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Ucapan Terimakasih 
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novel ini tentu banyak faktor yang membantu baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Saya berterimakasih kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, tanpa Kuasa dan Berkat-Nya saya tidak 

bisa menyelesaikan novel ini. 

Saya berterimakasih kepada Bapak Sopyan 

Munawar M.Pd, yang telah memberikan modal 

secara non fisik sebelum saya membuat novel ini. 

Dan juga dukungan orang tua yang 

senantiasa memberikan semangat kepada saya. 
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Chapter 1 

Hari ini tanggal 26 September 2040, di 

kamar ini gua mau nyeritain sesuatu yang berkesan 

di hidup gua. Dan gua gabakal nyeritain secara 

detail, karna gua baru di dunia pernovelan ini. 

Semua berawal karena mereka. 

“Andreeeeeeee….Bangunnnn!” 

 “Iyaa mah”. 

 Sebenernya gua bukan anak yang susah 

bangun dan harus selalu dibangunin sama mamah 

gua buat sekolah, cuman waktu itu hari senin dan 

gua juga tidur dari jam 1 gara-gara latihan musik. 

Jadi wajarlah gua waktu itu ga bisa bangun sendiri. 

Oiyah, pada waktu itu gua kelas 11 SMA. 

Gua bersekolah di sekolah negri yang ada di 

kabupaten Bogor. Jarak rumah gua ke sekolah bisa 

dibilang jauh, secara rumah gua yang berada di 

kota.  

“Mah berangkat andre berangkat sekolah 

yaa” 

“Iya, belajar yang bener”  
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Tanpa cium tangan? Mamah gua lagi di 

kamar mandi jadinya langsung aja tanpa cium 

tangan. Kalo bapa gua biasanya masih tidur tuh 

pagi-pagi gini. 

Gua berangkat sekolah naik angkot, kenapa 

ga naik motor kaya anak sekolah yang lain? Ya 

karna gua ga bisa naik motor hahahaha, 

kedengerannya emang cupu banget anak laki SMA 

gini belum bisa naik motor. 

“Kiri banggg” gua turun dari angkot dan 

memberi uang sebagai bayaran atas jasa bapa 

supir yang telah menghantarkan ku sampai sekolah 

dengan selamat ☺ 

Sesudah sampai di kelas, seperti biasanya 

gua adalah murid yang dateng paling awal. Kelas 

masih sepi paling Cuma ada 2 atau 3 orang. Gua 

duduk sambil dengerin musik yang ada di 

handphone gua. 

Sama halnya seperti sekolah pada umumnya, 

jam 7 pun gua udah mulai masuk pelajaran. Semua 

berjalan seperti biasa. Waktu itu sedang belajar 

Fisika, gua suka banget sama pelajaran ini. Gua 

selalu dapet nilai diatas 90. 
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“Andree sini kedepan nak, ibu mau bicara” 

kata bu Rani selaku guru fisika gua yang lagi ngajar 

pada waktu itu. 

“Iya buu, ada apa ya?”  

 “Sini duduk dulu” bu Rani menempatkan 

bangku di sampingnya. 

“Ini, nilai ujian kamu kemarin 100, kamu 

nyontek ya? Jujur saja, ibu tidak akan marah kok”. 

 Ngedenger omongan ibu Rani, gua kaget 

dongg. Ibu Rani adalah guru yang sangat mengenal 

gua di sekolah ini. Kenapa ibu Rani bisa berfikir 

seperti itu. 

“Mohon maaf bu, bukannya saya lantang. 

Saya sumpah ngerjain ujian itu sendiri kok bu! Ibu 

juga sudah kenal saya kan dari kelas 10?” Nada gua 

sedikit naik yang membuat ibu Rani tersenyum. 

“Hehehe tenang toh ndre, ibu hanya 

bercanda. Sebenernya ibu mau ngajak kamu buat 

ngewakilin sekolah di lomba fisika. Kamu mau kan?” 

“Ahh ibu, kirain bener ibu punya pemikiran 

kaya gitu ke andre, waduh mau banget dong buu, 
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mau bikin mamah bangga nihh hahaha”. Bisa ajani 

guru, kata gua dalam hati. 

“Yaudah pulang sekolah kamu ke 

perpustakaan ya!” 

“Siap komandan!”, gua hormat layaknya 

prajurit ke pemimpinnya. 
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Chapter 2 

Ini bisa gua bilang awal dari inti yang 

pengen gua sampein di sini.  

Kringggg….kringggg….kringgg…. Bel pulang 

pun berbunyi. Sesuai yang sudah disuruh ibu Rani, 

gua pun bergegas ke perpustakaan. 

“Permisi buu”, gua sapa ibu Rani sambil 

menyalam tangannya.  

“Yang lain mana bu? Saya doang sendiri?” 

 “Ini lomba antar sekolah di Bogor ndre, 

setiap sekolah Cuma bisa mempersiapkan 1 

wakilnya” 

“ohhh gitu buu siaplah!”  

Sore itu gua dikasih pengarahan sama ibu 

Rani, dari materi yang mau dilombakan sampai ke 

aturan mainnya. Gua pulang ke rumah sekitar jam 

6 sore. 

Semua berjalan seperti biasa saat gua 

sampai rumah. Keesokannya, pagi-pagi gua 
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mendapatkan dispensasi untuk tidak mengikuti 

jam pelajaran di kelas. Gua berlatih soal-soal 

fisika dengan ibu Rani.  

“Semangat ya dree! Buat temen sebangku lu 

ini bangga duduk disamping lu hahaha”, kata Dion 

teman sebangku gua di kelas.  

“Santuy Yonnn”, iyaa gua biasa mangil dia 

yon dengan huruf “Y” hahaha.  

Oiyah hari itu tanggal 3 Agustus 2018, dan 

gua akan mengikuti lomba pada tanggal 10 Agustus. 

Yang berarti tinggal seminggu lagi persiapan gua 

mengikuti lomba. 

Hari-hari berlalu begitu saja, gua sampai di 

tanggal 10 Agustus, ya ini harinya. Awal dari 

segalanya. 

“Andree, nanti kamu tenang aja ya nak, 

jangan panik waktu ngerjain soalnya, manfaatin 

waktu sebaik-baiknya ya”, pesan bu Rani ke gua. 

 “Iya buu, doain juga ya bu semoga lancar” 

Lomba ini mirip seperti ujian, setiap 

peserta lomba diberikan kertas soal dan lembar 
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jawaban. Setiap peserta wajib mengerjakan soal 

dalam waktu 90 menit. Yaiyalah wajib ya? Kalo ga 

diisi ngapain ikut lomba hahaha. Lomba dimulai jam 

10.00 dan gua liat jam udah jam 09.58. 

Karena gua takut telat memasuki ruang 

lomba, gua berjalan dengan sedikit berlari. 

 Gedebrukkk…….. 

“Aduh maap ga sengaja”, gua nabrak 

peserta lomba dari sekolah lain. Sambil julurin 

tangan gua ke dia. Dia sambut tangan gua dengan 

senyum tanpa berbicara. 

Kemudian dia jalan, dan gua masih diem 

bengong. 

“Lu lomba juga kan? Ayo nanti telat”, kata 

cewek yang gua tabrak tadi. Gapake ngomong, gua 

langsung jalan di belakang dia. 

Waktu kita masuk ke ruangan lomba, pas 

banget lomba langsung dimulai. Cewek itu duduk di 

belakang gua. Saat waktu tersisa setengah jam 

lagi, 
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“Eh lu belum beres?” kata dia sambil 

menepuk pundak gua dari belakang.  

“dikit lagi, kenapa mau nanya?”, jawab gua.  

“Gua udah beres kaliii.. Lambat dah”, dengan 

nada mengejek ke gua. 

Dalam hati, gua berfikir ini orang asik 

banget walaupun sombong hahaha. Semoga gua 

bisa temenan sama dia. 

“Baikk, waktunya sudah habis. Silahkan 

kumpulkan kedepan”, kata pengawas lomba pada 

saat itu yang matanya tertuju pada gua dan si 

cewek ini. Kayanya pengawas itu liat tadi gua 

ngobrol sama si cewek. Semoga aja point gua ga 

dikurangin gara-gara ngobrol sama tuh cewek. 
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Chapter 3 

Hari itu pun berganti, pengumuman lomba 

akan diberikan pada hari ini 11 Agustus 2019. Dan 

ternyata dari sekitar 30-an peserta gua juga lupa 

pastinya berapa, dipilih 6 orang untuk mewakili 

Bogor ke tingkat provinsi.  

Pengumuman dilakukan melalui surat edaran 

kepada sekolah-sekolah peserta lomba. Dan disitu 

terdapat 6 nama dari sekolah yang berbeda-beda. 

Salah satu dari keenam nama tersebut ada nama 

gua. Gua pun langsung nelfon mamah buat ngasih 

tau gua lolos.  

“Halo mah! Andre lolos dong” 

“lolos apaan bang?” 

“itu yang lomba kemarin mah” 

“itu sudah keharusan buat anak mamah”, 

kata mamah sambil sedikit tertawa. 

“Yaudah mamah mau belanja dulu ya, ini lagi 

di pasar” 

“oke mah dahh” 
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Waktu gua kekelas, semua temen kelas 

biasa aja liat gua. 

“Ehh ada yang lolos seleksi lomba nih 

kayanya”, kata Dion sambil menepuk-nepuk pundak 

gua. 

“Ahh biasa aja yonn, justru ini baru awal, 

masih panjang nih” 

“Makanya itu persiapin diri lu yaa, jangan 

Cuma belajar doang dre, fisik juga siapin biar lu ga 

drop” 

“Santuyyy” 

Gua ga punya rasa bangga sama sekali, 

karena  masih banyak orang yang memandang gua 

sebelah mata. Pasti kalian juga memiliki pandangan 

yang sama terhadap orang yang kerjaannya 

belajar doang, prestasinya dari akademik. Ga 

keren kalo dibandingin sama orang yang 

berprestasi di non-akademik.  

Detttdetttttt….. Hp gua bergetar ada yang 

nelpon. Tapi nomornya ga dikenal, yaudah gua 

angkat siapa tau penting. 
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“Halooo, siapa ya?”, gua penasaran dengan 

suara yang akan membalas.  

“Ini Andre?”,terdengar suara cewek 

membalas. 

“Iya ini siapa? Ada apa ya?”, tadi gua nanya 

ini siapa tapi ga di jawab sama dia. 

“Gua Cindy, yang waktu itu ketemu di 

seleksi lomba fisika”, kata cewek itu dengan nada 

senang. 

“Ohhh iyaiyaaa… Cindy?? Gua kayanya liat 

nama lu deh di kertas edaran hasil seleksi. Lu lolos 

juga ya?” 

“Iyaalah jelas gua lolos, gua aja ngerjainnya 

lebih cepet dari lu hahaha”,  

Ni orang asik juga ya, kata gua dalam hati. 

“Iya deh iya, dapet nomor gua dari mana?”, 

kata gua sok penasaran. 

“Ini lohhh, gua dapet dari panitia seleksi 

lomba ituu, dan gua mau ngumpulin dulu ni 

semuanya yang wakilin Bogor” 
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Yahhhh gua kira ada urusan berdua, 

taunya….. Yaudahlah yaaa 

“Ohhh gitu Cinn, boleh tu kita ngumpul dulu, 

biar dapet kemistri dulu gitu”, jawab gua sok asikk 

padahal mah  cuma maksud ngedukung apa yang 

mau dia lakuin. 

“Sabtu libur kan sekolah lu?” 

“Liburlah yakali kaga”, jawab gua masih sok 

asik  

“Kirain engga kann, jam 3 sore di kafe deket 

sempur ya” 

“Yang samping barbershop itu kan?”, kata 

gua memastikan 

“Nah iya itu, yaudah byee” 

Belum sempet gua jawab omongannya, udah 

ditutup telfonnya. Ngeselin juga sih, tapi seru 

juga hahaha. 

“Sokap tuhhh?”, kata Dion yang masih ada 

di samping gua. 
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“Haahhh?? Kenapa?”, jawab gua kaget yang 

baru menyadari kalo Dion masih ada di samping 

gua. 

“Yeeuuuu itu siapa? Cewek tuh kayanya gua 

denger-denger dari suaranya”, kata Dion sambil 

sedikit mengejek. 

“Iniiii,, temen baru ketemu kemaren” 

“Maksudnya?”, tanya Dion ga ngerti 

“Kan kemaren gua seleksi lomba tuhhh, nah 

gua ketemu sama ni orang kemaren”, gua 

menjelaskan 

“Ohhhh, Cantik ga?”, kata dia sambil 

menunjukkan ekspresi yang mengejek. 

“Cantik? Lu tau Dian Sastro ga?”, tanya gua 

ke Dion 

“Tauu, kenapaa? Cantiknya sama?”, kata 

Dion menunggu jawaban dari gua 

“Enggaaaaa, cuma nanya aja tau Dian Sastro 

apa ngga”, jawab gua sambil tertawa. 

“Yeeeuuu sikambing bener-bener”, jawab 

Dion kesal 
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“Udah-udahh, ini kan udah jam pulang, balik 

yu!”,  

“Ayo dahh ke parkiran, biar lu bareng sama 

gua aja”, ajak Dion 

“Siap sahabatkuh!”, jawab gua sambil 

hormat 

Dion menaiki motornya dan memberikan 

helm kepada gua, 

“Nih pake”, “Lu aja yang bawa motornya ya 

dre”, kata Dion sambil sedikit tertawa. 

“Iyaaaa ngeledekkkk, ajarin kekkk”, jawab 

gua sambil menepuk punggung Dion. 

“Okeee, sebagai sahabat gua bakal ajarin lu 

bawa motor. Tapi bayarannya jangan lupa” 

“Bukan sahabat dong namanya kampret”, 

jawab gua dengan nada bercanda. “Oke dah 

bayarannya tugas fisika aja, lu boleh liat tugas 

fisika gua” 

“Penawaran yang bagus tuh kayaknya, 

Deal?”, tanya Dion sambil menjulurkan tangan 
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untuk berjabat tangan yang menandakan ada 

keseoakatan di antara kita. 

“Udah bisa jalan belum nih? Lama amat dah 

dari tadi”, kata gua dengan nada bercanda 

“Meluncurrrr”, kata Dion sambil motor itu 

mulai berjalan. 

Hari itu adalah hari kamis, di mana itu 

adalah hari gua les bahasa Inggris. Gua les bahasa 

inggris disuruh mamah gua, tapi emang gua butuh 

juga sih les bahasa inggris, secara bahasa inggris 

gua yang ga begitu bagus.  

“Sudah sampe ni bang, 20 ribu aja”, kata 

Dion dengan tangan meminta. 

“Yeeuu si kambing bisa aja”, kata gua sambil 

mengembalikan helmnya. 

“Eh jadi kapan ngarin guanya?”, tanya gua. 

“Besok dah jumat, bisa kan?”, kata Dion. 

“Bisaaaa oke dah, thank's ya tumpangannya” 

“Siappp!! Santuy aja broo”, kata Dion 

disusul dengan motornya yang mulia melaju. 
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Setelah itu, gua langsung mengambil kunci 

rumah yang biasa ditaruh sama mamah di bawah 

keset. Memang, jam 4 sore di rumah pasti ga ada 

siapa-siapa. Mamah selalu pergi jemput ade gua 

pulang sekolah. Kako bapa gua pasti kerjalah jam 

segitu, pulang paling malem jam 10an.  

Oiyah gua belum ngasih tau, gua adalah anak 

ketiga dari empat bersaudara. Abang gua dua, 

namanya juga abang udah pasti laki-laki. Yang 

pertama udah kerja di Jakarta, dia ngontrak di 

Jakarta. Dan yang kedua lagi kuliah di Depok, dia 

juga ngekos di Depok. Mereka berdua sebenernya 

masih bisa tinggal di Bogor, tapi dikarenakan 

mereka orang yang susah bangun kalo pagi, yaudah 

deh mereka ngekos/ngontrak. 

Kalo ade gue, dia anak dari bapa dan mamah 

gua yang paling cantik. Dia sekarang kelas 9 SMP, 

walaupun udah SMP, mamah gua masih jemput dia 

kalo pulang sekolah. “Takutnya ada apa-apa sama 

ade kita ini bang”. Kata mamah gua tuh, mamah gua 

emang sayang banget sama ade gua.  

Setelah itu gua mandi terus siap-siap buat 

pergi ke tempat les inggris gua yang ada di daerah 
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Padjajaran. Les dimulai dari jam 5 sore, jadi gua 

berangkat dari rumah jam setengah 5. Kalo 

biasanya ke sekolah gua naik angkot, kalo ke 

tempat les gua dianter sama ojek langganan 

mamah gua. 

Tinnnnnnn…tinnnnnnnn.... Terdengar suara 

klakson motor dari depan rumah.  

“Pasti mang Ajo tuhh”, kata gua dalem hati. 

Mang Ajo, itulah nama tukang ojek langganan 

mamah yang setiap kamis jasanya selalu berharga 

yaitu sebagai jembatan gua untuk mencari ilmu. 

“Eh mang Ajo, rajin banget mangg, belom 

juga jam setengah 5”, kata gua sambil mencium 

tangan mang Ajo.  

“Ehh puguh udah jam setengah 5 Dre, tah 

tingali”, kata mang Ajo sambil menunjukkan jam 

tangannya.  

Mang Ajo adalah asli USA yaitu Urang 

Sunda Asli, asalnya dari Bandung. Jadi tidak heran 

kalau mang Ajo sering bahkan selalu menyelipkan 

bahasa sunda dalam omongan-omongannya. 
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“Ehh iya deh mangg, maap atuh dari tadi 

saya bengong jadi ga kerasa udah jam segini 

hehehe”, kata gua membalas. 

“Ayo Dre berangkat. Nanti telat mamang 

lagi yang kena omel sama si mamah”, ajak mang Ajo 

sambil memberikan helm ke gua. 

“Yaudah mah gassss” 

“Gasss”, kata mang Ajo sambil mulai 

menjalankan motornya. 

Sesampainya di depan tempat les, gua 

melihat ada sesuatu yang menarik perhatian gua. 

Seolah-olah telah mencuri pandangan gua. Tidak 

lain tidak bukan ia adalah Cindy. Gua kaget donggg 

liat Cindy ada di tempat les gua. Ni orang ngapain? 

Perasaan dia ga pernah les di sini deh. 

“Mang Ajo makasih ya mang!”, kata gua 

sambil hormat ke mang Ajo. Gua selalu hormat ke 

mang Ajo setiap turun dari tumpangannya. Biar 

seru aja sih, biar beda dari yang lain hahaha. 

“Siiippplah Dre, sing bener belajarnya ah, 

supaya sukses terus mamang bangga”, Kata mang 

Ajo membalas hormat dari gua. 
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“Siap lapan enem mang!”. 

Setelah mang Ajo pamit, gua langsung 

nemuin Cindy deh.  

“Haiii…”, sapa gua ke Cindy dengan suara 

yang lebih lembut dari biasanya. 

“Ehhh Andree, lu les di sini?”, Cindy kaget 

melihat gua. 

“Iya Cinn gua les di sini, lu ngapain di sini?”, 

tanya gua penasaran. 

“Gua baru daftar kemarin dre, sekarang 

baru masuk les nih pertama kali”, jelas Cindy. 

“Ohhh gituuu, besok jadi kan?”, tanya gua 

tentang ketemuan 6 orang di kafe itu. 

“Besok? Besok kan jum’at dree, kita kan 

ngumpulnya sabtu”, kata Cindy sambil sedikit 

menahan tawa melihat diriku yang mungkin 

terlihat sedikit gugup pada saat itu. 

Jujur gua lupa kalo hari itu hari kamis, gua 

kira hari jum’at. Mungkin faktor grogi jadi lupa 

semuanya hahaha. 



 25 

“Siapa tau aja gitu besok lu mau main sama 

gua hahaha”, jawab gua ngeless  

“Bukannya lu yang mau main sama gua? 

Hahaha”, kata Cindy dengan nada mengejek. 

“Udah-udahh gua mau ke kelas nihh,,, udah 

jam 5 soalnya. Kelas lu di mana?”, gua memotong 

pembicaraan karna gua bingung mau jawab apa 

waktu itu. 

“Kelas gua di lantai 2” 

“Ohh,, kalo gua di lantai 3” 

“Gak nanya kelas lu di mana juga sihh dree”, 

kata Cindy dengan nada bercanda. 

“Iyyaaiyyaaaa gua naik duluan yaa”, 

“Okee hati-hati kepelitek naik tangga”, 

kata Cindy sambil menahan tawa. 

“Makasih atas perhatiannya, kalo ada 

kekurangan mohon dimaafkan, bye!”, jawab gua 

dengan gaya bicara pembaca pidato. 

“Hahahahahaha”, Cindy ketawa. 
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Di kelas, gua sempet bengong mikirin Cindy. 

Soalnya gua baru kali ini punya temen yang 

berbeda gender tapi bisa langsung se-enjoy ini.  

“Andre… Andreeeee”, kata Mr. Bryan 

mengabsen murid kelas. 

“Ehhhh… present”, jawab gua sambil kaget 

gara-gara bengong. 

Kemudian gua berusaha mengumpulkan 

fokus gua kembali untuk dapat mengikuti 

pelajaran yang akan diberikan oleh Mr. Bryan. 

Setelah les selesai, gua buru-buru ke depan 

tempat les. Tujuannya biar bisa nungguin Cindy di 

luar. Taunya dia udah ada di depan. 

“Dree, lu bawa motor ga?”, tanya Cindy ke 

gua. 

“Kaga Cinn, kenapa emang?”, kalo gua bilang 

gua ga bisa bawa motor mau gua taro mana ini 

muka. 

“Yahh kalo bawa mau minta anter soalnya, 

hahaha” 
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“Emang lu berani dianterin sama temen yang 

belom lama kenal?, lu cewek lagi”, tanya gua ke 

Cindy. 

“Gua percaya sama lu, soalnya gua juga 

punya nomor guru lu yang namanya ibu Rani itu. 

Jadi kalo misalkan lu berbuat sesuatu, bisa gua 

lapor, hahaha”. 

“Ohhh lu kenal juga sama bu Rani?”, tanya 

gua ke Cindy. 

“Iyaaa kenall, dia kan temen nyokap gua 

soalnya”, jelas Cindy 

“Ohhh gituuu, jadi lu balik naik apa nih? Gua 

pesenin ojol dah mumpung gua ada saldonya nih”. 

“Dibayarin ceritanya??? Yaudah bagus 

dehh,, ga nolak saya, hahaha”. 

“Ga boleh nolak rejeki yah?” 

“Iyaaa ga baikk hahaha” 

Sambil menunggu ojek onlinenya dateng kita 

banyak berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, 

ojeknya pun dateng. 
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“Mas Andre yahh?”, tanya tukang ojek 

online. 

“Yang ini nih yang namanya Andre”, kata gua 

sambil nunjuk Cindy. 

“Yeuuu saya cuma minjem aplikasinya dia 

doang mas, kalo nama saya Cindy”, kata Cindy. 

“Minjem aplikasinya doang?, berarti gausah 

dibayarin dong?” 

“Ihhh minjemm doangg sambil dibayarin 

hehehe” 

“Mon maap yang naik siapa ya ini?”, tanya 

tukang ojek kebingungan. 

“Saya mas”, kata Cindy. 

“Yaudah hati-hati mas bawa motornya biar 

selamat sampai tujuan”, kata gua  

“Oke mas! Saya jaga pacar masnya”. 

“Hahahahahahahahaha”, gua dan Cindy 

tertawa mendengar perkataan si mas ojol. 

“Dahhh makasih ya dree”, kata Cindy sambil 

melambaikan tangan. 
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Gua cuma melambaikan tangan tanpa bicara. 

Gua suka sama Cindy, bukan layaknya orang yang 

jatuh hati. Tapi gua suka sama personalitynya dia 

yang welcome sama gua.  
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Chapter 4 

Hari jumat berlalu begitu saja, tiba lah hari 

sabtu. Hari di mana kita yang lolos seleksi janjian 

untuk berkumpul. Hampir setiap sekolah libur pada 

hari sabtu, termasuk juga sekolah gua. Jadi pada 

sabtu pagi, gua sama sekali ga ngelakuin apa-apa. 

Gua di rumah dari pagi sampe jam 2 siang, soalnya 

gua ga sabar bakal ketemu orang-orang yang bisa 

dibilang sama dengan gua. 

Gua berangkat ke kafe tempat janjian jam 

2, karna gua tau pasti macet dari rumah gua ke 

derah sempur. Gua berangkat naik angkot, 

dibandingkan naik ojek entah kenapa gua lebih 

suka dan sering naik angkot. 

Tepat pada jam 3 sore, gua sampe di kafe 

itu. Dan yang gua salut adalah mereka semua udah 

sampe di kafe sebelum jam 3. Termasuk Cindy, dia 

juga sudah duduk bersama-sama sambil 

mengobrol. 

“Nihhh temen kita dateng juga satu lagi”, 

ujar Cindy kepada empat orang yang lain. 
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Kemudian gua jabat tangan ke semuanya 

sambil menyebut kan nama masing-masing. Mereka 

berempat adalah Sandy, Mario, Jogi dan Kevin. 

Mereka adalah orang yang bisa dibilang sama 

nasibnya dengan gua. Walau mereka berprestasi 

dalam bidang akademik, tapi tidak punya respect 

dari teman-teman sekolahnya.  

Pada saat ngobrol-ngobrol tentang diri 

masing-masing. Tiba-tiba Sandy mengeluarkan 

sebuah gitar dari tas gitarnya. Gua gatau apa 

maksudnya dia bawa gitar pada saat itu. Tapi 

itulah yang membuat kami menjadi semakin dekat. 

“Guyss gimana kalo kita nyanyi bareng-

bareng aja, supaya kemistri kita makin deket 

nihh”, celetuk Sandy yang memotong pembicaraan 

kami. 

“Wahhh boleh tuh asikk juga”, jawab Jogi. 

Kemudian kita semua bernyanyi dengan 

genjreng gitar dari Sandy. Suasana menjadi cair, 

hangat, dan dekat. Di kafe itu memang 

diperbolehkan untuk bernyanyi seperti itu. Bahkan 

kafe tersebut memfasilitasi gitar, bass, dan cajon 
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untuk anak-anak pada nyanyi kalo lagi nongkrong di 

sana. 

“Ehh bentar-bentarrr, itu kan ada gitar, 

bass sama cajon, kalian ada yang bisa maininnya 

ga?”, tanya Cindy ke kami semua. 

“Gua juga bisa gitar sih”, kata Jogi. 

“Bass mah mainan gua waktu TK”, jawab 

Mario dengan nada bercanda. 

“Nahh biar cajon gua aja yang main, jadi 

Andre sama Cindy nyanyi. Gimana?”, kata Kevin. 

“Wahh kita udah bisa bikin band donggg…. 

Hahaha”, jawab gua bercanda. 

“Iyaa bener bisa tauu, gua juga sebenernya 

bisa main keyboard, kapan-kapan kita bisa tuh 

bikin band iseng-iseng”, ujar Cindy. 

“Setuju sih gua, gua juga lama-lama jenuh 

belajar-belajar mulu”, kata Kevin. 

“Wahhh kita sama broo, gua pengen juga 

ahli di bidang lain, siapa tau dengan band iseng-

iseng kita ini kita bisa dapet respect dari orang-

orang”, kata gua menjawab pernyataan Kevin. 
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“Anjiirrr gua kira gua doang yang mikir 

begitu taunya emang kita semua senasib yaaaa 

hahahaha”, ujar Mario. 

Kemudian kami bermain band di kafe 

tersebut, bukan band sih, lebih tepatnya 

akustikan. Kami seperti sedang menghibur para 

pengunjung kafe lain. Bahkan sampe-sampe ada 

yang request lagu ke kita. Padahal kita cuma iseng 

doang di situ, ga dibayar buat ngehibur mereka. 

Tapi kita juga malah seneng karna musik adalah 

hobi kita semua. 

“Ehhh guyyss udah jam 7 nihh, udah lama 

kita nongkrong, pulang yuuu”, kata Sandy. 

“Iyaa gua juga disuruh nyokap jangan lama-

lama takut diculik hahaha”, kata Cindy dengan 

nada bercanda. 

“Ayuu dehh” 

Kita pun pulang ke rumah masing-masing, di 

perjalanan gua merasa seneng banget. Akhirnya 

gua punya temen yang sama dan mau berjuang 

bareng-bareng. Kita saling respect satu sama lain, 

kita bukanlah orang yang pintar. Tetapi, kita 
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adalah orang yang selalu menuruti apa kata orang 

tua kami.  

Di saat orang tua kami menyuruh belajar 

dengan rajin, ya kami bener-bener lakuin. Karna 

kami sadar itu semua buat diri kita sendiri juga. 

Buat masa depan kami juga.  

Dari obrolan kami di kafe tadi, di sisi lain 

kami ingin punya keahlian yang dapat semua orang 

menikmati keahlian kami. Pastinya dalam bidang 

seni, karna di seni kita bisa memberikan atau 

menikmati hasil karya ke orang-orang banyak. 

Di mulai dari celetukan tadi, kita akan 

membentuk band suatu saat nanti. Sungguh gua 

mau hal ini terjadi, karna kalo hal ini terjadi gua 

yakin gua bakal bisa mengeksplor diri gua sendiri. 

Gua ga stuck pada satu bidang aja. 
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Chapter 5 

Beberapa hari pun berlalu, gua tiba di hari 

sebelum lomba tingkat provinsi dimulai. Gua, Cindy, 

Mario, Sandy, Jogi dan Kevin sudah siap untuk 

mengikuti lomba. Kami berkumpul di depan salah 

satu mall dekat tugu kujang untuk menaiki bus. 

Lokasi lomba diadakan di Bandung, sebenernya 

bukan di Bandung sih. Tepatnya PTN yang ada di 

Jatinangor.  

Selama perjalanan kami mengobrol, latihan 

soal, dan bernyanyi bersama-sama. Sesampainya 

kami di lokasi, kami langsung diarahkan menuju 

tempat istirahat yang dekat dengan gedung lomba 

besok. 

Gua sekamar dengan Jogi, Sandy sekamar 

dengan Mario dan Kevin. Cindy udah pasti sendiri 

secara dia adalah cewek satu-satunya di antara 

kita. Sesampai di kamar masing-masing, kita 

semua istirahat karna ga bagus juga kalo waktu itu 

dipake belajar. Belajar itu penting, tapi istirahat 

juga penting. 
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Hari pun berganti, pagi-pagi banget kita 

udah siap-siap. Secara materi dan mental kami 

sudah siap, mau kalah mau juara itu gimana nanti. 

Yang penting kita udah ngelakuin usaha yang 

terbaik. 

“Guyysss sini dulu yuk kumpul”, ajak Cindy 

ke kita berlima yang sedang asik main gadget 

masing-masing. Kemudian kita berkumpul 

mendekati Cindy. 

“Pokoknya kita harus ngelakuin yang 

terbaik, mau apapun hasilnya ga boleh kecewa apa 

lagi nyahin yang lain”, ceramah Cindy ke kita 

semua. 

“Iyaa bener, kita itu tim! Satu salah ya 

salah semua, ga ada yang namanya saling nyalahin 

satu sama lain”, tambah Sandy. 

“Okeeokeee, sebelum kita berperang lebih 

baik kita berdoa dulu yuk, berdoa menurut agama 

dan kepercayaan masing-masing. Berdoa 

dimulai……… Berdoa selesai”. Kata gua memimpin 

doa. 
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“Eh kitaa ga ada tos ala-ala gitu?”, tanya 

Cindy. 

“Buat apa anjiirr udah mainstream kaya 

begituan mah”, balas Jogi. 

“Kalo mau salam rahasia aja biar Cuma kita-

kita doang yang ngerti hahahaha”, kata Mario. 

“Kaya gimana tuh?”, tanya Kevin. 

“Misalnya setiap kita ketemu kita 

mengucapkan salam, tapi salam ala kita sendiri”, 

jelas Mario. 

“Ohhhh ngerti gua maksud lu”, kata Sandy. 

“Nahhh mau gimana nih salam rahasianya?”, 

kata Cindy. 

“Hmmmmm…… Ohhh ini aja nih, misalnya gua 

bilang “pelangi” terus balesannya “mejikuhibini”. 

Gimana?”, jelas Mario. 

“Kok pelangi?”, tanya Jogi  

“Karna pelangi itu memiliki warna yang 

berbeda-beda, dan karna berbeda-beda jadi 

terlihat indah”, jelas Mario. 



 40 

“Wahhh bagus sihh, kan kita juga berbeda 

tuh jadi cocok banget buat kita”, kata Cindy. 

Kita berenam sebenarnya terdiri dari orang 

yang berbeda, terutama dari agama kita masing-

masing. Tapi gua ga bakal menjelaskan apa agama 

kita masing-masing. Karna hal utama yang ingin gua 

sanpaikan ke kalian adalah kebersamaan dalam 

perbedaan. 

“Terus kenapa Cuma mejikuhibini?, kan 

harusnya mejikuhibiniu?”, tanya Kevin.  

“Gua tau deh alesannya apa”, kata gua, 

karna sebelumnya Mario pernah ngasih tau ke gua 

tentang salaman rahasia ini. 

“Nah kasih tau dree”, kata Mario sambil 

menepuk gua  

“Karna kalo mejikuhibiniu, itu ada 7 warna, 

sedangkan kita kan ada 6 orang tuh makanya jadi 

mejikuhibini”, jelas gua ke mereka. 

“Wahhh gila sihhh keren abisss”, celetuk 

Kevin. 
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“Pengumumann…. Pengumumannn… Para 

peserta lomba segera memasuki ruangan lomba” 

“Ehhh tuhh udah dipanggil guysss ayooo”, 

ajak Cindy. 

Lomba pun dimulai, sistemnya sama seperti 

lomba cerdas cermat yang sering kalian lihat di 

televisi. Ada bel, point dan segala macem lainnya.  

Kita berhasil menuju ke final melawan 

perwakilan dari Bandung. Tetapi di final, kita 

mengaku kalah terhadap tim Bandung. Awalnya 

kita sedih, sangat kecewa. Kita sedih karna 

memikirkan bagaimana perasaan orang tua kita. 

Apakah mereka masih bangga terhadap 

anak-ankanya? Sempat terfikirkan pertanyaan 

seperti itu di kepala ku.Namun kesedihan itu tidak 

berlangsung lama. Tiba-tiba salah satu di antara 

kami berbicara. 

“Jadi kapan kita bikin band?” 

Sampe sekarang gua lupa siapa yang 

mengucapkan kalimat tersebut di saat kita semua 

sedih. Dan pertanyaan ini merupakan pintu baru 

untuk kita memasuki bidang yang sebenernya 
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adalah hobi kita, tapi sekarang kami mencoba 

untuk memulai karir di hobi kita ini. 

“Besok? Lusa? Minggu depan? Kapan aja 

ready gua!”, jawab Jogi dengan bersemangat. 

“Iya nihhh, gua ga mau jauh-jauh dari 

kalian”, kata Cindy dengan nada datar. 

“Gimana kalo setiap hari senin, rabu, sabtu 

kita latihan bandnya?”, tanya Kevin. 

“Okeee”, 

“Setuju gua”. 

Akhirnya kita berenam setuju dengan hal 

itu, di sekolah gua masih menjadi anak biasa yang 

dianggap sebelah mata walau kemarin gua 

mendapat runner up di lomba tingkat provinsi. Ya 

alesannya masih sama, mungkin di mata mereka 

murid yang berprestasi di bidang akademik adalah 

murid yang cupu dan ga gaul. 
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Chapter 6 

Hari senin di dalam kelas, 

“Anak-anak semuanya, kemarin teman kita 

baru saja mendapatkan prestasi lagi yaitu lomba 

fisika tingkat provinsi. Beri tepuk tangan kepada 

teman kalian Andree”. Kata bu Rani sambil 

merangkul gua. 

Prookkprokkprokkk…  

Semuanya memberikan tepuk tangan ke gua, 

gua awalnya seneng dan bangga karna telah 

mendapatkan apresiasi dari teman-teman atas 

prestasi gua di bidang akademik. 

Tetapi itu hanya seperti angin lewat saja, 

saat jam istirahat gua masih aja berdua sama 

Dion. Ga ada yang nanya-nanya bahkan 

memberikan ucapan selamat ke gua. 

“Gilaa brooo, gua bangga sama luu. 

Sepanjang umur gua bersekolah cuma lu temen 

sebangku gua yang masa depannya udah bisa 

keliatan hahahaha”, kata Dion ke gua. 
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“Hahahaha bisa aja lu, gua juga yakin yonn 

dengan kepribadian lu yang baik kaya gini. Pasti 

masa depan lu juga cerah”, kata gua ke Dion. 

Dion adalah orang yang baik banget. Bisa 

dibilang dia adalah orang yang membuat gua bisa 

melalui masa-masa SMA di sekolah. Walaupun 

cuma berdua doang, gua merasa senang saat itu 

bisa kenal sama Dion. 

Waktu jam istirahat, gua chat ke grup line 

yang berisi keenam orang itu.  

“Gimana nih balik sekolah jadi ga?”, chat gua 

ke grup. 

“Ehh iyaa di mana kita ngebandnya?”, tanya 

Cindy. 

“Masalah tempat gausah khawatir guyss “, 

“Pulang sekolah jam 4an kita ke sini ya guys. Ini 

rumah gua, ngebandnya di rumah gua aja”, Ajak 

Kevin sambil mengirim lokasi. 

“Lu punya studio musik di runah vin?”, tanya 

Jogi. 

“Kagaa” 
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“Terus ngapain di rumah lu?”, tanya Mario. 

“Pokoknya dateng dulu aja ke rumah gua 

ya!”, kata Kevin. 

Semuanya pun setuju dengan ajakan Kevin, 

sekitar jam 4 gua berangkat dari sekolah menuju 

rumah Kevin dengan bantuan Google Maps. Ga 

nyampe 10 menit gua nyampe di rumah Kevin. Karna 

kebetulan rumah Kevin ga jauh dari sekolah gua. 

Gua liat Kevin, Mario, Jogi dan Sandy sedang 

duduk di halaman rumah Kevin. 

“Weyyyy Andree datanggg”, kata Kevin 

sambil teriak. 

“Pelangi???”, tanya gua ke mereka. 

“MEJIKUHIBINI!!!”, dengan kompak 

mereka berempat mengucapkannya. 

“Yoiiii keren parahhh”, kata gua. 

“Iyalah buatan gua salamnya hahaha”, kata 

Mario. 

“Mau ngapain nih di sini? Dari tadi gua 

nungguin Vin”, tanya Jogi. 
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“Udah kita tunggu lagi teman kita itu satu 

lagi”, jawab Kevin. 

Tak lama kemudian saat kita sedang asik 

mengobrol. Terlihat gadis manis di depan sana 

sambil menghadap kita. Yaaa.. Itu Cindy. Dengan 

suasana hati ceria ku sambut dia dengan 

senyuman. 

“Haiii guyss maap aga lama yaa”, kata Cindy 

ke kita berlima. 

“Ga gitu loh Cinnn”, kata Mario. 

“Ohhh iyya gua lupa, Pelangi??”, tanya 

Cindy. 

“MEJIKUHIBINI” jawab kita berlima ke 

Cindy. 

“Yaudah masuk ayoo”, ajak Kevin ke kita. 

“Kan kita mau ngeband “, tanya Sandy ke 

Kevin. 

“Yeeeuuuhh masuk aja dulu”, jawab Kevin 

sambil menarik tangan Sandy. 

Akhirnya kita masuk ke rumah Kevin, rumah 

Kevin memanglah rumah yang besar. Dari luar saja 
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sudah terlihat bahwa dalemnya luas. Awalnya kita 

bingung mau ngapain diajak masuk ke dalem rumah 

si Kevin. 

Taunya, dia punya ruang musik pribadi 

lengkap dengan alat musik dan sound systemnya.  

“Daripada keluar duit, manfaatin aja studio 

gua, yoi ga?”, kata Kevin ke Sandy. 

“Wihhh mantep Vin terbaik emang lu dah”, 

kata Kevin. 

“Maap vin sebelumnya, Nyokap Bokap lu 

mana?” 

“Mereka sibuk kerja, gua di rumah paling 

sama si bibi”, jelas Kevin. 

Kevin merupakan anak tunggal, yang bisa 

dibilang kurang perhatian dari kedua orang tuanya. 

Tapi yang gua salut sama dia bukan tentang 

hartanya. Dia masih bisa memiliki waktunya untuk 

orang tua, bukan orang tuanya yang menyuruh 

Kevin agar jangan kemana-mana. Dia bisa 

membantu pekerjaan orang tuanya jikalau orang 

tuanya memiliki pekerjaan yang dapat dibawa ke 
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rumah. “gapapa yang penting ada waktu gua sama 

orang tua”. Kata Kevin. 

Oiyahh anggota band kami terdiri dari : 

• Sandy dan Jogi sebagai gitaris 

• Kevin sebagai drummer 

• Mario sebagai bassist 

• Cindy sebagi pianist 

• Dan gua sendiri sebagai vokalis 

Tanpa waktu lama, kita sudah memiliki 

kemistri yang baik. Kita mengaransemen lagu-lagu 

sebagai latihan kita. Kita mencoba berbagai 

gendre musik untuk dapat menemukan gendre 

band kita. 

Setelah latihan kita makan-makan dulu 

sebelum pulang.  

“Guyss udah dulu yu latihannya”, kata Cindy 

“Iya nih laper”, kata Jogi. 

“Yeuhhhh bisa aja ini mah si Jogi”, kata 

Sandy. 

“Mau makan? Santuy sini dulu kita makan 

baru itu kalian pulang deh”, kata Kevin. 
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“Wahhh gausah vin ga enak”, kata gua ke 

Kevin. 

“Ehhh justru enak lah hahahaha”, kata 

Mario ga tau diri hahaha. 

“Iyaa rejeki gaboleh ditolak dre”, kata 

Sandy ke gua. 

“Okehh sipp! Kita makan gass hahaha”, kata 

gua sambil tertawa. 

“Ayo ke ruang makan dulu”, ajak Kevin. 

Kita duduk melingkar di meja bundar ruang 

makan. Selagi makan kita saling cerita tentang 

kehidupan masing-masing.  

Dari cerita-cerita itu kita menjadi saling 

tau tentang kehidupan kita masing-masing. Hal 

itulah yang membuat kita semakin dekat. 
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Chapter 7 

Pelangi 

Yaaappp… Itulah nama band kita, yang 

terbentuk dari sekelompok anak-anak sekolahan 

yang dipandang cupu karna sikap kita yang terlalu 

rajin di mata mereka.  

Pelangi diambil karena kita terdiri dari 

personality dan latar belakang kehidupan yang 

berbeda-beda. Namun bersatu karna banyaknya 

juga persamaan di antara kita. 

Selama seminggu kita latihan band 

sebanyak 3 kali. Hari ini adalah hari senin tanggal 

24 September 2018. Sepulang sekolah gua 

langsung ke rumahnya Kevin. 

Namun, hari itu Cindy tidak datang untuk 

latihan bersama kami. Waktu ditelfon ternyata 

dia sedang sakit. Karena itu selesai latihan band, 

kita ke rumah Cindy, untuk menjenguknya. 
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Perjalanan dari rumah Kevin ke rumah Cindy 

berlangsung selama 40 menitan. Agak macet 

karena kita naik mobilnya Kevin.  

Saat sampai di depan rumah Cindy, kita 

berlima berembuk untuk memilih siapa yang di 

depan. Semuanya menunjuk gua buat jadi orang 

yang pertama ngomong sama siapapun orang yang 

bakal muncul dari dalam rumah Cindy. 

Tinnnggggtonggggg…… 

Gua memencet bell, kemudian dari dalam 

rumah tersebut muncul ibunya  Cindy.  

“Malem tantee”, kata gua dengan frekuensi 

yang kecil. 

“Ini Andre ya?”, tanya ibu Cindy. 

“Iya tann, maap tan ganggu malem-malem, 

kita mau jenguk Cindy yang lagi sakit”,  

Gua sebenernya bingung kok ibu Cindy gua 

tau kalo nama gua Andre. Tapi waktu gua tanya ke 

si Cindy, dia emang suka cerita tentang gua. 

“Iyaa Cindy udah bilang kok katanya ada 

temen-temennya yang mau jenguk, ayo masuk 
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semuanya jangan malu-malu”, ajak ibu Cindy yang 

mempersilahkan kita masuk. 

“Hi Cinnn”, kata gua melihat Cindy yang lagi 

berbaring di kursi ruang keluarga sambil nonton 

televisi. 

“Hi guyysss, maap ya ga bisa ikut latihan 

tadi hehehe”, kata Cindy ke kita. 

“Hah kok maap?, ini kayanya lu sakit gara-

gara kecapean deh Cinn. Harusnya kita yang minta 

maap sama lu, karna udah bikin jadwal latihan 3kali 

seminggu.”, ujar Kevin. 

“Iyaa Cinn, jangan maksain kondisi fisik lu”, 

kata gua menambahi omongan Kevin. 

“Yelah biasa aja kalii,, gua Cuma lagi ga enak 

badan aja nih cuacanya ekstrim”, jelas Cindy. 

“Pokoknya lu harus jaga kesehatan yah gua 

ga mau lu sakit lagi kaya gini, ga ada yang bikin 

suasana ceria soalnya kalo lagi latihan”, kata gua. 

“Hahahahahahahahah”, semuanya tertawa 

mendengar penjelasan gua. 
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“Itumah lu kali Cindy ga ada, latihan jadi ga 

semangat”, kata Sandy dengan nada mengejek. 

“Ciieeeeee Andreeee”, Sandy, Mario, Kevin 

dan Jogi mengejek gua. 

“Ssuuttttt udah-udahhh jangan berisik 

malem-malem di rumah orang”, kata gua ke 

mereka. 

“Ehh Cinn nih ada buah dari kita, makan ya 

biar cepet sembuh”, kata Jogi ke Cindy. 

Diperjalanan tadi kita sempet mampir ke 

toko buah terus beli buah deh buat Cindy. 

“Kayanya udah malem banget deh, daripada 

nanti dicariin orang tua kalian, kalian pulang aja 

paling besok gua juga udah sembuh kok”, kata 

Cindy ke kita berlima”. 

“Iya joogg apa lagi lu, mamah lu udah panas 

dingin nih nungguin anaknya di rumah hahahaha”, 

kata Mario mengejek Jogi. Karena Jogi adalah 

anak tunggal yang sering sekali dimanjain sama 

orang tuanya terutama mamahnya. 

“Yaudah kita pulang yuuu”, ajak Kevin. 
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“Yaudah Cinn, kita pamit yaaa…. Jangan lupa 

makan terus minum obat, tuh buahnya dimakan”, 

kata gua ke Cindy. 

“Iyaiyaa dree, makasi ya kalian. Jangan 

kapok main kesini”, ujar Cindy. 

“Tuh dree sering-sering main ke sini”, ejek 

Sandy. 

“Iya dahh tiap hari gua ke sini nanti”, gua 

membalas dengan candaan juga. 

Ternyata ibunya Cindy ngedenger 

percakapan kita, 

“Bener ya Andree”, kata ibu Cindy. 

“Ehhh….. Ga tiap hari juga tante hehehe”, 

jawab gua kaget menyadari ada ibunya Cindy. 

“Iyaa tann paling malem minggu aja si Andre 

ke sininya, apel ya dre?”, gurau Mario. 

Eh sikambing bisa aja ngecengin gua depan 

ibunya Cindy,  

“Kita pamit dulu ya tan”, kata gua memotong 

pembicaraan karena malu mau ngomong apa lagi. 
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“Yaudah kalian hati-hati di jalan, ditunggu 

main ke sininya ya Andree, si Cindy biar ga 

keluyuran kaya cewek-cewek jaman sekarang”, 

kata ibunya Cindy ke gua. 

“hehehe iya tan diusahakan”, sumpah gua 

grogi banget waktu itu denger perkataan dari 

ibunya Cindy. 

“Kita pulang , yakk maap udah diganggu nih 

tan”, kata Kevin mewakili kami semua. 

Kemudian kita pada cium tangan ke ibunya 

Cindy. Waktu udah dalem mobil, gua ceritain dah 

betapa malu dan groginya gua waktu tadi ke 

temen-temen. Dan yang lain malah ketawa 

ngedenger cerita gua, tapi itulah namanya teman. 

Tertawa artinya mereka mendengarkan apa yang 

gua sampaikan kemudian memberikan respon 

dengan tertawa. 
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Chapter 8 

Dua hari kemudian yang berarti tanggal 26 

September 2018 yaitu hari rabu. Usia gua 

bertambah menjadi 16 tahun. Gua mendapat 

ucapan selamat ulang tahun pertama dari ade gua. 

Waktu baru bangun tidur dia langsung ngetok-

ngetok pintu kamar gua. Ga cuma ucapan, dia juga 

ngasih gua hadiah yaitu Gitar akustik.  

“Kamu dapet uang dari mana?”, tanya gua ke 

ade. 

“Inii Alda ngumpulin uang, ditambah sama 

mamah juga sihh”, jelas ade gua. 

*oiyah nama ade gua alda. 

“Gausah padahal, buat kamu jajan aja”, kata 

gua . 

“Cuma setaun sekali ini bang gapapa”, jawab 

ade gua. 

Kemudian mamah dan bapa gua ngucapin 

selamat ulang tahun sebelum gua berangkat ke 
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sekolah. Pesan yang gua inget sampe sekarang 

adalah “Kamu harus bisa jadi pribadi yang kuat, 

inget jangan selalu merasa puas dengan apa yang 

telah kamu dapat. Eksplor lagi dirimu sendiri, 

jangan memaksa untuk melakukan sesuatu dengan 

diri sendiri. Temukan teman sejati kamu, yang mau 

mendengarkan keluhan-keluhan kamu.”. Kurang 

lebih kaya gitu pesan yang disampein ke gua waktu 

itu.  

Gua pun berangkat ke sekolah seperti 

biasanya menggunakan angkot. Oiyahh, sebelum-

sebelumnya gua udah belajar naik motor sama 

Dion. Gua ga ceritain di sini karna ga terlalu 

berpengaruh dengan cerita yang mau gua sampein. 

Walaupun gua udah bisa naik motor tapi 

waktu itu gua belum dikasih motor sama orang tua 

gua. Jadi kemana-mana masih naik angkot deh. 

Sesampainya di kelas, Dion sahabat gua di 

sekolah mengucapkan selamat ulang tahun ke gua. 

“Sorry ya dree Cuma ini aja, lagi ga ada duit 

nih hehehe”, ujar Dion sambil memberikan susu 

kotak. 
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“Makasih yonnn, santuyy ajaa, yang penting 

mah doanya aja heheehe”, kata gua ke Dion. 

*** 

Sepulang sekolah gua langsung pulang ke 

rumah, gua disuruh bapa gua langsung pulang ga 

usah ikut latihan band dulu katanya. Yaudah 

sebagai anak yang berusaha untuk berbakti untuk 

orang tua, gua izin ke temen-temen untuk ga ikut 

latihan. 

Untungnya yang lain pada ngertiin gua. 

Sesampainya di rumah, eh kok gua liat ada mobil si 

Kevin di depan halaman gua. Dan bener taunya 

orang tua gua ngasih surprise ke gua dan minta 

temen-temen gua buat dateng memberikan 

surprise. 

Dari belakang muncul Cindy membawakan 

kue buat gua, sumpah gua seneng banget. Gua 

jatuh hati waktu liat mamah meluk Cindy.  

“Happy birthday Andree,, sehat selalu jadi 

pribadi yang takut akan Tuhan yaa”, ucap Cindy. 
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Sumpah gua meleleh waktu dia bilang gitu 

hahaha, gua cuma bisa senyum tanpa ngomong apa-

apa.  

Kemudian bapa gua ngasih gua kunci. 

“Ini apa pa?”, tanya gua ke bapa. 

“Ini motor buat kamu, biar bisa anter 

jemput Cindy tuh kasian”, kata bapa gua. Gua gatau 

ucapan bapa gua ini bercanda apa serius. 
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Pecahnya Pelangi 
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Chapter 9 

Semenjak hari itu, gua dan Cindy semakin 

dekat. Gua jadi sering anter jemput Cindy, dan gua 

juga jadi lebih deket sama Ibunya Cindy. 

Waktu tak terasa, band kami pun mulai 

mengikuti lomba-lomba. Hasil dari latihan kita 

ingin kita manfaatkan untuk menghibur banyak 

orang. 

Pelangi telah mendapatkan 3 buah 

pengahargaan dari 5 lomba yang pernah kita lalui. 

Hal tersebut membuat band kita mendapatkan 

perhatian dan apresiasi dari banyak orang. 

Pandangan temen-temen di sekolah gua juga 

berubah semenjak itu. Mereka menjadi respect 

kepada gua, gua berusaha untuk menjadi teman 

bagi semua orang. Karna hal tersebut dapat 

membuat gua jauh dari kata sombong yang melekat 

pada sang super stars seperti band gua di kala itu. 

Band kita jadi sering diundang di acara 

pensi-pensi sekolah. Hampir semua orang kota 

Bogor kenal dengan Pelangi. Setiap bayaran yang 
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kita dapatkan dari mengisi acara-acara, kita bagi 

rata ke 6 orang.  

Awal-awal kita ngisi acara, bayaran kita 

masih kecil. Tapi seiring berjalannya waktu 

bayaran buat ngundang band kita nambah besar.  

Gua bangga bahwa keinginan gua bisa 

terpenuhi, yaitu dapat menjadi sarana untuk 

mengubah suasana hati orang menjadi senang. 

Setiap kita tampil, orang-orang yang menonton 

kita pasti bahagia.  

*** 

Suatu hari pada saat kita latihan band di 

rumah Kevin. Kevin menerima telfon dari 

seseorang…. 

“Bentar ya gua angkat telfon dulu”, kata 

Kevin ke kita berlima. 

“Iya Vin santuy aja”, 

Beberapa menit kemudian Kevin kembali ke 

dalam studio. 

“Guysss gua ada kabar bagus nihh”, kata 

Kevin dengan nada gembira. 
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“Apaan tuh kabar bagusnya?”, tanya Cindy. 

“Kita ditawarin ngisi di acara hari jadi 

Bogor yang bakal dilaksanain tanggal 3 Juni nanti 

di Lapangan Sempur, yang artinya seminggu lagi 

dari sekarang”. Jelas Kevin. 

“Wahhhh boleh tuhhh pasti seruu banget”, 

kata Sandy. 

“Beneran ga itu? Siapa yang ngajak?”, tanya 

gua merasa tidak percaya. 

“Aslii ini mah anjir, Pak Walikota langsung 

yang nelfon gua tadi”, jelas Kevin.  

“Wahhh pastii bayarannya gede tuh”, kata 

Jogi. 

Kevin terdiam sejenak…. 

“Ini ga ada bayarannya sih, kita sebagai 

relawan aja jadinya”, jelas Kevin. 

“Menurut gua gausah mikirin honor sih kalo 

acara kaya gini”, kata gua ke Jogi. 

“Iya bener, kan tujuan kita ngeband gini 

buat ngehibur orang”, kata Cindy menambahi 

ucapan gua. 
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“Yahh… gimana yaaaa,,, kita kan udah 

terkenal nihh… Nama band kita juga udah gede. 

Masa iya mau disuruh manggung tanpa bayaran?”, 

kata Mario. 

“Gak kaya gitu donggg… Kita terbentuknya 

juga dari awal gimana emang? Jangan lupa daratan 

Mar!”, kata Sandy dengan nada sedikit tinggi. 

“Gua ga setuju kalo misalnya kita ngisi acara 

itu!”, ucap Mario. 

“Bener Mar! Kita tuh band terkenal!! Masa 

iya ngundang kita ga ada bayarannya??!! Ga mikir 

apa ya??!!”, dengan tegas Jogi mengatakan. 

“Ihhhh kalian berdua apa-apaan sih?! Ko 

jadi sok ngartis gini?!”, tegas Cindy kepada Mario 

dan Jogi. 

“Lah emangnya kita artis kan?!”, ujar Jogi 

dengan nada yang tinggi. 

“Yaudah gini aja! Kalo kalian mau lanjut di 

band ini kalian ikut! Tapi kalo engga YAUDAH!!!”, 

kata Kevin berusaha ngomong dengan tenang. 
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“Okee!!!!! Gua berenti dari band ini!, gima lu 

Jog?”, tegas Mario dengan suara kencang. 

“Gua ikut Mario aja!, udah gua cabut gamau 

gua lama-lama di sini!”, ucap Jogi yang disusul 

Mario cabut juga. 

Ini adalah kehidupan. Band ini sudah 

memberikan pengalaman buat gua. Dari susah 

sampe seneng dan dari seneng sampe ke susah lagi. 
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Chapter 10 

Akhirnya kita berempat masih menjadi 

sebuah band, walaupun kedua anggota dari kita 

keluar. Kita ga mau menyianyiakan kesempatan ini, 

formasi kita berubah. Yaitu : 

• Kevin masih sebagai drummer 

• Sandy menjadi bassist 

• Cindy masih menjadi pianist 

• Gua sebagai vokalis sekaligus gitaris 

Kami berlatih selama seminggu agar 

terbiasa dengan formasi kita yang baru.  

Tanggal 3 Juni 2019 pun tiba, pagi-pagi gua 

dateng ke rumah Cindy bawa motor buat anter dia 

ke sempur. Sedangkan Sandy dan Kevin naik 

mobilnya Kevin.  

Diperjalan ke sempur Cindy nanya ke gua, 

“Andreee….” 

“Kenapa?” 

“Kamu kepikiran ga sih?” 
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Gua bingung, perasaan dia manggilnya lu gua, ko 

tiba-tiba halus gini bahasanya. 

“Kepikiran apa?” 

“Itu Jogi sama Mario, kok bisa ya mereka 

kaya gitu. Padahal kan kita dari nol sampe kita bisa 

dikenal kan bareng-bareng” 

“Iya aku juga bingung Cinn, sayang banget 

ya?”, 

“Apa sayang?”, kata Cindy dengan nada 

bercanda yang membuat dada gua berdegup 

kencang. 

“Yeeeuuu ga gitu kampret”, kata gua ke 

Cindy. 

“Hahahahahah”, dia Cuma ketawa denger 

ucapan gua. 

Setelah ngobrol selama perjalanan, 

akhirnya kita sampe di sempur. 

“Dreee buru siap-siap abis ini kita naik”, 

kata Kevin ke gua. Maksudnya naik itu naik ke 

panggung alias tampil. 
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“Okee, ayo Cinn”, kata gua sambil ngajak 

Cindy. 

Walaupun hanya berempat, para penonton 

masih bisa menikmati penampilan kita. Perasaan 

gua lega atas respon penonton yang masih antusias 

dengan keadaan band ini yang bisa dibilang sedang 

pada masa kritis. 

Sepulang dari acara tersebut, gua ga 

langsung pulang ke rumah. 

“Dree kita makan dulu yuk”, ajak Cindy ke 

gua. 

“Weeiittsss Bucinnn hahahaha”, kata Sandy 

sambil menertawakan gua dan Cindy. 

“Kaga lahh anjirr”, kata gua membela diri. 

“Belom jadi emg?”, tanya Kevin. Maksud 

kata jadi adalah jadian hahaha. 

“Belom nihh doain aja ya hehehe”, jawab 

gua.  

Mendengar itu Cindy bingung ga ngerti 

soalnya.  

“Mau kemana nih?”, tanya gua ke Cindy. 
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“Botas aja yukk”, ajak Cindy. Botas 

merupakan salah satu mall besar di Bogor. 

“Hayuuu dehh, nih ayo ke motor dulu”. 

Perjalanan dari sempur ke botas cukup 

bentar karena deket banget kalo naik motor. Kalo 

jalan baru deh kerasa jauhnya. 

Di dalam mall, Cindy ngajak gua ke tempat 

makan. 

“Eh di sini aja yuuk makannya”, ajak Cindy. 

“Emang mau makan apa di sini?” 

“Itulohh makanan Jepang gitu dree” 

“Emang perutnya cocok makan makanan asal 

Jepang?” 

“Ihhh cocok-cocok aja” 

“Yaudah deh hayuu” 

*** 

“Silahkan duduk Ny.A(en ye a)”, ujar gua ke 

Cindy. 

“en ye a? Apa tuh?” 
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“Nyonya Andre… hahahaha” 

“Ihh bisa aja ge hahaha” 

“Cocok ga?”, tanya gua mengenai sebutan en 

ye a itu. 

“Jangan donggg nanti aja itu mah, belom 

waktunya hahahaa”, 

“Kapan tuhh waktunya?” 

“Kapan-kapan hehehe” 

Gua ngobrol banyak sama Cindy pada waktu 

itu, dari makanan belom sampe dan sampe makanan 

abis, kita ga berhenti ngobrol. Gua ngerasa ada 

kedekatan hati dengannya.  

Setelah makan, gua pun nganterin Cindy 

pulang. Tapi di saat itu ada sesuatu yang beda dari 

biasanya. Saat dia duduk di belakang gua, dia 

meluk gua. Entah perasaan gua gimana waktu itu, 

perasaan yang tak bisa terucapkan. 
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Chapter 11  

Hari ini, di kamar ini, ditemani dengan 

bidadari di samping. Gua hanya dapat menjadikan 

semuanya sebagai pembelajaran.  

Mario dan Jogi, sekarang mereka telah 

hidup bahagia bersama keluarganya masing-

masing. Mario sekarang tinggal di Jakarta, 

sedangkan Jogi sekarang ia tinggal di Bandung. 

Pelangi? Pelangi sekarang sudah tidak aktif 

lagi. Tetapi kita masih sering kumpul bareng 

bahkan dengan Mario dan Jogi. Sandy, ia telah 

sukses dengan usaha kopinya di Jepang. Kevin? Dia 

sekarang menjadi dosen di Perguruan Tinggi Negri 

yang ada di Depok. 

Terimakasih……………….. 

Terimakasih Pelangi….. 

Terimakasih Pelangi atas segalanya yang 

telah kau beri. Kalau ada yang bilang “pengalaman 

adalah guru terbaik”.  
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Kaulah Gurunya! 

Terimakasih telah menyatukan kami.  

Terimakasih telah memberi tahuku 

bagaimana rasanya memiliki sahabat sejati. 

Terimakasih telah memberi tahu rasanya 

perjuangan. 

Terimakasih telah memberikanku pasangan 

hidup☺……… 
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Tentang Penulis 

Hi, kenalin nama gua Reynold Andre. Gua disuruh 

Tuhan turun ke dunia pada tanggal 26 September 2001. 

Kedua orang tua gua hidup sederhana, tidak kekurangan 

ataupun tidak berlebihan. 

Gua punya abang 2, namanya Reynaldo dan 

Reynaldi. Dan gua punya ade cewek satu, namanya 

Reynata. Kita berempat hidup layaknya kakak dan adik 

pada umumnya.  

Waktu kecil gua memiliki penyakit di tangan gua, 

yang membuat gua ga bisa masuk TK waktu kecil. Gua 

harus operasi dulu. Setelah operasi, gua masuk ke dunia 

pendidikan yaitu SD pada tahun 2007. 

Di SDN Purbasari 1 gua menjari murid yang cukup 

rajin dan sering mendapat juara kelas. Setelah lulus SD gua 
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melanjutkan pendidikan ke SMPN 11 Bogor pada tahun 

2014. Di SMP gua menjadi murid yang cukup mudah 

bergaul, sampai di kelas 9 gua menjadi pribadi yang males. 

Gua lulus SMP tahun 2017 dan melanjutkan 

pendidikan di sekolah yang sekarang gua tempatin. Yaitu, 

SMAN 1 Dramaga. 



 

 

 

 

Pelangi memberiku
pengalaman dan teman
bahkan teman hidup :)

 

TERIMAKASIH
PEMBACA!




