? 
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      “Apa selama ini lo ga bisa rasain perasaan gue yang 

begitu besar buat lo Nay?” tanya Panca. Namun Naya tetap 

bungkam. 

      “Apa akhir-akhir ini lo ga lihat betapa stress-nya gue 

karena lo tiba-tiba jauhin gue gini?” Naya masih bungkam. 

Enggan menjawab pertanyaan Panca. 

      Naya kembali mengeluarkan air matanya. Ia terisak. 

      “Gue sayang banget sama lo..” kata Naya dengan suara 

yang hampir tidak terdengar oleh Panca. 

      Panca tersenyum. Kemudian Panca memutar badan Naya 

ke samping agar menghadap ke arahnya. Ia menyentuh dagu 

Naya dan mengangkat pandangannya agar ia bisa melihat 

wajah cantik gadisnya ini. 

      Panca menghapus air mata di pipi Naya. 

      “Iya gue juga sayang sama diri gue sendiri,” kata Panca 

yang langsung mendapat cubitan di pinggangnya. Naya 

pelakunya. 

      “Aw! Sakit, sayang,” Kata Panca. 

      Naya tersenyum. Lalu Panca menyentil dahi Naya seraya 

berkata, “Ini kepala cantiknya kesian dipake buat mikirin hal-

hal yang ga penting.” 

      “Aw! Sakit Panca!” mereka pun tertawa bersama. 
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      Lega sekali rasanya. Semua isi hati dan pikirannya sudah 

tercurahkan. Panca-nya mencintainya juga. Naya bahagia 

sekali. 

*** 
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      "Ya ampun gue capek banget," keluh Naya. 

      Naya dan Rendi baru saja selesai jogging di sekitar 

perumahan mereka. Saat ini mereka sedang duduk di 

halaman rumah Rendi. 

      "Gue ambil minum dulu bentar," kata Rendi yang 

langsung masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil 

minum. 

      Beberapa menit kemudian Rendi kembali dengan dua 

gelas jus mangga di tangannya. Lalu Rendi memberikan satu 

gelas jus kepada Naya. 

      Tin tin 

      Itu suara klakson mobil Panca. Jendela mobil Panca 

terbuka. Menampilkan wajah Panca di balik kemudi. Di kursi 

belakang ada Fira. 

      "Ayo nyari sarapan,"  ajak Fira. 

      Naya dan Rendi terkekeh. Mereka jauh-jauh ke sini hanya 

untuk mengajak sarapan. 

      Naya dan Rendi menghampiri mobil Panca dan masuk ke 

dalamnya. Naya duduk di sebelah Panca yang mengendarain. 
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Sedangkan Rendi duduk di sebelah Fira, di kursi bagian 

belakang. 

      "Aku belum mandi tau," kata Naya kepada Panca. 

      Panca mulai mengemudikan mobilnya. 

      "Tetep cantik ko," kata Panca. 

      Naya memutar bola matanya jengah.  

      "Kamu juga belum mandi Ren?" tanya Fira kepada Rendi. 

      "Iya lah," jawab Rendi percaya diri. 

      "Pantes bau. Sana jauh-jauh," ujar Fira. 

      Rendi terkekeh. Disuruh menjauh, Rendi malah semakin 

mendekatkan dirinya kepada Fira lalu mereka tertawa 

bersama. 

*** 

      "Nih bubur tanpa sambel pesanan kanjeng Ratu," kata 

Panca sambil menaruh bubur milik Naya di hadapan Naya. 

      "Yey! Terima kasih," kata Naya. 



120 
 

      "Ih Rendi! Gue bilang kan jangan pake bawang. Kok ini 

ada bawangnya sih?" Fira kesal karena di mangkuk buburnya 

terdapat bawang. Fira tidak suka bawang. 

      "Loh? Tadi gue udah bilang kok jangan pake bawang. 

Mungkin si Abangnya lupa kali. Yauda sini bawangnya gua 

comot," kata Rendi. Ia mengambilkan bawang-bawang yang 

ada di mangkuk bubur Fira dengan telaten. Fira tersenyum 

melihat hal itu.  

      Naya yang ikut melihat hal itu tersenyum. Rendi pantas 

mendapatkan gadis sebaik Fira. Mereka berdua cocok. Lalu 

Naya melirik ke arah Panca yang juga sedang menatap Naya. 

Mereka berdua saling melempar senyum. 

      Naya bahagia, karena ternyata cintanya ini terbalaskan. 

      Panca lega, karena Fira bahagia. Dan ia juga bahagia, 

bersama Naya. 

      Rendi sadar, kalau ternyata selama ini ia hanya belum 

menemukan seorang lelaki yang pantas untuk Naya, yang 

bisa menggantikan dirinya menjaga Naya. Sekarang, Zea 

kecilnya sudah menemukan Panca yang mencintainya dengan 

tulus. Rendi percaya kepada Panca. Ia menyerahkan Naya 

kepada Panca. 
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      Lalu Fira. Fira merasa sangat bahagia. Karena pada 

akhirnya, kisah mereka yang rumit telah menemukan titik 

terang. Mereka berempat bahagia bersama. 

 

 

- SELESAI - 
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