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Tentang Hak Cipta 

 

Lingkup Hak Cipta 

Pasal 2: 

 

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul 

secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Ketentuan Pidana: 

Pasal 72 

 

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) atau pasal 49 

Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing 

paling singkat 1 (satu) bulam dan/atau denda paling sedikit Rp. 

1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 

atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 

hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Ucapan Terima Kasih   
 

                        

    Wohooo! Akhirnya novel ini berhasil dicetak. Ini adalah 

novel perdana aku, dan aku benar-benar gak nyangka bisa 

menciptakan sebuah karya tulis. Maka dari itu, pertama-tama, 

terima kasih kepada Allah Swt., untuk semua rezeki dan 

anugerah yang diberikan untukku.  

    Terima kasih buat mama, papa, dan keluargaku atas 

dukungan dan kasih sayangnya selama ini. Yang sudah 

bersabar membiarkan aku ngebuluk dikamar untuk 

menuangkan ide-ide demi menyelesaikan cerita ini. 

    Buat pak Sopyan Munawar, M.pd terima kasih karena 

sudah sabar dan ikhlas mengajar sehingga saya dapat membuat 

novel ini dengan baik.. 

    Buat temenku Amanda, Zakia, dan Putri (yang pengen 

namanya disebutin satu-satu) dan temen-temenku yang lainnya, 

selalu ngasih support dan do'a nya dalam proses pembuatan 

novel ini. Juga sering kali kasih ide-ide nya yang menjadi 

inspirasi buat cerita ini. Terima kasih mwahh. 

    Untuk kalian yang membaca cerita ini terima kasih 

banyak karena sudah mau meluangkan waktunya. Maaf jika 

masih banyak kekurangan baik luar maupun dalam novel ini. 

Semoga saya dapat lebih baik lagi dari sebelumnya. 
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Prolog 

   Langit sedikit demi sedikit merubah warna nya menjadi 

semakin cerah. Suara kicauan burung pun mulai terdengar 

saling bersahutan. Suasana pagi hari yang sejuk dan matahari 

yang mulai memancarkan sinarnya menembus kaca jendela 

kamar, membuatku menggeliat di atas kasur sambil merapatkan 

selimut diatas badanku. 

   Dan hampir saja aku kembali menjelajahi mimpiku yang 

sempat tertunda, tak lama kemudian alarm yang terpasang 

pada ponselku berbunyi nyaring tepat ditelinga. Membuatku 

tersentak dan mau tak mau bangkit sembari menutup telingaku 

menahan sakit. 

   Begitupun dengan Kakak perempuanku disamping yang 

memang tidur satu ranjang denganku. 

   "Akhh, berisik banget sih! Bukannya langsung matiin!" 

Gerutu Kakakku sambil mematikan alarm yang ada pada 

ponselku. 

   Diriku yang setengah sadar tapi masih terdengar omelan 

dari Kakakku itu. Melihat Kakakku yang sudah beranjak 

menuju kamar mandi, aku memutuskan untuk duduk sejenak 

diatas kasur untuk mengumpulkan kesadaranku melawan 

kantuk. Seperti itulah kebiasaanku setiap bangun pagi. 

   Karena kamar mandi di rumahku hanya ada satu ruang, 
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kami kadang berebut kamar mandi. Ya, itu merupakan hal yang 

sudah biasa dilakukan. Dan Kakakku tidak akan 

mengizinkanku masuk kamar mandi terlebih dahulu, karena dia 

bilang aku sangat lama jika berada di kamar mandi, karena dia 

amat tidak sabar menunggu. 

   Setelah Kakakku selesai, disambung dengan aku yang 

membersihkan diri. Dan kemudian dilanjutkan kami yang 

sarapan bersama. 

   Namaku Keysa Natasya biasa dipanggil Key tapi ada juga 

yang memanggilku dengan sebutan Tasya. Dan Kakak 

perempuanku Natya Kania, aku biasa memanggilnya kak Tia. 

Aku juga mempunyai adik laki-laki yang masih duduk di 

bangku sekolah dasar bernama Putra Rizky. 

   Aku saat ini kelas 3 SMP yang tentunya mulai disibukkan 

dengan berbagai macam ujian. Dan Kakakku saat ini 

merupakan seorang murid tingkat satu yang bersekolah di SMA 

NEGERI 2, salah satu sekolah favorit di daerahku. Yap, aku 

dan Kakakku hanya berbeda satu tahun. 

   Aku juga mempunyai impian untuk bersekolah di sekolah 

Kakakku berada setelah lulus SMP nanti. Yah… Hanya suatu 

mimpi sederhana seorang murid tingkat akhir.  

   Ah, seharusnya aku tidak bicara soal mimpi. Karena mimpi 

hanyalah mimpi, yang tidak akan menjadi kenyataan. Sebuah 

ilusi yang dibuat oleh si pemilik raga untuk sekedar mewarnai 

kehidupannya yang hampa. Sebuah angan-angan yang selalu 

dibumbui harapan terwujudnya mimpi agar menjadi kenyataan. 

   Namun mimpi tetaplah mimpi, yang sebenarnya kita tahu 

tidak akan menjadi kenyataan tetapi selalu ada kata berharap 

didalamnya. Tapi aku tetap tidak memercayai mimpi itu 

sendiri. 
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Bab 1 
 

   "Cepetan makannya udah telat tuh sekolahnya!" Sahut 

Ibuku yang sedang berada di dapur. 

   Melihat jam dinding yang menunjukan pukul 7 kurang 

membuat aku dan juga Kakakku terburu-buru menghabiskan 

sarapan lalu berangkat sekolah, tentu saja tidak lupa mencium 

kedua tangan Ibu dan Ayahku sebelum pergi. 

   Aku dan Kakakku berangkat sekolah menggunakan 

angkutan umum. Dan setelah di pertigaan Kakakku turun dan 

menaiki angkutan umum lagi, karena arah sekolahnya berbeda 

dengan arah sekolahku. 

   Tak lama kemudian aku pun sampai di sekolah dan 

memasuki kelasku, 9-C Didalam kelas sangat ramai, 

teman-temanku terlihat sedang berkumpul membicarakan 

sesuatu. Aku yang sangat kepo pun ikut bergabung. 

   "Eh ada apa kok masih pagi udah rame ngumpul-ngumpul 

gini?"  

   "Oh Key, katanya UAS dimajuin waktunya jadi minggu 

depan." Temanku yang bernama Bunga pun menjelaskan. 

   "Hah kenapa?" Aku terkejut mendengarnya. 

   "Bukannya UAS harusnya masih bulan depan ya?" 

Lanjutku. 

   "Iya tuh gak tau. Persiapan kita kan masih belum mateng 
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buat ujian nanti." 

   "Waktu kita belajar juga jadi tinggal seminggu lagi." 

   "Nah iya bentar banget, waktu segitu kan gak cukup buat 

kita." 

   "Lagian kan beritanya masih samar sih, jadi belum pasti." 

   Aku hanya diam mendengar ocehan teman-temanku itu. 

Aku sih tipe orang yang tidak mau pusing terhadap sesuatu hal. 

Jadi aku tidak mau terlalu memikirkan tentang ujian yang 

katanya dipercepat, ya walaupun aku bukan tergolong murid 

pintar. Tinggal belajar aja sih, ribet banget, batinku. 

   Tak lama terdengar bel berbunyi tanda pelajaran akan 

segera dimulai. Teman-temanku yang berkumpul tadi pun 

akhirnya bubar dan kembali ke tempat duduk masing-masing 

siap mengikuti pelajaran. 

   Kegiatan belajar mengajar berjalan hingga siang hari yang 

kemudian dilanjutkan jam istirahat. Seperti biasa, murid-murid 

langsung berhamburan menuju kantin saat bel tanda istirahat 

berbunyi, termasuk aku dan kedua sahabatku, Bunga dan Diva. 

   Bunga yang memang salah satu sahabatku yang paling 

pintar diantara kami bertiga, ia tampak membawa-bawa buku 

sampai ke kantin. 

   "Yaampun Bunga lo ngapain bawa bawa buku ke kantin?" 

Tanya Diva mengerutkan keningnya bingung.  

   "Ya mau belajar lah, lo kan tau tadi ada gosip yang bilang 

kalau UAS dimajuin." jelas Bunga. 

   "Tapi gak belajar dikantin juga kali Bunga, sampai mau 

makan juga lu sempetin belajar?" Ujar ku gemas mendengar 

penuturan Bunga tadi. 

   "Nah iya lagian kan masih seminggu doang, gampang lah." 

Sambung Diva menjentikkan jarinya. 
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   "Gaya banget lo otak cuman seperapat juga." 

   "Yee, masih mending seperapat daripada lo cuman 

setengah." 

   "Udah napa berantemnya emang dasar gak tau malu kalian. 

Mimpi apa gue punya temen kek kalian." Entah tujuan Bunga 

untuk melerai atau malah mengajak baku hantam, tapi mampu 

membuat aku dan Diva terdiam. 

   "Eh hai Ra, kalian mau ke kantin kan? Gue boleh ikut 

gak?" Raka, teman dekatku tiba-tiba saja menghampiri dan 

menepuk pundakku. Hanya dia yang memanggilku dengan 

sebutan Ra, katanya sih biar beda aja. 

"Boleh dong masa gaboleh." Namun Diva yang malah 

menjawabnya.  

   Akhirnya kami berempat pun sudah berada di kantin. 

Sambil menunggu pesanan, Bunga sudah pasti sedang sibuk 

dengan buku yang saat ini ia baca. Aku berbincang-bincang 

dengan Raka yang sesekali diiringi candaan. Sedangkan Diva 

tidak tahu mau melakukan apa alias gabut. 

   Sedikit cerita, aku dan Raka sangat dekat namun tidak 

mempunyai hubungan apapun. Entah lah, dia selalu memberi 

harapan tanpa kepastian. So sad T_T. 

   "Bunga, liat lo belajar tuh gue jadi pengen rajin kayak elo 

deh. Kapan ya gua jadi pinter plus rajin kayak lo?" Diva 

memecah keheningan antara kami sambil menopang dagunya. 

   "Ya tinggal belajar apa susahnya." Bunga merespon dengan 

santai tanpa mengalihkan pandangannya dari lembaran kertas 

di depannya. 

   "Gapapa sih lo aja belajar yang rajin Bung, kalau ada ujian 

jadi gampang buat gue, kan kita sebangku, iya gak Bung?"  

Aku dan Raka hanya tertawa mendengar ocehan Diva. Sumpah 
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pendek banget pikirannya. 

   "Gak!" 

   "Kok lo sekarang gitu sih sama gue, sumpah sih lo tuh 

sahabat gue paling pinter dan cantik pokoknya. Beruntung 

banget gue punya temen kayak elo Bunga." 

   "Gue sial temenan sama lo!" 

   "BWAHAHAHAH." Seketika tawa ku semakin pecah 

mendengar jawaban Bunga, ditambah ekspresi Diva yang 

semakin membuatku tidak bisa menahan tawa. 

   "Gila ya Div, Bunga aja sial punya temen kek elo. Pacar lo 

nanti juga nyesel gak ya punya cewe kek lo yang absurd." 

Sahutku diiringin gelak tawa. 

   Hampir saja Diva akan marah-marah kepadaku, tak lama 

pesanan kami pun datang. Hal itu ternyata meredamkan amarah 

Diva yang tadinya ingin dilayangkan kepadaku.  

   Dalam sejenak kami memakan makanan kami diiringi 

obrolan kecil, dan kemudian kembali ke dalam kelas. Disaat itu 

juga lah aku dan Raka berpisah masuk ke kelas masing-masing. 

   "Eh gimana kalau setiap pulang sekolah kita belajar bareng. 

Kalian itu harus dipaksa dulu biar rajin." Usul Bunga di dalam 

kelas membuatku dan Diva mengerutkan kening bingung. 

   "Loh tumben…" Sahut Diva. Pasalnya baru kali ini Bunga 

ingin belajar bersama. Seperti yang kalian ketahui, aku dan 

Diva tidak 'selevel' dengan Bunga yang cepat tanggap dalam 

pembelajaran. Bisa-bisa yang ada Bunga hanya terus 

mendumel ditengah belajar kami. 

   "Tumben kenapa?" 

   "Ah palingan belajarnya gak bakalan bener, udah 

kebayang." Ujarku asal, menghiraukan pertanyaan Bunga. Dan 

dibalas anggukkan kepala Diva tanda setuju. 
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   "Makanya itu kalian harus lebih fokus mulai sekarang. 

Kalian kan tau kita bakal menghadapi banyak ujian di sekolah. 

Kalian jangan selalu menyepelekan sesuatu. Waktu berjalan 

cepat, tanpa kalian sadari besok udah UN aja. Udah gitu kalian 

belum mempersiapkan apa pun buat menghadapi ujian nanti. 

Nah gimana?" 

   Selama 3 tahun kami bersahabat, aku baru mendengar 

Bunga berbicara seserius itu pada kami. Mungkin ia tidak mau 

aku dan Diva menjadi orang yang tidak mempunyai planning 

jauh ke depan. 

   Dan benar saja, tanpa disadari entah bagaimana besok 

merupakan hari dimana UN akan mulai dilaksanakan. 

Sebelumnya kami bertiga sering menyempatkan waktu untuk 

belajar bersama yang tentunya digurui oleh Bunga. 

   Sebenarnya aku sama sekali tidak menyepelekan 

ujian-ujian yang akan dihadapi di kelas 3 ini. Seperti pelajar 

pada umumnya, aku akan resah dan nervous jika waktu ujian 

semakin dekat. Aku juga selalu menyempatkan untuk belajar 

sepulang sekolah jika ada waktu luang. 

   Apalagi jika waktu ujian hanya tinggal hitungan jam seperti 

saat ini, aku belajar sangat keras dan akan mengerjakan ujian 

besok semaksimal mungkin. 

   "Ka waktu UN SMP Kak Tia tahun lalu soal nya gampang 

ga?" Tanyaku disela-sela kegiatan belajar untuk ujian besok. 

   "Gak ada ujian yang gampang. Apalagi ujian hidup, itu mah 

susah banget!" 

   "Apasih kak kok malah curhat balik." 

   "Kamu jangan selalu mikir ujian itu susah. Pikirinnya 

pokoknya ujian itu gampang, gampang, gampang. Sugestiin." 

Ujar Kakakku terlihat serius. 
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   "Yaudah kak ajarin aku yang ini dong, aku gak ngerti." 

Tanyaku semakin berniat serius belajar. Kakakku pun melihat 

soal yang aku maksud. 

   "Ah gak tau lupa!"  

   "Ish gak guna punya Kakak." Gerutuku kesal. 

   "Yaudah kamu belajar sendiri aja sana." 

   "Daritadi juga emang belajar sendiri." Kami pun saling 

berbalik badan membelakangi satu sama lain. 

   Yah begitulah kebiasaan Kakak beradik di rumah. Baru saja 

tadi saling membuka pikiran, selang beberapa detik kemudian 

mulai ada perang dingin. 

   Lagipula aku sangat kesal mengingat Kakakku yang 

tergolong pintar tidak dapat diandalkan dalam keaadan seperti 

ini. Oleh karena itu aku selalu belajar otodidak dengan melihat 

referensi dari internet. 

 

★★★ 

 

   Entah kenapa materi yang selama 3 tahun di SMP tidak 

semua aku pahami, dalam artian aku sudah lupa terutama 

materi yang ada dikelas 1. Ujian yang akan aku laksanakan 

berstandar komputer, UNBK. Dan demi apa pun aku kurang 

fokus mengerjakan UN yang sedang berlangsung saat ini, 

sehingga banyak yang aku isi dengan asal. 

   Aku sudah pasrah dengan nilainya, karena memang aku 

tidak dapat mengerjakannya sebaik mungkin. 

   Dan benar saja, saat pembagian nilai, aku mendapat nilai 

UN 26,85 dari 4,00. Ya dengan jumlah nilai seperti itu 

menurutku sangat kecil. Hampir saja aku menangis, aku tidak 

bisa masuk SMA ditempat Kakakku sekolah, karena memang 
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SMA itu termasuk kategori sekolah favorit yang pastinya 

banyak pendaftar dengan nilai yang jauh lebih bagus daripada 

diriku. 

   Jika boleh jujur, aku selalu ingin satu sekolah dengan 

Kakakku agar dikatakan aku mempunyai kesamaan dengannya 

walaupun hanya sebuah sekolah Aku selalu mengeluh, 

mengapa aku berbeda dengan Kakakku yang hanya selisih satu  

tahun denganku. Kakakku sangat pintar sedangakan aku anak 

yang bodoh dan malas. 

   Kakakku mempunyai kulit yang bersih, sedangkan aku? 

Wajahku saja sering dipenuhi jerawat yang membuatku harus 

kerja keras untuk merawatnya. Dia mempunyai wajah yang 

cantik, namun aku sama sekali tidak mirip dengannya. 

   Maksudku, Kakak beradik yang usianya jauh pun selalu 

mempunyai kemiripan di wajahnya. Tapi aku sangat berbeda 

dengan Kakakku, aku bisa saja bangga mempunyai Kakak 

seperti Kak Tia. Tapi mungkin kak Tia malu mempunyai adik 

seperti aku. 

   Akhirnya aku pun masuk SMA NEGERI 7 di kotaku. Aku 

melangkahkan kaki memasuki sekolah baruku. Sambil 

menghela napas, dalam hati aku berkata, 'tidak apa, sekolahku 

baik baik saja, iya tidak apa'. 
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Bab 2 
 

   Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah berlangsung selama 

satu minggu. Dan aku dikejutkan dengan Diva dan Raka yang 

juga satu sekolah denganku. 

   "Hey Ra, gak nyangka kita bakal satu sekolah lagi. Apa 

jangan-jangan kita jodoh?" sahut Raka dengan senyum 

sumringahnya. 

   "Haha apaansi bisa aja." Aku dan Raka pun tertawa 

bersama. Saat ini kami sedang berada di lapangan sekolah yang 

ramai dengan murid baru. Samar-samar aku mendengar ada 

yang memanggil namaku beberapa kali, aku pun mencari-cari 

sumber suara. 

   Tiba-tiba saja ada yang menepuk pundak ku sangat keras. 

   "Tuh kan bener lo ada disini Key, tadi gue liat kalian 

berdua tapi gue takut salah orang. Dan ternyata bener lo sama 

Raka sekolah disini juga. Hah ganyangka kita bakal bareng 

lagi." Ucap Diva terlihat sangat bersemangat. 

   "Buset nyerocos terosss, lo galiat ini pundak gue sakit 

banget. Lain kali kalau nepuk orang kira-kira dong, kalau 

tangan gue lepas gimana coba?" Aku sesekali mengusap 

pundakku menahan sakit. Sumpah tenaganya gede banget 

sampai-sampai pundakku terasa perih 

   "Key, lo ga seneng kita satu sekolah lagi?" Ujar Diva 
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menurunkan bahunya dengan wajah yang memelas dan 

matanya yang terlihat berkaca-kaca. Apa apaan nih, dia ga 

bakal nangis disini kan? 

   "Bukan gitu, gue kaget aja tadi. Oh iya, Bunga sekolah 

dimana?" Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. 

   "Kalau Bunga sih jangan ditanya, dia satu sekolah sama 

Kakak lo!" Jawab Diva santai. Yah tidak heran sih Bunga kan 

pintar, aku juga sudah menebak dia akan bersekolah di sana. 

   "Ekhem, iya kacangin aja gue nya, iya gak papa." Aku 

menengok ke belakang dan melihat Raka yang melipat 

tangannya di depan dada. 

   "Hehe hampir aja lupa sama lo."  

   "Bukannya udah lupa?" Raka terlihat merajuk. 

   "Mau gue lupain beneran?" 

   "Yaudah lupain aja gue, gapapa." Ucap Raka yang 

membuatku gemas. 

   "Apaansih kalian kayak orang pacaran aja." Sekarang 

giliran Diva yang terlihat kesal. 

   "Lah emang kenapa? Sirik aja, lo cemburu sama gue?" 

Sahut Raka. 

   "Ih siapa yang cemburu? Ogah gue sama lo, justru gue mau 

nanya, kapan lo mau jadian sama si Key? Bisanya 

ngegantungin mulu." 

   Aku yang tadinya tertawa melihat perdebatan mereka 

hanya bisa terdiam setelah mendengar penuturan Diva dan 

melihat Raka yang juga tengah melihatku. 

   "Sabar sih, tunggu aja." Raka menaik turunkan alisnya, 

membuatku salah tingkah. 

   "Bener ya gue tunggu kalau sampe lo cuman mainin si 

Keyra, liat aja!" 
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   "Udah napa rebutin gue nya, gaenak diliat orang-orang tuh. 

Itu udah mau dimulai upacara pembukaan." Aku mencoba 

menyudahi perdebatan mereka berdua sekaligus menghindari 

Raka yang sedari tadi menatapku. 

   Seminggu pun berlalu menandakan MPLS telah selesai 

dilaksanakan, dan tiba saatnya pembagian kelas. Semua murid 

baru dikumpulkan di lapangan, aku dengan serius 

mendengarkan guru di depan yang sedang menyebutkan 

nama-nama para murid.  

   Aku ditempatkan di kelas 10-MIPA 5 dan aku terkejut 

ketika nama Raka juga disebutkan didaftar nama kelasku. 

   Tentu saja aku sangat senang, tapi tidak ada nama Diva 

dikelasku, aku mendengar namanya ditempatkan di kelas 

10-MIPA 7. Aku berjalan memasuki kelas bersama Diva dan 

Raka tentunya.  

   "Kenapa gue ga sekelas aja sih sama lo, Key? Gue kan 

pengennya sekelas sama lo." Sahut Diva lesu, membuatku tidak 

tega melihat wajah kecewanya. 

   "Itu udah ditentuin sama guru, ngeluh mulu lo heran gue. 

Mau barengan sama Keyra sampai kapan? Keyra tuh punya 

gue." Ucap Raka lagi-lagi membuatku salah tingkah dan 

mungkin sekarang pipiku sedang memerah. Diva hanya 

merespon dengan ekspresi kesal. 

   Aku dan Raka pun berpisah dengan Diva saat berada di 

depan kelasku, ia melanjutkan jalannya menuju kelas 10 MIPA 

7 yang berada di ujung koridor sedangkan aku dan Raka masuk 

kelas. 

   Awalnya Raka memintaku untuk duduk berdua, namun aku 

menolaknya dengan alasan ingin duduk dengan teman baru. 

Aku tidak mau menjadi tidak bersosialisasi dengan yang lain 
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hanya karena selalu berduaan dengan Raka. Dan akhirnya Raka 

memilih tempat di depan mejaku. 

   "Hai, kursinya kosong kan? Gue boleh duduk disini gak?" 

Seseorang menghampiri mejaku. 

   "Oh iya silahkan." Aku mengizinkan dengan ramah. 

   "Kenalin nama gue Tifanni, panggil aja Fani." Ia 

mengulurkan tangannya memperkenalkan diri. 

   "Nama gue Keyra, salam kenal ya." Akupun menerima 

uluran tangan Fani dan memperkenalkan diri juga. 

   Selanjutnya kami hanya berbincang-bincang kecil, seperti 

saling bertanya asal sekolah masing-masing dan lainnya. Tak 

lama kemudian seorang guru masuk kelas yang aku yakini 

sebagai wali kelas baru ku di kelas 10. 

   "Selamat pagi murid-murid, perkenalkan saya Bu Ani 

Susilawati. Saya yang akan membimbing kalian di kelas 10 ini, 

ada pertanyaan?" Ucap Bu Ani memperkenalkan diri. 

   Kemudian beberapa murid mulai melontarkan pertanyaan 

kepada beliau selain nama dan jabatannya. Dilanjutkan dengan 

perkenalan masing-masing murid di depan kelas, dan terakhir 

pembagian organisasi kelas. 

   Hari ini tidak ada kegiatan belajar mengajar, dan setelah itu 

pun kami dipersilahkan pulang lebih awal dari kelas 11 dan 12. 

 

★★★ 

 

   Kegiatan SMA-ku berjalan sangat cepat, yang tanpa terasa 

sudah berlangsung beberapa minggu sejak saat itu. Karena aku 

dan Raka sekarang sekelas, kita berdua semakin dekat. 

Pertemanan aku dengan Fani pun tidak kalah dekat. Fani sudah 

mengetahui bahwa aku dan Raka sudah dekat sejak SMP, tentu 
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saja aku yang cerita. 

   Soal aku dengan Diva, kami masih dekat walaupun tidak 

sedekat dulu. Kami bertemu dan mengobrol jika ada hal 

penting atau jika ada yang ingin diceritakan saja. Tak 

dipungkiri aku dan Diva pernah sangat dekat, jadi saat ini jika 

ada masalah kami tidak akan lagi sungkan untuk bercerita 

walaupun hanya sesekali. 

   "Eh lo tau gak? Si Adam kelas sebelah resmi dikeluarin dari 

sekolah" terdengar Rani, teman sekelasku sedang melakukan 

studi kualitatif melalui perilaku manusia menggunakan metode 

focused group discussion atau bahasa normalnya, ghibah.  

   "Serius? Yang ikut tawuran waktu itu kan? 

   "Udah pasti bakal dikeluarin lah anak bandel kayak dia." 

   "Lo tau si Lutfi kan? Dia juga ikut tawuran waktu itu sama 

si Adam malah sering ketauan ngerokok belakang kantin, tapi 

gak dikeluarin." 

   Sebenarnya, di kelasku juga banyak yang merokok 

dibelakang kantin. Tapi tidak ketahuan saja sama sekolah. 

   "Oh iya gua juga tau, yaiyalah si Lutfi kan anak orang kaya, 

pasti peraturan sekolah dia beli, bla bla bla.." 

   Aku menatap ponsel ku datar, kupingku serasa panas 

mendengarkan mereka yang asik bergosip. Akupun memilih 

memasang earphone ditelingaku agar tidak mendengarnya 

lebih lama. 

   "Belum satu semester sekolah disini, murid baru aja udah 

banyak ulah. Trus sekolah macam apa yang disogok murid nya 

sendiri?" Gumamku kesal mengingat bahwa sekolah SMP ku 

lebih baik daripada sekolah ini. Disini ternyata lebih 

mengutamakan uang dibandingkan prestasi. 
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★★★ 

 

   Aku memasuki rumahku dengan langkah gontai. Hari ini 

matahari sangat terik, membuatku lemas.  

   "Eh Key kamu udah pulang? Kok pulangnya cepet?" Sahut 

ibuku yang hendak menuju dapur. 

   "Iya guru lagi ada rapat jadi belajarnya cuman sebentar." 

Jawabku sambil mengambil minuman didalam kulkas 

kemudian duduk menonton tv dan menyantap cemilan yang 

ada di atas meja. 

   "Si Natya ngabarin katanya hari ini mau ada lomba diluar 

kota, jadi pulang agak malam." ucap Ibuku dari arah dapur. 

Ruang tv dan dapur dirumahku bersebelahan, jadi kami masih 

bisa mengobrol. 

   "Loh mendadak? Kok dia ga cerita?" Tanyaku kaget. 

Karena memang biasanya Kakakku selalu cerita apa saja 

kepadaku.  

   "Iya katanya mendadak, udah gitu tiba-tiba dia yang 

ditunjuk sebagai perwakilan. Sekolah juga tau kalau Natya tuh 

pinter banget anaknya." Cerita Ibuku sambil kemudian duduk 

disampingku. 'Hm yaudah iya' batinku. 

   "Kamu juga mulai sekarang harus rajin belajar lagi biar 

kayak Kakak kamu, pinter. Kamu udah SMA, cari temen yang 

pinter juga biar kamunya ikut pinter." Ceramah Ibuku. 

   "Hm" jawabku malas. 

   "Kakak kamu tuh pinter banget kenapa kalau kamu males 

banget sih? Kalau kamu masuk SMA tempat Kakak kamu 

sekolah, Ibu sama ayah pasti bangga banget sama kalian. 

Karena bisa masuk sekolah terbaik disini" 

   "Bu, prestasi seseorang ga dinilai dari dimana sekolahnya, 
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tapi dari diri sendiri. Aku bisa kok jadi pintar kayak kak Natya, 

atau malah lebih pintar. Ibu tenang aja." Ucapku penuh 

penekanan. Selalu saja begini, Ibu selalu membandingkan aku 

dengan kak Natya yang 'sempurna' 

   Aku memilih memasuki kamar meninggalkan Ibuku 

kemudian membanting tubuhku diatas kasur dengan kesal 

sambil menarik napas dalam-dalam. 

   Aku mengambil ponsel ditasku yang ternyata menunjukkan 

ada banyak notif pesan dari Raka, 

 

Rakaaa 

 

 

 

 

 

Rakaaa 

 

 

 

 

 

 

 

Rakaaa 

 

 

 

 

 

Keyraaa lo dimanaaa???! 

 

Lo udh pulang?? 

 

 

Hey 

 

 

Woy 

 

 

Tayo 

 

 

Lo dimana? Fix gua ditinggal 

 

 

 

Gue ada slh sma lo? Lo marah sma gue? 
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Aku 

 

 

 

 

 

 

Rakaaa 

 

 

 

 

Aku 

 

 

 

 

 

Rakaaa 

 

 

Aku 

 

 

 

 

 

 

 

Eh iya gue lupa ka, sorry:) pantesan tadi 

diperjalanan pulang berasa ada yg 

ketinggalan. Ternyata lo yg ketinggalan:) 

 

 

 

 

Buset dah lupa sma gue? Gangerti lg gue 

sama lo 

 

 

 

 

 

Oh. 

 

 

 

 

 

Raka, jangan marah plisss... janji 

deh gabakal gitu lagi^^ 

 

 

 

 

 

 

Yudah gimana kalo kita maen aja? 

 

 

 

 

 

 

 

Maap bgttt, tadi tuh pas pulang si fani ngajak 

gue ngobrol serius gitu deh. Jadi gue lupa:( 
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Rakaaa 

 

 

 

Aku tersenyum mengingat Raka yang mudah sekali dibujuk. 

 

 

 

Aku 

 

 

 

Rakaaa 

 

 

Aku 

 

 

Send. 

 

   "Ah kenapa gue kirim emot gitu ya ke Raka? Alay gak sih? 

Ah gue maluuu." Aku terus merutukku pesan yang kukirim 

barusan ke Raka, aku dengan Raka sama sekali belum ada 

hubungan. 

   Raka benar-benar memberiku terlalu banyak harapan. Aku 

ingin sekali membicarakan hubungan aku dengan Raka. Tapi 

aku selalu mengurungkan niatku, ya karena aku malu 

mengatakannya. 

   Tak lama terdengar suara deru motor di depan rumahku, 

Kemana? 

 

 

 

 

 

Kemana aja deh terserah lo 

 

 

 

 

 

Yaudah tunggu gue jemput 

 

 

 

 

 

 

:* 
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yang aku yakini itu adalah Raka. Aku pun langsung berlari 

keluar rumah untuk menemuinya didepan. 

   "Gak mau ganti baju dulu? Kok masih pake seragam?" 

Tanya Raka setelah membuka helm nya dan melihatku yang 

masih terbalutkan seragam sekolah. 

   "Biarin." Jawabku malas. 

   "Keyraa kamu mau kemana? Masa baru pulang udah 

berangkat lagi?" Teriak Ibuku dari dalam, baru saja aku hendak 

naik ke motor Raka. 

   "Mau kerja kelompok!" Jawabku kembali berteriak. Aku 

masih kesal dengan pembicaraan di ruang tv tadi. 

   "Gak salam dulu sama Ibu lo?" Tanya Raka. 

   "Gak usah ibu gue lagi sibuk." Alibi ku sambil menaiki 

motornya. Raka pun melajukan motornya keluar halaman 

rumahku. 

   "Mau kemana?" Raka sedikit berteriak agar terdengar 

olehku, karena memang sedang di jalan raya. 

   "Terserah." Jawabku seadanya. 

   "Mau makan aja?" 

   "Terserah." 

Setelah itu Raka tidak lagi bertanya, mungkin karena dia tau 

jika aku sedang badmood. 

   Tak lama kemudian Raka memberhentikan motornya di 

suatu tempat. Yang pertama kali aku rasakan yaitu anginnya 

sejuk, udaranya juga bersih yang membuat siapa pun akan 

merasa nyaman. 

   Aku turun dari motornya dan sedikit berjalan ke tengah 

untuk melihat sekeliling lebih jelas. 
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Bab 3 
 

   Raka membawaku ke sebuah taman. Di sana terdapat 

sebuah lapangan kecil yang terlihat beberapa anak kecil sedang 

bermain bola, tempat bermain anak diantaranya ayunan, 

perosotan, dan alat bermain pasir. 

   Juga terdapat tempat duduk disepanjang taman yang 

menghadap langsung ke lapangan dan taman bermain tersebut. 

   Raka mengajakku untuk ke tempat duduk tersebut. 

   "Kok gue baru tau ada taman di sekitar sini?" tanyaku 

sambil melihat sekeliling. 

   "Main lo kurang jauh." Jawabnya santai. Aku hanya 

mampu mengerucutkan bibirku mendengarnya. Dan Raka 

tiba-tiba saja mencubit kedua pipiku pelan, aku yang merasa 

salah tingkah pun mencoba mengalihkan pandangan melihat 

sekeliling taman. Jantungku sedang tak karuan sekarang, dan 

mungkin wajahku juga memerah. 

   "Hm gue main dulu ya bentar." Ucap Raka yang terdengar 

ragu-ragu. Dia pun mengeluarkan ponselnya dan kemudian aku 

'dianggurin'. 

   Apa mungkin dia juga sedang salah tingkah karena 

perlakuannya kepadaku tadi? Tapi kan tidak begini juga 
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caranya, aku hanya mampu menghela napas. 

   Kemudian aku mengerutkan keningku saat melihat ada 

seorang anak laki-laki sedang bermain pasir sendirian. Aku pun 

langsung menghampiri anak kecil itu berniat untuk 

menemaninya. 

   "Hai!" Sapa ku yang berjongkok didepannya. Anak itu 

hanya menatapku dan tersenyum sekilas. Mungkin dia anak 

yang pemalu. 

   "Kamu kenapa sendirian? Kamu kesini sama siapa?" 

Tanyaku lembut sambil ikut memainkan pasirnya. 

   "Ehm aku kesini bareng abang, terus tadi kata abang mau 

cari minum dulu." Jawab anak itu ragu, seperti ketakutan. Apa 

aku terlihat seperti orang jahat? 

   "Oh yaudah Kakak temenin kamu disini sambil nunggu 

abang kamu, ya?" Tawarku sambil tersenyum ramah 

kepadanya. 

   "Tapi aku gak kenal sama Kakak, kata abang jangan suka 

ngobrol sama orang yang gak kenal." Ujar anak itu polos, 

membuatnya terlihat menggemaskan. Aku pun tertawa kecil 

mendengarnya. 

   "Oh iya lupa, kenalin nama Kakak Keyra, nama kamu?" 

Aku memperkenalkan diri kepada anak itu. 

   "Nama aku Rayhan." Walaupun awalnya terlihat ragu, 

namun akhirnya diapun membalas memperkenalkan dirinya. 

   "Nah sekarang udah kenal kan?" 

   "Iya." Dia tersenyum senang, sehingga membentuk lesung 

pipi nya yang manis. 

   "Kamu lucu banget sih. Umur kamu berapa?" ucapku 

sambil mencubit pipinya pelan kemudian mengusap kepalanya. 

   "Makasih, Kakak juga cantik. Emm, aku 6 tahun." Ujarnya 
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terlihat malu-malu. Menggemaskan. Aku hanya tertawa 

mendengarnya, anak kecil pintar merayu juga. 

   Disaat aku sedang menemaninya bermain dan sesekali 

membuatnya tertawa, seseorang menghampiri dan memanggil 

anak itu. 

   "Hey, Ray!" sontak aku dan anak itu menoleh, kemudian 

dia berlari dan memeluk orang tersebut. 

   "Abangg!" Teriaknya. Melihat itu, akupun bangkit dan aku 

tebak dia merupakan Kakaknya yang sempat disebutkan 

Rayhan tadi. 

   "Kamu main sama siapa?" Tanya orang itu lembut sambil 

terus mengusap kepala Rayhan. 

   "Sama kak Keyra, dia temenin aku main tadi." Ucapnya 

sambil menunjukku. Membuatku tersenyum sapa kepada 

abangnya itu. 

   "Ohgitu. Btw, makasih ya mau nemenin adik gue main 

sebentar. Maaf juga kalau ngerepotin."  

   "Oh gak masalah kok, Rayhan anaknya baik, pinter juga." 

kataku, Rayhan terlihat tersenyum lebar kepadaku. 

   "Makasih banyak ya. Oh iya, Ray, ayo kita pulang, udah 

sore"  

   "Iya, dadah kakak cantik" pamit Rayhan sambil 

melambaikan tangan, aku tertawa kecil mendengarnya, 

kemudian balik melambaikan tangan kepadanya. Mereka pun 

akhirnya pergi untuk pulang, sementara itu entah bagaimana 

Raka sudah berada disampingku. 

   "Siapa Ra?" 

   "Orang." Jawabku seadanya. 

   "Yaiya gue tau, yakali buah-buahan" 

   "Ya terus?" 
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   "Gue nanya itu siapa kok bisa ngobrol sama lo?" Tanya 

Raka terlihat kesal, aku pun mencoba menahan tawaku dan 

berpura-pura sedang marah kepadanya. 

   "Gak tau, gak kenal!" Jawabku cuek kemudian berjalan ke 

parkiran dimana motor Raka berada. 

   "Gak kenal, tapi kok tadi keliatan akrab banget?" Raka 

masih terus bertanya sambil mengejar langkahku. 

   "Ya emang kenapa? Udah ah gue mau pulang" 

   "Lo marah sama gue, Ra? Maafin lah kalau gitu." Raka 

berhenti di depan ku berniat menghalangi. 

   "Apasih gue cape mau pulang." Dengan bermodalkan 

wajah lelahku yang dibuat-buat, akhirnya Raka tidak lagi 

banyak bertanya. 

   "Yudah oke kita pulang" Raka pun mengantarkan ku 

pulang. 

   "Gue janji gak banyak main game online lagi deh" 

Lanjutnya ditengah perjalanan. Aku tersenyum mendengarnya, 

peka juga jadi cowok. 

 

★★★  

 

 

  Pada malam hari, berlatih dance di kamarku yang hanya 

bermodalkan kaca jendela. Aku akan lomba di salah satu event 

di Jakarta, tepatnya di Mall. Aku sangat suka menari, 

khususnya dance modern. Aku juga masuk kedalam grup 

komunitas dc (dance cover). 

   Awalnya aku hanya iseng menari-nari mengikuti tarian idol 

kpop dikamar, sampai teman sewaktu SMPku menawarkan ku 

untuk masuk ke komunitas tersebut. 
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   "Kak, padahal aku pengen satu sekolah sama ka Tia. 

Kenapa gabisa sih." Keluhku disela-sela latihan kepada Kak 

Natya yang sedang bermain ponselnya. Aku terus saja 

memikirkan kata-kata Ibuku siang tadi. 

   "Ya mungkin bukan kapasitasnya kamu aja." Jawabnya 

santai. Sungguh, bukan itu jawaban yang aku ingin dengar. 

Ingin sekali aku bercerita tentang makian Ibuku jika aku 

berbuat sedikit saja kesalahan, dan akan selalu berakhir dengan 

membandingkan aku dengan kak Tia.  

   Namun, seberapa keras pun aku bercerita, kak Tia tetap saja 

tidak akan pernah merasakan jadi aku. Semua hal yang 

mengangumkan dia punya sedangkan aku tidak. 

   "Makanya belajar jangan joget-joget mulu." Lanjut kak Tia. 

   Aku tidak menanggapi jawaban kak Tia. Aku menghela 

napas kasar mendengar ucapannya, dan lebih memilih 

melanjutkan kegiatanku tadi. Tidak ada seorang pun di rumah 

ini yang akan mengerti kegemaranku, jadi aku berpikir untuk 

melanjutkan gerakan dance-ku saja daripada terlalu banyak 

memikirkan yang membuat diri sendiri lelah.  

 

★★★ 

 

   Keesokannya aku dan Kak Tia berangkat sekolah seperti 

biasa. Saat sedang asik bersenandung di perjalanan menuju 

kelas, seseorang menepuk pundakku keras dari belakang, aku 

pun langsung mengetahui siapa itu dan menghela napas gusar 

sebelum akhirnya menoleh. 

   "Selamat pagi Diva Azzahra…harus banget ya nampol 

bahu gue kalau ketemu?" sapaku dengan senyuman paksa 

sambil menahan geram. Diva mengerutkan keningnya, 



 

31 | S e m e s t a  I n g i n  A k u  B a g a i m a n a  
 

   "Kok nampol sih Key? Gue kan nepuk doang bukan 

nampol. Gue gak sejahat itu kali sampai nampol lo." 

   "Iya lo gak jahat tapi kejam. Kalau nepuk tuh gak sekeras 

itu anjir. Gila sih lama-lama tangan gue beneran copot tiap hari 

lo tepuk begitu." Aku meringis sambil memegang bahuku. 

   "Ih lembek banget lo. Masa gitu doang sakit." Ujar Diva 

dan tanpa pikir panjang aku langsung menepuk bahunya seperti 

yang dia lakukan kepadaku, sangat keras. 

   "Aww.. ih Keyraaaa sakitt!" Teriak Diva, aku langsung 

kabur dari hadapannya berlari menuju kelasku. 

   "Keyraa berhenti lo!" Diva pun mengejarku. Saat hendak 

masuk kelas, Raka menghalangiku di depan pintu membuatku 

menabrak dadanya sangat keras. 

   "Kenapa lari-lari?" Tanya Raka dengan kedua tangan yang 

dia lipat didepan dada. 

   "Eh hai Raka!" sapaku dengan senyuman lebar. 

   Tak lama Diva pun sudah berada di belakangku, tangannya 

bertumpu pada kedua lututnya juga napasnya yang 

terengah-engah. Aku langsung saja bersembunyi di punggung 

Raka. 

   "Hahh Key..ra hah.. sini lo!" panggil Diva masih 

terengah-engah. Melihat aku yang tak kunjung muncul dibalik 

punggung Raka, ia pun berniat menarik tanganku tapi aku 

berusaha terus mengelak dengan menggunakan Raka sebagai 

tameng. 

   "Hey kalian kenapa sih kayak anak kecil!" amuk Raka 

berniat menengahi dengan nada yang lumayan tinggi. Untuk 

sesaat aku terkejut mendengar bentakan Raka. 

   "Si Key tuh mukul bahu gue kenceng banget." Sahut Diva 

menunjuk ke arahku. 
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   "Apaan lo yang duluan." Belaku. 

   "Elo!" 

   "Elo!" 

   "STOP!" Teriak Raka, membuatku dan Diva terdiam. Entah 

bagaimana aku berdiri di samping diva sekarang dan kami 

saling sikut-menyikut melihat Raka yang terlihat marah. 

   Raka menatap kami tajam, membuatku dan Diva seketika 

tertunduk. Baru saja Raka akan mengucapkan sesuatu, terlihat 

Pak Ridwan, guru biologi sedang berjalan menuju kelasku. 

Sontak saja aku, Diva, dan Raka langsung masuk kedalam 

kelas. 

 

★★★ 

 

   Bel istirahat berbunyi, semua murid berhamburan keluar 

kelas untuk memenuhi kebutuhan perutnya itu. Tapi entah 

kenapa aku tidak bersemangat untuk sekedar keluar kelas. Aku 

memainkan ponsel ku malas dengan earphone yang terpasang 

ditelingaku. 

   "Key ayo ke kantin gue laper." Ajak Fani yang masih 

terdengar olehku. Aku menoleh, wajah Fani yang terlihat lesu 

menatapku penuh harap. Aku tidak tega melihatnya, hingga aku 

pun terpaksa pergi ke kantin bersama Fani. 

   Ketika hendak keluar kelas, Raka yang masih duduk di 

bangkunya mencekal tanganku. 

   "Ra, mau kemana?" 

   "Kantin lah." Jawabku malas. 

   "Gue mau ngobrol bentar."  

Aku mengerutkan keningku, 

   "Yaudah ayo dikantin aja, si Fani udah kelaperan tuh 
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kesian." Ucapku sambil melirik ke arah Fani, dan ia hanya 

mampu menganggukkan kepalanya. 

   "Maksud gue.. ah yaudah deh." Dengan terlihat pasrah 

Raka mengikutiku dan Fani ke kantin. Saat berada dikantin 

terlihat Rian, teman kelasku segaligus teman dekat Fani 

melambaikan tangan ke arah kami. Aku, Fani dan Raka pun 

menghampiri meja nya, ternyata di sana banyak teman laki-laki 

dikelasku yang lain juga. 

   Kemudian Fani langsung berduaan dengan Rian, dan Raka 

juga sedang bercengkrama dengan yang lainnya. Sedangkan 

aku hanya menatap datar mereka yang sedang asik 

masing-masing. Tak mau hanya bengong saja, aku memilih 

untuk pergi membeli minuman. 

   Tempat yang ingin ku hampiri sangat penuh dengan murid 

lain yang juga ingin membeli minuman. Melihatnya dari 

kejauhan saja sudah membuatku malas. 

   Bodoamat dengan Fani dan Raka di kantin, tanpa pikir 

panjang aku langsung melangkah menuju koperasi sekolah, 

mungkin saja di sana tidak seramai di kantin. Saat di koridor, 

seseorang tak sengaja menabrakku ketika ia keluar dari 

kelasnya tepat berpapasan denganku denganku yang sedang 

melewati kelasnya, membuatku terdorong beberapa langkah. 

   "Eh sorry ya, ga sengaja." Kata laki-laki itu langsung saat 

tahu dia menabrakku. 

   "Oh iya gakpapa kok." Aku pun hendak melanjutkan 

langkahku menuju koperasi, namun orang itu kembali bersuara, 

membuatku mengernyit bingung. 

   "Eh tunggu." Dia berjalan menghampiriku, aku melihat di 

sekelilingku kali saja ia sedang memanggil temannya, namun 

di koridor tidak banyak orang kemudian akupun menunjuk 
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diriku sendiri, 

   "Gue?" Tanyaku kepadanya yang sudah di hadapanku, aku 

sedikit mendongak melihat wajahnya karena ia mempunyai 

tubuh yang tinggi, berbeda dengan Raka yang mungkin hanya 

berbeda 2-3 cm denganku. Sontak saja ia terkekeh, membuatku 

semakin bingung. Apa ada yang lucu? 

   "Lo gak ingat gue?" Tanyanya. Melihatku yang sedang 

berpikir keras, ia pun melanjutkan kalimatnya. 

   "Lo yang di taman kemarin kan?" Aku masih berpikir, di 

taman? Aku menjentikkan jariku, ah aku ingat! 

   "Rayhan?" Satu nama yang terlintas dipikiranku saat itu 

juga dan mampu membuat lelaki itu langsung mengerti 

kemudian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, 

memperlihatkan lesung pipi nya yang manis, sama persis 

seperti yang Rayhan punya. 

   "Haha gak nyangka ya ternyata lo sekolah disini juga?" 

Tanyaku sambil tertawa renyah. 

   "Iya, lo beneran ga ingat muka gue tadi?" 

   "Nggak sih. Ketemu nya aja cuman sekilas, mana gue 

inget." Jawabku santai. 

   "Masa sih? Gue aja inget. Lo nya aja kali yang pelupa." 

Sahutnya yang kemudian tertawa. 

   Aku sedikit memajukkan bibir bawahku kesal. Padahal 

memang aku orangnya pelupa sih.  

   "Sorry-sorry, ngomong-ngomong lo mau kemana?" 

Tanyanya mungkin berniat untuk mengalihkan pembicaraan, 

dasar. 

   "Koperasi." Jawabku yang kemudian melanjutkan 

langkahku menuju koperasi. 

   "Oh kebetulan gue juga mau ke koperasi." Sahutnya sambil 
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men-sejajarkan langkahnya denganku. 

   "Oh yaudah bareng aja," tawarku. 

   "Nama gue Rendi Gibran, kita belum saling kenal kan?" 

   "Ohiya juga ya. Gue Keyra Natasya." Balasku. Kami tidak 

saling mengulurkan tangan saat berkenalan karena memang 

sedang dalam keadaan berjalan, istilahnya 'ribet'. 

   Kami tak berbicara lagi dan akhirnya sampai di koperasi, 

kemudian aku dan Rendi berbincang-bincang sedikit saat ingin 

kembali ke kelas sampai akhirnya berpisah di koridor. 
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Bab 4 
 

   Setelah para murid dipaksa untuk bergulat dengan beberapa 

mata pelajaran dan memeras otak selama beberapa jam 

akhirnya bel pulang pun berbunyi. 

   Membuat semua siswa-siswi bersorak dan kemudian tak 

lama berhamburan keluar kelas untuk pulang. Namun ada juga 

yang mengikuti ekstrakulikuler atau hanya sekedar 

nongki-nongki dahulu sebelum pulang. 

   "Raka, awal bulan depan nanti ada rilis film horor baru 

yang lagi booming, nonton yaa." Ajakku saat berjalan menuju 

parkiran tempat dimana motor Raka berada.  

   "Bulan depan? Oh libur semester ya?" Tanya nya setelah 

berpikir sejenak. 

   "Iya makanya itu waktu luangnya panjang. Nonton ya yay 

a!" bujukku kepada Raka karena aku tahu jika dia tidak 

menyukai film horor, setiap kami menonton bioskop, paling 

sebatas film romance atau film keluarga. Tentu saja aku bosan. 

   "Masih lama juga ngebet banget. Lagian lo sendiri juga 

takut kan, bagian hantu nya keluar paling lo tutup mata." Ejek 

Raka. 

   "Ya iyalah yang seru kan film nya, bukan hantunya. 

Ngapain liatin hantu main film." Alibi ku. 

   "Hey yang menarik dari film horor tuh ya hantunya. Lagian 
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nih semisalnya di film itu hantunya muncul terus, sepanjang 

film itu juga lo bakal tutup mata, lo mau nonton apa kalau 

kebanyakan tutup mata?" Cerocos Raka yang saat ini sudah 

disamping motornya. 

   "Ih lo kayak emak-emak yang gak dikasih uang bulanan tau 

gak. Bawel. Pokoknya nanti harus nonton gak mau tau!" 

Paksaku tak mau terbantahkan. Sebenarnya bukan karena film 

nya aku memaksa. Tapi karena aku ingin menonton film 

dengan Raka, sudah lama kami tidak menonton film layar lebar 

berdua. 

   Dan sayangnya tidak ada film lain yang akan tayang dalam 

waktu dekat ini selain film horor tersebut. 

   "Huft yaudah iya." Jawab Raka pasrah. Aku tersenyum 

senang mendengarnya dan refleks aku memeluk Raka 

kegirangan. Bodohnya Raka malah membalas pelukanku 

kesenangan, aku yang menyadari itupun langsung melepas 

pelukanku. 

   "Eh sorry." Ucapku gugup . 

   "Ekhem gakpapa kali. Lama juga gak papa." Sahut Raka 

santai. 

   "Ih siapa lo!" Aku langsung menaiki motor Raka. Raka 

yang berada disamping langsung memegang motornya dan 

menatapku lekat. 

   "So, lo mau jadi siapa nya gue?" Tanyanya sambil 

mengangkat sebelas alisnya. 

   Untuk sesaat pandanganku terkunci pada matanya yang 

menatapku sangat dalam, sampai beberapa detik kemudian aku 

mengerjapkan mataku beberapa kali. 

   "Apaan sih gajelas." Elakku sambil mengalihkan 

pandangan ke sekitar. 
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   "Udah cepet pulang, mau tidur." Lanjutku saat melihat 

Raka yang masih saja menatapku lekat. Ia tertawa, 

mengacak-acak rambutku gemas kemudian menaiki motornya 

dan melaju pulang. 

 

 

★★★ 

 

   Saat ini aku sedang berkumpul di ruang tv bersama Kak Tia, 

Ibu, dan Ayahku yang hari ini sedang libur kerja. Kak Tia dan 

Ayahku terlihat sibuk dengan ponsel mereka. Sedangkan aku 

dan Ibuku menonton siaran tv dengan malas. 

   Aku ingin menonton film lain tapi Ibuku selalu ingin 

menonton berita, alasannya sih 'kita harus tau apa yang sedang 

terjadi di Negara kita' gitu. Cinta negara banget ibuku ini. 

   "Bu, minggu depan aku ke Jakarta, ada event." Ucapku 

memecah keheningan. 

   "Tumben di Jakarta, biasanya masih di daerah sini." Ayahku 

merespon. Baru saja aku ingin berbicara, Kak Tia langsung 

menyela, 

   "Bu, nanti lusa aku harus ke tempat lomba kemarin, 

katanya mau diumumin juaranya. Semua peserta juga harus 

datang." Ucapnya. 'Oh okay. I see different' batinku. 

   "Oh yaudah bagus." Sahut ibuku. 

   "Iya, semoga kamu juara." Lanjut ayahku. Sudahlah aku 

sudah tidak minat membicarakan perihal event di Jakarta 

minggu depan. Kakakku cukup membanggakan walau dengan 

mengikuti lomba itu, namun apa yang dibanggakan dariku? 

   Aku hanya terdiam, biasakah Kak Tia membiarkanku 

sebentar untuk membanggakan diriku sendiri? Tidak bisakah ia 
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membiarkanku menceritakan bakatku yang sangat bertolak 

belakang dengan bakatnya? 

   Maaf aku hanya bisa menyalahkan Kak Tia yang mungkin 

tidak bermaksud melakukannya. Aku yang salah, aku yang 

kecewa pada diriku sendiri, karena tidak bisa seperti Kak Tia 

yang sangat membanggakan. 

   "Kamu event yang di Jakarta bayar berapa?" Tanya ayahku. 

Ketika aku mengikuti banyak event memang harus bayar 

sebagai pendaftaran nya. Dan jika grup aku itu disukai oleh juri 

dan memenangkan event nya, grupku akan mendapatkan uang, 

piala dan sertifikat. 

   Yang tentu saja tidak bisa disebut sebagai prestasi, itu 

hanya untuk kebanggaan diri sendiri dan yang pasti hanya 

terpandang hebat oleh komunitasku saja. 

   "Sama aja kayak kemarin-kemarin." Jawabku. 

   "Yang gak harus bayar emang gak ada ya, Key? Kamu 

selalu ikut yang begituan tapi gak pernah menang." Ucap Ibuku 

tanpa mengalihkan pandangan dari siaran berita di hadapannya. 

   "Nah padahal ngeluarin uangnya banyak. Baju-baju itunya 

juga harus bikin kan? Gak murah juga harganya." Sambung 

Ayahku. Lagi-lagi aku terdiam, aku tau apa yang ingin mereka 

katakan. Maksud mereka bahwa aku jangan mengikuti 

dance-dance seperti itu lagi.  

   Tapi aku berusaha menghiraukan apa yang dikatakan ibu 

dan ayahku. Mimpiku ingin menjadi dancer yang hebat, aku 

pikir itu dapat membanggakan mereka juga. Walaupun tidak 

dalam waktu yang cepat, karena semua butuh proses. 

   "Kamu bentar lagi ujian tengah semester juga, sana belajar 

yang bener." Sahut kak Tia yang berada di sampingku sambil 

menjitak kepalaku. 
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   "Aww! Lah Kakak juga sama kan." Ucapku sambil 

memegang kepalaku. 

   "Kakak udah dong pas pulang sekolah tadi." Jawabnya 

merasa bangga. 

   "Iya tuh udah sana belajar yang rajin biar ulangannya dapat 

nilai bagus." Sahut ibuku. Yasudah lah lagipula aku tidak mau 

berlama-lama disini, yang ada aku hanya akan terus mendengar 

pujian Ibu dan Ayah kepada Kak Tia.  

   Aku pun pergi ke kamar, tidak berniat untuk belajar. 

Namun aku langsung mematikan lampu kemudian tidur. 

Suasana hatiku sedang tidak enak sekarang. 

   Aku mendelik ketika lampu kamar dinyalakan. Baru saja 

beberapa detik aku merasa nyaman dan akan terlelap. 

   "Heh!" Sahut kak Natya sembari menarik selimut yang 

menutupi wajahku. 

   "Apasi!" Kesalku kembali menutup wajahku agar tidak 

tersorot lampu. 

   "Kenapa hey?" Kak Natya terus memaksaku agar 

terbangun. 

   "Walau aku ngomong ke Kakak pun, aku gak bisa bilang 

segampang itu. Karena Kak Tia gak bakal ngerti rasanya jadi 

aku!" Ucapku berusaha tenang namun menangis di dalam 

selimut. 

 

★★★ 

 

   Saat ini sudah jam istirahat. Aku, Fani dan Diva sedang 

berada dikantin sekarang. Kami mengobrol beberapa macam 

hal dengan sesekali tertawa bersama. 

   "Hai Keyra, kebetulan gue lagi nyari tempat trus liat lo 
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disini." Tiba-tiba saja seseorang menghampiri meja kami. 

   "Eh hai, Rendi!" Sapaku ramah. 

   "Gue boleh ikut gabung disini kan?" Tanya nya menatap 

satu persatu dari kami. 

   "Ohiya boleh kok." Ucap Diva dan Fani. Kemudian ia pun 

duduk disampingku yang memang tempatnya kosong. Tak 

lama kemudian dua orang yang ku tebak merupakan teman 

Rendi mendekati meja kami juga. 

   "Eh, Ren ternyata lo disini." Kata salah satu dari mereka 

berdua sambil masing-masing membawa semangkuk baso dan 

langsung duduk. 

   Diva yang berada didepanku terlihat mengerutkan 

keningnya bingung sekaligus risih melihat Rendi dan 

teman-temannya itu, kemudian menggerakkan bibirnya seperti 

'mereka siapa?' Tanpa bersuara. 

   "Oh iya, kenalin dia Rendi." Kataku sambil menunjuk 

Rendi kepada Diva. Rendi yang menyadari yang aku maksud 

pun langsung berhenti makan, dan memperkenalkan diri 

kepada Diva dan Fani. 

   "Oh sorry lupa, gue Rendi Gibran." Kemudian hanya 

dibalas anggukkan kepala oleh Diva dan Fani. 

   "Hei lo kenal sama mereka?" Tanya salah satu teman 

Rendi. 

   "Oh iya mereka temen gue, Ridwan sama Beni." Lanjutnya 

lagi memperkenalkan kedua temannya itu kepada kami bertiga. 

   "Gue Diva.” 

   "Gue Tifanni." 

   Begitulah akhirnya meja ini menjadi saksi mereka yang 

saling kenal-kenalan, setelah itu mereka pun melanjutkan 

makan nya. Tak sengaja aku melihat salah satu teman Rendi, 
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yang bernama Ridwan sesekali mencuri pandang ke arah Fani 

yang sedang makan juga. Aku hanya tersenyum kecil ketika 

menyadari mungkin saja ia tertarik dengan Fani. 

   "Eh bro udah yuk ke kelas, gue ada PR yang belum selesai 

nih." Kata dari salah satu teman Rendi yang bernama Beni 

memecah keheningan diantara kami. 

   "Yang namanya PR tuh kerjain di rumah. Bukan di 

sekolah." Sahut Ridwan santai. 

   "Idih tumben lo bener, heh lagian lo kayak gak pernah 

ngerjain PR di sekolah aja!" ucap Beni. 

   "Gak pernah tuh!" 

   "Gak pernah kelewat!" Sungut Beni memutar bola matanya 

mendengar ucapan Ridwan. 

   "Berisik banget kalian soal PR aja diributin." Rendi pun 

membuka suara. 

   "Kalau gitu gue liat yang elo ya, Ren." Beni terlihat sudah 

berdiri hendak pergi ke kelasnya. 

   "Hm." Jawab Rendi cuek. 

   "Yudah nunggu apa lagi ayo ke kelas, kenapa diem?" Tanya 

Beni kepada Rendi dan Ridwan. Akhirnya mereka berdua pun 

berdiri mengikuti Beni,  

   "Key gue duluan ya…" Pamit Rendi kepadaku dilanjutkan 

kepada Diva dan Fani juga. 

   "Duluan ya semua." Pamit Beni sambil mengangkat 

sebelah tangannya. Lagi-lagi aku melihat Ridwan yang masih 

mencuri pandang kepada Fani, Fani yang mungkin menyadari 

itu terlihat salah tingkah. Kemudian akhirnya Rendi dan 

kawan-kawan benar-benar pergi menuju kelasnya. 

   "Eh Fan, daritadi gue perhatiin Ridwan liatin lo terus tuh." 

Setelah akhirnya mereka hilang dipersimpangan, aku langsung 
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memberitahu Fani karena gemas. 

   "Wah iya? Suka kali sama lo, Fan." Sahut Diva 

menyenggol sikut Fani, akupun mengangguk tanda setuju. 

   "Apasih nggak ah." Elak Fani masih terlihat salah tingkah. 

   "Eh lo kenal si Rendi dimana? Anaknya cuek bebek gitu." 

Lanjut Fani mengalihkan pembicaraan. Namun Diva yang tidak 

menyadarinya malah menanggapi pertanyaan Fani. 

   "Nah iya baru aja gue mau nanya. Iyasih sedikit dingin gitu 

lah tapi cakep." Ujar Diva melanjutkan. 

   Aku tertawa mendengar ucapan mereka berdua. 

   "Apasih kalian, dingin dari mana orang Rendi biasa aja. 

Emang kayak di novel-novel ada cowok yang dingin? Cowo 

tuh kebanyakan petakilan tau gak!" ucapku kemudian 

menyeruput sisa es di hadapanku. 

   "Ah lo mah dari dulu emang gak pekaan anaknya. Itu lo 

kenal si Rendi dimanaa?" Tanya diva lagi gemas. 

   "Ada deh kepo. Udah ah yuk balik ke kelas." Sahutku 

langsung bangkit kemudian diikuti Diva dan Fani. 

   "Eh tapi yang gue liat sih kalau ke elo dia ramah. 

Jangan-jangan dia suka sama lo?" Ucap Fani ditengah 

perjalanan menuju kelas. 

   "Makin ngawur aja lo, Fan." Sahutku cuek. 

   "Mana mungkin Rendi suka sama gue, orang baru juga 

kenal." Lanjutku. 

   "Ya tapi gak papa sih lo sama si Rendi aja. Daripada sama 

Raka yang gak ada kepastian?" Ucap Diva langsung ngena ke 

hati. 
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Bab 5 
 

   Hari ini merupakan hari terakhir sekolahku mengadakan 

Ujian Akhir Semester. Dengan susah payah aku terus belajar 

hampir setiap malamnya tapi tetap saja tidak semua yang aku 

baca ataupun aku pelajari masuk ke otak. Setiap kali aku 

memaksakan untuk belajar dengan keras, kepala ini rasanya 

ingin pecah. 

   Niatku ingin sekali mengerjakan berbagai ujian tanpa 

mencontek. Tapi apadaya otak ku yang sudah terlalu banyak 

menyimpan berbagai memori. Alhasil setiap belajar, aku selalu 

seperti memaksa materi itu masuk kedalam otakku.  

   Bel pulang yang biasanya ditunggu-tunggu oleh semua 

murid dan disambut sorakan gembira selama satu minggu ini 

malah tergantikan dengan teriakan kekecewaan walaupun 

pulang lebih awal dari kegiatan belajar biasanya. 

   Hampir semua murid di ruangan ku belum menyelesaikan 

soal ujian yang saat ini merupakan ujian fisika, termasuk aku. 

   "Waktunya sudah habis, segera kumpulkan kertas 

ujiannya." Kata Bu Wida, guru killer yang saat ini mengawas 

ruanganku. 

   "Bentar lagi Buu…" Sorak semua murid yang terlihat 

tergesa-gesa mengisi lembar jawaban, mungkin tidak ada 
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pilihan lain selain mengandalkan keberuntungan atau 

menjawabnya dengan asal. Seperti aku saat ini. 

   "Saya hitung satu sampai tiga, kalau belum juga 

mengumpulkan, saya akan keluar ruangan tanpa membawa 

lembar jawaban kalian." Ancam Bu Wida, membuatku serta 

yang lainnya mau tak mau mengumpulkan lembar jawaban 

kami dengan cepat sebelum beliau menghitung. 

   "Ah gak tau lah bodoamat." 

   "Aduh, gimana nasib nilai ulangan gue." 

   "Untung aja tadi udah ke jawab semua." 

   "Anjir gak bisa tunggu sebentar lagi apa? Buru-buru banget 

pengawasnya." 

   "KACAUU JAWABAN GUE KACAUU!" 

   Kira-kira begitulah berbagai macam reaksi murid di 

ruanganku yang tidak banyak aku kenal karena berbeda kelas 

denganku. 

   Sedangkan aku hanya bisa menatap meja di depanku 

dengan tatapan kosong. Kemudian memilih untuk tidak terlalu 

memikirkannya. Yang lalu biarlah berlalu, pikirku. Aku bangkit 

keluar kelas bersama Fani untuk menuju ruang ujiannya Raka 

yang berada disamping ruanganku. 

   Selama seminggu ujian ini, aku dan Raka hampir tidak 

pernah chatting-an lagi, bahkan pulang bersama juga jarang. 

Aku pikir karena Raka memberiku ruang agar lebih banyak 

waktu untukku belajar. 

   Walaupun aku selalu menunggu pesan darinya setiap 

malam. Tapi aku sadar bahwa niat Raka yang sempat aku 

pikirkan itu baik untukku. Aku membayangkan jika saja Raka 

selalu memberiku pesan pasti aku tidak belajar begitupun 

dengannya.  
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   Aku memunculkan sedikit kepalaku dipintu dan melihat 

sekeliling ruang kelas yang raka pakai untuk ujiannya. Raka 

tidak terlihat ada di sana yang hanya tinggal menyisakan 

beberapa orang saja, 

   "Raka kok gak ada?" Tanyaku kepada Fani sambil sesekali 

memastikan kembali melihat sekitar kelas. 

   "Mana gue tau…" Jawab Fani mengangkat bahunya. 

   "Pulang duluan kali." Lanjutnya acuh tak acuh. 

   "Masa sih? Gak mungkin ah. Dia bakal bilang kalau 

semisalnya gak bisa pulang bareng." Ucapku. 

   "Yaudah kita cari sambil jalan. Kali aja Raka ada di bawah 

sekitar koridor atau kantin." Usul Fani yang kemudian aku 

menganggukan kepalaku tanda setuju. 

   Kami akhirnya menuruni tangga karena ruangku berada di 

lantai dua. Di koridor aku bertemu dengan Diva dan langsung 

menghampirinya. 

   "Div, lo liat Raka gak?" Tanyaku to the point. 

   "Oh Key, tadi gue liat dia ke arah parkiran. Mungkin udah 

pulang." Jawab Diva santai. Aku mengerutkan keningku 

bingung, tidak biasanya Raka begitu. 

   "Jadi dia beneran balik duluan?" Gumamku lirih yang 

masih terdengar oleh Fani dan Diva. 

   "Lo lagi ada masalah sama Raka?" Tanya Fani sambil 

memegang pundakku. 

   "Oh nggak kok. Mungkin dia lagi capek kali ya…" Ucapku 

berusaha menyembunyikan rasa khawatirku. 

   "Key, kalau lo ada masalah cerita ke kita aja ya. Selama ini 

gue gak pernah liat lo sedih." Ujar Diva terlihat serius. 

   "Haha bagus dong berarti gue orangnya have fun!" sahutku 

mengembangkan senyuman. 
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   "Oh iya gue pulang duluan ya soalnya udah dijemput sama 

Ayah gue." Alibi ku untuk mengalihkan pembicaraan. 

   "Sejak kapan lo dijem...." 

   "Babayyy!" aku langsung berlari dan memotong ucapan 

Diva. Aku sangat pusing saat ini karena ujian fisika tadi, 

ditambah Raka yang selalu aku pikirkan, tidak bisakah semesta 

membiarkanku tenang sebentar saja? 

   Setelah merasa sudah jauh dan memastikan bahwa mereka 

tidak mengejarku, akupun berhenti berlari dan kemudian 

memilih untuk mengirim pesan kepada raka. 

 

Aku 

 

 

 

Send. 

 

   10 detik, 20 detik tidak ada jawaban dari Raka dan aku 

terus menunggu. 

   "Apa mungkin ponselnya mati?" Gumamku sambil terus 

berjalan sehingga tanpa sengaja aku menabrak punggung 

seseorang di depanku. 

   "Aww!" Aku meringis sambil mengusap keningku yang 

sedikit sakit. 

   "Keyra?" Tanya orang itu menundukkan kepalanya 

memastikan. 

   "Oh hai, Ren" sapaku ketika melihat orang yang aku tabrak 

tadi ternyata Rendi yang sedang bersama Ridwan dan Beni. 

   "Sorry, kepalanya sakit ya?" Ucapnya dengan telapak 

tangan yang menggantung di depan keningku menjaga agar 

Raka, lo udh pulang?  
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tidak menyentuhnya. 

   "Gak papa kok. Gue yang harusnya minta maaf gak liat-liat 

jalan tadi…" jawabku merasa tak enak hati. Kemudian dia 

tersenyum, sumpah senyumannya sangat manis ditambah 

lesung pipi nya yang membuatku tak bisa berhenti menatapnya. 

   "Ngomong-ngomong lo mau kemana?" Tanya Ridwan 

membuyarkan lamunanku. 

   "Ya pulang lah ogeb, nanya tuh yang bener!" Sahut Beni 

kesal. 

   "Maksudnya gue kira mau kemana dulu gitu sebelum 

pulang, lo aja yang otaknya gak nyampe." Balas Ridwan lebih 

kesal. 

   "Ekhem!" Rendi berdehem membuat Ridwan dan Beni pun 

terdiam. Setakut itukah mereka kepada Rendi? 

   "Gak kemana-mana dulu kok emang mau langsung 

pulang." Ucapku bermaksud menjawab pertanyaan Ridwan. 

   "Mau gue anter pulang?" Tanya Rendi membuatku sedikit 

terkejut. 

'Buset cablak banget ni cowo' batinku. 

   "Ck, bangga gue sama lo, Ren. Sikat bosku…" Sahut Beni 

menepuk bahu Rendi. 

   "Kuy Wan, kita cabut. Jangan ganggu yang lagi kasmaran." 

Lanjutnya dibalas anggukan kepala dari Ridwan, kemudian 

Beni merangkulnya dan pergi entah kemana. 

   Aku mengerutkan keningku memperhatikan kelakuan 

Ridwan dan Beni. 'Mereka kenapa?' Batinku. 

   "Eh gak usah, gak apa-apa kok gue balik sendiri." Tolakku 

secara halus. Rendi menatap lekat wajahku, kemudian ia 

tertawa pelan. 

   "Rayhan nanyain lo terus tuh." Kata Rendi berganti topik. 
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   "Rayhan? Kenapa?" Tanyaku sambil mengerutkan 

keningku bingung. Rendi hanya menjawab dengan menaikkan 

bahunya kepadaku. 

   "Mau ketemu sama dia?" Tanyanya sambil mengangkat 

alisnya. Mendengar ucapan Rendi, sontak aku teringat wajah 

imut Rayhan yang sedang tersenyum manis sama persis seperti 

seseorang yang saat ini berdiri di hadapanku. 

   "Boleh." Akupun mengiyakan tawaran Rendi, toh aku 

memang sudah lama tidak bertemu dengan anak laki-laki yang 

menggemaskan itu. 

   Kemudian Rendi tersenyum dan menggerakkan kepalanya 

mengisyaratkanku untuk mengikutinya, aku pun mengikutinya 

hingga sampai diparkiran. 

   Rendi menaikkan motor matic nya itu dan kemudian 

memakai helmnya. Sedangkan aku masih berdiri disamping 

motornya, terdiam sejenak. 

   Aku merasa tidak enak kepada Rendi, apakah tidak 

mengapa aku pergi bersama Rendi dengan motornya? 

Bagaimana jika pacarnya lihat dan marah kepadaku? 

   "Key?" Rendi tiba-tiba saja membuyarkan lamunanku, 

membuatku mengerjapkan mata berkali-kali. 

   "Eh iya, gak papa nih?" Tanya ku spontan kepada rendi. 

   "Apanya yang gak papa?" Tanyanya kembali dengan 

mengerutkan kening dibalik helmnya itu. 

   "Gak jadi deh." Nada suaraku sedikit kesal karena Rendi 

tidak mengerti apa yang kuucapkan tadi. Akupun tanpa ragu 

naik ke atas motornya, kemudian ia melajukan motornya itu 

kearah tujuan. 

   Ditengah perjalanan, aku tiba-tiba teringat sesuatu dan 

buru-buru mengecek ponselku. Beberapa detik kemudian aku 
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menghela napas, Raka belum membalas dan membaca 

pesanku. 

   Sungguh antara khawatir dan kesal aku dibuatnya, 

akhir-akhir ini Raka sangat membingungkan. Akupun lebih 

memilih untuk tidak peduli kepadanya, meskipun tidak bisa. 

   Tak lama kemudian Rendi sudah memasuki gerbang suatu 

rumah besar yang kuduga sebagai rumahnya setelah 

membunyikan klakson motornya, sampai seseorang 

membukakan gerbang untuk Rendi. 

   Ia menghentikan motornya di perkarangan rumahnya itu 

dan akupun turun. 

   "Ren, ini rumah lo?" Tanyaku basa-basi. 

   "Bukan." Jawabnya cepat dan turun dari motornya 

kemudian berjalan masuk. 

   "Loh terus? Rendi tunggu!" Ucapku sedikit berteriak. 

   "Jadi ini rumah siapa?" Tanyaku lagi saat langkah kecilku 

sudah beriringan dengan langkah besarnya. 

   "Rumah orangtua gue." Jawabnya membuatku langsung 

menghentikkan langkahku. Aku hanya bisa menatap datar 

punggung Rendi yang menjauh. 

   "Yaudah iya," gumamku tidak mengerti lagi terhadap 

pikiran Rendi yang selalu saja membuatku kesal. Aku pun 

kembali berjalan mengikutinya yang ternyata sudah masuk ke 

dalam rumahnya. 

   Karena bingung mau melakukan apa, aku hanya bisa 

berdiri di depan teras rumahnya. Tidak lama kemudian dari 

dalam terlihat seorang anak kecil berlari menghampiriku. 

   "Kak Keyraaa!" Teriak anak itu dan berhenti tepat di 

depanku. 

   "Hai!" Sapaku terkejut sekaligus gembira saat melihat 
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Rayhan di hadapanku. Kemudian aku berjongkok 

mensejajarkan tinggiku dengan tingginya. 

   "Rayhan apa kabar?" Tanyaku lembut. 

   "Baik." Jawabnya singkat namun tegas sambil 

menganggukkan kepalanya sekali. Aku mencubit pipinya 

gemas. 

   "Ayo masuk." Ajak Rendi yang sedang berdiri didepan 

pintu. Awalnya aku ragu, namun Rayhan menarik tanganku 

masuk kedalam rumahnya. Mau tidak mau akupun 

mengikutinya. 
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Bab 6 
 

   Aku dipersilahkan untuk duduk di sofa yang ada di ruang tv 

oleh Rendi. Rasanya mungkin akan canggung sekali jika saja 

Rayhan tidak ada, anak itu selalu mengajakku mengobrol. 

   Rendi mengambil beberapa cemilan makanan dan 

menaruhnya pada meja yang berada di depanku. 

   Kuakui rumah Rendi lumayan mewah, tapi tampak sepi. 

Saat diluar aku melihat hanya ada satu pria paruh baya yang 

kutebak sebagai supir sekaligus pengurus rumah yang ada di 

sekitar rumah ini.  

   Di dalam sini pun yang kulihat tadi hanya ada asisten 

rumah tangga yang sempat menawarkan ku minum saat dia 

mengetahui bahwa ada tamu yang datang. Dan tentu saja aku 

menolaknya dengan halus.   

   Aku terus menemani Rayhan bermain dengan mainan nya 

yang terbilang banyak. Dan Rendi yang berada di sofa 

sampingku sesekali mengalihkan pandangannya dari tv 

memperhatikan kami berdua. Tidak lama sesuatu yang ada 

disaku rokku terasa bergetar. 

   Akupun mengambil ponselku yang bergetar tadi dari dalam 

saku dan muncul notif pesan dari Raka. 
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Rakaaa 

 

 

 

 

 

Aku 

 

 

 

 

 

Rakaaa 

 

  

 

  Aku 

 

 

 

Send. 

 

   Aku menunggu balasan dari Raka lagi. Rasanya aku ingin 

datang ke rumahnya untuk menemui Raka, dan menanyakan 

langsung apa dia sedang mempunyai masalah, aku akan siap 

untuk mendengar dan membantunya jika bisa. 

   Raka tidak membalas pesanku, mungkin ia sedang sibuk. 

Tapi jujur selama hampir tiga tahun aku berteman dekat dengan 

Raka, ia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Raka tidak 

pernah cuek kepadaku. 

Iya gue udh pulang, lo udh dirumah? 

 

Gue lg di rumah temen skrng. Lo lg ada 

masalah ya ka? 

 

 

Kenapa? 

 

Kenapa? 

 

Nggak kok. Lo akhir2 ini aneh aja gt :> 
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   Aku menatap layar ponselku dengan penuh harap. 

   "Kak Keyra kenapa?" Tanya Rayhan yang membuyarkan 

lamunanku. 

   "Eh Kakak gak kenapa-kenapa kok." Jawabku berusaha 

tetap terlihat gembira dan dengan cepat memasukkan ponselku 

lagi kedalam saku. 

   "Kakak tunggu Papah pulang ya. Pasti Papah seneng 

ketemu sama kak Keyra, soalnya kakak baik sama aku. Eh iya, 

bunda juga." Kata Rayhan panjang lebar. Aku terkekeh 

mendengarnya, perasaan baru dua kali bertemu, Ryhan sudah 

menyimpulkan diriku sebaik itu. 

   "Emang Papah kamu lagi di mana?" Tanyaku ramah. 

   "Papah lagi kerja." Jawabnya singkat sambil terus bermain 

dengan mainannya itu. 

   "Trus Bunda Rayhan?" Tanyaku kembali. Namun Rayhan 

terlihat berpikir keras. 

   "Emm kata Abang, Bunda ada di tempat yang jauhhh 

banget…" Jelasnya. Aku tersentak, sepertinya aku tahu maksud 

dari 'tempat yang jauh' tersebut. Aku memandang Rendi yang 

juga tengah menatapku kemudian beralih menatap ke arah 

Rayhan. 

   "Ray, udah makan belum?" Tanya Rendi dengan lembut, 

mungkin bermaksud untuk mengalihkan pembicaraanku 

dengan Rayhan. Aku jadi menyesal telah bertanya kepada 

Rayhan tadi. Rayhan dengan cepat menggelengkan kepalanya. 

   "Yaudah makan dulu yuk, Bu Ina udah masak makanan 

kesukaan Rayhan." 

   "Kak Keyra kita makan bareng yuk!" Ajak Rayhan sangat 

bersemangat. 

   "Eh gak usah, kamu aja makan sama abang Rendi ya…" 
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tolakku yang tentu saja merasa sangat tidak enak hati.  

   "Kak Keyra masih mau main robot?" Tanyanya terlewat 

polos. Baru saja aku hendak membuka mulutku menjawab 

penuturan Rayhan, Rendi langsung menyela, 

   "Gak papa kan kalau lo ikut makan bareng dulu disini?" 

Tanya Rendi membuatku melongo, seharusnya aku yang 

bertanya seperti itu, kan? 

   Aku hanya mampu menjawab dengan tersenyum paksa 

kepada Rendi. Kemudian lagi-lagi Rayhan menarik tanganku 

masuk lebih dalam ke ruang makan. Dan di meja makan 

terlihat banyak sekali lauk pauk yang sudah disediakan. 

   "Lo biasa makan makanan sebanyak ini cuman berdua 

sama Rayhan?" Tanyaku kepada Rendi, Kemudian ia tertawa 

pelan. 

   "Nggak lah, biasanya gak sebanyak ini. Tapi mungkin 

karena ada lo sebagai tamu disini jadi asisten rumah tangga gue 

masak banyak." Tutur Rendi. Aku manggut-manggut 

mendengarnya sambil membulatkan bibirku. 

   "Emang gak pernah ada tamu sebelumnya? Gak harus se 

'spesial' ini kan layanin satu orang tamu?" Tanyaku lagi. 

   "Siapa yang mau bertamu disini?" Sebuah pertanyaan dari 

Rendi yang tidak harus dijawab namun menjawab 

pertanyaanku sebelumnya. Untuk kedua kalinya aku tersentak 

setelah tahu keadaan rumah ini yang sepertinya tidak baik-baik 

saja. 

   Rendi dan Rayhan telah duduk berhadapan dengan 

berbagai macam makanan di atas meja, namun aku masih saja 

merasa canggung untuk ikut makan bersama mereka berdua. 

   "Kak Keyra gak mau makan? Gak suka makanan Bu Ina ya? 

Padahal makanannya enak." Ucap Rayhan sambil menyantap 
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makanan nya. 

   "Kenapa?" Bukan Rayhan, kali ini Rendi yang berucap, 

wajahnya datar melihatku yang masih berdiri disampingnya. 

Seketika saja aku takut melihat wajahnya yang seperti memberi 

pesan 'makan atau kau akan menyesal'. 

   "Oh oke-oke gue ikut makan ya!" Ujarku tersenyum paksa 

sambil duduk di samping Rendi. Aku makan hanya sedikit, 

bukan karena masakannya tidak enak, tapi ya kalian tahu lah 

jika dirumah seseorang yang belum lama kenal harus jaga 

image agar tidak memberi kesan buruk pada orang itu. 

   Padahal aku doyan makan, apalagi saat ini aku sangat lapar 

sekali. Tapi ingat, harus jaim dirumah orang. 

   Tak butuh waktu lama, kami pun selesai makan dan Rayhan 

kembali mengajakku bermain, hanya sebentar kemudian 

akupun pulang karena memang hari sudah sore. 

 

★★★ 

 

   Aku melemparkan tubuhku ke atas kasur dengan seragam 

yang masih melekat, aku terdiam sejenak kemudian membuka 

layar ponselku yang menampilkan 2 notif pesan dari Raka. 

 

Rakaaa 

 

 

 

 

 

 

 

Gue gapapa kok, cuman kecapean aja td 

abis ulangan fisika. 

 

 Maaf ya, ra, gue tadi balik duluan. Selamat 

tidur, have a nice dream^^ 
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Aku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send. 

 

   Aku masih menatap room chat ku dan Raka dengan tatapan 

sendu. Aku masih mencoba untuk berpikir positif bahwa Raka 

benar-benar sedang lelah dan mungkin sedang mempunyai 

masalah yang tidak dapat diberitahu sekarang. 

   "Heh galau mulu." Ucap kak Tia sambil ikut tiduran 

disampingku. 

   "Apasih, nggak." Jawabku malas tanpa mengalihkan 

pandanganku dari layar ponselku. Selang beberapa detik 

terdengar suara deru motor di depan rumah yang kuyakini itu 

bukan ayahku karena aku sudah hafal betul bagaimana suara 

motor ayah. Sepertinya ada tamu. 

   Mendengar itu, Kakakku sontak saja bangkit dan kemudian 

keluar rumah, 'tumben semangat banget bukain pintu, biasanya 

juga ngumpet di kamar kalo ada tamu' batinku dalam hati. 

   Tak lama kemudian Kak Tia kembali ke kamar dan duduk 

dibibir ranjang dengan sebuah kantong plastik ditangannya. 

   "Apa tuh?" Tanyaku masih stay rebahan. 

   "Es buah. Mau?" Tawar kak Tia menyodorkan kantong 

Ohiya gapapa kok. Kalo lg ada masalah 

jgn sungkan cerita sama gue ya, ka? 

 

 

Selamat tidur jg:) 
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plastik yang berisi es buah tersebut. 

   "Mau dong!" Mendengar kalimat 'es buah' membuatku 

langsung bangkit dengan semangat. Kemudian kami turun dan 

memakannya berdua dilantai. 

   "Food delivery?" Tanyaku kepada kak tia disela-sela 

makan. 

   "Gak lah, masa es buah doang pake food delivery." 

   "Dibeliin si Fian, yang tadi di depan rumah." lanjutnya. 

Aku mengerutkan keningku, 

   "Fian siapa?" Tanyaku. 

   "Kepo." 

   "Hih bucin dasar." 

   "Ih biarin, sirik aja jadi orang." 

   Aku memilih untuk tidak menjawab kembali, yang ada 

nanti perdebatannya makin panjang. Aku berpikir apa aku 

bercerita saja tentang Raka pada kak Tia? Dia mengetahui 

Raka karena memang aku sudah lama dekat dengan Raka. 

   "Kak Raka masa akhir-akhir ini aneh…" ucapku memulai 

cerita. 

   "Kenapa si Raka?" Tanya nya tanpa menatapku dan terus 

menyuapi es buah itu ke mulutnya. 

   "Gak tau aneh aja, agak cuek. Semenjak ujian kemarin." 

cerita ku sambil mengaduk-aduk es buah di hadapanku dan 

menatapnya kosong. 

   "Bosen kali. Awas bentar lagi diputusin." Jeplak Kak Tia 

terlihat santai. 

   "Pacaran aja nggak, kenapa diputusin?" Sahutku entah 

kenapa membuat kak Tia tersedak. 

   "Wah? Parah tuh cowo. Kirain kalian udah pacaran, udah 

lama deket juga. Kalian friendzone atau jangan-jangan 
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backstreet?" Tanyanya. 

   "Hah?" Aku balik bertanya. Aku tidak mengerti apa yang 

ditanyakan Kak Tia tadi. Karena aku tidak mempunyai 

pengalaman sebelum nya. 

   "Dasar anak kecil gak tau apa-apa." Ejek kak Tia. 

   "Sini belajar percintaan sama orang dewasa." Lanjutnya 

sambil menepuk-nepuk dada nya membanggakan diri. 

   "Ck, sok dewasa dasar. Kita kan beda setaun doing." 

Ucapku memutar bola mataku malas. 

   "Gitu deh pokoknya, makanya cepet jadian sama Raka biar 

gak polos-polos amat kamu." Sahut Kak Tia membuatku 

menunjukkan tampang datar, 'gak polos gimana coba 

maksudnya?' batinku. 

   "Ya trus aku yang nembak?" Tanyaku. 'Aku kan bukan kak 

tia yang gampang ditembak cowo karena cantik' batinku lagi. 

   Kak Tia mengangkat kedua bahunya, 

   "Terserah." 
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Bab 7 
 

   Setelah Ujian Akhir Semester yang dilakukan seminggu 

kemarin, tibalah hari libur semester sekitar dua minggu. Seperti 

biasa, tidak ada yang spesial di hari liburku ini. Tidur, makan, 

bersih-bersih rumah, dimarahin, tidur lagi, begitulah kira-kira 

siklus kegiatan hari liburku. 

   Hal yang paling tidak kusukai saat hari libur adalah ketika 

kak Tia sibuk belajar sehingga aku terus dimarahi Ibu untuk 

bersih-bersih rumah. Namun jika aku pura-pura belajar, Ibu 

pasti bilang, 

   "Gak usah pura-pura belajar, nyapu dulu nih" 

   Argghh... ingin mati aja rasanya. Kak Tia selalu di 

istimewain sedangkan aku selalu dimarahin. 

   "Kak Tia dong sekali-kali yang bersihin rumah masa aku 

doang." Gerutuku pada Ibu. Jika aku bilang seperti itu, Ibu 

langsung menyuruh Kak Tia tapi kadang ia mengabaikannya, 

dan ibu pun tidak memarahi kak Tia. Tidak adil! 

   Aku menatap nanar room chat ku dengan Raka. Raka tidak 

lagi cuek kepada ku terlihat dari ia cepat membalas pesanku 

kembali. Tapi biasanya Raka selalu mengajak ku main jika ada 

waktu luang, apalagi liburan seperti ini. Tapi kali ini tidak. Aku 

selalu mengurungkan niatku setiap kali aku berniat untuk 

mengajak Raka main. Aku takut jika mengganggunya. 
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   Padahal jika aku keluar rumah, pasti kupingku tidak lagi 

panas mendengar Ibu yang memarahiku setiap pagi. Aku butuh 

refreshing.. Kak Tia juga sering keluar main dengan pacarnya, 

sedangkan aku lagi-lagi ngebuluk dikamar. 

Kemudian akupun memberanikan diri untuk mengajak raka 

keluar rumah. 

 

Aku 

 

 

 

 

Rakaaa 

 

 

 

Aku 

 

 

 

 

 

Rakaaa 

 

 

 

 

Aku 

 

 

Rakaa jalan-jalan keluar yuu, gue gamau 

dirumah T_T 

 

Jalan kmn? 

 

Kmn aja asal gamau dirumah. Dimarahin 

mulu klo dirumah_- 

 

 

Tapi gue gabisa sekarang, ada urusan. 

Nanti aja ya? 

 

Oh yudh deh, sorry ya ngeganggu. 
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Rakaaa 

 

 

 

 

   Aku tidak membalas pesan Raka dan menghela napas 

pasrah. Aku menjerit dalam hati, aku ingin jalan dengan 

Rakaaaaaaa. Namun tiba-tiba saja terlintas diotakku nama Diva 

dan Fani. 

   Aku pun membuat grup dengan nama "Ciwi-Ciwi" yang 

tentunya berisikan aku, Diva dan Fani. 

 

Aku 

 

 

 

 

Divasdfghjkl 

 

 

 

Tifaniarh 

 

 

 

Aku 

 

 

Ngga, santai aja. 

 

 

Haloo wahai rakyat rebahann.. 

 

 

 

Grup apaan nih? 

 

 

 

 Knp knp? 

 

 

 

 Kalian teman ku yg baik hati rajin 

menabung dan tidak sombong, main yuu:(( 
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Tifaniarh 

 

 

 

 

Divasdfghjkl 

 

 

 

 

Aku 

 

 

 

 

Divasdfghjkl 

 

 

 

 

Tifaniarh 

 

 

 

 

Lah tumben, kesambet apa lo? 

 

 

 

 
Tau nih biasanya juga maen sama raka. 

 

 

 

Raka nya matii:'(( 

 

 

 

 

Innalillahi, demi apa lo? Kapan? 

 

 

 

 

 Anjr serius?? Kok bisa mati? 
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Aku 

 

  

 

 

 

Divasdfghjkl 

 

 

 

 

Tifaniarh 

 

 

 

 

Divasdfghjkl 

 

 

 

 

 

Aku 

 

 

 

 

Tifaniarh 

 

 

Bkn mati itu ogeb. Dia katanya ada 

urusan, masa seminggu liburan ini gue gak 

maen sama sekali:' 

 

 

 

 
Kesian bgt temen lo fan 

 

 

 

 

 Yaelah gue tiap hari main. 

 

 

 

 

 Gausah sombong lo monkey, iya tau doi 

lo banyak 

 

 

 

 

 Lah lo yg ngegas:" 

 

 

 

 

 Oiya dong makanya punya doi div 

biar ga usro mulu. 
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Divasdfghjkl 

 

 

 

 

 

Aku 

 

 

 

 

Divasdfghjkl 

 

 

 

 

 

Tifaniarh 

 

 

 

Aku 

 

 

 

Doi mh nnti juga dateng sendiri, si keyra 

yg punya doi aja dianggurin terus. 

Mending jomblo ae lah 

 

 

 

 Anjr T_T 

 

 

 

 

 

 

Yudh lo mau maen kmn key? Si fani gosah 

diajak. Dia mh udh maen sma doi-doinya. 

 

 

 

 

 

 

 

Jahat masa gue gadiajak:( Gue ikutt 

 

 

 

 

 

 

 

Akhirnyaaa, lopyu gaiseu :* 
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Tifaniarh 

 

 

 

Divasdfghjkl 

 

 

 

   Akhirnya kami bertiga pun jalan ke suatu mall dan ke 

tempat makan, emang dasarnya cewe. Walaupun sementara, 

mereka berdua dapat membuatku melupakan masalah rumah 

dan Raka sekaligus dihari libur ini, jauh dari tekanan keadaan 

rumah membuatku senang. 

   Di mall tak jarang kami histeris melihat baju dan barang 

lainnya yang terlihat manis, imut, bahkan mewah. Dan tak 

jarang pula kami meringis ketika melihat harga barang tersebut 

yang luar biasa. 

   Setelah lelah berkeliling mall dan membeli beberapa 

barang kami pun pergi ke tempat makan yang ada di sana. 

Kemudian kami mencari tempat duduk dan memesan makanan. 

   Disaat kami sedang berbincang kecil sambil menunggu 

pesanan datang, tiba-tiba ada anak kecil yang berteriak dan 

berlari kearahku. 

   "Kak Keyraaaa!" Aku terkejut ketika mendapati Rayhan 

yang sudah berdiri disampingku. 

   "Eh Rayhan, kamu ngapain disini sendirian?" Tanyaku 

was-was melihat Rayhan yang tidak didampingi siapa-siapa. 

   "Rayhan, kebiasaan. Lain kali jangan tiba-tiba lari gitu. 

Kalo kamu ilang gimana?" Omel laki-laki yang terlihat habis 

Geli. 

 

 

 

 

 

 

 

Jijik. 
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berlari dengan nada yang ditekan. Membuat Rayhan menunduk 

takut. 

   "Lo Rendi kan?" Tanya Diva sambil menyipitkan matanya. 

   "Oh sorry ya kalau adik gua ngeganggu tadi." Ucap Rendi. 

   "Nggak kok, gak ganggu sama sekali. Jangan dimarahin 

Rayhan nya kesian." Sahutku menatap Rayhan yang hampir 

menangis. 

   "Rayhan kalau ditempat yang rame jangan lari-larian ya, 

harus pegangan terus sama abang. Nanti Rayhan diculik loh." 

Aku mengatakannya kepada Rayhan dengan sangat lembut. 

Karena bagaimana pun jika Rendi tidak menemukan Rayhan, 

keluarganya akan sangat khawatir nanti. 

   Rayhan hanya menganggukan kepalanya, 

   "Rendi lo mau makan kan? Duduk disini aja, gue tau 

tempatnya pasti udah penuh." Tawar Fani kepada Rendi karena 

memang kami kebagian meja yang panjang dengan kursi yang 

banyak. 

   "Iya gausah sungkan, disini masih banyak tempat. Lo disini 

cuman berdua sama adik lo?" Tanya Diva. 

   "Sama bokap, dia lagi ke toilet." Jawab Rendi. Aku 

terkesiap mendengarnya, sebelumnya saat kerumah Rendi aku 

tidak sempat bertemu ayahnya. Dan tentu saja aku ingin 

bertemu dan melihat wajahnya. 

   "Oh bagus dong sekalian bisa silaturahmi sama Ayah lo." 

Sahutku sambil tersenyum lebar kemudian mendapat tatapan 

yang sulit diartikan dari Diva dan Fani. 

   "Kenapa?" Tanyaku mengangkat kedua alisku. 

   "Oh oke, thanks ya." Ucap Rendi tersenyum kepadaku 

kemudian duduk di sebelahku, sedangkan aku menawarkan 

Rayhan agar duduk dipangkuanku yang langsung disetujui oleh 
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nya. 

   Tak lama kemudian saat Rendi tengah melihat-lihat menu 

dihadapannya, seorang pria datang menghampiri. 

   "Daritadi papah cari ternyata disini." Ucap pria itu dengan 

suara beratnya. Penampilannya sangat rapi sama seperti Rendi 

juga perawakannya yang gagah dan tentunya tampan, kuyakini 

itu merupakan ayahnya Rendi. 

   "Papah!" Panggil Rayhan semangat dipangkuanku. Ayah 

Rendi menatap kami satu persatu dengan tatapan bingung 

sambil duduk di samping Fani sekaligus tepat di depan Rendi. 

   "Kalian teman Rendi?" Tanyanya. 

   "Iya om." Jawabku sambil tersenyum ramah diikuti Diva 

dan juga Fani kemudian kami bertiga memperkenalkan diri. 

Iapun menganggukan kepalanya. 

   "Akhirnya Rendi menunjukkan bahwa dia punya teman 

perempuan. Selama ini om kira dia belok. Om sempet 

khawatir." Sahut ayah rendi yang membuat kami bertiga 

tertawa sekaligus kaget. Se-tertutup itukah dia? 

   "Rayhan sini sama Papah aja, kesian Kakaknya. Kamu kan 

berat." Ucap ayah Rendi kepada Rayhan. Aku hanya mampu 

tersenyum, 

   "Nggak kok om, Rayhan kan kecil" Ucapku sambil 

terkekeh pelan. 

   Setelah Rendi selesai memesan makanan kini dilanjutkan 

Ayahnya yang memesan makanan. Dan tak lama kemudian 

pesanan kami pun datang. Rayhan pun sudah diambil alih oleh 

Ayahnya karena memang aku ingin makan. 

   "Makan om." Tawar Diva kepada ayah Rendi. 

   "Oh iya silahkan." Katanya. Selang beberapa menit 

akhirnya pesanan Rendi dan Ayahnya yang datang. Kami pun 
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memakan makanannya dalam diam. 

   Ditengah makan, aku membuka tasku berniat untuk 

mengambil ponsel. Namun aku tersadar bahwa dompetku tidak 

ada di dalam tas. Aku pun terus mencari-carinya, tetap saja 

tidak ada. Kemudian aku terdiam. 

   "Lo kenapa, Key?" Tanya Fani yang menyadari gelagatku. 

Rasanya aku ingin menangis, 

   "Eh lo kenapa key? Jangan nangis." Ujar Diva yang malah 

membuatku tambah ingin menangis. 

   "Dompet gue gak ada." Ucapku dengan mata berkaca-kaca. 

   "Loh kok gak ada? Tadi kan lo beli barang itu ngeluarin 

uang dari dompet." Ucap Diva yang menjadi bukti bahwa aku 

tidak lupa menyimpan atau bahkan ketinggalan di rumah. 

   "Coba cari lagi kali aja keselip." sahut Fani dan aku 

kembali mencari sampai semua yang ada di dalam tas aku 

keluarkan. Namun benar-benar tidak ada. 

   "Gak ada. Semua tabungan gue kan ada disitu." Tangisku, 

bayangkan saja semua tabunganku selama ini didalam sana 

lenyap begitu saja, dan tentunya jumlahnya tidak sedikit. 

   "Udah Key, jangan nangis. Nanti kita cari mungkin aja 

jatoh." Sahut Diva yang justru membuatku tambah tidak 

tenang. 

   "Kalau pun jatoh, pasti udah diambil sama orang Divaa." 

Ucapku sesekali menghapus air mataku. 

   "Key, jangan nangis gua bisa gantiin uang lo yang ilang." 

Perkataan Rendi membuatku menoleh terkejut, aku lupa 

keberadaan Rendi dan Ayahnya disini. Disaat itupun aku 

menutup wajahku dan menangis sejadi-jadinya. Aku malu. 

   "Udah jangan nangis lagi, gak papa kok. Yang ilang ada 

berapa?" Sekarang ayah Rendi yang bicara. Aku hanya 
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menggelengkan kepalaku. 

   "Gak usah om. Biar kita berdua aja yang gantiin." Itu suara 

Fani. Mereka tidak mengerti, bukan masalah uangnya namun 

perjuanganku untuk mengumpulkan sejumlah uang itulah yang 

membuatku menangis. 

   "Key abisin dulu aja makanannya. Masalah dompet lo 

diomongin nanti lagi." Rendi mencoba menenangka, aku 

mendongak untuk menatap laki-laki itu sehingga telapak 

tanganku hanya menutupi sebagian wajahku. 

   Wajah Rendi sangat dekat karena ia menundukkam 

kepalanya agar bisa menatapku. Aku mengusap wajahku yang 

basah dengan tisu yang ada diatas meja sambil sesegukan. 

   Ketika mataku sudah tidak tertutup oleh air mata, saat 

itulah semuanya terlihat jelas. Aku melihat semua sedang 

menatapku dengan tatapan khawatir, aku jadi merasa bersalah. 

Fani mengusap-usap tanganku. 

   "Udah tenang?" Tanya Diva lembut. Aku menganggukan 

kepala, belum mampu untuk bicara. 

   "Mau pulang aja?" Tanya Fani yang membuatku kembali 

ingin menangis, uangku kan hilang. Batinku. 

   "Mau gue anter pulang?" Tawar Rendi, semuanya pun 

sontak menatap ke arah Rendi. 
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Bab 8 
 

   "Gak usah, gak apa-apa kok." Akupun berucap dengan 

suara khas orang habis menangis. 

   "Iya gak usah repot-repot Ren, kan masih ada gue sama 

Fani." Sahut Diva. 

   "Kamu beneran gak papa?" Tanya ayah Rendi, akupun 

mengangguk. 

   Aku sudah tidak mood makan sehingga tidak 

menghabiskan makanan di hadapanku. Diva dan Fani yang 

mungkin mengerti pun juga tidak menghabiskan makanannya 

dan mengajakku pulang. 

   Awalnya mereka berniat untuk mengantar aku sampai ke 

rumah namun aku menolak secara halus, karena kami bertiga 

berbeda arah jalan pulang. Tentu saja aku merasa tidak enak 

jika sampai mereka mengantarku kerumah. 

   Pada akhirnya Diva pun memesan ojek online untukku 

pulang, dan tentunya dibayar oleh Diva. 

   "Abang, nitip temen saya yang cantik ini ya." Ucap Diva 

saat ojek online nya sudah sampai. 

   "Iya, jangan ngebut ya, bang. Hati-hati dijalan." Lanjut 

Fani yang dibalas kekehan abang ojek tersebut. Aku berusaha 

menutup setengah wajahku menahan malu, sungguh tidak 
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terduga mereka akan mengatakan itu. 

   Dan entah itu sesuatu yang memalukan atau bahkan sesuatu 

yang mengharukan untukku mempunyai sahabat seperti 

mereka. 

   Setelahnya akupun menaiki ojek online tersebut dan 

kemudian pergi setelah mengucap terimakasih kepada mereka 

berdua. 

   Ditengah perjalanan pulang tiba-tiba saja motor yang aku 

tumpangin saat ini berhenti, dan sang driver terlihat terus 

men-stater motornya itu berusaha agar mesinnya dapat 

menyala kembali. 

   "Aduh dek, kayaknya motornya mogok." Ucap driver itu 

sambil terus mencoba menyalakan mesinnya. 

   Aku mulai cemas dan langsung turun dari motor itu, 

   "Mohon maaf dek, saya gak tau bakal mogok gini. Soalnya 

sebelumnya motornya baik-baik aja." Jelasnya 

   Aku masih terdiam, aku tidak tahu harus bagaimana dan 

melakukan apa. Apa aku bantu mendorong motornya saja? 

Driver itu tidak berhenti mengatakan permintaan maaf 

kepadaku dengan wajah penuh penyesalan. Aku sangat tidak 

tega melihatnya sehingga akupun memaafkannya dan mencoba 

untuk mengatakan agar dia tidak perlu khawatir. 

   Aku tahu kejadian ini akan sangat mengancam pekerjaan 

nya, sehingga aku tidak akan melaporkan ini atau memberi 

penilaian yang buruk untuknya. Karena driver nya pun sangat 

ramah dan baik kepadaku. 

   Ia menyuruh agar aku menaiki kendaraan lain untuk pulang 

dan akan ikut menunggu sampai ada taksi yang lewat, 

meskipun aku terus mengatakan bahwa aku bisa menunggu 

sendiri. Namun ia beralasan untuk menebus kesalahan dalam 
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pelayanannya tersebut.    

   Tak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti tepat 

di depan ku, dan si empunya mobil pun turun menghampiriku. 

   "Rendi?" Tanyaku memastikan dengan mengerutkan 

keningku terkejut. 

   "Lo ngapain disini?" Pertanyaan Rendi yang bahkan 

seharusnya aku yang tanyakan kepadanya. 

   "Em itu…" 

   "Maaf dek, motor saya mogok pas lagi mengantar dia 

pulang. Jadi dengan berat hati saya menyuruhnya naik taksi 

dan saya temani disini." Sang driver menjelaskan hal itu 

kepada Rendi yang sempat memotong ucapanku tadi. 

   "Sekali lagi saya mohon maaf." Lanjutnya menundukkan 

sedikit badannya. Aku kembali merasa tidak tega kepadanya, 

terlihat sekali ia sangat takut kehilangan pekerjaannya itu. 

   Tanpa membalas ucapan driver itu, Rendi langsung 

menuntun tanganku agar masuk kedalam mobilnya. Namun 

aku menyempatkan untuk mengucap terimakasih dan hati-hati 

kepada driver itu sebelum benar-benar masuk kedalam mobil 

Rendi dan melenggang pergi. 

   Sedetik kemudian aku speechless menyadari bahwa Rendi 

bisa mengendarai mobil. 

   "Lo tau darimana gue di sana tadi?" Tanyaku memecahkan 

keheningan. 

   "Kebetulan lewat. Kenapa lo nolak gue anter pulang?" 

Tanyanya balik kepadaku dan membuatku bungkam tidak tahu 

harus menjawab apa. 

   Menyadari bahwa keheningan kembali melanda kami 

berdua, aku pun berusaha untuk mencairkan suasana. 

   "Oiya ayah lo mana? Btw gue baru tau lo bisa ngendarain 
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mobil." Sahutku. 

   "Sebenernya gue gak diijinin ngendarain mobil, tapi gak 

tau kenapa tadi ayah gue malah nyuruh ngejar lo pake mobil." 

Jelas Rendi membuat ku mengerjapkan mata beberapa kali.  

   "Ngejar gue? Kenapa?" Tanyaku sambil menunjuk diriku 

sendiri sebagai objek. Entah kenapa Rendi malah tidak 

menjawab pertanyaanku, membuat kami terdiam cukup lama. 

Sampai akupun berpikir apa pertanyaanku itu sulit untuk dia 

jawab? 

   "Rumah lo dimana?" Tanyanya membuatku sedikit 

tersentak. 

   "Hah? Oh di komplek Indah Baru deket sini." Jawabku 

yang langsung direspon dengan anggukan kepala Rendi. Jujur 

pada awalnya aku sedikit takut karena Rendi mengendarai 

mobil ini, namun secara tak langsung disepanjang jalan ia 

memperlihatkan kemahirannya dalam mengendarai sebuah 

mobil. 

   Mesin pendingin mobil yang menyala di malam hari saat 

ini membuatku memeluk tubuhku sendiri menahan dingin. 

Rendi yang mungkin menyadari itu pun langsung menurunkan 

suhu pendingin di dalam mobil ini. 

   "Sorry, dingin?" Tanyanya yang entah hanya perasaanku 

atau bukan, tapi suaranya saat menanyakan itu kepadaku sangat 

lembut. 

   "Sedikit." Jawabku dengan senyuman lebar. Dia terdiam 

entah apa yang dipikirkannya saat ini, akupun mengalihkan 

pandanganku keluar jendela melihat beberapa rumah dan 

pohon yang seolah berlari kebelakang. 

   Tak lama kemudian Rendi menyodorkan jaketnya kepadaku, 

aku menatap jaket itu dengan alis yang bertautan. 
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   "Pake jaketnya, dingin." Pinta Rendi membuatku 

mengambil jaket tersebut dari tangannya. Aku berpikir 

mungkin Rendi sudah terbiasa dengan udara dingin, melihat 

kehidupannya yang cukup mewah dan tentu berbanding 

terbalik denganku. Dan akupun memakai jaketnya itu. 

   Dari dalam mobil aku melihat banyak kembang api yang 

menyala. Sangat indah, sampai-sampai aku tidak bisa menutup 

mulutku dan terus mengeluarkan suara 'woahh'. 

   Setelah berjalan sekitar 2 meter, di pertigaan jalan terlihat 

sangat ramai orang dengan lampu buatan yang menyinari jalan 

tersebut. Aku tidak tau hari ini sedang ada acara apa, tapi 

penduduk sekitar sangat antusias memenuhi jalan raya kecil 

dipersimpangan jalan tersebut. 

   "Lo mau kesana?" Suara Rendi mengejutkanku sehingga 

membuatku menoleh. 

   "Hm?" Refleks ku merespon ucapan Rendi. Namun tanpa 

berkata apa-apa ia mematikan mesin dan keluar dari mobil. 

Melihat itu akupun akhirnya ikut keluar dari mobil Rendi. 

   Seperti layaknya perayaan kemerdekaan, disetiap bangunan 

digantung dengan kertas warna yang sudah dibentuk 

sedemikian rupa ditambah kerlap-kerlip lampu. Langit juga 

dipenuhi oleh kembang api yang seolah bersautan. Sedernaha 

namun indah. 

   "Lo tau sekarang lagi ada acara apa?" Tanyaku sambil 

berjalan mengikuti Rendi menyusuri jalan tersebut. Bukannya 

menjawab pertanyaanku, ia malah balik bertanya kepada orang 

sekitar. 

   "Oh ini sebenarnya bukan dalam rangka acara apa-apa. 

Warga penduduk disini lah yang membuat ini semua, sebagai 

simbol tanda kebahagiaan." Jelas seorang pria itu kepada aku 
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dan Rendi. Aku sempat mengerutkan keningku bingung, orang 

sekitar sini unik juga, inisiatif dan sangat bersemangat 

mendekor jalan ini. 

   Aneh dengan membuat perayaan sendiri, namun ini semua 

benar-benar menyalurkan kebahagiaan. 

   "Tabungan lo yang hilang, apa sangat bikin lo sedih?" 

Tanya Rendi disaat aku tengah mengagumi indahnya kembang 

api dilangit. 

   Aku menoleh tak percaya, apa ia benar-benar menanyakan 

sesuatu yang bahkan tidak perlu lagi ditanyakan karena tentu 

saja aku sangat sedih atas kehilangan uang tabunganku itu. 

   "Lo pernah punya suatu keinginan?" Tanyaku kemudian 

memberi jeda. 

   "Ketika lo udah bersusah payah untuk mendapatkan 

keinginan lo itu, dan suatu hari kerja keras lo malah jadi sia-sia, 

apa lo gak sedih?" Aku melanjutkan. 

   "Gimana rasanya bersusah payah buat ngedapatin apa yang 

kita inginkan?" Respon Rendi membuatku mengerjapkan mata 

beberapa kali. 

   "Rasanya?" Aku berpikir keras untuk menjawab pertanyaan 

konyol Rendi. Entah dia benar-benar tidak tau atau sedang 

mengerjaiku sekarang. Aku tidak tau harus menjawab apa. 

   "Ah, itu ada eskrim. Ayo beli…" ajakku untuk mengalihkan 

pembicaraan. Baru saja beberapa langkah aku langsung 

berhenti ketika teringat sesuatu. Aku kan tidak punya uang, 

ingin menangis rasanya. 

   "Eh… kesana aja yuk, gue mau liat-liat yang di sana." 

Lagi-lagi aku mengalihkan, ketika aku tengah ingin berjalan ke 

tempat yang kumaksud, Rendi malah melanjutkan jalannya 

menghampiri penjual eskrim tadi. Aku hanya mampu 
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menatapnya bingung. 

   Tak lama kemudian ia kembali dengan membawa dua es 

krim dan yang satunya ia sodorkan kepadaku. Aku menatap es 

krim yang disodorkan dengan tatapan bingung. 

   "Ambil." instruksi Rendi membuatku beralih menatapnya 

kemudian menerima eskrim tersebut. 

   "Kalo ada yang lo mau lagi, bilang aja." Ucap Rendi lalu 

melenggang pergi. Aku mendengus mendengarnya, kemudian 

berjalan dibelakang mengikuti Rendi. 

   "Sombong." Gumamku yang mungkin masih terdengar oleh 

Rendi. 

   "Hm?" Rendi berbalik dan membuatku menabrak badannya 

yang keras. Seketika ia pun langsung meminta maaf. 

   "Eh sorry." Ucapnya terlihat menunduk agar bisa melihat 

wajahku. 

   "Nggak kok, gak apa-apa." Ucapku. Hampir ia akan 

menyentuh keningku yang sedikit berdenyut, aku sudah 

kembali berjalan melewati Rendi sambil berusaha menahan 

malu. 

 

★★★ 

 

   "Apasih, gue gak boleh baper gini." Aku saat ini sedang 

menatap diriku dicermin kamar mandiku sambil bermonolog. 

Soal semalam, ditambah aku yang langsung memimpikan 

Rendi membuatku tak berhenti membasuh wajahku. 

   "Tau diri aja, Rendi tuh cakep. Sedangkan gue dibawah 

standar. Gak mungkin lah." Aku menggelengkan kepala seraya 

meyakinkan diriku sendiri. 

   Selesai membersihkan diri, seperti biasa aku membereskan 
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dan merapikan rumah setelah itu rebahan. Aku mengambil 

ponselku dan seketika menghela nafas pasrah saat tidak ada 

lagi notif pesan dari Raka akhir-akhir ini. Hp ku sepi, sedih 

sekali. 

   Dari kemarin-kemarin aku berusaha memikirkan apa 

kesalahan yang sudah kuperbuat, sehingga sikap Raka menjadi 

seperti sedang menjauhiku. 

   Tapi ditengah itu, tiba-tiba saja pikiranku beralih ke Rendi. 

Aku memikirkan, kenapa Rendi begitu baik kepadaku? Kenapa 

sikapnya seperti itu kepadaku? Apa dia begitu ke semua orang? 

   "Woahhh… kenapa gue jadi gini? Kepedean banget deh 

jadi orang." 

   "Gue gak berpikir kalo Rendi suka sama gue, kan?"  

   "Akhh bener-bener udah gila. Mustahil banget lah, Key… 

kenapa lo jadi baper gini sihh?" Aku terus bermonolog sambil 

berguling-guling diatas kasur. 

   Setelah itu aku langsung bangun dan menyilangkan kedua 

kakiku. 

   "Bodoamat, gak mau dipikirin." Aku bangkit dan keluar 

dari kamar mengalihkan pikiranku sendiri. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 | S e m e s t a  I n g i n  A k u  B a g a i m a n a  
 

Bab 9 
 

   Hari libur akhir kenaikan kelas tak terasa sudah selesai dan 

mulai beraktivitas ke sekolah kembali. Aku menjatuhkan tasku 

diatas meja dan kemudian menaruh kepalaku sambil 

memejamkan mata diatas tasku yang kembali berisi 

macam-macam buku pelajaran. 

   Aku masih belum terbiasa bangun pagi-pagi sekarang, 

mengingat pada saat liburan sekolah aku selalu bangun sedikit 

lebih siang. Karena sekarang sudah kenaikan kelas, akupun 

pindah kelas ke kelas 11 yang berada dilantai dua gedung. 

    

BRAKK!! 

 

   Sontak aku terkesiap setelah mendengar gebrakan meja 

tepat diatas kepalaku. 

   "Selamat pagii Keyraaaa!" Teriak Diva membuatku 

menutup kuping kuat-kuat. 

   "Yaampun gak nyangka kan kita bakal sekelas lagi Key? 

Kalo semisalnya kita beda gender, kita selalu dipertemukan 

gini berarti jodoh Keyy." Cerocos Diva yang membuat 

kepalaku pusing pagi hari ini. 

   "Heii Keyraaa! Divaaa! Gila akhirnya kita bertiga sekelas 

juga. Gak nyangka gue." Kemudian Fani masuk kelas tak kalah 
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heboh dengan Diva. Aku pun memijat keningku sambil 

menghembuskan nafas dengan kasar. Mimpi apa semalem 

sampai dipertemukan sama mereka di satu kelas ini. 

   "Wah kalian dikelas ini sekarang? Sumpah ya auto gak 

tenang hidup gue sekelas sama kalian." Ini suara Raka, seketika 

saja aku tidak merasa ngantuk lagi mengetahui Raka yang juga 

masih satu kelas denganku. Namun sekejap saja aku 

memudarkan senyumanku mengingat selama ini aku merasa 

kami semakin jauh. 

   Raka sekarang tidak sering memberi pesan kepadaku 

seperti dulu. Aku sampai berpikir apa mungkin dia sudah 

merasa bosan denganku? Persetan dengan suatu ikatan, sampai 

saat ini aku tidak mempunyai hubungan dengannya. Mungkin 

alasan itulah yang membuatnya bebas datang dan pergi sesuka 

hatinya. Dan aku benci itu. 

   Raka memilih bangku yang berada di depanku, lagi. Dan 

aku kembali duduk berdua dengan Fani sedangkan Diva duduk 

di sebelah dengan Naila. Tidak ada yang spesial di hari pertama 

kelas baru ini, satu hari kujalani dengan sangat membosankan. 

   Beberapa kali aku tanpa sengaja memperhatikan Raka yang 

sedang bermain game online bersama yang lainnya. Dan tak 

jarang pula aku kedapatan dia sedang menatapku. Namun 

bahkan sampai saat ini kami belum mengobrol sedikitpun. 

   Bel pulang pun berbunyi sedikit lebih awal karena hari ini 

hanya sekedar pengenalan suasana kelas baru dan lainnya. Aku 

merutuki diriku yang membawa buku pelajaran sedangkan hari 

ini tidak ada kegiatan belajar mengajar sama sekali. 

   "Ra, mau pulang bareng?" Tiba-tiba saja aku dikejutkan 

dengan tawaran Raka. Aku sedikit tersentak sambil 

memastikan apakah aku tidak salah dengar tadi. 
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   "Gue tunggu di depan ya." Ucapnya seraya tersenyum yang 

bahkan aku belum menjawab tawarannya itu. Kemudian ia 

keluar kelas sedangkan aku masih mematung di tempat. 

   "Key yuk pulang." Ajak Fani terlihat sudah bersiap. 

   "Eh, hmm, duluan aja. Gue bareng Raka." Sahutku kepada 

Fani yang langsung dibalas dengan anggukan kepala. 

   "Akhirnya lo sama Raka udah baikan juga." Celetuk Diva 

yang entah sejak kapan berada di belakangku. Aku 

menghembuskan napas pasrah, kami sudah berteman sangat 

lama sehingga kami sudah tahu akan sifat masing-masing. 

   Diva orang yang sangat peka, aku tidak pernah mengatakan 

bahwa hubunganku dengan Raka sedang tidak baik akhir-akhir 

ini. Namun dengan ajaibnya Diva tahu itu tanpa kuberitahu. 

Oleh karena itu sekeras apapun usahaku menyembunyikan 

sesuatu darinya, suatu hari ia akan mengetahuinya dengan 

sendirinya. 

   "Gue juga kaget tiba-tiba Raka tadi ngajak gue pulang 

bareng." Jelasku. 

   "Bagus dong kalo gitu, semoga cepet jadian. Good luck, 

byee." Diva menepuk pundakku sekilas kemudian 

melambaikan tangannya. 

   Tak menunggu lama aku langsung keluar kelas menemui 

Raka, namun saat didepan pintu kelas aku melihat Rendi dan 

sontak menyapanya. 

   "Rendi!" Panggilku dan si pemilik namanya pun langsung 

menoleh. 

   "Lo dikelas sebelah? Wah sekarang kita sebelahan ya 

kelasnya, jadi deket deh." Kataku sekedar basa-basi, ia pun 

tersenyum menunjukkan lesung pipinya yang manis. 

   "Lo mau balik?" Tanyanya to the point yang kubalas 
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dengan anggukkan kepala. 

   "Mau balik ba.." ucapan Rendi terpotong. 

   "Ra, lagi ngapain? Yuk balik." Entah darimana Raka 

tiba-tiba meraih tanganku dan mengajakku pulang dengan 

senyuman. Dan mau tak mau aku pasrah dengan Raka yang 

menarik tanganku hingga menuju tempat parkir. 

   "Ra, tadi ngobrol sama siapa? Akrab banget." Tanya Raka 

tepat setelah melepas tanganku. 

   "Hah?" Refleksku sambil mengerutkan kening bingung.  

   "Lo tau gak, gue selama ini nahan diri supaya gak hubungin 

atau ketemu lo lagi." 

   "Kenapa?" Tanyaku. Ia terdiam beberapa saat sampai 

akhirnya menjawab, 

   "Karena gue sering liat lo lagi berdua sama cowo tadi diluar. 

Gue sempet mikir apa cuman gue disini yang suka sama lo 

sedangkan lo nggak." Ucap Raka dengan nada yang sangat 

serius. Aku menggelengkan kepalaku pelan. 

   "Lo selama ini ngganggep gue apa? Sikap lo seakan-akan 

gak pernah ngehargain perasaan gue, lo tau?" Saat ini terpancar 

jelas emosi yang Raka keluarkan. Aku hampir tidak mengenal 

seseorang di hadapanku ini. Aku bahkan tidak diberi 

kesempatan untuk bicara. 

   "Gak ngehargain lo bilang? Menurut lo selama ini yang 

menghilang siapa? Gue? Lo pikir gue yang mulai? Lo gak 

pernah tau perasaan gue yang tiap malem liatin layar hp gue 

nunggu notif pesan dari lo. Lo gak pernah tau perasaan gue 

yang tiap detik mikirin lo yang gak ngasih kabar atau bahkan 

gak bales pesan gue. Lo bilang gue gak ngehargain? Perasaan 

gak semain-main itu, Ka!" ucapku panjang lebar dengan 

beberapa penekanan. Emosiku yang sudah lama kupendam 
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akhirnya meluap saat ini juga. 

   Aku tidak habis pikir dengan apa yang Raka katakan tadi 

kepadaku. Raka yang kukenal pengertian dan lembut seketika 

berubah. 

   "Oh iya Ka, gue hampir lupa. Kita kan gak punya hubungan 

apa-apa, maaf." ucapku terakhir kali dan berbalik, memilih 

untuk pergi dari hadapannya. Aku tidak mau sampai menangis 

karena hal ini, memalukan. 

   Jalanku terhalang oleh air mata yang menggenang 

dikelopak mataku. Namun samar-samar dari jauh aku melihat 

Rendi yang seperti sedang menatapku. Aku berusaha untuk 

menghiraukannya dan buru-buru pulang. 

 

★★★ 

 

   Aku memasuki kamarku dan mencoba melupakan apa yang 

telah terjadi. Kebesokkannya aku kembali beraktivitas dengan 

berusaha bersikap baik-baik saja. 

   Kelas yang tadinya ramai langsung senyap saat Bu Ratih, 

guru killer matematika memasuki kelasku. Dibelakangnya 

terlihat seorang siswi yang mengundang tanya semua murid 

kelas terutama para lelaki. 

   "Murid-murid, hari ini kelas kalian kedatangan murid baru, 

namanya Salsa." Pembukaan Bu Ratih membuat sorak ricuh 

para siswa di kelas. Tak dipungkiri anak baru tersebut memang 

cantik. 

   "Hai Salsa…!" Kompak semua murid satu kelas 

menyapanya yang di dominasi dengan suara murid lelaki. 

   "Untuk perkenalan yang lainnya mungkin bisa kalian 

tanyakan di jam istirahat" 
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   "Sekarang kamu silahkan duduk dibangku yang belum 

terisi." Perintah Bu Ratih kepada anak baru tersebut. Ia duduk 

dibangku salah satu temanku yang memang duduk sendiri. Ia 

anak yang murah senyum dan terlihat ramah. 

   Selanjutnya bu ratih memulai pembelajaran nya. Dan tak 

lama bel istirahat pun berbunyi, sementara yang lain pun 

langsung sibuk menghampiri murid baru tadi. 

   Diva menatap sinis ke arah Salsa yang sedang dikerumuni 

teman-teman. 

   "Biasa aja dong mba liatin anak barunya." Sindir Fani 

membuat Diva menoleh. 

   "Siapa? Gue?" Tanya Diva pura-pura tidak tau. Aku 

terkekeh melihat tingkah mereka berdua. 

   "Bukan. Pohon pisang yang diluar tuh." Jawab Fani 

menunjuk keluar jendela yang memperlihatkan pohon pisang. 

   "Jangan jutek-jutek ke anak baru Div, nanti dia sawan liat 

lo." Ejekku kepada diva. 

   "Tau, sirik ya lo sama dia yang dikelilingi para kaum 

adam." Tambah Fani. 

   "Idih, lebay banget. Biasa aja kali." Sahut Diva memutar 

bola matanya jengah. Kemudian aku dan Fani pun tertawa 

melihatnya. Sejenak aku melihat Raka mencuri-curi pandang 

menatap Salsa sambil sesekali tertawa pelan, dan ternyata Salsa 

juga tengah melihat ke arah Raka. 

   Jam istirahat yang hanya berkisar 15 menit itu pun berakhir 

tanpa terasa. Semua murid kembali ke tempat duduk 

masing-masing. Ada perasaan yang tidak bisa aku ungkapkan 

saat ini. 

   "Key gue perhatiin daritadi Raka liatin si Salsa terus." Ucap 

Fani membuyarkan lamunanku. Ternyata ia juga menyadari itu. 
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   "Ya, terus?" Tanyaku pura-pura tidak peduli. 

   "Emang dasarnya lo mah gak peka, Key." Kesal Fani. Aku 

mencoba untuk tidak terlalu memikirkan itu dan kembali 

memperhatikan perlajaran. 

 

★★★ 

 

   "Key, ada yang nyari lo diluar." Ucap salah satu teman 

kelasku saat aku sedang sibuk merapihkan buku ke dalam tas 

bersiap untuk pulang. 

   "Hah? Siapa?" Refleks ku sedikit terkejut. 

   "Gak tau, gak kenal. Orangnya cakep." Sahut nya membuat 

keningku semakin berkerut. Tanpa banyak bertanya lagi 

akupun langsung keluar kelas menemui orang tersebut. 

   "Rendi? Lo nyariin gue?" Sontak aku memanggilnya saat 

menemukan Rendi ada di depan kelasku. 

   "Iya, hari ini lo ada waktu?" Tanya nya to the point. 

Sumpah ini anak gak ada basa basinya. 

   "Hmm gak ada deh kayaknya. Kenapa?" 

   "Dua hari lagi Rayhan ulang tahun. Lo mau gak bantu gue 

cari kado buat dia?" 

   "Rayhan ulang tahun? Kalo gitu gue juga harus kasih kado 

buat dia." Ucapku kegirangan. 

   "Yaudah yuk kita cari kado buat Rayhan bareng." Lanjutku. 

Dia pun hanya membalas dengan menganggukkan kepala. 

   "Ada urusan apa lo sama Keyra?" Tiba-tiba saja Raka 

dibelakangku dan bertanya dengan sarkastik. Aku mengerutkan 

keningku, 

   "Lo siapa?" Rendi pun balik bertanya dengan tajam. Baru 

saja Raka akan mengatakan sesuatu kepada Rendi, seseorang 
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memanggil dan menghampiri Raka. 

   "Raka, udah lama ya." Ucap Salsa ketika sudah di hadapan 

Raka. 

   "Hm?" Refleks aku pun bersuara mendengar ucapan penuh 

arti dari Salsa tadi. Mendengar itu Salsa langsung menatapku 

dengan ekspresi yang tidak dapat aku tebak. 

   "Eh sorry-sorry kalo ganggu. Gue duluan ya." Pamit nya 

membuatku semakakin mengerutkan kening bingung. Berbeda 

dengan Raka yang sedari dari menatap punggung Salsa yang 

semakin jauh. Kemudian mengejarnya setelah menatapku 

sekejap. 

   "Raka!" Tanpa sadar aku berteriak memanggilnya. Raka 

membalikkan badannya sebentar dan tidak disangka ia memilih 

untuk melanjutkan berlari mengejar Salsa. Dadaku sesak 

melihatnya. 

   Rendi pun langsung menarik tanganku, aku terkejut 

mendapat perlakuan Rendi itu. Aku menatap telapak tangan 

besar Rendi yang sedang menarik tanganku. 

   Setelah berada di tangga hendak turun, barulah Rendi 

melepas tanganku. Dia tak juga bersuara sampai kami sudah 

berada ditempat ia memarkirkan motornya. 

   "Maaf, kalo gue keliatan maksa lo. Gak harus ikut gue, lo 

boleh balik." Kata Rendi dingin. Aku menundukkan kepalaku, 

sejujurnya aku ingin mengejar Raka tadi. Tapi aku urungkan 

niatku karena aku sudah menetapkan diri tidak ingin berurusan 

dengannya lagi. 

   Melihatku yang tidak merespon perkataannya itu, Rendi 

menaiki motornya kemudian pergi meninggalkanku. Aku 

mematung dengan pikiran yang bercabang, aku tidak 

berpengalaman dengan situasi seperti ini. Aku tidak tahu harus 
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bagaimana. 

   Aku berjalan ke luar parkiran sekolah tanpa berhenti 

memikirkan apa yang telah terjadi hari ini. 

   "Raka, gue nunggu lo." Terdengar seseorang yang 

memanggil nama Raka, sontak aku menoleh. 

   "Gue yakin lo gak bakal lupa sama gue." Ucap seseorang 

itu yang ternyata Salsa kepada Raka yang sedang berada di atas 

motornya terlihat hendak pergi. 

   Entah kenapa aku tidak ingin memikirkan sesuatu hal lagi 

saat ini, aku mencoba mengendalikan diriku yang overthinking 

ini. Buru-buru aku menuju gerbang sekolah dan pulang ke 

rumah. 
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Bab 10 
 

   Aku memutar knop pintu rumahku dan saat itu juga 

terdengar suara berisik dari dalam. Aku terdiam sejenak di 

ambang pintu sebelum akhirnya benar-benar masuk ke dalam. 

Dan benar saja, orangtuaku sedang bertengkar di ruang tengah. 

Aku melewati mereka dan langsung masuk kedalam kamar. 

   Tubuhku bergetar tepat setelah mengunci pintu kamar, 

Kakakku belum pulang, mungkin sedang jalan dengan 

pacarnya dan akan pulang sedikit malam. 

   Situasi seperti ini sebenarnya sudah tidak jarang aku alami. 

Tapi aku masih saja merasa belum terbiasa. Dadaku sesak, 

pikiranku kacau, dan tubuhku bergetar saat orangtuaku sedang 

bertengkar atau sekedar beradu mulut. 

   Aku tidak pernah tau apa yang selalu aku rasakan ini 

merupakan hal umum atau memang ada yang salah dengan 

mentalku. 

   Ditambah kejadian yang terjadi disekolah, rasanya aku 

ingin mati saat ini juga. Aku membanting tubuhku ke atas 

kasur dan mencoba agar tertidur, meskipun aku tau bahwa itu 

tidak akan pernah terjadi dalam keadaan seperti ini. 

   Sungguh aku tidak menangis, toh sesuatu yang tidak baik 

seolah selalu mengikutiku. 

   Aku hidup dengan pikiran yang berlebihan, diriku yang 
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berbeda segala hal dengan Kakakku sehingga selalu 

dibanding-bandingkan, dan keluarga yang sama sekali tidak 

hangat. Sambil menangis aku selalu berpikir, semesta ingin aku 

bagaimana? 

 

★★★ 

 

   Aku memasuki kelasku yang sangat ramai, membuatku 

ingin menyingkirkan mereka semua dari sini sehingga aku akan 

merasa tenang. 

   "Nah Key udah dateng, Key lo tau gak…" Tanpa melihat 

terlebih dahulu, aku sudah mengetahui bahwa itu suara Diva 

yang sedang duduk di sebelah Raka, di depan tempat duduk ku. 

   Baru saja mendengar kalimat pertama dari perkataan Diva 

tadi, aku langsung tau apa yang hendak ia bicarakan. Tentu saja 

membicarakan seseorang atau ghibah. 

   Langsung saja aku memasang earphone dan memutar 

musik dengan volume kencang. Aku sedang tidak ingin 

mengetahui urusan orang lain, akupun memainkan ponselku 

dengan kepala yang bertumpu pada tasku diatas meja. 

   Entah makian apa yang dilontarkan Diva padaku saat aku 

mengabaikannya tadi, sampai bel masuk pun akhirnya 

berbunyi. 

   Ketika aku masih sedang menyalin catatan dari papan tulis, 

satu cone eskrim berada di hadapanku. Aku tersentak dan 

ternyata Fani yang menyodorkan eskrim itu kepadaku, akupun 

langsung mengambilnya dengan tersenyum sumringah. Aku 

sangat menyukai eskrim. 

   "Udah dulu nyatetnya." Ucapnya kemudian duduk 

disampingku. Tanpa menghiraukan ucapannya itu, aku sibuk 
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membuka bungkus eskrim dan memakannya. 

   "Gitu dong, senyum. Jelek lo kalo lagi badmood." Sindir 

Diva sambil menutup buku ku. 

   Aku tersenyum mengingat bahwa Diva lah yang paling 

mengerti diriku. Karena kami sudah bersahabat dari tahun 

pertama SMP, ia maupun aku sudah mengetahui sifat 

masing-masing. Dan aku tebak ia menyadari perilaku-ku saat 

masuk kelas tadi. 

   Tak lama kemudian Raka yang sudah pasti dari kantin 

menaruh beberapa snack ke atas mejaku. 

   "Makan, badmood gak bikin lo kenyang." Sahut nya 

membuatku tersentak. Aku mohon jangan bersikap baik, 

batinku berteriak. 

   "Snack gini doang gak bikin si Keyra kenyang." Ejek Diva. 

   "Lo pikir eskrim bisa bikin kenyang?" Balas Raka. 

   "Tuh kan, gue tau kalo si Keyra tuh makannya banyak. Tau 

gitu tadi gue beliin bakso." Ucap Fani membuat ku 

membulatkan mata. 

   "Ya ampun, gue bukan kaum duafa yang harus kalian kasih 

makan. Lebay banget deh." Akupun bersuara karena tidak 

tahan pada sikap mereka yang selalu meributkan hal sepele. 

   Aku menatap punggung Raka yang tengah keluar dari kelas, 

sudah kuduga ia tidak akan berlama-lama berbicara denganku. 

 

★★★ 

 

   Aku tengah berjalan di koridor hendak pulang dengan Diva 

dan Fani, sejak bel pulang berbunyi aku tidak melihat Raka 

yang entah kemana. Ah aku tidak boleh memikirkannya. 

Tiba-tiba seseorang memanggilku membuat kami bertiga pun 
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refleks menoleh. 

   "Eh, hai Rendi." Sapa Diva yang hanya dibalas senyuman 

oleh Rendi.  

   "Key, gue mau ngomong berdua sama lo." Ucap Rendi. 

   Setelah Fani dan Diva pamit kepadaku, aku pun menjadi 

berjalan beriringan dengan Rendi menuju parkiran. 

   "Em, maaf soal kemarin." Ucap Rendi memecah 

keheningan antara kami berdua. 

   "Gue harusnya gak ninggalin lo balik." Lanjutnya. Aku 

yang tadinya lupa soal kemarin jadi teringat kembali. 

   "Haha gue gak papa kok." Sahutku tertawa renyah. 

   "Lo udah beli kado buat Rayhan?" Tanyaku. 

   "Belum, lo masih mau temenin gue buat beli kadonya?" 

Walau sempat merasa ragu, aku mengangguk sebagai jawaban. 

   Akhirnya kami berdua pun pergi menuju tempat mainan 

untuk membeli kado. Rendi selalu menanyakan pendapatku 

tentang barang yang ia pilih, padahal aku sama sekali tidak tau 

apa yang Rayhan sukai. 

   Kami saling bercanda dan seketika aku melihat Rendi yang 

tertawa walau hanya sekali. Jujur, pesona Rendi tidak 

main-main apalagi saat ia sedang tertawa atau bahkan hanya 

tersenyum. 

   Terkadang aku tidak bisa berpaling darinya sampai 

membuat Rendi memudarkan tawanya kembali saat menyadari 

bahwa aku terus memperhatikannya. 

   Setelah memilih barang untuk Rayhan, rendi mengajakku 

makan diresto terdekat kemudian mengantarku pulang. Karena 

kebetulan besok hari libur, aku akan datang menemui Rayhan 

dan memberikannya hadiah. 

   "Kamu pulang malem terus, belajar sana sama Kakak 



 

92 | S e m e s t a  I n g i n  A k u  B a g a i m a n a  
 

kamu." Omel Ibuku saat aku hendak masuk kekamar. 

   "Baru juga sekali." Jawabku mengerucutkan bibir. 

   "Kak Tia tuh yang suka pulang malem." Lanjutku tak 

terima. 

   "Ngeles aja kamu. Udah sana belajar biar jadi anak pinter." 

Sahut ibuku kemudian aku langsung memasuki kamar dan 

menutup pintu. Aku melihat kak Tia sedang bermain ponselnya, 

aku memicingkan mataku mengingat bahwa Ibu mengira kak 

Tia sedang belajar di dalam kamar. 

   "Aku mah apa atuh kayak anak pulung." Gumamku kesal. 

   "Kamu kenapa?" Tanya kak Tia. Tidak mungkin jika ia 

tidak mendengar percakapanku dengan Ibu diluar tadi dan 

sekarang kak tia bersikap seolah tidak mendengar apa-apa. 

Menyebalkan. 

   Aku memilih langsung tidur setelah selesai membersihkan 

diri dan berganti baju. Tidak mau berpikir terlalu dalam, dan 

aku mulai dapat mengendalikan pikiranku ini. 

   Siang harinya aku tengah bersiap untuk pergi kerumah 

Rendi. Sebenarnya, ulang tahun Rayhan tidak di acarakan 

dengan mengundang teman-teman bermain nya seperti pada 

umumnya. 

   Mengetahui hal itu, aku semakin semangat ingin bertemu 

Rayhan untuk menghiburnya nanti dan memberinya kado ulang 

tahun. Saat sedang berias, aku melihat sebuah jaket tergantung 

di samping lemari. 

   "Astaga, jaket Rendi, hampir aja lupa." Aku pun 

mengambil jaket tersebut dan kemudian melipatnya. 

   "Perasaan udah lama banget Rendi pinjemin, tapi sampai 

sekarang belum gue balikin. Huft." Aku merutuki diriku yang 

begitu pelupa, tapi Rendi juga tidak pernah menanyakan 
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jaketnya ini. Apa dia juga tidak ingat? 

   Beberapa menit kemudian aku pun berangkat ke rumah 

Rendi dengan menunggu ojek online. 

   "Mau kemana kamu? So sibuk, jomblo juga." Sahut kak Tia 

yang sepertinya habis dari warung. Aku menghela napas, 

sumpah aku sedang tidak ingin ribut dengan kak Tia. Tapi 

kenapa ia selalu mengajakku baku hantam? 

   Aku berusaha untuk menghiraukannya dan tetap melangkah 

pergi. Hanya membutuhkan waktu 15 menit, akupun sampai 

didepan gerbang tinggi rumah rendi. 

   "Oh neng temennya Rendi ya?" Tanya pak satpam rumah 

Rendi, mungkin ia mengenali wajahku karena beberapa hari 

yang lalu aku datang kesini. Aku hanya mengangguk ramah 

membalas pertanyaannya, beliau pun membukakan gerbang 

dan menyuruhku masuk. 

   "Lo udah dateng?" Tanya Rendi yang terlihat sedikit 

terkejut karena kedatanganku. 

   "Eh, gue kepagian ya?" Tanyaku merasa tidak enak kepada 

yang punya rumah. Dengan cepat Rendi pun menggeleng, 

   "Harusnya gue jemput lo tadi." Katanya dengan wajah yang 

terkesan polos. Aku terkekeh, 

   "Yaelah ngapain jemput segala? Gue kan bukan anak 

kecil." Sahutku masih tertawa kecil, namun Rendi malah 

memperhatikanku tanpa berkedip. Aku berpikir bahwa ia 

marah dan refleks akupun menghentikan tawaku. 

   "Kak Keyraaaa!" teriak Rayhan sambil berlari dari dalam. 

   "Hai Rayhan, kamu apa kabar?" Tanyaku lembut setelah 

berjongkok di depanya. 

   "Baik, kak." Ucapnya dengan semangat, seperti biasa. Aku 

mencubit gemas pipi Rayhan dan kemudian mengusapnya. 
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   "Ternyata ada tamu, kamu yang kemarin itu ya?" Sahut 

suara berat yang berasal dari dalam. Sontak akupun langsung 

berdiri. 

   "Oh iya om." Jawabku ramah dan sopan. 

   "Kalau gitu, kamu ikut kami aja ya. Makan diluar." Tawar 

Ayah Rendi, ketika aku hendak mengeluarkan suara, beliau 

memotongnya. 

   "Kamu tunggu di dalem aja. Om, Rendi, sama Rayhan 

siap-siap dulu." Lanjutnya yang membuatku mau tak mau 

menerima tawaran beliau dan menunggu di dalam. 

   Sambil menunggu pemilik rumah bersiap, aku memilih 

untuk melihat-lihat rumah Rendi walau hanya sebatas ruang 

tamu. Pandanganku terpaku pada sebuah frame foto yang 

berada dimeja pojok. 

   Dalam foto terlihat sepasang suami istri dengan seorang 

anak kecil yang menggemaskan. Wajah mereka berseri-seri 

bahagia dengan sang isteri sedang memegang perutnya yang 

besar. 

   Melihat foto itu aku langsung mengetahui bahwa itu 

merupakan Ibu Rendi yang tentu saja sedang mengandung 

Rayhan. Dan apa mungkin Ibu Rendi meninggal setelah 

melahirkan Rayhan? 
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Bab 11 
 

   "Papah, ayo berangkat." Suara nyaring Rayhan 

mengejutkanku sehingga membuatku menoleh. 

   "Maaf ya nunggu lama, ayo nak." Ajak Ayah Rendi. Aku 

menatap Rendi ragu, ia yang mengerti maksudku pun 

menganggukkan kepalanya untuk meyakinkan. Kemudian 

akhirnya kami berangkat menggunakan mobil Ayah Rendi. 

   Aku terkesima melihat Rendi yang memakai kaos hitam 

dibalut jaket denim dengan jeans yang robek dibagian lututnya. 

Terkesan sederhana, namun malah menambah pesona yang ia 

punya. Aku teringat akan jaket yang pernah ia pinjamkan 

kepadaku itu dan mengembalikkannya didalam mobil. 

   "Ren, ini jaket lo yang dulu gue pinjam." Ucapku sambil 

menyodorkan jaket itu. 

   "Oh gue kira lo suka sama jaketnya, jadi gak gue tanyain." 

Respon Rendi yang tak kuduga sama sekali. Pikiranku yang 

mengira bahwa Rendi melupakan jaketnya itu ternyata salah. 

   "Eh, bukan gitu. Gue lupa, jadi baru balikin sekarang." 

Belaku. 

   "Kak Keyra kok mukanya merah? Kakak sakit?" Sahut 

Rayhan yang refleks membuatku menyentuh kedua pipiku. 

Rendi terkekeh malah hampir tertawa keras, melihat itu 
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membuatku tambah malu. Aku mengerucutkan bibir dan 

mencubit perut Rendi sehingga membuat ia meringis. 

   Tak hanya Rendi, namun Ayah Rendi juga ikut tertawa. 

Dan saat ini aku hanya bisa memalingkan wajahku menatap 

keluar jendela menahan malu. 

   Tak butuh waktu lama untuk kami sampai ke tempat makan 

tujuan. Sementara Ayah Rendi dan Rayhan sudah mendapat 

tempat duduk yang kosong, aku teringat sesuatu dan meminta 

izin untuk ke suatu tempat dengan mengajak Rendi. 

   Ketika sudah mendapat izin, aku langsung buru-buru 

menarik Rendi keluar tempat makan itu. Aku menyuruhnya 

untuk membawa mobilnya ke sebuah tempat kue. Walau 

dengan wajah kebingungan, Rendi menuruti perintahku tanpa 

bertanya. 

   "Rayhan gak pernah dapat kue dihari ulangtahunnya." Ucap 

Rendi ketika aku sedang sibuk memilih kue ulangtahun untuk 

Rayhan. Mungkin ia mulai menyadari maksudku membawanya 

kesini. 

   "Gue tau, dan gue ngerti keadaannya. Mungkin karena 

anggota keluarga yang Rayhan punya dirumah hanya laki-laki, 

yang cenderung gak menyadari hal kecil. Contohnya kayak 

gini." Jelasku menatap lembut wajah Rendi yang terlihat sendu. 

   "Jangan khawatir, hari ini Rayhan bakal dapat kue dihari 

ulangtahunnya." Sahutku semangat sambil kembali memilih 

model kue.    

   Rendi memaksa agar kue yang sudah kupilih dibayar 

olehnya sendiri. Meski aku berusaha meyakinkan, pada 

akhirnya aku tidak bisa menolak. Padahal aku sendiri yang 

mengajak Rendi untuk membeli kue. 

   Aku mengarahkan Rendi untuk memberi kejutan kepada 
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Rayhan saat sudah kembali ke tempat makan. Aku yakin Rendi 

tidak berpengalaman dengan memberi kejutan seperti ini. 

Hingga akhirnya… 

   "Selamat ulang tahun… selamat ulang tahun... selamat 

ulang tahun Rayhan.. semoga panjang umur.." aku bernyanyi 

sambil menghampiri meja Rayhan dan Ayahnya itu dengan 

Rendi yang memegang kue disampingku. 

   Terlihat wajah terkejut dari keduanya ketika kami datang. 

Tidak peduli dengan pelanggan disekitar, aku terus 

menyanyikan lagu selamat ulangtahun untuk Rayhan. Berbeda 

dengan wajah ayah Rendi yang terlihat senang, Rayhan malah 

terus menunjukkan ekspresi kebingungan. 

   "Selamat ulang tahun Rayhan, ayo tiup lilinnya." Meski 

tidak mengerti, Rayhan meniup lilin yang berbentuk angka 7 

itu. Kemudian aku bersorak kecil dan bertepuk tangan, wajah 

Rayhan pun berubah menjadi bahagia. 

   "Kak Keyra punya hadiah buat kamu." Ucapku kepada 

Rayhan dan setelahnya memberinya bungkusan kado kepada 

Rayhan. 

   "Ini untuk Rayhan kak?" Tanyanya terkagum-kagum sambil 

melihat berbagai sisi dari kado tersebut. 

   "Abang juga punya hadiah." Sekarang giliran Rendi yang 

memberi Rayhan kado. Rayhan terlihat sangat senang saat ini, 

dan aku tersenyum bahagia melihatnya. 

   Ayah Rendi tersenyum sambil menatapku. Aku pun 

membalas senyumannya lembut. Setelah dari tempat makan, 

ayah Rendi memilih untuk mengajak Rayhan ke taman bermain. 

Ketika Rayhan tengah asik bermain-main dengan Rendi, ayah 

Rendi berdiri disampingku. 

   "Saya gak pernah melihat mereka yang tertawa lepas 
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seperti saat ini." Sahut beliau dan membuatku menoleh. Ayah 

Rendi berbicara sambil terus memperhatikan kedua putranya 

yang sedang bermain. 

   "Waktu Rendi kecil, saya masih melihat dia yang tertawa 

bahagia. Tapi Rayhan, saya hampir tidak pernah melihatnya 

sebahagia ini sebagai anak kecil. Masa kecilnya hanya ia 

habiskan dengan bermain di dalam rumah. Kadang bermain 

dengan asisten rumah tangga atau main dengan Rendi, tapi 

kadang ia juga bermain sendiri." Aku mendengarkan dengan 

baik apa yang beliau ceritakan. Kemudian Ayah Rendi menoleh 

dan menatap ku. 

   "Terimakasih ya, Keyra." Ucapnya terdengar sangat tulus. 

   "Saya gak berbuat banyak om. Memang sudah waktunya 

mereka harus tertawa bahagia sekarang. Perjuangan dan kasih 

sayang om selama inilah yang membuat mereka beruntung 

punya ayah seperti om." Beliau terlihat tersenyum tipis 

menatapku. Dan aku tidak menyangka akan berkata bijak 

seperti itu. 

   Saat aku sedang bermain dengan Rayhan, tak sengaja aku 

melihat dua orang yang ku kenal tak jauh dari tempatku saat ini. 

Terlihat Raka dan Salsa sedang bersenda gurau, perasaanku 

tidak karuan setelah melihat. Sejak kapan mereka menjadi 

sangat dekat? 

   Hari sudah mulai sore dan kami pun akhirnya memilih 

untuk pulang. Di perjalanan aku sungguh mengantuk dan 

merasa lelah, akupun tertidur di mobil. Saat aku membuka 

mata, aku tersentak menyadari bahwa aku masih berada di 

mobil Rendi. 

   "Lo udah bangun?" Suara berat Rendi mengejutkanku dan 

langsung menoleh. Yang kulihat saat ini ternyata mobil Rendi 
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sudah berada beberapa langkah dari rumahku. 

   "Lo gak bangunin gue?" Omelku pada dirinya. Pasti Rendi 

sedari tadi menungguku terbangun, dan aku merasa sangat 

tidak enak. 

   "Lo tidur nyenyak banget. Gue tau lo pasti kecapekan." 

Jawab Rendi, aku luluh ketikanya menatapku. Setelah beberapa 

detik kemudian tersadar, aku langsung membuka pintu mobil 

dan memasuki rumahku. Wajahku terasa panas saat ini, 

mungkin suhu saat ini sedang naik. 

 

★★★ 

 

   Aku berjalan melewati lapangan sekolahku dengan langkah 

gontai dan seseorang yang sedang berlari menabrak pundakku. 

   "Heh! Gak liat ada orang apa? Mata lo taro dimana? 

Didengkul?" Emosiku kepada orang tersebut. 

   "Buset, galak amat jadi cewe. Maap gak sengaja." ucap 

lelaki itu kemudian langsung pergi. Mood ku sedang tidak baik 

hari ini, pokoknya sedang berada di fase 'senggol bacok'. 

   Entah karena aku yang tidak lihat-lihat jalan atau memang 

lapangan sekolah terburukku ini ukurannya sangat kecil, kali 

ini aku yang menabrak seseorang. 

   Aku yang bersiap untuk memaki orang tersebut langsung 

mengurungkan niatku ketika mengetahui bahwa orang itu 

adalah Rendi. Sekelebat ingatan diriku yang digendong ketika 

tertidur pun muncul, membuatku tak sadar berlari menjauhi 

Rendi. 

   Menaiki tangga sambil berlari membuat nafasku kritis, 

membuatku meminum air Fani yang berada diatas meja dengan 

ganas. 
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   "Keyraaa!! Kebiasaan kan lo!" Amuk Fani ketika tanpa 

sadar aku menghabiskan air minumnya. Aku hanya mampu 

nyengir kuda dengan mengangkat dua jari. 

   "Hehe… maap Fan, cape banget gue abis lari marathon." 

Jawabku asal dengan nafas yang masih terengah-engah. 

   "Lebay lo." ucap Fani kesal. Kemudian aku merangkulnya 

bermaksud untuk berbaikan. 

   "Jangan marah dong, Fani cantik. Ntar gue gantiin air 

minumnya tenang aja, oke?" Bujukku kepada Fani. 

   "Akhirnya ribut juga kalian. Gue gak pernah liat kalian 

berdua berantem." Ejek Diva santai. 

   "Apasi lo ikut-ikutan aja, gak punya temen ya?" Balasku 

menyindir. 

   "Sialan." Umpat Diva. 

   "Ra, pulang sekolah gue tunggu di depan." Sahut Raka 

didepanku. Seketika aku teringat Raka dan Salsa kemarin di 

taman bermain. 

   "Ngapain?" Balasku cuek. 

   "Ada yang mau gue omongin. Plis jangan nolak." Ujar 

Raka tak mau terbantahkan, aku hanya terdiam. 

 

   ★★★ 

 

   Seperti biasa, sorak gembira memenuhi ruang kelas ketika 

bel berbunyi 3 kali yang menandakan bahwa kegiatan sekolah 

selesai. 

   Tak lama setelah bel pulang berbunyi, aku menyadari 

bahwa Raka sudah tidak ada dibangkunya, lagi. Lima menit 

kemudian aku melihat ia yang memasuki kelas dengan Salsa 

dibelakangnya. Aku hanya mampu menghela nafasku sembari 
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menyingkirkan pikiran yang buruk. 

   Saat aku hendak keluar kelas, Raka mencekal tanganku. 

   "Ayo." Ajaknya sambil menarik tanganku. Aku hanya 

pasrah akan dibawa kemana oleh Raka. Kemudian kami pun 

berjalan menuju parkiran dan pergi ke tempat makan yang 

tidak jauh dari sekolah. 
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Bab 12 
 

   Saat kami sedang makan, Raka selalu memainkan 

ponselnya seperti sedang bertukar pesan dengan seseorang. 

Dan aku tidak bisa apa-apa, ingin marah namun tidak berhak.  

   "Raka, asik banget." Sindirku, lalu ia terlihat menghela 

nafas dan memakan makanannya. 

   "Ka, lo deket sama Salsa ya?" Tanyaku setelah lama 

bergulat dengan pikiranku sendiri. Ia menatapku santai. 

   "Salsa itu temen deket gue waktu SD, dulu gue yang selalu 

mengalami kesusahan, Salsa selalu jadi penghibur gue." Tak 

kusangka Raka akan bercerita seperti ini. 

   "Sejak lulus gue gak pernah ketemu dia lagi, gak ada 

kontak juga. Tapi tetap pada akhirnya gue dipertemukan lagi 

sama dia." Lanjutnya. Sungguh apa maksud Raka menceritakan 

itu semua padaku? 

   "Gue cuman pelampiasan, Ka?" Tanyaku langsung 

menusuk. 

   "Oh gue tebak, lo ngejauhin gue selama ini karena Salsa. 

Lo udah ketemu dia sebelum kenaikan kelas kan?" Lanjutku. 

Kenyataan bahwa aku sama sekali tidak berhak untuk marah 

membuatku sesak. 

   "Kenapa?" Aku tidak menyangka Raka malah akan 

merespon seperti itu. 
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   "Gue juga sering liat lo sama cowo kelas sebelah diluar." 

Balas Raka sambil menyuapi makanannya. 

   "Ngapain gue deketin lo selama ini, sedangkan lo juga lagi 

deket sama yang lain." Ucap Raka menatapku serius. 

   "Hah?" Hanya kata itu yang keluar dari bibirku mendengar 

perkataan Raka. 

   "Mendingan gue berhenti aja, kan?" Sedari tadi Raka terus 

berbicara dengan serius namun juga sangat santai. Aku 

mengerutkan keningku, 

   "Lo sekarang beda, Ka." Sahutku. 

   "Lo yang beda, dulu lo sama sekali gak pernah sama cowo 

selain gue. Tapi sekarang? Lo seneng dideketin cowo-cowo?" 

   Jleb. Kalimat yang dilontarkan Raka itu sungguh menusuk. 

Salah apa yang telah aku lakukan pada Raka? Dia yang dulu 

tidak pernah menyakitiku, berubah menjadi sering. 

   "Apa yang mau lo omongin, Ka? Gue dengerin." Ucapku 

berusaha sangat tenang meski aku merasa sesak. 

   "Ini yang buat gue cape sama lo. Lo gak peka jadi cewe. 

Mulai sekarang kita temenan aja." 

   "Dari dulu kita emang cuma temen, Ka. Jadi, aneh kalo lo 

marah gue sama Rendi. Gue sangat menghargai hubungan kita 

yang kayak gini. Malah lo yang gak peka, Ka. Lo bikin gue 

terikat tanpa boleh kemana-mana sedangkan kita bukan 

siapa-siapa. Kita udah lama dekat, tapi waktu selama itu 

ternyata belum cukup buat kita saling kenal." Ujarku menahan 

sesak dan berusaha untuk tidak menangis. 

   "Lo bukan Raka yang gue kenal. Semakin dewasa gue 

semakin mengerti dan mulai bisa menerima berbagai keadaan. 

Gue emang gak cantik, jauh kalo dibandingin sama Salsa. Tapi 

gue juga gak pernah minta lo buat deketin gue selama ini. Lo 
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benar, lebih baik lo berhenti aja, Raka." Pandanganku buram 

karena air mata yang menggenang di kelopak mataku. Aku 

tidak bisa mengalihkan pandanganku dari Raka, begitupun ia 

yang terus menatapku. 

   Aku anak yang cengeng, juga perasa. Seperti sudah melekat 

pada diriku, seakan tidak bisa untuk dihilangkan. Dan itulah 

hal yang membuatku benci pada diriku sendiri. Sangat benci. 

   Raka sama sekali tidak berkata apa-apa, sampai ponselnya 

berdering yang menampilkan nama Salsa menelpon, Raka 

mengacak rambutnya frustasi sebelum akhirnya 

meninggalkanku sendiri. 

   Tak lama giliran ponselku berbunyi, dengan malas aku 

menatap layar ponselku yang berada di atas meja dan tertera 

nama Rendi mengirimi pesan. 

 

Rendi es batu 

 

 

 

   Aku menatap notif pesan tersebut dengan tatapan kosong, 

aku tidak berniat membalas pesannya dan lebih memilih untuk 

pergi. Dengan langkah gontai aku berjalan menyusuri trotoar, 

tanpa sadar aku sudah berjalan cukup jauh hingga sampai ke 

daerah sekolah kembali. 

   "Keyra!" Panggil seseorang ketika menghentikan motornya 

tepat di sampingku. Ia menaikan kaca helm nya sebelum 

hendak bicara. 

   "Mau balik? Gue anterin." Sahut Rendi menyuruhku untuk 

naik motornya. Aku terdiam dan hanya mampu menundukkan 

kepalaku. 

Lo msh d sklh g? 
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   "Hei, Key." Panggil nya lagi, kali ini ia memilih membuka 

helm dan mematikkan mesin motornya. Tanpa sadar aku 

mengikuti perintahnya untuk menaiki motornya itu dan 

kemudian Rendi menghentikan motornya didepan sebuah Kafe. 

   Walau kebingungan, aku mengikuti Rendi memasuki Kafe 

tersebut. 

   "Lo gak apa-apa?" Tanya Rendi ketika kami sudah duduk 

ditempat samping jendela. Mendengar pertanyaan Rendi, entah 

kenapa aku menjadi tak sanggup menahan tangisku sambil 

menutupi wajahku. 

   Aku menangis dan terus menangis, tapi aku berusaha 

meminimalisir tangisanku agar tidak membuat pelanggan 

sekitar terganggu. Entah sejak kapan Rendi berpindah duduk 

disampingku dan langsung memelukku. 

   Meski sedikit terkejut, tangisku malah semakin 

menjadi-jadi dipelukan Rendi sehingga membuat seragamnya 

sedikit basah oleh air mataku. 

   Semakin lama aku menangis, selama itu pula Rendi masih 

memelukku. Beberapa menit setelah dirasa aku sudah sedikit 

tenang, barulah Rendi melepas pelukannya. Aku menunduk 

dengan wajah yang basah dan sembab, malu untuk 

memperlihatkannya pada Rendi. 

   Melihatku menunduk, Rendi menaikkan daguku agar 

menatapnya. 

   "It's okay, everything's gonna be alright." Bisiknya seperti 

sebuah sihir, seketika membuatku sedikit lebih tenang. Ia 

mengusap air mataku dan menatap lembut. 

   Lalu Rendi terlihat bangkit entah kemana, tak lama 

kemudian ia kembali ke bangku didepanku dengan membawa 

dua es krim dan menyodorkannya satu padaku. 
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   Dengan mata berbinar aku langsung memakan eskrim itu. 

Rasanya sangat enak. Entah apa hubungannya namun 

membuatku lagi-lagi terisak. 

   Rendi selalu menatapku yang membuatku sedikit tidak 

nyaman sekaligus merasa malu. Aku tidak berniat untuk 

bercerita kepada Rendi, kejadian beberapa jam lalu, aku tidak 

ingin membicarakannya. 

   "Mau tau satu rahasia?" Sahut Rendi yang membuatku 

menatap wajahnya. 

   "Gue tertarik sama lo sejak pertama kali ketemu." 

Mendengar pengungkapan Rendi, sontak aku membulatkan 

mata tak percaya. Kenapa ia begitu blak-blakan? 

   "Lo manis dan lembut, itu yang pertama gue liat." 

Pandanganku terkunci pada mata rendi yang gelap. Aku 

mematung, tidak bisa berkata-kata. 

   "Jangan selalu merasa sendiri, karena sekarang ada gue." 

 

★★★ 

 

   Aku berangkat kesekolah tanpa melihat jam, yang ternyata 

aku datang lebih pagi dari biasanya karena melihat suasana 

sekolah yang masih tergolong sepi. 

   Dari kejauhan aku melihat dua orang yang berkelahi di 

depan kelasku, setelah mengetahui bahwa mereka adalah Rendi 

dan Raka, akupun langsung berlari mendekat berniat untuk 

melerai. 

   "Sekali lagi gue liat Keyra nangis gara-gara lo, " semakin 

mendekat semakin terdengar jelas ucapan Rendi yang penuh 

amarah kepada Raka. Aku tersentak dan mematung saat 

mendengar namaku disebut. 
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   Seketika Raka menoleh ke arah ku diikuti juga oleh Rendi. 

Sepertinya mereka baru menyadari keberadaanku. Rendi 

melepas cengkramannya pada kerah seragam Raka. 

   Raka mendecak dengan wajahnya yang terlihat sedikit 

lebam. Lalu tanpa berkata-kata ia memasuki kelas. Aku 

mendekati Rendi, 

   "Gue gak mau lo kena masalah. Jangan khawatir, gue gak 

apa-apa." Ucapku tersenyum tipis kemudian masuk kelas dan 

langsung dipertemukan dengan wajah Raka, tentu saja karena 

ia duduk dibangku depan. Aku tidak tau harus berkata dan 

berbuat apa. Aku melewati Raka begitu saja. 

   Aku menjalani hari ini dengan berat, seringkali aku melihat 

Salsa yang selalu menghampiri Raka, begitupun sebaliknya. 

Semakin hari Raka dan Salsa semakin dekat, sampai semua 

orang menganggap mereka telah berpacaran. 

   Awalnya memang berat, tapi aku mendewasakan diri 

dengan menganggap bahwa mungkin takdir mereka berdua 

yang membuat mereka dipertemukan. 

   Entah bagaimana perasaan Raka sekarang, namun aku 

masih selalu memikirkannya. Tiga tahun bukan waktu yang 

sebentar untuk bisa dilupakan. 

   "Key, lupain Raka. Gue tau lo masih mikirin dia, kan?" 

Ucap Diva serius. Aku tidak menanggapi ucapan sambil terus 

menyeruput minuman didepanku. Saat ini kami bertiga sedang 

berada di kantin.  

   "Gue ngerti lo gak bisa berhenti mikirin Raka, tapi gua 

yakin Rendi lebih tulus." Kali ini Fani yang berbicara. 

   "Iya, iya. Gak gue pikirin lagi. Gue bosen denger ceramah 

kalian berdua." Sahutku jengah. Namun tak dipungkiri, mereka 

yang selalu ada untukku selama ini. 
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   "Tuh kan, panjang umur. Mereka datang." Ucap Diva 

membuatku menoleh. Rendi, Ridwan, dan Beni terlihat 

menghampiri mejaku. 

   "Key, pulang sekolah kerumah gue. Rayhan nanyain lo." 

Sahut Rendi yang duduk disampingku. 

   "Halah pinter banget spik nya. Padahal lo yang pengen 

Keyra ke rumah kan? Biar bisa berduaan." Sunggut Beni yang 

kemudian mendapat tatapan tajam dari Rendi. 

   "Bener, kesian adeknya dijadiin pancingan." Sambung 

Ridwan. 

   "Kalian tuh, cakep-cakep sukanya nyinyir mulu ya." Ucap 

Fani terkekeh. 

   "Iya gue cakep, makasih." Sahut Ridwan menggoda Fani. 

   "Nyesel gue ngomong." 

   "Div, daripada lo ngejomblo mulu, si Beni nganggur tuh." 

Giliranku menggoda Diva. Salahnya menjadi cewek yang super 

duper jutek dan galak, membuatnya sama sekali tidak pernah 

terlihat dekat dengan lelaki. 

   "Nah Div, yang ada orang ngira lo suka sesama jenis tau 

gak?" Lanjut Ridwan. 

   "Gak gak gak. Berisik kalian." Kemudian kami pun tertawa 

melihat kelakuan Diva yang terus mengejek Beni. 

   Padahal menurutku Beni juga diatas standar, entah kenapa 

Diva bersikeras tidak mau dekat dengan Beni. Kuakui diantara 

Rendi, Ridwan, maupun Beni ketiganya sama-sama tampan. 

Walaupun tetap saja rendi yang lebih memikat. 

 

★★★ 

 

   Aku mengekor Rendi yang sudah masuk ke dalam 
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rumahnya. Biasanya, ketika memasuki rumah Rendi, aku selalu 

disambut Rayhan dengan semangat. Namun kali ini terlihat 

sepi, rumah besar Rendi kosong seperti tidak ada tanda-tanda 

kehidupan. 

   "Rayhan mana?" Tanyaku, 

   "Ah, hmm… mungkin lagi tidur" 

   "Katanya Rayhan nanyain gue?" 

   "Iya. Kemarin." Aku terkekeh mendengarnya, ditambah 

Rendi yang terlihat salah tingkah. Lucu. 

   "Gue boleh ke kamar Rayhan?" Izinku, namun Rendi 

terdiam sejenak kemudian mengangguk. Ia pun 

mengarahkanku ke kamar tempat Rayhan tertidur yang berada 

dilantai dua. 

   Kamar itu luas, mungkin setara dengan ukuran ruang 

tengah rumahku. Tapi aku tidak terlalu terkejut melihatnya, 

mengingat rumah Rendi yang berkali-kali lipat luasnya dari 

kamar ini. 

   Aku mengusap rambut Rayhan dan menatap wajahnya 

yang sangat menggemaskan saat tertidur. Setelah melihat-lihat 

isi kamar tersebut, aku baru menyadari sesuatu, 

   "Ini kamar lo?" Tanyaku memastikan. Rendi tidak 

menjawab dan hanya menatapku. Aku ternganga sambil terus 

menyapu pandanganku ke kamar ini.  

   Baru kali ini aku memasuki kamar teman lelaki, bahkan 

kamar Raka pun aku tidak pernah masuk, meskipun kami 

pernah dekat untuk waktu yang sangat lama. Sial, aku jadi 

teringat Raka kembali. 

   Ada sesuatu yang menarik perhatianku, akupun 

menghampirinya untuk melihat lebih dekat. Terdapat dua frame 

foto lumayan besar, yang satu foto Rendi, ayahnya, dan ibunya. 
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Dan yang satu lagi foto Rendi, Ayahnya, dan Rayhan. 

Maknanya sangat terlihat jelas. 

   "Ibu gue meninggal saat ngelahirin Rayhan." Aku menoleh, 

Rendi tiba-tiba saja berada disampingku. Matanya menatap 

nanar pada foto yang terpajang didinding. 

   "Walaupun Rayhan belum pernah liat wajah ibunya secara 

langsung, tapi gue sama papah gue mencoba buat tetap 

memperkenalkan Ibunya dengan sebutan Bunda." Rendi 

menyelesaikan kalimatnya terlihat seperti enggan untuk 

bercerita lebih jauh. 

   "Gak apa, kalian udah ngelakuin hal terbaik untuk 

Rayhan." Sahutku. Rendi menoleh dan tersenyum tipis 

kepadaku. 
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Bab 13 
 

   Kurang lebih tiga bulan sejak kenaikan kelas, Kak Tia 

sudah mulai disibukkan dengan banyaknya ujian dan masuk 

perguruan tinggi negeri. Setiap pagi, siang, dan sore nya selalu 

ia habiskan di kamar untuk belajar. 

   Kadang aku selalu merasa tidak nyaman melihat Kak Tia 

yang belajar sangat keras, sedangkan aku hanya bermain 

ponsel disampingnya. Sesekali aku mengintip buku tebal yang 

Kak Tia pelajari. Hitung-hitung agar tidak kaget ketika giliran 

aku sudah berada diposisi kak Tia saat ini. 

   "Kak ini caranya gimana?" Tanyaku penasaran pada salah 

satu soal. 

   "Kamu gak bakal ngerti. Udah sana jangan ganggu." Omel 

Kak Tia. Aku mengerucutkan bibirku kecewa, aku hanya ingin 

belajar apa salahnya? 

   Setelah itupun aku langsung menjauhi tempat kak Tia 

belajar dan kembali bermain ponsel. Lebih tepatnya sih sedang 

bertukar pesan dengan Rendi. 

   Soal Raka? Kami sudah tidak saling berhubungan. Entah 

apa alasannya, tapi Raka yang terlihat lebih menjaga jaraknya 

denganku. Apa karena Rendi yang memukulnya waktu itu? 

Aku tidak tau. 

   Aku beralih menonton video dance dan mulai menghafal 
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gerakannya. Lagu maupun dance nya sangat aku suka, 

membuatku pun lebih semangat untuk mempelajari 

gerakannya. 

   Kadang jika aku merasa stres atau sebagainya, 

mendengarkan lagu dan menonton video dance membuatku 

merasa lebih baik. Apalagi jika aku mengikuti suatu event dan 

akan tampil membuatku sangat semangat. 

 

Rendi es batu 

 

 

 

   Aku membaca pesan Rendi dengan mata yang berbinar. Ia 

selalu tau jika mood ku sedang tidak baik. Akupun langsung 

mengiyakan dan kemudian tak lama Rendi menjemputku. 

   Sebelumnya Rendi bilang bahwa ia akan menggunakan 

mobilnya dan membawa Rayhan. Awalnya aku agak tidak 

setuju Rendi membawa mobil, karena sugestiku selalu buruk, 

bagaimana jika mobil nya tidak terkendali ketika dikemudi 

oleh Rendi. 

   Tapi mengingat Rayhan akan ikut, membuatku melupakan 

soal mobil. 

   "Abang, aku mau robott!!" Rengek Rayhan yang sedang 

berada dipangkuanku saat itu. 

   "Iya, Ray." Jawab Rendi sambil fokus mengemudi. 

   "Yang besarr." Tambah Rayhan merentangkan kedua 

tangannya. Aku terkekeh melihat tingkah lucu Rayhan sambil 

terus mengoceh tentang robotnya itu. 

   "Rayhan mau robot apa?" Tanyaku. 

   "Robot yang bisa berubah jadi mobil, katanya abang mau 

Mau jalan 
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beliin kalo aku ikut sama kak Keyra." Ucap Reyhan polos. Aku 

menoleh ke arah Rendi, 

   "Lo bujuk Rayhan buat ikut, Ren?" Tanyaku. 

   "Gue tau lo bakal seneng kalo ada Rayhan." Jawab Rendi 

kelewat datar. Aku tersenyum, dia menoleh dan tersenyum 

kecil, kalian tau? Kalimat saja tidak dapat mendeskripsikan 

penampilannya saat ini. 

   Rendi sangat luar biasa, membuat jantungku selalu berpacu 

lebih cepat. Aku pun langsung memalingkan wajahku keluar 

jendela. 

   Kami menemani Rayhan yang sedang sibuk memilih robot 

mainan yang ia inginkan. Aku lebih banyak diam dan sesekali 

mengerjapkan mata setiap kali melihat harga mainan yang 

Rayhan pilih. 

   Robotnya seharga lemari buku di kamarku, namun Rendi 

sama sekali tidak terlihat gelisah atau sejenisnya. Seharusnya 

aku sudah tidak terkejut lagi, tapi hanya saja aku butuh waktu 

lama untuk terbiasa dengan kehidupan Rendi. 

   Setelah mendapat robot yang diinginkan, Rendi melajukan 

mobilnya ke sebuah taman bermain. Aku terkejut, taman 

tersebut merupakan tempat pertama kali aku bertemu Rayhan 

dan Rendi, sekaligus salah satu tempat kenanganku bersama 

Raka. 

   Rayhan ia suruh untuk bermain, sedangkan ia mengajakku 

duduk disuatu bangku kayu. Baru beberapa bulan sejak aku 

kesini, tapi tempat ini sudah sedikit berubah. Banyak 

perubahan dengan waktu yang tidak lama. 

   Aku tersenyum sendu, pasti Rendi mengajakku kesini 

berniat untuk mengingat pertemuan pertama kami. Tapi ia sama 

sekali tidak tau apa yang kuingat selain itu. 
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   "Gak peduli lo anggap gue sebagai pelampiasan atau apa, 

karena memang tujuan gue juga bikin lo lupa sama dia. Gue tau 

disini ada kenangan lo sama dia dulu. Tapi yang gue mau lo tau 

itu kenangan hari ini." Penuturan tiba-tiba Rendi membuatku 

menoleh, ia tersenyum tipis. Rendi kelewat peka. 

   "Gue gak maksud bikin lo inget yang dulu, tapi gue mau 

menggantikan yang dulu dengan yang baru. Dengan gue." 

Lanjutnya membuatku speechless. Aku balas tersenyum haru, 

ini berbahaya untuk jantungku. Dia belajar kata-kata manis itu 

darimana? 

   "Rendi, menurut lo, gue orangnya gimana?" Tanyaku 

mengalihkan pandangan ke arah Rayhan yang sedang bermain. 

   "Lo misterius." Jawabnya, aku menoleh dan iapun ikut 

menoleh. 

   "Gue gak pernah tau apa yang ada dipikiran lo, walaupun 

gue tau banyak banget yang lo pikirin." Jelas Rendi menatap 

dalam kedua mataku. 

   "Gue gak pernah maksa lo buat cerita, tapi kalo ada sesuatu 

yang mau lo ceritain, gue ada." Lanjutnya. Aku tak sanggup 

menahan air mataku, selama ini tidak ada yang pernah 

mengerti diriku dan tidak ada yang pernah mengatakan kalimat 

sederhana namun berarti itu kepadaku. 

   Tidak tau mengapa, aku merasa sangat sedih dan ingin 

menumpahkan semuanya. Aku menunduk dan terus menghapus 

airmata yang jatuh dengan punggung tanganku. 

   "Kadang gue khawatir setiap ngeliat lo yang selalu tertawa, 

karena gue tau dibalik tawa lo ada banyak hal yang lo pendam 

sendiri." Rendi menyentuh lengan ku. 

   "Mulai sekarang, menangis lah kalau lo lagi sedih dan 

tertawa kalau lo lagi bahagia. Jangan dibalik." Lanjut Rendi. 
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Sungguh, kalimat nya sangat menyentuh membuatku semakin 

tak kuasa menahan tangisku. 

   Aku selalu memikirkan sesuatu hal yang memang sangat 

mengganggu pikiranku, walaupun itu merupakan hal kecil. 

Kadang aku tidak bisa mengendalikan pikiranku yang selalu 

berjalan kemana-mana. 

   Pikiranku sangat rumit, aku sangat tau itu, dan itulah yang 

membuatku banyak diam. Aku sendiri tidak mengerti pada apa 

yang ada dipikiranku, apalagi orang lain. 

   Banyak sekali masalah yang ku pikirkan, aku berusaha 

untuk cuek, tapi tidak bisa. Orang seperti Rendi, aku baru 

menemukannya. 

   Walaupun ia dingin dan cuek, tapi tanpa disadari ia 

merupakan satu-satunya yang mengerti diriku. Aku tertawa 

renyah. 

   "Kenapa gue cengeng banget sih." Ucapku. 

   "Gue minta satu hal, jangan benci diri lo sendiri." Satu 

kalimat yang sangat menampar, bahkan ia tau jika aku 

membenci diriku sendiri. 

   "Lo mau tau satu hal? Walaupun ber-triliun orang didunia 

ini, gue selalu merasa sendiri. Karena gue berbeda, gue aneh." 

Ucapku menahan sesak. 

   "Lo istimewa. Yang istimewa tentu gak banyak." Balas 

Rendi membuatku lagi-lagi menangis. Kalimatnya 

menenangkan, namun juga menyesakkan. 

 

★★★ 

 

  Pagi yang sangat bersinar menularkan semangat kepada 

semua insan. Siswa-siswi berlalu-lalang melewati lapangan 
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sekolah tanpa ada yang menurunkan bahunya malas, semuanya 

tampak bersemangat dipagi ini entah kenapa. 

   Seperti biasa, Rendi selalu berdiri di depan kelasku, 

bersandar pada dinding menungguku datang. Berbeda dengan 

Rendi yang selalu berangkat sangat pagi, aku selalu datang 

lima menit sebelum bel masuk berbunyi. 

   Kami hanya berbincang kecil sebelum kemudian masuk 

kekelas masing-masing. Saat istirahat sampai pulang sekolah 

merupakan waktuku dengan teman-teman. 

   Aku tidak selalu menempel pada Rendi seperti aku dulu 

kepada Raka yang cenderung kemana-mana selalu berdua. 

Jangan tanya bagaimana aku dan Raka di kelas akhir-akhir ini, 

karena itu merupakan hal yang tidak nyaman untuk diceritakan. 

   Semester dua sudah hampir selesai dan bentar lagi kami 

semua akan dihadapkan dengan ujian kenaikkan kelas. 

Biasanya setiap akan ada tes ulangan harian maupun ulangan 

lainnya, aku dan Rendi akan belajar bersama. Karena Rendi 

lebih pintar dariku, aku lah yang lebih sering meminta untuk 

belajar bersama. 

   "Ren, ini gue bener gak caranya?" Tanyaku pada soal yang 

sudah kukerjakan. Rendi tidak menjawab dan membuatku 

menoleh, ia terlihat sedang memikirkan sesuatu sehingga 

membuatnya tidak mendengarku. 

   "Rendi?" aku memanggilnya bermaksud menyadarinya dari 

sesuatu yang membuatnya melamun. 

   "Hm?" Refleksnya ketika sudah tersadar. 

   "Lo mikirin apa?" 

   "Soal mana yang lo gak ngerti?" Rendi malah mengalihkan 

pembicaraan sambil beralih menatap buku ku. Walau 

membuatku sedikit curiga, aku berusaha tetap bersikap biasa. 
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   Waktu sudah menunjukkan hampir petang, aku 

memutuskan untuk pulang dari rumah Rendi dan menolak 

untuk diantar. Saat aku bangkit untuk pergi, tiba-tiba saja Rendi 

mencekal lenganku. 

   Akupun menoleh, tatapannya sendu, seperti ingin 

mengatakan sesuatu. Aku kembali duduk, 

   "Kenapa?" Tanyaku lembut. Rendi tidak menjawab, yang 

bisa ia lakukan hanyalah menaruh kepalanya di pundakku. 

Tentu saja aku terkejut. 

   "Disini dulu, sebentar lagi." Ucapnya pelan namun masih 

bisa kudengar. Akupun mengikuti perintahnya dengan 

membiarkan posisinya. Masalah apa yang sedang ia hadapi? 
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Bab 14 
 

   Tidak terasa besok sudah ujian kenaikkan kelas dan sesuatu 

yang langka saat ini aku sedang belajar dikamar bersama Kak 

Tia. Dia tak pernah berhenti belajar, aku sedikit kasihan 

melihatnya yang harus begadang hampir setiap hari. Namun 

aku tau itu yang harus ia lakukan untuk mencapai impiannya 

berkuliah. 

   "Key, Kakak mau kuliah di luar kota, pasti pulangnya 

jarang, trus nanti kamu jadi sendirian. Gak apa-apa?" Entah itu 

sebuah pertanyaan atau pernyataan yang Kak Tia ucapkan saat 

aku sedang fokus belajar. 

   "Yaudah sana." Responku cuek. Sungguh itu karena aku 

belum mengerti tentang perkuliahan. Pikiranku pendek. 

   "Nanti kamu kangen, lagi." Sahut kak Tia. 

   "Ih pede banget." Kak Tia mendengus mendengar responku 

cuek. Tapi meskipun begitu, aku memikirkan apa aku merasa 

sedih jika kak Tia nanti jarang pulang? Entahlah. 

   Satu minggu sudah siswa-siswi disuruh bergulat dengan 

enam belas mata pelajaran yang harus dikerjakan dengan waktu 

yang singkat. 

   Dibanding stres memikirkan kembali soal-soal yang susah, 

aku malah bernafas lega setiap kali ujian sudah selesai.  

   Aku melihat Rendi yang tengah menatap lurus 
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pemandangan sekolah, dengan semangat akupun menghampiri 

Rendi. 

   "Hah, akhirnya ujian udah selesai. Abis ini libur panjang 

deh." Ucapku ketika sudah disamping Rendi dengan senyuman 

yang mengembang, ia menoleh. 

   "Jalan yuk." Ajak Rendi dengan tatapannya yang datar. 

   "Sekarang?" Rendi mengangguk, aku melebarkan 

senyumanku. Memang saat ini waktu yang tepat untuk 

me-refresh pikiran. 

   Rendi membawaku ke suatu tempat dengan motornya. 

Karena aku tidak tau akan kemana, aku merasa perjalanannya 

sangat jauh. Tapi aku menikmatinya dan tidak berniat untuk 

menanyakan. 

   Tak lama Rendi memarkirkan motornya, aku memandangi 

tempat yang ia pilih ini. Tempat ini sangat luas, seperti taman 

namun bukan. Terdapat banyak pohon dipinggir yang membuat 

tempat ini sangat sejuk. 

   Di sana terdapat beberapa orang yang sedang berlari-lari 

kecil, juga banyak pasangan yang berlalu-lalang. Tak sedikit 

anak kecil yang sedang bermain di sebuah lapangan yang besar 

di sana. Terdapat juga berbagai macam lapangan, seperti 

lapangan basket, badmintoon, dan sebagainya namun tidak 

sebesar lapangan aslinya. 

   Dari belakang, Rendi menggenggam tanganku menuntun 

untuk menghampiri salah satu tempat jual harum manis dan 

kemudian membelinya. Ia mengajakku ke berbagai penjuru 

tempat itu, berlarian kesana kemari, hingga bercanda gurau. 

   Sangat jelas terlihat tawa lebar Rendi yang jarang kulihat, 

aku tersenyum, mungkin sudah tidak ada lagi masalah yang 

harus ia fikirkan. Hingga tak terasa hari mulai gelap, entah 



 

120 | S e m e s t a  I n g i n  A k u  B a g a i m a n a  
 

karena cuaca mendung atau malam akan datang. 

   Saat ini kami sedang berada di gazebo yang tersedia disini. 

   "Gue seneng liat lo ketawa." Sahutku. Wajah Rendi 

seketika berubah, aku tidak mengerti, apa aku mengatakan 

sesuatu yang salah? 

   "Maaf." Satu kata yang ia ucapkan setelah beberapa menit 

terdiam. Aku mengerutkan keningku, 

   "Kenapa? Gue tau akhir-akhir ini lo lagi mikirin suatu 

masalah yang mungkin gak bisa diceritain. Tapi sekarang, lo 

gak usah pikirin lagi, ya?" Ucapku berusaha menenangkan. Dia 

menatapku sangat dalam sehingga sangat terlihat matanya yang 

berkaca-kaca. Apa yang membuatnya seperti ini? 

   "Keyra," panggilannya itu seolah mengatakan aku harus 

mendengarkan setiap kata yang ingin ia ucapkan. 

   "Pekerjaan Papah gue dialihkan keluar Negeri," Rendi 

memberi jeda, kalimatnya seakan tercekat ditengorokan. 

   "Dan otomatis kami bakal pindah." Aku terdiam bermaksud 

untuk mendengar kalimat selanjutnya, namun Rendi tidak lagi 

berbicara. 

   Jantungku seolah turun kebawah, dadaku sesak, dan aku 

kesulitan bernafas. Pandanganku mulai samar tertutup air mata 

yang menggenang dikelopak. 

   Sedetik kemudian aku menggelengkan kepalaku, dan 

mencoba menyingkirkan pikiran negatif yang saat ini sedang 

bersarang di otakku. 

   "Oh maksudnya lo mau berlibur di sana?" Tanyaku 

berusaha masih tersenyum. Rendi menunduk dengan mengepal 

tangannya kuat, air mataku berhasil turun melihat itu. Rendi 

langsung memelukku kuat, namun tanganku menggantung 

tidak membalas pelukannya. 
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   "Apa.. maksudnya..?" tanyaku sangat berhati-hati sambil 

melepas pelukannya. 

   "Maaf." Jawab Rendi lirih. Saat ini pandanganku kosong, 

perasaanku tak karuan, dan pikiranku kacau. Tidak ada yang 

bisa kulakukan selain pergi dari hadapan Rendi saat ini. 

   Bahkan untuk berjalan saja aku tak sanggup, langkahku 

gontai sehingga dapat dikejar oleh Rendi. Ia mencekal 

tanganku namun langsung kutepis. 

   "Gak perlu ikutin gue, atau gue bakal benci lo." Tegasku 

tanpa melihat wajahnya. Rendi kembali memelukku 

menghiraukan ucapanku. 

   "Maaf, gue emang pecundang, gue bodoh. Tapi gue gak 

maksud mau nyakitin lo. Papah minta gue ikut karena Rayhan, 

dia gak punya siapa-siapa lagi selain gue sama papah. Lo pasti 

ngerti, gue berat banget buat mutusin ini, tapi gak ada yang 

bisa gue lakuin lagi." Jelas Rendi menceritakan kejadiannya. 

   Aku menangis, menumpahkan semuanya sambil terus 

memukul dada bidang Rendi, melampiaskan kekecewaanku. 

Namun Rendi membiarkannya, malah pelukannya semakin erat. 

Dengan keras aku memaksa melepaskan pelukan Rendi. 

   "Gue ngerti lo, sangat ngerti. Tapi apa lo ngertiin gue?" 

Tanyaku penuh penekanan sambil menunduk tanpa mau 

melihat wajah Rendi. Ia tak menjawab, aku pun langsung 

berlari dari sana. Berharap Rendi tidak mengejar, tidak, 

berharap Rendi mengejarku dan terus meyakinkanku. 

   Tapi tidak. Aku menghentikan langkahku dan memutar 

badan, Rendi tidak mengejarku. Aku menangis, lagi. Iya, tidak 

mungkin ada orang baik yang mendekatiku. 

   Aku tidak cantik, seharusnya aku menyadari itu sejak dulu 

agar aku tidak terus merasa tersakiti. Aku tidak pantas bahagia. 
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★★★ 

 

   Sejak kejadian itu aku sudah tidak lagi melihat Rendi 

hingga tahun ajaran baru dimulai. Bagai mayat hidup, hidupku 

tak lagi dihiasi dengan senyuman. Didunia ini, tidak ada yang 

bisa dipercaya lagi. 

   Seringkali, tanpa sadar aku mendatangi rumah Rendi yang 

sekarang sudah berganti penghuni. Waktu yang kuhabisakan 

dengan Rendi memang belum begitu lama. Tapi cukup 

membuat banyak kenangan yang tidak bisa kulupakan. 

   Pengertian dari Rendi membuatku tidak lagi merasa sendiri. 

Ia yang meyakinkan bahwa aku tidak perlu merasa sedih, tapi 

ia juga yang membuatku melupakan tawaku sendiri. 

   Tidak lagi banyak bicara, apalagi banyak tersenyum. Itulah 

aku sekarang. Entah awal kenaikan kelasku ini yang tidak 

menarik atau memang aku yang sedang menghindari 

kenyamanan. 

   Berkali-kali Diva maupun Fani mencoba memberiku saran 

dan menenangkan ku. Tapi sungguh, tidak ada satu kata pun 

yang ku dengarkan. Sudah cukup padat sesuatu yang ada 

didalam otakku. Aku tidak mau menambahnya dengan apa pun. 

★★★ 

 

Dimalam hari 

 

   "Yah, surat yang udah dilegalisir nya mana?" 

   "Kemarin kan udah dimasukkin. Tuh ada didalam tas." 

   "Yaudah, trus jangan lupa fotokopi yang belum ada." 

   "Iya, mah. Ini ayah mau berangkat ke tempat fotokopi sama 
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Natya nya." 

   "Besok juga jangan lupa pagi-pagi berangkatnya." 

   Aku membesarkan volume suara ponselku menjadi full. 

Saat ini aku sedang berbaring sembari mendengarkan musik 

dengan earphone. Di luar kamar semuanya terdengar begitu 

sibuk mengurus surat-surat yang menjadi syarat Kak Tia masuk 

universitas. 

   Yap. Kak Tia sudah diterima di salah satu universitas 

favorit di kota tetangga. Dan yang lebih membanggakannya 

lagi ia masuk dengan beasiswa. Tentu saja aku senang, juga iri. 

Kapan aku membuat orangtuaku bangga dengan apa yang aku 

lakukan? 

   Aku hanya meringkuk diatas kasur dengan menatap layar 

ponselku lelah ditengah suara bising semuanya yang sibuk 

mengurus berbagai dokumen. 

   Hari masuk kuliah Kak Tia masih beberapa bulan lagi, 

waktunya tidak sama dengan tahun ajaran baruku. Sebenarnya 

aku tidak mau lagi banyak berpikir. Rasanya aku ingin 

mencopot kepalaku saja agar aku tidak banyak berpikir. 

   Aku menyunggingkan senyum bersamaan dengan 

keluarnya air mata yang membasahi rambutku. Aku langsung 

menutup wajahku dengan bantal dan masih memutar lagu yang 

sangat kencang. 

   Rasanya seperti aku hanya sendirian dipermukaan bumi ini. 

Aku tidak punya siapa-siapa yang menyayangiku. Tapi dibalik 

itu, aku menyadari bahwa itu semua terjadi karena memang 

aku tidak punya apa-apa untuk orang sayangi juga. 

   Di kelas pun, yang bisa kulakukan hanya tertidur sambil 

menunggu jam pulang, terus seperti itu, entah sampai kapan. 

Dan tidak hanya orang di sekitarku, namun aku juga menyadari 
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betul perubahan diriku. Ah, aku tidak ingin menyebutnya 

perubahan, melainkan ini semua semata-mata untuk 

'perlindungan' diri. 

   Aku tidak lagi ingin disentuh, diganggu, juga diusik. Aku 

merasa ingin semua orang menghilang saja. Lebih baik aku 

benar-benar tidak punya siapa-siapa, daripada aku dikelilingi 

teman dan keluarga tapi merasa tidak punya semua itu. 

   "Key, udahlah. Mau sampai kapan lo gini? Jangan cuman 

gara-gara dia, lo cuekin semua orang. Yang lo lakuin selama ini 

salah, lo tau?" Diva tiba-tiba saja ada disampingku, tapi aku 

menghiraukannya dan terus menulis hal tidak jelas diatas 

kertas. 

   "Key, bukan kami yang nyakitin lo. Tapi kenapa lo 

perlakuin gue seakan gue penjahatnya?!" Giliran Fani yang 

sedikit berteriak. Aku tau betul, itu memang sifat Fani. Dia 

blak-blakan juga nyaring. 

   Tapi tiba-tiba aku tidak bisa menahan emosiku, aku 

menggebrak meja kemudian bangkit. Suasana kelas sontak 

menjadi sepi. 

   "Apa yang lo tau tentang gue? Apa?!! Kalian cuman tau 

tawa gue, tapi ngga sama masalah gue. Kalian gak tau 

apa-apa!" Emosiku meledak seketika, namun setelahnya aku 

menunduk dan menangis dalam-dalam. 

   "Gak bakal ada yang ngertiin gue. Gak ada." Lanjutku lirih 

dan langsung pergi meninggalkan kelas. Namun tepat setelah 

keluar pintu, tiba-tiba tanganku dicekal. Aku menoleh dan 

terkejut, ternyata Raka. Namun, sedetik kemudian aku menarik 

kasar lenganku untuk pergi. 
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Bab 15 
 

   Hari ini aku beruntung, aku melewati Pak satpam yang 

sedang tertidur juga gerbang sekolah yang tidak terkunci. 

Mungkin karena sebentar lagi jam pulang. Aku menyusuri jalan 

raya tanpa tujuan dengan langkah gontai. 

   Disaat seperti ini, bahkan ditabrak mobil pun mungkin 

lebih baik. Tiba-tiba aku rindu masa kecil. Dimana aku hanya 

menangis karena berebut mainan, juga kedua orangtuaku yang 

masih sangat menyayangiku. 

   Aku menitikkan air mata. Entah itu keluarga, sekolah, 

ataupun asmara. Tidak ada hal baik yang datang di sekitaku. 

   Sampai langit sudah gelap dan dihiasi berbagai macam 

lampu yang ada, aku masih menyusuri jalan entah dimana 

tepatnya. 

   Aku tidak akan pernah tau sekarang jam berapa jika aku 

tidak mengangkat ponselku yang berdering. Sudah jam 9 

malam dan menunjukkan nama ibu dilayar. 

   "Keyra! Kamu dimana? Jam segini belum pulang. Cewe 

macam apa kamu! Sekarang…" aku langsung mematikan 

sambungan tidak mau mendengarnya lebih jauh. Aku tidak 

mau pulang, tapi kakiku yang sangat terasa sakit terus berjalan 

hingga sampai rumah. 

   Padahal aku sendiri tidak tau arahnya karena berjalan 
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terlalu jauh dari sekolah. 

   "Udah kelas 12 bukannya rajin belajar malah main terus 

sampai malem, mau jadi apa kamu." Terdengar omelan Ibuku 

tepat saat aku membuka pintu kamar hendak masuk. Namun 

aku mengabaikannya, aku terlalu lelah hari ini. 

   Entah itu pikiran, fisik, maupun hati, semuanya bagai mati 

rasa. Aku menjatuhkan badanku di atas kasur dan baiknya, aku 

langsung terlelap. Buruknya, aku terbangun ditengah malam 

dan mendengar orangtuaku membicarakan perlakuanku yang 

memang buruk. 

   Aku sudah cukup tau seberapa buruknya diriku, dan aku 

tidak mau mendengar nya lagi dari mulut kedua orangtuaku. 

Aku tidak mau menceritakan apa yang mereka bicarakan 

bahkan aku juga tidak mau mengingatnya. 

   Kepribadianku yang mungkin berbeda dari orang lain 

membuat batinku tertekan. Sejujurnya aku tidak mau 

mempunyai sifat seperti ini, namun aku seolah tidak bisa 

berbuat apa pun yang kumau. 

   Aku membuka mataku kasar dengan nafas yang 

menggebu-gebu. Ternyata waktu sudah pagi hari. Baru saja aku 

bermimpi sesuatu terburuk terjadi di dalam hidupku. Itu 

mungkin hanya mimpi, namun aku takut setengah mati. 

Membuatku tidak mau menceritakan ataupun mengingatnya 

lagi. 

   Aku menatap lekat wajahku pada cermin yang ada di kamar 

mandi. Wajahku terlihat begitu menyedihkan, dan saat ini aku 

tengah bergelut dengan pikiran gelapku. Entah keberapa 

kalinya aku membasuh wajahku bermaksud menyegarkan 

segalanya. 

   Setelah beberapa menit bersiap, akhirnya aku berangkat ke 
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sekolah. 

   "Key, sumpah gue gak pernah bermaksud buat nyakitin lo 

waktu itu. Gue minta maaf." Ucap Fani tanpa berhenti 

sepanjang kami berjalan hingga sudah duduk kembali dimeja 

kantin. 

   "Gue juga, Key. Maaf kalo tanpa sengaja gue nyinggung 

perasaan lo." Lanjut Diva. Aku tersenyum kecil, sejujurnya aku 

sangat tau sifat tulus mereka namun karena terbawa perasaan 

tanpa sengaja aku juga menyakiti hati mereka waktu itu. 

   "Gue keliatan gampangan, ya?" Tanyaku tersenyum miris. 

   "Hah?" Respon Fani. 

   "Apa gue terlihat seperti orang yang gak perlu diperhatiin 

perasaan nya? Apa gue terlihat seperti… orang yang layak 

disakiti?" Mungkin ucapanku itu terdengar rancu, tapi makna 

sebenarnya aku ingin sekali mereka mengerti. 

   "Key, denger gue. Lo orang yang istimewa, jangan pernah 

lagi berpikir hal buruk tentang diri lo sendiri. Jangan lagi 

merasa insecure, lo lebih dari orang lain." Sahut Diva 

memegang pundakku lembut. 'Orang yang istimewa' itu juga 

pernah dikatakan oleh Rendi kepadaku. 

   Aku menatap Diva dengan airmata yang menggenang 

dikelopak mataku. 

   "Gue gak pantas dicintai. Tapi gue takut dibenci, gue juga 

takut ditinggalkan." Diva dan Fani memelukku erat dan aku 

menangis dalam-dalam dipelukan mereka. 

   "Cintai diri lo sendiri. Dan satu hal yang harus lo tau, gak 

ada yang benci lo, ada kita yang gak bakal ninggalin lo." Ucap 

Fani terus menenangkanku. 

   Butuh waktu sedikit lagi, iya aku harap sedikit lagi. Nanti 

juga akan baik-baik saja dan semua akan berjalan kembali 
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seperti semula. 

   "Ra," panggil seseorang membuatku melepas pelukan kami 

dan menoleh. Raka sedang berdiri di hadapanku saat ini, sontak 

aku menghapus air mataku melihatnya. 

   "Mau apa lo?" Tanya Diva sarkastik. 

   "Gue mau ngomong sama Keyra." Ucap Raka menatapku. 

Aku terdiam, 

   "Sebentar. Kali ini aja, gue mohon." Pintanya lagi. Aku 

menghela napas dalam-dalam lalu memberi syarat kepada Diva 

dan Fani bahwa aku akan baik-baik saja. Mereka pun akhirnya 

mengizinkan. 

   Raka membawaku ke taman belakang sekolah, tempatnya 

sepi karena memang jarang dikunjungi siswa-siswi disini. 

Membuat taman ini sangat terasa menenangkan dengan 

sejuknya semilir angin yang berhembus. 

   Kami pun duduk dibangku dengan canggung, aku 

menunggu Raka berbicara. 

   "Key, mungkin kemarin-kemarin belum sempet, tapi hari 

ini gue mau minta maaf, untuk semuanya. Gue tau gue 

brengsek, gue juga pengecut. Jadi gue bener-bener minta maaf, 

hati gue selalu gak tenang setiap kali gue nyakitin lo yang 

bahkan gak pernah gue lakuin waktu dulu." Ucap Raka panjang 

lebar. 

   "Gue sama sekali gak nganggap lo sebagai pelampiasan. 

Gue tulus sayang sama lo, tapi mungkin tanpa gue sadar, rasa 

sayang yang gue tunjukkin hanya sebagai sahabat." Lanjut 

Raka. 

   "Kalau gitu, persahabatan yang gue anggap berbeda dengan 

persahabatan yang dianggap sama lo. Berarti disini gue yang 

salah." Sahutku sambil menunduk. Raka terdiam cukup lama, 
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   "Hah gue ngerasa bodoh banget. Gue marah sekarang, gue 

bener-bener marah. Apa gue seegois itu?" Aku kembali 

bersuara sambil mendongak menatap awan biru dilangit, aku 

terus menahan agar air mataku tidak jatuh. 

   "Gue gak mau liat lo terus nyalahin diri sendiri. Semua ini 

sepenuhnya kesalahan dan keegoisan gue, lo harus inget itu. 

Gue janji bakal ngejauh dari lo kalau memang itu yang lo 

mau." 

   "Lo pikir dengan lo ngejauh, gue bakal baik-baik aja? 

Lagipula lo memang udah lama menjauh." ucapku menitikkan 

air mata. Hah padahal bukan hal yang perlu di tangisi karena 

aku bukan siapa-siapa, tapi kenapa aku tidak bisa mengontrol 

perasaan ku? 

   Rasanya aku sangat menyedihkan. Senang sendirian, lalu 

malah kecewa sendirian. 

   "Gue merhatiin lo dari jauh." 

   "Kenapa?" Tanyaku. 

   "Lo tau kenapa bulan mengitari bumi? Katanya buat 

melindungi bumi, makanya dia mondar-mandir disekelilingnya. 

Tapi walau begitu, gak boleh terlalu dekat. Kalau nggak bumi 

bisa sakit." aku menatap Raka nanar, aku tidak tau kalau ia bisa 

mengucapkan bahasa setinggi itu. 

   Jika emosi ku sedang stabil sekarang, mungkin aku akan 

tertawa mendengar ucapannya barusan. 

   "Mulai sekarang, lo boleh berkeluh kesah ke gue kalo ada 

masalah. Lo boleh nangis depan gue. Tapi kali ini gue sebagai 

penenang lo, bukan orang yang nyakitin lo lagi." Sahut Raka 

begitu lembut. Namun tak mampu menggoyahkanku kembali. 

Aku tersenyum miris, 

   "Gak perlu ada kekhawatiran lagi Ka, gue yakin semuanya 
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berjalan sesuai scenario-Nya. Ya walaupun gue masih merasa 

gak adil hidup seperti ini. Mungkin emang takdirnya gue punya 

banyak masalah, tapi gue yang berhak milih mau dibawa 

menyedihkan atau menyenangkan." Ucapku tersenyum kecil 

menatap langit sambil terus mengeluarkan air mata. 

   "Huh, kalau Rendi ada, gue pasti udah abis dipukulin 

karena bikin lo nangis. Padahal dia juga udah nyakitin lo. Apa 

sekarang giliran gue yang mukul Rendi?" 

   "Gue sadar betul udah nyakitin lo, tapi seburuk-buruknya 

gue, gue gak terima kalau ada orang lain yang nyakitin lo, 

termasuk Rendi. Iya gue egois, tapi satu hal yang harus lo tau. 

Gue masih sayang lo." 

   Aku merasakan jari tangan Raka yang menghapus air 

mataku pelan. Tak lama kemudian aku tersadar dan memilih 

langsung pergi meninggalkan Raka. 

   "Maaf." Ucapan lirih Raka masih terdengar olehku yang 

sedang berjalan menjauh. 

 

★★★ 

 

   Walau butuh waktu lama, sedikit demi sedikit aku mulai 

memperbaiki diri. Menjadi lebih ceria bahkan sangat ceria. 

Walau sulit, aku mencoba membuang sifat burukku sehingga 

aku bisa kembali tertawa. 

   Aku juga tidak lagi overthinking, tidak ada hal lain yang 

kupikirkan selain materi pelajaran disekolah. Jangan tanya 

bagaimana aku mengubah kepribadianku sendiri, karena itu 

bisa membuatmu gila. 

   "Gimana kuliahnya?" Tanya ibuku kepada Kak Natya. 

Setiap hari libur ia sering pulang, karena memang tempatnya 
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tidak terlalu jauh dengan kota ku disini. Aku hanya asik 

menonton tv dengan cemilan ditanganku, tidak tertarik dengan 

pembicaraan mereka. 

   Tapi tak dipungkiri, aku tetap mendengar apa yang mereka 

ucapkan meski aku tidak mau. Kak Natya terus menceritakan 

apa yang ia alami di sana. Harus nya aku ikut mendengarkan 

dan mendukungnya saat ini. 

   Tapi aku segan. Sejujurnya aku tidak membenci Kak Tia, 

aku hanya iri padanya. Tidak lebih dari itu. 

   "Kamu juga harus belajar yang rajin, Ibu doain supaya 

kamu juga bisa masuk perguruan tinggi negeri kayak Kakak 

kamu." Ucapan Ibu yang merujuk padaku, membuatku 

menoleh tidak percaya. Suaranya begitu lembut, berbeda-beda 

dengan biasanya ketika berbicara kepadaku. 

   "Aku selama ini gak pernah belajar dengan benar kan? 

Pasti ibu memandang aku ini gak bisa diharapkan." Sahutku 

lirih. 

   "Ibu selalu memuji kak Tia yang membanggakan. 

Sedangkan aku cuma bisa nyusahin ibu." Aku langsung masuk 

kekamar, aku tidak percaya aku bisa mengatakan itu semua. 

   Selama ini aku hanya terus memendam beberapa yang 

ingin ku katakan, termasuk mengatakan itu kepada ibuku. 

   Tak lama kemudian kak Natya masuk kamar dan 

menghampiriku. 

   "Jangan berpikir gitu lagi. Kakak peduli sama kamu, 

mamah juga." Ucapnya yang sama sekali tidak 

menenangkanku. 

   "Ayo belajar. Kakak bantu ajarin." Rasanya ingin menangis. 

Biasanya juga tidak ada yang peduli kepadaku, kenapa 

sekarang mereka mendadak berkata begitu lembut? 
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   Aku mendengus, aku senang sekaligus kesal kepada ibu 

dan kak Tia yang tiba-tiba peduli kepadaku. 

   "Gausah sok peduli. Biasanya juga gak pernah peduli." 

Gumamku yang sepertinya masih terdengar oleh kak Tia. 

   "Udah cepetan belajar. Gak usah mikir yang nggak-nggak." 

Kak Tia pun terus membimbing diriku yang niat tak niat belajar 

dengannya. 
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Bab 16 
 

   "Kalau ada apa-apa cerita aja. Semuanya gak kayak yang 

kamu pikirin selama ini." 

   "Ibu sama ayah itu sayang kamu. Mereka suka mikirin 

kegiatan kamu disekolah, mereka juga selalu nyiapin apapun 

kebutuhan kamu. Itu aja udah cukup nunjukin kalau mereka 

peduli sama kamu." 

   "Gak ada yang gak peduli sama kamu. Cuman caranya aja 

yang berbeda." 

 

   Aku memikirkan ucapan kak Tia semalam. Sekarang ibu 

tidak lagi banyak memarahi dan menyuruhku membersihkan 

rumah. Ibu dan ayah juga sering bertanya kepadaku. Entah itu 

soal sekolahku, ataupun soal teman-temanku. 

   Hal itu membuatku tidak lagi terus mengurung diri dikamar, 

dan aku sudah mulai membuka diri. 

   "Kakak sendirian?" Aku menoleh dan ternyata ada seorang 

anak perempuan sudah duduk disampingku. Entah dimana, 

namun saat ini aku tengah melihat banyak orang tengah 

bermain disebuah lapangan, sambil duduk diatas rerumputan 

yang asri disini. 

   Aku hanya tersenyum kecil kemudian mengangguk sebagai 

jawaban. 
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   "Aku disuruh tunggu Kakak aku disini, katanya mau beli 

makanan dulu buat aku."  

   "Sambil nunggu, aku temenin Kakak disini, ya?" Lanjutnya. 

Aku menatap sendu anak kecil itu. Seketika ia mengingatkanku 

pada anak lelaki yang sangat menggemaskan. 

   Padahal anak ini sangat ceria dan berani, berbanding 

terbalik dengan anak yang terlintas dipikiranku saat ini. 

   "Mira." Panggil seseorang membuat kami berdua menoleh. 

Kemudian anak itu bangkit dan langsung berlari ke arah 

sumber suara. Aku merasa dejavu. 

   "Lagi ngobrol sama siapa? Kamu gak nakal, kan?" Ucap 

orang itu sambil mengusap puncak kepala adiknya. 

   Aku bangkit dan melihat peristiwa itu dengan mata yang 

berkaca-kaca, yang kulihat saat ini adalah Rendi dengan 

Rayhan sedang berdiri di hadapanku. 

   "Oh iya, makasih ya udah nemenin Mira sebentar." 

Ucapnya setelah itu berbalik badan pergi meninggalkanku yang 

sedang mematung. Sedetik kemudian aku pun menitikkan air 

mata. 

   Baru dua langkah aku hendak mengejar mereka, aku 

langsung berhenti ketika menyadari sesuatu. Mereka tidak ada 

disini bersamaku. 

   Rendi sudah tidak ada. Saat itu juga aku tertunduk dan 

menangis ditengah orang-orang yang satu persatu 

meninggalkan tempat ini. 

   Aku mendongak, melihat langit yang sedikit gelap seperti 

akan menumpahkan bebannya sebentar lagi, seperti waktu itu. 

Kejadian tadi dan suasana ini, seolah semesta sedang 

mengingatkanku kembali tentang awal dan akhir pertemuanku 

dengan Rendi. 
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   Sejujurnya aku tidak ingin menangis, namun aku sangat 

lemah saat ini. Seakan-akan menangis adalah salah satu cara 

untuk menguatkanku. Disela-sela ku menangis yang beriringan 

dengan turunnya air hujan, aku berharap dan terus berharap. 

Seseorang yang mendatangkanku kebahagian, akan kembali. 

 

★★★ 

 

   Aku menangis pasrah ketika aku memutuskan untuk tidak 

lagi mengikuti dance, karena dikelas 12 ini sangat padat, tidak 

ada cara lain selain mengorbankan salah satunya. Padahal 

menjadi dancer itu impianku. 

   "Jangan dulu ikut nari, fokus sama ujian aja. Toh, kamu jadi 

gak banyak ngeluarin uang buat nari-nari lagi. Kalo udah 

kuliah, terserah kamu mau ikutan gitu lagi atau nggak." Begitu 

nasihat Ibu kepadaku. 

   "Huwaaaa…" aku menangis tak karuan. Aku memberi 

pesan perpisahan ke grup komunitas, sambil memajukkan bibir 

bawahku merasa sedih sekaligus terharu ketika teman-temanku 

banyak yang memberi semangat dan dukungan kepadaku. 

   Mereka membuatku bertekad akan kembali menari setelah 

aku sudah masuk kuliah nanti untuk mewujudkan impianku 

selama ini. 

   Waktu semakin cepat berjalan, aku Sudah mulai banyak 

mengikuti berbagai ujian. Aku juga sekarang telah belajar lebih 

giat, karena aku telah berjanji pada diriku sendiri juga pada 

orangtuaku bahwa aku akan membanggakan mereka dengan 

masuk perguruan tinggi negeri seperti Kak Natya. 

   Menjadi kuat setelah lemah sangat membutuhkan waktu 

dan pengorbanan. Dan perubahan itulah yang juga 
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menyadarkanku bahwa dibalik hal buruk, masih ada hal baik 

disekitarku. 

   Aku menangis terharu ketika mengetahui aku diterima 

diuniversitas favorit lewat jalur undangan yang bahkan kak tia 

pun waktu itu tidak mendapatkannya. 

   Tentu aku senang, sangat senang. Aku bisa membuktikan 

pada semuanya bahwa aku mampu menjadi yang terbaik. 

Selain itu aku juga mendapat beasiswa karena nilaiku yang 

tinggi. 

   Memang sebelumnya aku tidak menyangka sama sekali. 

Tapi aku percaya rencana tuhan selalu baik kepada umat-Nya 

yang baik pula. 

   Aku baru menyadari bahwa sebenarnya orangtuaku sangat 

peduli terhadapku. Dan selama ini aku salah mengartikan cara 

perlakuan rasa sayang orangtuaku, bahwa perlakuan mereka 

selama ini itulah tanda peduli mereka kepadaku. 

   Aku baru menyadari bahwa sekolah lah yang paling 

menyenangkan diantara tempat lain. Terutama masa SMA, 

masa dimana setiap sudut dan gedung sekolah yang selalu 

memiliki cerita masing-masing. Ditempat itu, semua rasa 

bercampur padu dari mulai hal yang menyenangkan, sampai 

cerita yang menyedihkan. 

   Aku baru menyadari, kita bisa menggapai impian kita 

selagi kita terus berjuang. Tidak ada impian yang gagal, hanya 

saja impian itu harus ditunda sebentar untuk mempersiapkan 

segala halnya lebih matang agar tergapai suatu saat nanti. 

   Aku baru menyadari, semesta ternyata ingin aku bahagia 

dengan menyisipkan banyak pelajaran kepadaku. Sehingga aku 

tidak hanya merasa bahagia, melainkan juga mendewasakan 

diri. 
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★★★ 

 

   "Key, selamatt! Gue ikut seneng walaupun kita akhirnya 

gak bisa bareng lagi, tapi ini menunjukkan kerja keras lo 

selama ini gak sia-sia." Ucap Fani menggenggam kedua 

telapak tanganku didepan dada. Saat ini tengah berlangsung 

acara perpisahanku di gedung. 

   "Keyraaa lo cantik banget hari ini." Puji Diva setelah 

berlari menghampiriku. Dan entah karena apa mereka langsung 

memelukku erat sambil berputar-putar. 

   "Woy gue gak bisa napas, make up gue nanti luntur 

gimana?!" Omelku. 

   "Keyra, gue pasti bakal kangen sama lo, Fani juga. Kalian 

sahabat terbaik gueee." Rengek Diva kemudian kembali 

memelukku erat. Namun kali ini aku membalas pelukan 

mereka lebih erat. 

   "Kita bakal berpisah demi mencapai impian kitaaa." 

Lanjutku juga ikut terharu. 

   "Gue seneng liat lo jadi lebih bahagia sekarang." Tiba-tiba 

saja Raka berada di hadapanku. Lalu aku tersenyum samar. 

   Ditengah itu, tak sengaja aku melihat seorang anak kecil 

yang memakai tuksedo hitam dan sangat kukenali. Dengan 

terkejut sekaligus penasaran aku mengikuti anak itu yang 

berlari sampai kebelakang yang ternyata merupakan taman 

yang sangat indah. Di sana tampak kosong, sepertinya yang 

lain belum ada yang sempat kesini. 

   Pandanganku menyapu sekeliling untuk mencari anak kecil 

tadi. Tapi tidak ada, tidak mungkin kan yang kulihat itu hantu 

penunggu gedung? Tak lama kemudian lampu tumblr yang 
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memenuhi sekitar taman menyala dengan berbagai macam 

warna. 

   Taman yang indah itu menjadi sangat indah ditambah 

adanya kunang-kunang yang berlalu-lalang. Lalu seseorang 

menghampiriku dan sukses membuatku terkejut setengah mati. 
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Epilog 
 

   "Rendi?" Tanyaku memastikan, walaupun semakin ia 

mendekat semakin jelas pula wajah tampannya itu di 

hadapanku. Ia mengeluarkan bucket bunga yang semula 

disembunyikan dipunggungnya. 

   "Maaf buat lo nunggu." Rendi menyodorkan bunga itu. 

Jelas barusan aku mendengar suara beratnya, tapi aku masih 

tidak percaya. Aku sama sekali tidak melirik bunganya. Mataku 

hanya tertuju pada mata hitamnya. 

   Suaraku tercekat, dadaku sesak, dan mataku perih melihat 

ini semua. Dengan tangan yang gemetar aku menyentuh pipi 

kirinya. Lalu dia menyentuh punggung tanganku yang berada 

dipipinya itu. Disaat itu juga aku menitikkan air mata, dia telah 

meyakinkanku bahwa ia nyata ada di hadapanku saat ini. 

   "Pukul gue seperti terakhir kali lo mukul gue waktu itu, 

Key. Gue siap. Maaf gue datang tiba-tiba setelah udah 

ngecewain lo. Tapi sejujurnya gue gak pernah bener-bener 

ninggalin lo. Gue cuman nyiapin diri menjadi yang terbaik 

untuk berada disisi lo." Ucap Rendi panjang lebar sambil 

mengelus rambutku. 

   Seketika itu juga Rendi mampu merobohkan benteng 

pertahananku selama ini, 



 

140 | S e m e s t a  I n g i n  A k u  B a g a i m a n a  
 

   "Sejak kapan lo jadi banyak ngomong?" Sahut ku 

kemudian tersenyum tipis tanpa bisa menghentikkan air 

mataku. 

   "Diri gue yang dulu mungkin gak bakal maafin lo dan 

bahkan sangat membenci lo. Tapi gak bisa dipungkiri, diri gue 

sekarang sangat bahagia lo kembali." Lanjutku sambil 

menangis. 

   Kemudian Rendi langsung memelukku, membuat tangisan 

yang sudah lama tak kukeluarkan beberapa bulan ini, pecah 

begitu saja didada bidang Rendi. 

   "Lo jahat." Lirihku. 

   "Sebut gue apapun semau lo kalau itu bisa buat lo 

ngelampiasin semuanya dan jadi tenang. Sekarang gue kembali, 

nemuin lo dan janji gak bakal ninggalin lo lagi." Rendi melepas 

pelukannya kemudian menggerakkan jarinya dipipiku 

bermaksud menghapus airmata ku. 

   Setelah itu ia terlihat mengeluarkan sesuatu dari saku 

jasnya. Sebuah kotak elegan yang berisikan sebuah kalung, 

Rendi langsung memakaikan kalung itu ke leher ku. 

   "Maaf, udah buat lo ngejalanin hal berat selama ini." lanjut 

Rendi. 

   Tak lama kemudian kulihat Rayhan yang menghampiriku 

dengan membawa boneka sebesar tubuhnya.  

   "Kak Keyra, ini buat Kakak. Aku beli pakai uang abang. 

Kata abang, Kak Keyra suka boneka besar." Suaranya yang 

menggemaskan, aku baru mendengarnya lagi. Tanpa 

mengambil boneka yang ia pegang, aku langsung berjongkok 

dan memeluknya gemas. 

   Rayhan terlihat sangat tampan walau masih kanak-kanak. 

Gen yang diturunkan ayah kepada anaknya memang sangat 



 

141 | S e m e s t a  I n g i n  A k u  B a g a i m a n a  
 

kuat. 

   "I miss you." Ucap Rayhan. Baru satu tahun di negara asing, 

Rayhan sudah sangat baik mengikuti logat bicara orang sana. 

Aku sangat bangga padanya yang begitu pintar. 

   "Miss you too." balasku mengusap puncak kepalanya. 

   "I love you, you look so beautiful tonight and I miss you 

too." Sahut Rendi kemudian membantuku bangkit. Ia 

tersenyum hangat, senyuman itu, sudah lama aku tidak 

melihatnya. 

   Mataku berbinar dan bersiap untuk mengeluarkan airmata, 

lagi. Namun kali ini aku tidak mengeluarkan airmata karena 

kesedihan, melainkan karena kebahagiaan. 

   "Jangan bikin gue benci diri sendiri lagi." pintaku kepada 

Rendi. 

   "Gue janji." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raka lo 

dimana? 

Gue tunggu 

dikantin 

ya.. 
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